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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe tută iton 

abonamente pe triluniulfi Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care invitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru ADstro-UDgaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se „ 6 ,,
„ unu anu 12 „

pe trei luni 10 franoi
„ șese „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoră și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum Ii-se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită (jiarulă.

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

Brașovu, 20 Iunie 1887.
Discursulă, ce l’a rostită d-lă generală Doda 

cătră alegătorii săi în Caransebeșă, merită o mai 
de aprdpe luare aminte, nu atâtu pentru că d-lă 
Doda va fi în viitdrea dietă ungurăscă singurulă 
deputată națională alu Româniloră din Bănatu 
și Țăra ungurăscă, ci mai vertosă pentru inte
resantele pasage ce le conține.

Generalulă Doda a vorbită scurtă și cu- 
printȘătoră, clară și limpede, cum se cuvine unui 
bărbată de talia lui și ca să fii bine înțelesă de 
toți a vorbită într’ună limbagiu poporală și pote 
din causa acăsta a disă mai multă decâtă alții, 
cari țină discursuri academice împodobite cu flo
ricele și când e vorba să nemerăscă cuiulă în 
capă se pierdă în întorsături de frase, cari înain
tea multora trecu de cvintesență a „înțelepciunei 
politice,“ dăr pe poporă nu-lă potă mulțămi și 
mai puțină însufleți.

Câtă pentru noi preferimă, mai ales când 
e vorba de luminarea și sfătuirea poporului, mo
dulă de vorbire, de care s’a folosită d-lă Doda 
și trebue să-lă preferimă cu atâtă mai multă, cu 
câtă de ună lungă șiră de ani încdce și condu
cătorii noștrii au luată dela adversari răulu obi- 
ceiu de a întrebuința frase sunătdre și g61e a- 
colo, unde situațiunea se p6te caracterisa cu câ
teva cuvinte puternice și la loculă loră. Cu 
modulă acesta se producă numai îndoieli și ne
dumerire în poporă, care vrea să scie limpede 
cum stă, ce trebue să facă și la ce are să se 
aștepte.

înainte de tdte generalulă Doda le-a spusă 
alegătoriloru săi, care e causa, că legile ce le 
aduce dieta ungurăscă nu suntă spre binele po- 
pdreloră: alegătorii, 4*se ehR suntă de vină, 
câ-și alegă totă deputați, cari se gândescă la 
folosulă loră personală și n’au semță nici tra
gere de inimă pentru binele popdreloră.

După acăsta elă le spune că „o mână de 
deputați naționali" (p’atuncl încă nu scia că va 
rămânea singură) nu-o p6te scdte nicidecum la 
cale cu peste 400 de deputați maghiari, cari 
suntă de altă părere, și adause îndată:

„Așa dără nici dela mine să nu așteptați 
să esopereză ceva pentru voi.“

Ce deosebire între acăstă declarațiă sinceră 
și nefățărită și între fraseleogia altora, cari affân- 
du-se în aceeași situațiune fâță cu poporală, îi 
vorbiau câte tdte despre viitdrele loră stăruințe 
ca să capaciteze pe adversari și să restabilăscă 
înțelegerea între Români și Unguri.

Generalulă Doda nu se îmbată cu credințe 
și speranțe deșărte. Elă le spune alegătoriloră săi 
verde, că cu Ungurii din dietă nu se p6te nici
decum înțelege, fiind-că una voiesce dânsulă, și 
la alta țîntescu ei. Eată ună limbagiu hotărîtă 
și bărbătescă, despre care nu ne mirămă, că a 

întîmpinată aprobările cele mai însuflețite ale 
auditoriloră.

Esplicându-le mai de aprdpe ce voră con
trarii le spuse și le arătă că ei voră să facă din 
noi altceva decâtă ce ne-a lăsată Dumnezeu, 
vrea ca noi Românii să ne lăsămă de naționa 
litatea ndstră, vrău să ne ia limba. „Acum s’au 
încercată să ni-o ia în șcdlă, mâne se voră în
cerca și cu biserica".

Și ce recomandă generalulă Doda Români
loră în fața prigoniriloră ? Ii siătuiesce să țină cn 
tăriă la naționalitatea loră, la limba, obiceiurile 
și legea loră, să-și vedă cu îngrijire de scdle și 
de dascăli ca să-și împlinăscă datoria.

In ce privesce pe „speculanții" cari „au 
luată patriotismulă în arendă", d-lă Doda nu dă 
nimică pe „cinstea" și „vitejia" loră și după ce 
admonidză pe alegători ca să se ferescă de înșe
lăciunile loră, căci umblă să ne desbine, ca să 
pdtă pescui în turbure, 4’ce:

„Dăcă amu adusă jertfe, aveniă dreptfi să 
ceremă ca și nouă să ni se dea din beneficiile 
statului. Noi plătimu dări, noi dămu ostași pe 
cari nimeni nu i-a întrecută în vitejia; noi pre- 
tindemă așadără ca nu numai scdlele ungurescl 
să se ajute, ci și scălele, institutele de învețâ- 
mentu ale ndstre. ceremu noi nimicii din banii 
Unguriloră, ci din banii noștri /"

Aceste cuvinte arată lămurită ce vreau Ro 
mânii din Bănată. Vreau — cum 4,ce genera- 
ralulă — ca cei din Pesta să nu se mai des- 
merde în palate de luxă din sudărea Românului, 
ci banii țărei să se întrebuințeze ur.de este de 
lipsă, „apoi când vomă avă bani de prisosă să 
facemă și palate."

„Acum vă întrebă — continua generalulă 
— dedrece noi totă jertfe aducemă, după cari 
nu tragemă nici ună folosă până când? pănă 
când? Trebue să vină odată și momentulă, când 
se voră lumina și cei de susă!"

Păna atunci d-lă Doda sfătuiesce pe Ro
mâni să fiă și să rămână Români cum se cade, 
să țină unii cu alții și să nu se desbine, să as
culte de conducătorii loră și să i urmeze, cum 
îlft urmăză pe dânsulă, „deși nu li se va plăti 
drumulă și nu-i voră aștepta mese întinse."

E clară că acestă discursă n’a putută să 
placă patrioțiloră patentați cari-lu interpretezi |cu 
multă răutate, e destulă însă că le place Româ
niloră bănățeni, că ne place nouă tuturoră pentru 
tru ca generalulă Doda să fiă cu consciința îm
păcată !

Din afară.
Camera deputațiloră din Roma cu ocasiunea 

votului creditului africană, a emisă ună votă de 
încredere în favdrea guvernului. Ea a aprobată 
proiectulu de credită de 20 milidne franci nece
sară espedițiunei, care să aducă Abisinia la su
punere, după o lungă discuțiune a d-lui Crispi, 
în care se 4>ce că acordulu este completă 
între Englitera și Italia asupra cestiunei 
mediterane; că în Fgiptă interesele italiene sunt 
comune cu interesele englese. Guvernulă nu 
p6te dăr de câtă să urmeze în Constantinopolu 
politica aliațiloră săi.

S’a reprodusă în 4'are o scrisdre, ce se 
se 4icea °â d. Stoiloff, ininistrulă bulgară 
alu justiției, care a stată multă timpă în Viena 
și a avută câteva întrevederi cu d. Kalnoky, ar 
fi adresată ministrului afaceriloră streine la Sofia, 
pentru a 4>(‘e ca a dobândită convingerea că, 
fără aderarea Rusiei, Bulgaria nu va 
ajunge la nimică. Acostă scrisdre. 4lce 0 
telegramă din Sofia, este o pură invențiune a 
4iarului bulgară „Le 9 Aofit", (9 Augustă).

piarele germane anunță, că măsurile ce 
Francia are intențiunea să ia în privința 
streiniloră și mai cu s£mă în privința Ger

man i 1 o r ă, facă impresiă rea în Germania și că 
dificultățile se găsescă încă sporite prin succesul 
aparentă ală acțiunei franco-rusă pe lângă Sul
tană, în cestiunea convențiunei anglo-turcescl re
lativă la Egiptă.

„Gazeta de Voss" crede a sci, că Francia 
și Rusia au garantată Sultanului, că Serbia n’ar 
ataca Turcia, în cazulă unui răsboiu din acăstă 
pricină. După informațiunile aceluiași 4'ar& 
Grecia s’ar mulțumi cu concesiuni neînsemnate 
în Creta. Pdrta însă ar esercita o suveranitate 
în adevără reală în Egiptă.

Nisce măsuri de polițiă luate de Ger
mania prescriu în Alsacia-Lorena de a se 
înlocui semnele debitanțiloră, birturiloră și hote- 
luriloru, scrise în limba francesă prin semne 
scrise în limba germană. Celă mai mică orașă 
din Germania posede cu t6te astea celă puțină 
ună stabilimentă publică avândă o denumire 
francesă. De altă parte doi proprietari au fostă 
arestați fiindcă au strigată, primulă: Trăiască 
Franța! celălaltă: Trăiască Republica/ Peste tot 
Germania ia cele mai severe măsuri în contra 
Francesiloră. De aceea Francia vrea să răspundă 
Germaniei cu aceleași măsuri contra Germaniloră.

Se anunță din Roma, că d. Mancini va 
publica în curendă ună opusculă asupra cestiu
nei de împăcare între Italia și Vaticană. 
Intr’adevără de câtva timpă se vorbesce în pressă 
forte multă despre 6re-cari pași întreprinșl d’a 
se aduce la cale o împăcare între Curia română 
și guvernulă italiană.

„Temps" din Parisă anunță, că sfaturile 
împăratului Franciscă Iosifu au înduplecată pe 
regele Milan să nu ab4ică latronă și 
să se împace cu regina Natalia.

„Răpublique Franțaise" anunță, că prin
cipele de Wales, moștenitorulă tronului englesă, 
va face o visită în Laxenburg, fiindă invitată de 
prințulă de cordnă Rudolf. Aceeași fâiă află, că 
înțelegerea între Anglia și Austro- 
Ungaria e 6 r ă ș I fdrte intimă. Prințulă 
Rudolf a asigurată, cu ocasiunea șederii sale în 
Londra la iubileulă reginei, pe ministru Salisbury 
despre simțămintele cele mai amicale ale guver
nului austro-ungaru, anume în privința con
vențiunei anglo-turcescl, pe care Austro- 
Ungaria nu o va combate.

După o depeșă din St.-Petersburg, adresată 
la „Journal des Dăbats", preparativele unei 
demonstrații ruse în Armenia suntă con
firmate. Rusia va da o urmare acestoră fapte, 
în casă dăcă Sultanulă, cedândă presiunei gu
vernului englesă, va ratifica convențiunea egiptănă.

Mai mulțl prefecți din Serbia, cari se 
însemnaseră sub guvernulă trecută prin perse- 
cuțiunile politice, au fostu destituițl și voră fi 
citați înaintea tribunalului pentru abusu de în
credere. Câți prefecți de unguri n’ară merita 
acăstă sdrte!

M i n i s t r u 1 ă rusă de finanțe a presentată 
Țarului ună proiectă de lege, ca tdte tesau- 
rele mănăstiriloră și bisericeloră ruso-ortodoxe, 
ce nu aparțină imediată la serviciulă divină, să 
fiă vendute și să se dea în loculă loră hârtii cu 
trei la sută în favorea statului. Prin acătta se 
speră că statulă va câștiga o jumătate miliardă 
ruble.

Neghină din Sătmaru.
(Fine.)

Este lucru veibiu, că preoții și inteligenții noștri 
conscii de datorința loră, ca conducători adevărațl, în
dată ce poftesce interesulă g-nerală națională se pună in 
fruntea lucrului, căci așa poftesce vocea națiunei. Așa 
și in acesta ană când s’a dato semnalulă pentru con
vocarea adunăriloră electorale, bărbații noștri devotați 
sântei năstre cause, fără a lua în considerațiune perse
cutările nedrepte, au conchemată la Seini adunarea elec-
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toralâ a Românilor!! din acesta comitată, pentru a se 
sfătui ce e de făcuta, și s’au alesa bărbații de încredere 
pentru conferința tuturora Românilora din Transilvania 
și Ungaria ținută la Sibiiu.

In ajunula conchemărei acestei conferințe s’a vor
bită multa, că unde ar fi mai consulta a con hema a- 
dunarea electorală comitatensâ: in Șomcuta ort Seini. Lo
cuia mai potrivita părea a fi Șomcuta, însă durere, că 
opidula acesta se află in Chiora !

Apoi Chiorulâ acjl e ca țâra Oașului și Mannația. 
Adecă așa că afară de 2—4 Români n’ai cuvine vorbi. 
Unii fac8 la mămăligă pentru Teleki, alții strînga la po
rumbele penlru jidovi, partea cea mai mare, adecă po- 
porula este părăsita și lăsata pe mâna sorții, ca trupula 
fără sufleta. Pentru aceea ne-amO și tjisO n'ar fi bine 
să mergemă noi la Șomcuta, căci din pricina inultelorO 
interese ce au atjl Chioranii cu afacerile enumărate, pro 
grama nOstră națională va avă prea puțini aderenți, ba 
e posibila că clica slugarnică va voi a ne maiorisa să 
nici nu trimetema noi Sătmărenii representanții noștri la 
Sibiiu. Acolo este unO conte ungura la care, 4lce faima, 
protopopulă locala Katocz ar merge în curtea lui pitu
lata cu sărutări de mână. Acum dâcă una protopopa ro
mâna, care ar trebui să fiă una bravă luptătoră în lu
cruri naționale, căci are stare independentă, să umilesce 
făcăndu-se slugarnica, ce vora fi făcândă ceilalți argațî 
de pânza lui cu mai puțină stare?

S’au vătjuta dâră constrinșl bărbații noștri devo
tați causei naționale a convoca adunarea in loculn amin
tita, unde avemă în protopopula A. Bei inde una buna 
foculară pentru Români. Pentru conferință s’au făcuta 
invitările de lipsă și s’au espedată în întregă comitatulă 
la preoți și învățători, ba incă și la comune, pentru ale
gătorii români. Lucru forte naturală, <ă atarî invitări se 
trimită la inleligință, căci ei ii place a se numi condu- 
cătOTea poporului, și cu toții credemă că cela ce s’a 
rădicată pănă acolo că pârtă sumană, și care scie ceti 
deși nu alta decâtă »Căsanii:e« de Petru Maiord, va 
sci și pentru ce i s’a trimisă invitare; dându-i-se și 
onore, a alerga pentru sfătuire românescă. Decâ den- 
sulă ca preotă nu pole participa, p6te nici invâțătorulă 
dOră că se temă a nu perde grația și dragostea celoră 
ce le arată blidulă cu plăcintele. Aceștia ară fi onești 
dăcă ară spune barem! poporului, că ce sfătuire voră 
ținâQRomânii. Se pote că dintre popotă, cari simtă stă
pâni pe sârlea loră, ară lua parte in astfelu de adunări, 
însă de comună aceste figuri ascundă dinaintea ochiloră 
poporului lumina, dâcă denșii Linnotă in noroiu nu vo- 
iesca ca crediuciosulă popotă să potă păși !a lumină.

In asemenea împrejurări sosesce <juia adunării la 
care te aștepți a vede o lume întrăgă de Români, și ce 
surprindere neplăcută! Dintr’ună comitată cu 520,000 
suflete să infâțoșezâ la 40 din inteligență și 160 popo 
reni. Și etă causa pentru care nu pul ură mă fi mai nu
meroși din totă Chiorulâ cu 21,000 suflete române, s’a 
înfățișată A. Medanii, pururea lonstantulă și vechiulă 
luptătoră, ceilalți chiorenl, cari pe Iote cărările se laudă 
că sântă (feri Dăinnej buni Români, s’au ascunsă ca 
buhele înaintea luminei. Românolâ cjice ca -vorbe g6le< 
suntă acele cari nu se arată prin faptă, dăcă-i reflectezi, 
îți vină cu — 'săiăeia. Adecă chiorenii s’ară înfățișa 
la adunări naționale decă și noi amă avă fondă de dis
punere, ca guvernamentalii din «Ungaria feltx». Acăsta 
dealtmintrea ni s’a arăt tă lOrte aprială in Nr. 119 ală 
• Gaz. Trans.« in cerculă Căpușului, câtă de mare atrac- 
țtune au grăunțele.

Ce să potă ijice ceva bună despre țăra Oașului, 
acolo cu greu vei afla omă cu credință națională. Din 
15,000 suflete Români, protopopă, țpreoțf și alte multe 
ființe create după tipulă și asemănarea lui Dumnezeu, nu

s’a aflată unulă să se înfățișeze in adunarea electorală 
ținută in Seini, care opidă este în vecinătatea loră. A- 
ceștia dealtmintrelea încă de presentă nu se escusă cu 
sărăcia materială, pe dănșii i apasă o mai grea sărăciă: 
cea spirituală. Am 4'sCI încă, pentru-că li se arată în 
perspectivă și sărăcia materială, prin sisletnulă conducă 
toriloră de adl, câ<I mulțl dintre dănșii, adecă dintre 
preoții români, începă a face glieșefturl cu jidovimea, pe 
mora cărora se va mă<*ina și bunăstarea poporului oa- 
șană. De. altcum ușă dori să fiu profetă rău în aoăslă 
privință.

Figuri triste: Abia câteva cjile după conferința nos- 
tră din ȘeinI, cetescă cu multă scârbă in fâia oficiâsă 
comitatensă: „Sz. M. K.° No. 20, Maiu 18, 1887, că 
Chorin Ferencz a ținută adunare la Șertiuz, în care a 
dată semă alegătoriloră săi despre inactivitatea sa de 3 
ani în dietă. La adunarea acăsta vedemă esoelândă doi 
inși, cărora a fostă mai aprâpe conferința română ca cea 
ungurescă, și totuși acolo nu s’au putută representa. 
Atrași pâte și de gustulă gultjașului, împinși de slăbiciunea 
caracterului vedemă pe doi „tiszteletes11 și adecă: Do- 
bosy Piter din Medieșă și Szabo Tivadar diij Bicsadă, 
ambii âmenl încărunțiți in rătăciri. Celă din urmă fără 
familie, fîindn și în parochiă torte bună, vră de nou să 
ișl incepă rola vieței, așa-i cum cjfice nația nășiră; »Câ- 
nela decă ilă prea îngraș! turbă». Cine n’a putută trăi 
in Baia mare ca protopopă fără familia, totă așa și în 
Turcz, acela și de ară ajunge în Sătmară ca popă, totă 
flămândă ar peri.

Acești âmenl nu numai că au luată parte la acâstă 
adunare, ci li s’a dată rolă de a și vorbi, mai mare o- 
nOre i a ajunsă <ând au putută fi aleși și în comitetulă 
esecutivă, unde le eu stată în frunte : Markovics Ignâ z, 
Grosz Aron, Veinstein leno, loțl palrioțl perciunați. Că ce 
hotărîre au luată Românii față cu alegerile trâba loră. 
Denșii de dragulă Românilora nu voră părăsi arendașii, 
căci la aceia se află glăgile de spirtă, apoi moralitatea 
loră slă pe nivoulă arendașiloră, de unde esistă intre ei 
deplină egalitate. Poporală nostru română dice: •Spu
ne-mi cu cine te însoțesc! eu ți oiu spune cine escl".

Vâdândă faptele persOneloră enumărate aflu că forte 
convine cu acele sentința urmălore rostită de Thiers: 
• Finitulă trislă ală omului e acela, că decă odată a pă
șii ă in cale rea nu se pote opri pe densa. îndată ce-șl 
vede pa-mlă greșită merge înainte, în locă de a se opri, 
ca și cum ar dori pe sine a se înșela, și lumina cu
noscutei, care se lasă peste dânsulă o jdeparlă. Ca sâ 
se p6tă opri ar trebui sâ se esatnineze pe sine, și a-șl 
rosti peste sine sentință desaprobăfOre, la ce nici ună 
omă încă n a avută voiă°.

Și amimiții slăbănogi încă au fostă făeuțl alențl, ba 
chiară frățesce rugați, ea să nu strice causei decă nu vo- 
iescă seu nu potă tocmi. Li s’a arătată și calea pe care 
vine lumina, insă ei au preferită a rătăci prin întunerecă. 
Noi ceșfialalțl Români din comitată, cari nu umblămă a 
vena grația, credemă că denșii ișl cunoscă pașii greșiți, 
insă n’au atâta tăria să se oprescă în cale, răulă este 
îmbătrânită in denșii. Suntă ca ranele cele grele, că cu 
câtă imbfttrânescă mai tare, cu atâta se arată mai in
curabile.

Pănă ce noi înși-ne nu ne vomă sci prețui pe noi, 
până atunci nu putemă ascepta respectare, prețuire și re- 
cunOscerea jusleloră și legaleloră nOstre dorințe.

Celă ce dispune de putere în stată iți păte face cjile 
amărite. deși cu dreptate și pentru dreptate te lupți și 
ai scopuri așa de curate ca lumina sârelui. Dâr că cu 
atâtâ va fi mai dulce a gusta odată din libertatea bine- 
făcătore, eu câtă a fostă mai amară lupta pentru câști
garea ei. De vedemă făcăndu-se nedreptăți și încă sub 

scutulă legei, trebue să le sbiciuimă cu tâtă puterea. Că 
vomă învinge nu e sigură, dâr atâta totuși arătămă că 
ne scimă lupta, și scimă ce vremă și ce ni se cuvine. 
Văt^ăndă aceste contrarii îșl voră <}ice: »n’^! frale» a'cI 
avemă de a face cu Omeni, și a merge pe calea apucată 
la urmă nu va fi bine“.

Când n’ar fi între noi ființe nerușinate și slugar
nice, e lucru torte clară că în scurtă timpă s’ar schimba 
sistemulă uei^ătoră de a<jl, așa insă îmbărbătați con
trarii nu voiescă a se reîntOrce de pe calea rătăcirei. 
POrtă cu sine contrarii noștri multă frică și vădă ne
dreptățile loră proprii dâr înșelați de lăpădăturile nâmului 
nostru strigă: pănă se pote Iotă înainte!

Sâu ce a voită să d>că ministrulă de culte când a 
tjisă că „partida naționalitățiloră“ este mai tare afară 
de parlamentă și că «întră împrejurări normale nu este 
periculâsă, între anumite împrejurări însă pâte deveni 
periculâsă.« £tă deră că însuși guvernulă vede că i-a 
suceesă a eschide prin violențe, presiuni și coruptițiunl 
partida națională din parlamentă, și totuși vedesce, că 
nu multă bucuriă și nu mare învingere este aceea care 
se face prin fărădelege, și că fărădelegea păte deveni 
incă periculăsă. Ne arată și aceea, că noi s ntemă tari 
pentru că cu noi este dreptatea, cu stâgulă căreia, dâcă 
n’amă putută învinge la alegerile dietale, vomă învinge 
in viitoră când ne voră favorisa împrejurările.

Așadâr partida nostră națională e tare și noi cu 
toții scimă că nu este slabă, dâr incă ar putâ fi și mai 
tare, dâcă n’ară trăi pe sînulă ei nisce omide, ca cele 
numărate, cari sugă de pe trupulă ei acelă sucă, cu 
care viâța națională și mai tare putere ar avâ. Este 
insă speranță că acâstă filoxeră va peri în năgra câță 
la suflarea junimei. care se cresce a<jl, în acestă timpă 
de grea cercare, și care pe tăie terenurile e batjocorită, 
nu numai ci i-se aruncă în față ca o crimă că D<jeu 
sântulă a lăsat’o să se nască română.

A mai vă<|ută, biâta nâstră națiune și mai grele 
vânturi acele au trecută, avemă speranță că și aceste 
voră trece. Susă este D-<|eu și vede că suferimă, pentru 
păcatele trecutului seu ale nâstre este mai greu a sci. 
T6te au capătă în lumea acesta așa și suferințele, însă 
pe cei ce ridică pumnalulă în contra mamei loră să’i 
urinărescă lacrimile poporului apăsată.

£râ noi cei ce luptămă suferindă grele asupriri și 
dispreță, trebue să mergemă totă inainte apărândă cu 
bărbăția și mare resoluțiune causa mântuirei nâstre. Și 
când ne-ară apăsa mai tare nedreptatea dușmanului să 
fimă mândii că putemă suferi și să dicemă cu Aeneas 
întemeietorulă Italiei; O frațiloră! bine cunâscemă neca- 
surile, și suferințele vâstre grele dâr și la aceste va pune 
capătă odată D-Qeu. Dubit Deus his quoque finem.

Dee D-ijcu să audimă și de bine! 
_________ Argus.

SC1R1LE PILEI.
Comanda militară din Clnșiu — după cum ves- 

tesce .Kolozsvâr0 — a primită însciințare pe cale ofi
cială, că Maiestatea Sa monarchulă, luândă parte la 
manevrele militare din comitatulă Hunedârei, va cerceta 
totodată și Clușulă. Maiestatea Sa va sosi în Clușă în 
23 Septemvre și va petrece acolo o <jt ori două.

—x—
Cu privire la convențiunea comercială cu România, 

citimă în „Neue Freie Presse": „Negociănle pentru con- 
vențiune nu voră fi reluate înainte de tămnă. Ultimele 
proposițiuni, pe cari le-a făcută guvernulă română, s’au 
găsită alâtă de nefavorabile, în câtă sferele conducătore 
din Austro-Ungaria nu se simtă îndemnate ca să gră- 
bâscă cu negociările pe acâstă basă. Răspunsulă înscrisă

FOILETON U.

Monsignorttlu Afre și doi ofițeri.
(Novelă de Antonio Pellicani.)

Vedeți căruța acea, trasă de cinci cai puternici, care 
alârgă ca vântulă rădicândă din tote părțile nori deși de 
pulbere? E diligența, care merge dela Marsilia la Parisă. 
Priviți înăuntru și veți vedâ in ea doi tineri, unulă preotă, 
altulă militară și ună bătrână cu părulă capului și cu 
barba albă, a cărui față însă în butulă acestora totă era 
încă rumenă și viăiă. Celă dintâiu, adecă preotulă era 
ocupată cu recitarea unoră rugăciuni, ală doilea, carele 
e ună ofițeră tînără, cânta printre dinți o canționelâ de 
a lui Beranger, âră bătrânulă cetea tjiarulă «la Presse0. 
Dela ună timpă ofițerului i se urî cu cântatulă, de aceea 
începu a adresa preotului cuvinte obraznice și batjocori- 
țâre, după cum de obiceiu facă cei cari îșl bată jocă de 
religiune și de predicatorii ei. La începută preotulă se 
fileu că nu aude, mai apoi ii răspunse liniștită; deră în 
fine vâtjândă că acestă tînără nu are altă intențiune de
cât ă a-lă ba'jocori în față și a-lă vecsa, se decise a-i 
astupa gura dăndu-i o lecțiune de bunăcuviință. De a- 
ceea Întrebată de ofițeră, că după judecata lui ce deo

sebire e între ună preotă și între ună asină (măgară), 
elă răspunse:

„Țl-oiu spune bucurosă, dăcă însă Domnia ta, ca 
unulă ce te ocupi cu căutarea diferinței, îmi vei spune 
mai ânlâiu, câ ce deosebire e între ună măgară și intre 
ună tînără rău crescută".

„Nii Idecâtă, răspunse ofițerulă. Spune’ml d-ta, care 
ești tnăestru în Israilă, că ce diferință afli?

„Eu? Intre ună măgară și ună june rău crescută 
nu allu n cl o deosebire.0

Acestea tjicândă preotulă tăcu, îșl luă cartea de 
rugăciuni și continuă mai departe cu cetitulă. Bătrânulă, 
care se afla cu ei, la aurjuiă acestora surise și ijtse în 
sine: Bravo Părinte! Bine l’ai friptă.

Nu totă așa făcu tînărulă, elă ar fi voită să i răs
pundă preotului în poesiă, dâr fiindă câ cu grabă 
nu’i veni nici o strofă în memoria, de aceea puse capătă 
discusiunei și începu din nou a cânta. Cântândă vre-o 
câteva momente o ariă revoluționară, se întârse din nou 
către preotă batjoeorindu-lă mai altfelă ca ântâiu, și eu 
aslfelă de cuvinte încâtă chiar și pre răbdătorulă Jobă 
încă l’ară fi scosă din sărite.

Preotulă, carele era de o natură 4sanguinică, Ișl 
mușca numai buzele, și era pe aci de vre-o câteva ori 

să rupă tăcerea; dâră totuși nu răspunse nimica, ci cetea 
mereu la Are.

Nu totă așa făcu bătrânulă martoră ală indiscra- 
țiunei și obrăsniciei ofițerului, se întârse cătră elă și <}ise 
îiitr’ună tonă francă și sigură:

„Domnulp, te rogă să lași la o parte cuvintele a- 
cestea puțină politicâse, pentru ca să nu faci rușine uni
formei și devisei onorifice ce ai.

«Tatică dragă, răspunse în batjocură ofițărașulă, îți 
mulțumescă de vorbele D-Tale, dâră nu sunt în plăcuta 
posițiă de a te ascultă".

„Rău dragulă meu, destulă de rău. Nu scii ce a 
tjisă 6re-cine în vechime, că dela bontă bătrână învăță 
celă tînără a ara?0

• Cu acăsta vrâi a <Jice că d-ta ești ună bou dela 
care eu trebue să iau lecțiune. Susțină și eu partea 
primă, dâr o negă pre a doua, și adaugă că te com- 
pătimesiă fiindă că ești bătrână, căci altcum...0

• Altcum ce ml-ai face, frumosulă meu strengară?»
• Ohl puțină lucru. ȚI-așQ cere numai adresa d tale 

pentru ca să mă convingă dâcă brațulă d-tale îți plătesce 
câtă limba*.

•Adresa mea? Eu, câtă sunt de bătrână, țl-o dau 
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la propositiunile române nu se va trimite așa der la Bu- 
curesd nici intr'ună casă inai nainte de tâmnă. Astfelă 
speranțele pentru încheierea convențiunei comerciale 
scadă intr'ună modo forte regretabila."

- x —
După cum s’a afirmate atâtă la inceputulă alegerii 

câtă și după alegere, ministrulă SzMienyi întruni mino
ritatea voturilorO în Kaposvar, dâr prin machinațiunile 
președintelui i-a succesO de a fi alesă de deputată. S’a 
pornită cercetare.

—x—
Deputatulă Istoczy, capulă antisemițiloră din Un 

garia, a declarată în ,0. E.* că împărtășire i dată de 
unele (Jiare, cum că deputății antisemițl nu voră forma 
o deosebită partidă in dietă, ci se voră alătura la 
una din partidele esistente, e falsă, deărece parti
dele din dietă în principiu perhorescâză antisemi- 
lismulă. Antisemitii se voră constitui într’o partidă 
deosebită sub numele „partida poporului" ori „partida 
poporului creștină.*

—x—
Se anunță din Caransebeșil că doi gendarml și-au 

permisă iu 23 a 1. c, a comite o faptă brutală, care 
merită disprețuia a loto ce e omenescă, Ei arestară în 
Brussiau ună băiată, ilă legară de căruța loră și ple
cară în trapătulă cailoră cătră orașulO depărtată de 5 
kilometrii. Băiatulă trebui să (ie la fugă nebună cu că
ruia, dâcă nu voia să fiă tlcîtă. Faptulă acesta a pro
dusă mare iritare in CaransebeșO.

Ministrulă TrefortO a mai „pricopsită11 pe preoții 
gr. or. Gavril Buzura din Blenke-Polyan (?), Ioană Pun- 
teanu din Vingardă, Gavrilă Stefă din Laczkonya (?) cu 
câte 60 fi. — Pentru ce servicii iudaice li se voră fi 
dată bani?

—x—
In Alba-Iulia s’a petrecută la 28 Iunie n. urmă- 

forulă casă: Soția pelarului B. s’a dusă în grajdu, în
soțită de copilulă ei de 4 ani, ca să mulgă bivolița. In- 
tr’aceea copilul î se depărta de acolo și mamă sa după 
multă căutare neill'ândj lă trimise de chemă pe băr- 
batu-său, care fără să mai caute pătrunse in casele ji- 
doviloră locuitori în vecinătate și făcu o formală per- 
chisițiune domiciliară, fără să și găsâscă copilulă. Atunci 
trimise de veniră gendarml cari încă să întărseră eră.și 
îndărătO, debrece copilulă fu găsită acasă durmindă in 
pală. Dâcă mai dura acăstă scenă, se putâu întâmpla 
mari escese, căci mulțimea de poporă luase o atitudine 
amenințătore față cu jidovii.

—x—
In 27 a 1. c. s’a publicată de judecătoria r. din 

Budapesta testamentnlO medicului Dr. Adolf Goldberger, 
mortă de curândă. Acesta cuprinde disposițiunl intere 
sânte. 0 parte însămnată a moștenirei, cam 200,000 fl. 
este destinată, după cum anunță „N. Pol. Volksbl.", ca 
in timpă de secoll să fiă capitalisată, pănă ce va ajunge 
cifra enormă de câteva miliarde a căroră dobânda să fie 
întrebuințată spre scopuri filantropice.

—x—
In contra agentului călătoră Franz Vajda de nas- 

cere din Alba-Iulia s'a dată mandată de urmărire și a- 
resta'e pentru înșelătoria.

—x—
0

In Berladă d-lă Frumusachi Constantinescu, luândă 
o covățică de prundă ce era scbsă din săpătura unei 
nouă fântâni de o adâncime de peste 4 stânjeni, spre 
a’lă întrebuința la îndreptarea ogrăcjei sale, și pe când 
Ilă netezea cu o scândură, vede o monedă pe care spă- 
lând’o a constatată că este o monedă antică. Aceslă 

fără nici o greutate, chiară și necerută, âtă-o aci, ia 
acestă biletul».

TInărulă ia biletulă ce-lă întinse bătrânulă, îșl 
fixâză privirea asupra lui cu sete și cetesce: Mareșalulă 
Soult. La cetirea acestui nume, carele pre atunci era 
unulă din cei mai cu vatjă și mai cu renume, ofițera- 
șulă îșl ciuli urechile ca ună câne plouată borborosindă 
cuvinte de scusă atâtă Mareșalului, câtă și preotului.

Preotulă deși, cum am cjisă, era de ună tempera- 
meniă sanguinică, avândă însă ună sufletă bună și 
blândă, ilă iertă îndată. Mareșalulă însă făcu altcum, 
căci pre lângă ertare mai adause încă și aceste cuvinte 
frumâse și memorabile:

.Dumnâta, iubitulă meu, m’ai numită 'fată, deci 
lasă ca eu, ca Tată, să-ți dau ună consiliu bună. Să 
scii, că in lunga mea carieră am întâlnită trei feluri de 
Omeni pe cari am trebuită să-i respecteză: pre bătrâni, 
pre femei și pre preoți, și făcândă eu acăsta, totdăuna 
am fostă mulțămită. Fă și dumnâta așa și te asigură, 
că vei fi mulțămit* “.

Ol de ce batjocuritorii preoțiloră, cari în timpurile 
nâstre așa se fnmulțescă, nu au totdăuna în apropiere 
pre ună Mareșală Soult?!*)

monedă are două fețe. Pe de o parte pbrtă ună capă 
împrejmuia căruia este scrisă în litere latine Minerea; 
er pe de altă parte portă o ramură pe care stă aquila 
cu o inscripțiune neligibilă, care începe cu Reche, ele. 
Acăstă monedă este de o importanță capitală, asupra 
căreia „Tutova* atrage atențiunea archeologiloră noștri.

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

Au mai incursu :
Colecta onor. d. Basiliu Marincașă, 

paro -ha in Bria ; dela d sa 1 fl.; din ba
nii bisericei 1 fl.; Alexandru Marincașă 
20 cr.; prețuia bucaleloră colectate dela 
poporenl și rândute 5 fl., laolaltă ... 7 fl. 20 cr.

Colecta știm, d-nă Grațiană Flonta
din cățelulă română............................... 5 fl.______

Suma 12 fl. 20 cr.
Adăugândă la acesta suma din nr.

134 ală „Gaz. Trans.* Lei noi 1220 și 532 fl. 81 cr. 
(Va urma). Totală : Lei n. 1220 545 fl. 01 cr.

Le mulțumimă generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindti ca nobilulu lord 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Soiri militare.
Rusia. .Gazeta de Moscov; “ constată că forțele 

militare ale Rusiei represintă 4 milidue și jumătate de 
soldați, și ea conchide (ficânda că Rusia p<5te să facă 
față orl-cărei coalițiunl a puteirloră. — „Daily News« 
(fice că Rusia continuă a concentra trupele sale in 
Sudă-Estă.

România. Conservele militare germane au fostă a- 
doptate de cătră ministrulă de răsboiu pentru armata 
română. Guvernolă este în ajună de a face mari co
mande de asemenea conserve alimentare. — Pepresen- 
tantulă fabricei de arme Krupp se află in Bucurescl, ca 
<ă contracteze furnisarea materialului de răsboiu necesar 
celoră optă baterii nouă de artileria. Din Varșovia se 
comunică că la tomnă voră face mari manevre tote gar- 
nisbnele regatului Polonia sub conducerea guvernatorului 
generală Gurko în ținutulă dintre Miechov și Opatovă. 
In limpulă de față se facă cu zelă in aceste garnisdne 
esereiții de marșuri și de arme.

Societatea geografică, româna din Bucuresci.
Conformându-se dorinței d-loră donatori, biuroulă 

publică următorulă concursă:
1) Se inslitue trei premiuri de 500 lei, fiecare, 

pentru cea mai bună prelucrare a unui dicționară geo
grafică, topografica și statistică pentru oricare jndeță din 
România, afară de județele deja premiate, adecă Dăm- 
bovița, Dorohoi și Tutova.

2) Acestă dicționaru va cuprinde descrierea jude
țului, plășiloră, (ocâleloră, plaiuriloră), cornunelorO (ora- 
șeloră, târguriloră, sateloră, cătunelor, (locuriloră istorice, 
a riuriloră, păraeloră , gărleloră, lacurilor, insuleloră, 
munțiloră, dealuriloră, șesuriloră și apeloră minerale.

3) Descrierea județeloră, a plășiloră, plaiuriloră se 
va face pe largă, arălându-se situația, hotarele (naturale 
sâu artificiale), întinderea, clima, calitatea solului, munții 
și riurile, producția agricolă, industrială și comercială, a 
căiloră de comunicară; împărțirea administrativă, judi
ciară, militară și bisericescă, precum și centrurile cele 
mai populate și mai productive.

4; La descrierea fiăcărei comune (orașă, tei g, sată 
sâu cătună) se va da :

a) Numele actuală obicinuită și oficială (în trans

Acâstă aventură s’a întâmplată în anulă 1830 pre 
timpulă când în Francia domnia Ludovic Filip de 
Orleans.

După 18 ani dela acestă întâmplare erumpe revo- 
luțiunea francesă din 1848, in care nefericitulă rege fu 
detronată. Totă în acelea dile nefericite căzură în su- 
burbiulă Sânt .Antonio două victime în modă gloriosă, 
adecă generalulă Duvivier și monsignoru'ă Afre, Archi- 
episcopulă Parisului, unulă martira ala datorinței, celă- 
lalta ala carității. Erau ofițerula și preotulă, cari se aflau 
in 1830 în diligența ce mergea dela Marsilia la Parisă. 
cari deși în ună timpă au fostă despărțițl, acum însă 
așa de strinsă uniți încâto ambii periră aperândO'Juna și 
aceeași causă. Cine ar fi pututO prevede acesta cu 18 
ani înainte!

Aurelia Hulea.

*) Inlr’adevărO, e tristă lucru când preotului nu i 
se dă cinstea și Tespectulă cuvenită. Der o potă pre
tinde acăsta și preoții, cari esploateză poporulă, cari se 
pună în servițiulă dușmaniloră credineioșiloră săi, cura 
se întâmplă la noi în unele părți. — Red.

crierea fonetică) precum și numele ce l’a mai avută în 
vechime.

b) Situațiunea naturală, fixându-se pe riurl și 
munți, precum și atitudinea lorO d’asupra nivelului mării 
pe < â<0 va fi posibilă.

c) Populația și etnografia (atâtă pe comune, câtă 
și pe sate și cătune, dându-se numărulă contribuabililoră, 
i lamiliiloră șt a sufleteloră).

</) Producerea agricolă, industrială și comercială. 
Numărulă viteloră pe comune, sate și cătune.

e) Arătarea instituteloră de cultură, de bine-facere, 
a fabriceloră precum și a monumenteloră celoră mai în- 
sămnate. Numărulă bisericiioră și alo deservențilorO , pre 
cum și ală scoleloră cu statistica eleviloră.

/) Istoriculă comunei, arătându-se evenimentele cele 
mai însemnate în istoria țârei, cari s’au petrecută în- 
tr’ânsa.

5) Pentru elaborarea dicționarului pentru oricare 
județă se dă ună termenă pănă la 1 Decemvre 1887.

6) Manuscriptele se voră trimite la vicepreședintele 
societăței, cu numele autorului sigilată și cu ună moto.

7) Manuscriptele nepremiate devină proprietatea so
cietăței.

8) Manuscriptele nepremiate se voră înapoia după 
cerere; Societatea însă îșl reservă dreptulă să utiliseze 
părțile ce va crede de cuviință din lucrările nepremiate.

Generalulă G. Mânu, G. I. Lahovari
V.-preș. Secretară generală.

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

PESTA, 2 Iulie. — F6ia oficială publică 
numirea subprocurorului de stătu în Clușiu Franz 
Pbleps ca procurorii de stătu pentru Brașovâ.

VIENA, 2 Iulie. — Regele Serbiei a făcută 
visite mai lungi ministrului de esterne Kalnoky 
și ministrului președinte unguru Tisza.

CRETA, 2 Iulie. — Mișcarea e în crescere. 
Creștinii se adună în munți. Musulmanii se 
refugiază în orașe. E temere de o revoltă.

DIVERSE.
Ceasornicul!) pădurei. — Ună forestieră seu ună 

vânătorii, ori câtă de dimineță s’ar duce la pădure, pe 
drepiă vorbindă n’ar avea nevoe de altă câsornică, dâcă 
ar sci să deosibâscă glasulă diferiteloră pasări din păduri 
cari cântă cam la epoci anumite. Astfelă, după prive- 
gheldre, care cântă aprâpe tătă noptea, pițigoiula e acela 
care dă celă d’ântâiu semnala, înainte de revărsatulă zo- 
rilorO, între câsurile l’/a—2. După dânsulă între 2—2’/i 
începe cânteculă pilulicei cu capulă negru. Pănă Ia 3 
cântă ciocârlia. Dela 3 — 3*/a pitulicea cu pieptul roșu începe 
să intoneze tri'urile ei melodiose, dela 31/,—4 cântă mierla. 
Dela 4*/a—5 pițigoiulă, și dela 5—51/, începe să ciripâscă 
vrabia.— Mierla e o pasăre forte deștâptă și învăță lesne 
ori ce melodie. Astfelă în Francia mai acum câtă-va 
vreme, se cjice că tbte mierlele unui cantonă cântau 
marseilesa, grațiă întemplărei, care făcuse să scape din 
coliviă o mierlă, pe care stăpânulă său o învățase acestă 
eânlecă.

Unu oficiu penalii în parlamentulu englesu. — Nu 
de multă președintele camerei comuneloră a executată o 
acțiune penalâț contra unui membru ală parlamentului, 
o acțiune destul de interesantă. D. Riginald Bidmenda fostă 
citată înaintea barei parlamentului spre a primi dela pre
ședintele ună avertisementă, pentru că ar fi falsificată 
semnături pe nisce petițiunl, ce s’au adresată camerei în 
favbrea mănținerei impositului pe vină și cărbuni Deli- 
cuentulă, ună bărbată tânără, fu condusă la bară de 
Sergeant at Arms, unde președintele îi (fise: „Reginald 
Bidmead! Lunea trecută acestă cameră a decisă că te-ai 
făcută vinovată de disprețuia și violarea privilegieloră 
acestei camere, fabricândă semnături pe âre cari petiți. 
Camera a mai luată resoluțiunea ca astătfi să compari 
spre a primi o admonestațiune dela președinția. A treia 
disposițiă a Camerei anulâză peste 30 petiții stricate prin 
falsificare și pe care deci Camera le-a respinsă ca ună 
atacă de demnitatea ei. Comisiunea, care a cercetată 
petițiile și semnăturile raportâză, că acestă casă e per
fectă contra)d-tale, Reginald Bidmead. Ai mărturisită și 
d-ta într’o scrisore adresată mie, că ai falsificată 1600 
sâu 1700 semnături din diferite petiții și 200 în petiția 
din Haggerstoo. Că acestea le-ai făcută cu o cinică ne
socotire a discreditului, în care ai puiă dreptulă celă 
mare, de a petiționa la casa comuneloră. Pentru ase
meni delicte, ca ală d-tale, au fostă bmenl trimiși la 
Newgate, nu numai în timpuri vechi, ci și în timpuri 
moderne, cum Iși aducă aminte mulțl membri, cari ședă 
in acăstă Cameră. După ce camera a chibzuită asupra 
cașului d-tale, s’a arătată indulgentă cu privire la pe- 
dăpsa de pronunțată. Nu te-a trimisă la închisbre, ci 
m’a însărcinată pe mine, președintele acestei Camere, 
să te dojenescă și să te învită a părăsi Camera, fiindă 
înfierată cu cea mai viă desaprobare a ei. Acum poți 
părăsi bara.

Editoră: Iacobă Mnreșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu.
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VursuJn 1* but fs d* VIjmia

din 1 Iuliu 5 . n. IS~7.
Cursuiu pieței Brașovu

iim 2 luliu st. n. 1887
RentA de auri o’., . . . 101 45
RentA de hârtia &"/„ . . 87.90
împrumutului căilorO ferate

ungare..........................151.75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75

Amortisarea datoriei căi
lorO ferate de ostO ung.
(2-a emisiune) .... 127 

Amortisarea datoriei câi-
lorfi ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 116 60 

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

an^O............................ 104 40
Bonuri cu cl. de Jsortare 104-W 
Bonuri rurale transilvan» 104 60

Rene I croatu-siavone . . 102 25 
Despăgubire p. dijma de

vino ung.......................... 100.10
imprumutuiO cu premiu

ung.................................. 122 25
Losurile pentru regulare»

Tisei și Segcdmuiui . 122 95 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aură austr. . . 112 55 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile bănccl nustro-

ungare ........................ r86 —
Act. bănccl de credită ung. 286 55 
Act. bănccl de credită austr.282.10 
ArgintulO —. — Galbinl

împărătesei ................5 95
Napoleon-d’ort .... 1004 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livrea sterlmge 126 60

Bancnote roniAnescI . . . .

Argint românesc . .

Napoleon-d’orl.....................

Lire turcescl.........................

Imperiali..............................

Galbeni . ...

Scrisurile fonc. • Albina» 6°/0

„ > „ 5«/0
Ruble Busesci.....................

Diseontuiu . •

Cump. H 61

» 8.55

» 9 97

» 11.30

» 10.30

» 5 89

• 100.—

, 98.—
» 113 —

7—10°/e pe

Vi iirf. 8 63

8 60

10.02

11.34

10.34

» 5.93

» 102 -

» 99.--
. 114.—

ană.

AVISU.
De6rece 1111-tlUl părăsita atelierul^ meu fo

tografică de mai ’nainte din Strada căldărarilorfi 
de josO Nr. 506, îmi permită a face cunoscută 
onor, publică că de adi înainte primescA a fo
tografia precum și peste totu comande numai în 
atelierulă meu nou construită, corespunzători ce- 
loră mai moderne pretențiuni ale artei, în Strada 
căldărarilorîl de susu Nr. 487.

Cu t6tă stima
Leopold Adler,

fotografă.

bere de Stein-

Bere de Steinbruch de Martie 8 cr.

rtYY

că

o 
TJ
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O
34-i

42 
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Duminecă în 3 Iulie st. n. 1887 Concert Soiree 
dată de capela regimentului de inf. Nr. 2. Imperatulă 
Rusiei Alexandru I.

Subscrisulă invită cu fotă ondrea pe onor, pu
blică de a lua parte la acostă serată.

Mâncări și băuturi cu prețurile cele mai eftine. 
De adi încolo, unu paliarti de 

brucli (de Martie) numai 8 cr.
Rugândă pentru o cercetare câtă 

merosă.
Sunt cu fotă stima

Altert

Biurou <Ie expe- 
dițiune 

ală Căi lor fl Ferate 
ale Statului.

Agențiă vamală 

antorisată 

de îualtulă guvernă.

se pote de nn-

Mehsner.

Bere de

!- 444

•5 i sk"

O TIPOGRAFIA
bine întocmită,

cu cele mai nouă litere este de vendare eftintt și în 
conditiuni bune.

Oferte sub Nr. 80 suntfl a se trimite la adminis- 
trațiunea acestei foi. i_3

Nr. 5863 — 1887.

Publicatiune.
9

De vreme ee cu ocasiunea pertractărei de oferte ținute în 
16 Maiti a. c. spre scopultî procnrărei unui locu pentru clădirea 
unei casarme de lionvedî sau oferatiî partea cea mai mare locuri 
de o estindere prti mică și cu prețuri pre exorbitante, de aceea se 
dispune prin acesta o nouă pertractare de oferte, provocându-sO 
deci toți acei posesori de pămeiitu, cari an unu locu de 3 — 4 
jugere, situata în Brașovulu vecliin, Blmnena seu la marginile 
acestoru suburbii, ca se-șl aștearnă la oficiolatulă orășenescii eco
nomicii c-elîi multă până doi în 14 Iulie a. c. 11 
prându ofertele scrijitnristice și sigilate.

In ofertă are se se amintAscă loculă ce aie 
Dumerii topografici, prețnlă de vendare în cifre și 
eventualele condițiiml de vendare. In fine are se
cum că oferentulu se obligă cu ofertulu seu pentru durata unui ană.

Brașovu, 18 Iunie 1887.

Magistratulii orășenescii.

ore înainte de

de a se oferă, 
litere pe lângă 
se amintescă,

| H. ARONSOHN & Comp.
Nț Expeditorii convenționali ai armatei austro-ungare, 

Casă de:
Expedițiuni, Coinisiiinl, Vămuire, încasare, Trans

portare, împachetare și Inmagazinare.
Serviciul-u. reg^ilatu. pentru transportare de 

mărfuri adunate în vagone complecte.
Magazine mari și uscate.

Biurourl: în orașu, Strada Vămei Nr. 10 și la gara Căi- 
loiu Ferate ale Statului.

Adresa pentru telegrame: „Aronsolin, Bra.Ș0Vă.“

I

Sosirea și plecarea trenuriloru și postelorij in Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sbra. 
mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela BrașovO la Buouresoi: 
accelerata Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
mixta Nr. 318: 1 bră 55 minute după ambijl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persbne Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de ambițl. 
mixta Nr. 316: 9 bre 52 minute sbra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu: 
accelerata Nr. 301: 10 bre 12 minute sera, 
mixta Nr. 317: 2 bre 32 minute după ambcjl.

Plecarea postelorft:
lleșnovu-Zernesci-Branu: 12 bre 30 min. după ambtp. 
Zizină: 4 bre după amb()I.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute nbplea. 
Făgărașu; 4 bre diminbța.
Săcele-, 4 dre diminbța.

Sosirea posteloru:

Trenulb 
Trenulă

TrenulO 
Trenulă

Trenulă 
TrenulO

TrenulO 
Trenulă

u)
b)
c)
d) 
0

a)
b)
c)
d) 
')

Dela

11

*

u

Dela
u

Din
n
n

A.
BrașovO la

n n
„ în
„ la
„ la

B.
Ileșnovu-Zernesci-Brană la BrașovO: 10 6re înainte da ambep. 
ZizinU la BrașovO: 9 bre a. m.
Secuime la BrașovO: 6 6re sbra.
Făgărașu la BrașovO: 2 dre diminbța.
Săcele la BrașovO: 6 bre 30 minute sbra.

TARIFAanuiițuriloru și iiiserțiiuiilorii.
AnunciurI 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.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

următorele raliate:

voiri

Pentru repețiri se acordă
Pentru repețiri de 3— 4 ori .............................. 10°

H n n 5— 8 11 • 15°
H H 11 9—11 M • . 20°
H H ii 12—15 H • . 30°|
V ii 11 16—20 ■ . 40°|

Dela 20 de repețiri în susfi . 50°|
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în

și reduceri și peste cele însemnate mai susti.

1°

1°

|o

1°

(o

1°


