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munți. Pe la anulă 1859, începândă a se mai slăbă 
nogi direcțiunea absolutistică, îndată se aflară bărbați 
demni de tălă stima, cari euprintjândă marele adevără că 
cultura este putere, din tăie puterile se nisuiră a lucra 
pentru înființarea de scoli și fonduri școlare în acești 
munți și, mulțămita bunului sâmță ală poporului, cu jertfe 
mari in timpă de puțini ani se inființară în tăte comu
nele din protopopiatulă Câmpeniloră scoli și 'fonduri șco
lare, și cele din urmă la anulă 1877 ajungeau la suma 
de aprâpe 100.000 peste totă. In prima liniă trebue să 
amintescă înființarea scălei din Câmpeni c’ună fondă 
de peste 30 mii florini în valâre din a cărui venită este 
asigurată salaruiu pentru 3—4 învățători.

Acestă cercă se bucura de acelu avantagiu, că în
vățătorii confesionali căpătau lâfă dela 200—400 fl. din 
venitele asigurate șcăleloră și nu era vorbă de plângeri 
în privința salarieloră invățătorescl.

A venită anulă 1877 și în acestă ană protop. Ioană 
Patița a repausată, cu elă a încetată unulă dintre cei 
mai lîvnitorl bărbați pentru cultura poporului română. 
Elă era acela, care prin multe osteneli, jertfe și prin o 
conducere înțelâptă a poporului a putută îndulci pe 
acestă poporă sărar ă cu iubirea de a-șl rădica școli con 
formă recerinteloră timpului nostru, și fiesce care călă- 
toră prin acești munți sterili cu plăcere va privi la edi
ficiile frumose și solide din acestă ținută. După mărtea 
numitului și neutatului protopopă, traetulă Câmpeniloră 
s’a dată sub administrațiunea protopopului din Abrudă 
1. Gali, și acâstă administrațiune slăbănâgă și condusă 
de interesă dură 7 ani, ună timpă destulă de lungă ca 
de-o parte multe bune sâ se derangeze, âr de altă parte 
ea administratorului numită sâ-i crâseă fata și să o pătă 
înzestra cu acestă protopopiată...

Pentru ca să se pâtă ajunge scopulă de a derangia 
și drege poporulă, ca să se pătă face gheșefturl toți 
egoiștii fură angajați. Se formă o adevărată clică de 
ămenl conduși parte de ură, și cea mai mare parte de 
ămenl cămătari, cari au suplă și sugă din măduva 
acestui poporă. Ajungândă acești âmenl la consolidare 
pentru acoperirea proprieloră păcate se întovărășiră cu 
cei dela administrațiunea politică, care în tote spriginea 
și spriginesce pe clieașii noștri, și aceștia ca să fiă câtă 
mai siguri de succese aduseră lucrulă la cale ca .domnulă 
Clămbcloră» să devină Szolgabiro. Acâsta ăr’ numai 
unei intrigi este a se atribui, căci ămenii din clică suntă 
aceia, cari pe nesciute cumpăniră pe fostulă solgăbirău 
de sânge românescă a subscrie o deehiarațiune de ab- 
ijicere, și urmarea a fostă rădicarea pe tronă a lui 
>Mufii Pașa», ună omă fără studii și fără educațiune 
care adi e totăputernică în munții apuseni, jse preeepe 
că numai cu concursulă clicașiloră români.

Aici zace buba și publiculă română să nu se mire 
de aberațiunile âmeniloră simpli, dâr trebue să con
damne uneltirile acelora, cari se (ălescă cu nume de
• inteliginte română» și totuși facă causă comună cu cei 
ce ne robescă.

Cu concursulă clicașiloră s’a putută înființa în Câm* 
peni, față cu șcâla capitală română, o șcâlă de stată cu 
limba maghiară ajutorată de comune românescl și apoi 
o școlă de fetițe asemenea spre ruinarea celei române.

Inteliginte română crescută cu stipendii naționale a 
fostă acela, care șl-a părăsită propria sa casă ca să facă 
locă școlei maghiare, și ună bogotană română rădicată 
prin cămătăria a clădit casă anume pentru șcăla maghiară 
de prunci și atfl acela trage birulă caseloră dată de 
cătră comune române.

Inchegându-se acești ămenl în pornirea loră ca 
contraserviciu au pășită și mai departe și s’au legată 
slugi lui Mufti-Pașa și acesta este pusă in posițiune de 
a pută cere dela cei inleligențî ori și când câte o vo
tare .ie încredere sâu mergerea cu glâta la alegerile die- 
tale dela Trăscău. Aceste servicii și-le pâte câștiga dela 
nemernici cu-o clipitură de ochiu.

In forma acâsta se domnesce peste cei demorali- 
sațl în sâmțămentele cele mai sânte, și âtă că bielulă 
poporă este rău sbiciuită de sărte, căci ascultă de atarl 
conducători, căci glâbele și persecutările și-au ajunsă 
culmea, încâtă mulțime de familii au trebuită să-și caute 
mântuința prin părăsirea locului natală ducându-se In

Cu I Iulie 1887 st. v., se începe unii nou 
abonamentft pe triluuinlfi Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

l’rețulu abonamentului:
Pentru Anstro-Uugaria: 
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Pentru România și străinătate: 
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face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorii de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită cjiarultî.

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

Ce va fi

de atâta 
nu este,

suntii
causa

înțelege pe cine 
vre unu candi- 
este, că marile

Brașovu, 22 Iunie 1887.
ErI s’a întruniți! marea sobraniă bulgară 

în Tîrnova. îndată după deschidere represen- 
tanții bulgari au ținută o ședință secretă ceea 
ce ne face să credemu, că ei pregătescu o acți
une parlamentară seriăsă.

Se pare că Bulgarii, după ce deputăția loră 
a colindată pe la t6te cabinetele mariloră puteri 
și după ce regența lord a făcută totă ce i-a 
stată în putință spre a le îndemna să dea o- 
dată o soluțiune definitivă cestiunei, ce agită 
poporulă bulgară de atâta timpă, dăr n’au do
bândită nici ună resultată mulțămitoră, s’au de
cisă acum a-șl ajuta ei înșiși, așa cum voră 
pută mai bine.

Ceea-ce le trebue Bulgariloră spre a face 
să înceteze nemulțămirea, neliniștea și nesigu
ranța în țâră, este înainte de tdte ună principe 
și precum anunță parele din Sofia, sobrania de 
față nici că are altă scopă decâtu a alege pe 
viitorulă Domnitoră ală Bulgariei.

Până aici t6te potă merge f6rte netedă. So
brania, care va țină acjl prima ședință oficială 
pâte procede la alegerea de principe, 
însă după aceea?

Scimă că dâcă Bulgarii 
timpă lipsiți de ună domnitoră, 
că ei între ei nu s’aru fi putută 
să alăgă, său că n’aru fi aflată 
dată aptă, ci causa adevărată 
puteri nu s’au putută înțelege pănă acum asupra 
candidațiloră la principatulă bulgară. Și se scie 
că între puteri Rusia dă tonulă în cestiunea bul 
gară. Acăstă putere a declarată de repețite ori, 
că nu voesce să scie nimică de-o alegere de 
principe în Bulgaria pănă când nu se va retrage 
regența actuală și pănă când nu se va alege o 
sobraniă pe placulu celoră din Petersburg, căci 
pe cea de față ei nu o consideră legală.

Articululă 3 ală tractatului din Berlină 
(Jice: „principele se alege de cătră poporațiune 
liberă cu confirmarea Porței și cu aprobarea 
puteriloră." Este clară că condițiunea aprobării 
generale prevădută în acestă articulă e aprăpe 
nerealisabilă în împrejurările de față. E mai 
multă ca probabilă că Rusia va persista în ne- 
gațiunea ei și acum se nască bănuell, că nici 
Turcia nu va cuteza a confirma unu principe, 
care nu va fi pe placulă Rusiei. Bulgarii însă 
pară a fi hotărîțl să se mulțămâscă și c’ună 
principe, care va avă numai aprobarea parțială 
a puteriloră.

Ceea ce bate mai multă la ochi este secre- 
tulă, ce-lă observă Bulgarii față cu viitorulă can
didată. Se vorbesce, că ei ară voi să alăgă pe 
principele Ferdinand de Coburg. Acesta însă a 
declarată înainte, că nu va primi fără consim- 
țământulă Rusiei. Să-i fi Buccesă 6re regenței 

din Sofia a-lă face să primâscă tronulă ce i se 
oferă, pi nendu-se în oposițiune directă cu Rusia?

pilele următdre ne voră da deslușirile de 
lipsă și p6t.e că ne voră aduce și surprisa cea 
mare, ce se crede că voesce să o facă sobrania 
bulgară Europei. In privința acăsta suntă multe 
combinațiunile. Noi vomă aminti numai una din 
t6te: planulă adecă de a se alege regele Milan, 
proclamându-se uniunea personală între Serbia și 
Bulgaria, plană care în totă casulă nu-i de ori
gine bulgară.

Destulă că cestiunea bulgară erășl e pusă 
în fruntea mariloră cestiunl politice ale (lilei. Ea 
întâmpină o ilustrațiune nu prea încuragiatbre în 
împrejurarea, că pregătirile militare se continuă 
cu o febrilă activitate din partea tuturoră pute
riloră. Ore totă Bulgarii să fiă destinați de pro- 
vedință de a servi ca mijlocă spre a face, să 
isbncnăscă marea conflagrațiune orientală, care 
de atâta timpă amenință ținendă lumea în ne- 
astempără ?

Conducerea Moți loru.
Munții apuseni transilvăneni, 1 Iuliu 1887.

Mai multe corespondențe se publicară in prețuituîă 
cjiarO „Gazeta Transilvaniei*  despre cele ce se petrecu 
In munții apuseni ai vechei țări Transilvania. Totă Ro- 
mânulă trebue să-și aducă aminte că chiar in cehă mai ve- 
chiu trecute ai<I in acești munți a lostă isvorulă, pute
rea și ocrotirea neamului daco-română. De aici pornâu 
Românii la șesurl și ără la timpă de primejdia aici se 
reinturnau aflândfl totdeauna cele mai puternice brațe 
spre strivirea vrășmașului.

Pănă la anulă 1650 nici că aflămă urmă in legile 
feudale ale Ardealului in acești tnunțl poporațiunea să fi 
fostă supusă iobăgiei și numai după ce prădătorul^ Si- 
biiului Bathori bătu pe popa din Vidra și pe Românii 
răsculațl din Zarandu și Munții apuseni, se ivesee intre 
bunurile fiscale domeniulă Zlagnei, care incă după sem
nele rămase a fostă mai multă sub preteeslulă ordinei 
de stată introdusă in acele părți, decâtă in formă de io
băgia, și mai că pănă la anulă 1778 de asuprire grea 
poptilațiunea nu a putută să se plângă. în anulă acesta 
se întâmplă de nou o ciocnire prin unii arendași armeni 
produsă in belciulă comunei Câmpeni, când arendașii 
armeni cu puterea administrațiunei cutezară a ataca 
drepturile populațiunei, drepturi garantate de mai mulțl 
principi ai țârei. Spargerea buțiloră arendașiloră armeni 
fuse prima încercare a poporului munteană spre a în
frânge mârșavulă jugu ală feudalismului, de care ei pănă 
atunci p6te că nici nu suferiseră prea tare. Aeâslă por
nire a fostă isvorulă Revoluțiunei lui Horia, care cu a- 
devăratulă sâu nume se chiarnă Vasilie Nicula din Al- 
bacă, parochia Arada.

A fostă suprimată in modulă celă mai crudă răs- 
câla lui Horia in contra feudalismului ungurescă, care e 
mula cu celă turcescă — dâr ispravă nu făcură aristro- 
crații maghiari, căci spiritulă timpului lucră mai departe.

în lupta de apărare a drepturiloră poporațiunei >i 
de atunci încâce aflămă bărbați din acești munți, precum 
la inceputulă secuiului acestuia este parochulă din Scă 
rișâra Vârciu, care era totodată și notară comunală. 
Elă era ună aprigă apărătoră și s’a espusă forte multă 
pentru apărarea poporațiunei muntene in contra asupri- 
riloră totă mai grele. Plângerile așternute de elă Ia Io 
curile mai înalte atâta ațițaseră pe oficialii dominall, încât 
cu intriga le succese în fine a suspenda pe acestă bravă 
bărbată dela drepttdă de a purta peana.

in ală 4-lea deceniu d n acestă seclu urmâză lupta 
pentru dreptă a comunei Buciumă, în care luptă apare 
faimăsa Cătălină — o femeă pe care tdtă puterea ad
ministrativă nu putu pune mâna în timpă mai îndelun
gată, și numai cu șirețiă s’a putută prinde.

Cei mai bătrâni dintre noi sciu și-și aducă aminte 
de ținuta Moțiloră la 1848, începândă dela adunarea din 
Câmpulă libertății pănă la finitulă acelei epoce decitjă 
țâre în viâța nâstră națională. A urmată absolutismulă 
austriacă, care ne află fără scăle și câtă a durată elă 
mai nimică nu s’a făcută pentru cultura poporului din
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depărtata Dobroge. l’reoțimea nfisfră este Infrieată și 
adusă la neputință de a-și validita chiămarea sânlă, căci 
elicașii noștri suntă bine vfiijuți la omenii bisei icesci in 
Sibiiu, și suntă cașuri, prin cari elicașii au putută prin 
organele bisericescl a-șl rfisbuna de unuia sfiu alt preoți) 
fără nii i o vină, căci este destulă a-lu denunța, deorece 
probă legală nu se cere.

Mă cuprinde o jale când privesci) în juruit) rut ti .și 
vfidă atâtea ruine, causate prin fimenl născuțî din nfi- 
mulă meu și crescuți cu mari clieltneli | ăm) au ajunsă 
la culme, fără ca sfi aibă curagiuli) a se opune despo 
tismului, ci din contră ii vfidă pu-.i in servițiult) cli-fru- 
gerei, ba nici că au cutezată a propaga conclusele luate 
de cătră conferința națională din Sibiiu. ba din con ra 
s’au subscrisă la o dechiarațiune de c indidare a unui 
deputată maghiară.

Am vfidută acelă convoiu de oi eălbt-jose la Trăsiău, 
insă nimeni nu a avută curnginlă a le spune ce păcală 
comită. îmi pasă insă fdrte multă că și unii învățători 
confesionali au devenită unelte la alegeri și au sedusă și 
pe ceilalți la trădarea causei poporului nostru. Câtă este 
anulă ei trăescă din bani românesc! și apoi tolă lăco 
mescă la papricașulti unguresci), care la mulți li a cau- 
sată chiar morte. Aduceți-ve aminte de Dragea din 
Bistra și alții, cari ciumuriuindu-se țplecându-li-se) s’au 
bolnăvită și au murită după călătoria dela Trăscâu. — 
Hote că și acum să mai avemă aspecte de aceste, căci 
Dumnetjeu nu bate cu bâta.

Morala din Iote cele ce se petreci) în Munții apu
seni este, că omenii noștri cu mai multă carte nu potă 
să se asemene cu cei din trecută, și că noi conduși de 
interese particulare ne slăbimi) și contribuimă cu mi
cimea sufletului nostru la surparea propriii.

Insă față cu aceste trebue să sperămă, că va veni 
aici pe pămentă ora judecății când liesec care va gusta 
rodulă fapteloră sale, deci omenii se mai gândescă și 
la 4'cerea latină: quid agis prudentei' ugas et respice 
finem.

In Munții apuseni semțulă de Moță csi.-tă încă și 
poporule este iotă așa de venjosă ea in ti-ecuii), deși e 
sărăcită preste măsură, der se așteptă ca inleligința să 
se reculegă seu apoi să înceteze a mai momi poporule 
și a-lă seduce la fapte antinaționale. Rușinea să-i 
ajungă pre cei, cari lucră in contra binelui poporului 
propriu.

Am disă eu Horită.

Din af'irA.
In cercurile oficiale germane se a- 

rată disposițiuni fdrte ostile în contra 
Rusiei, ț)iarele oficiale „Post“, „Krenzzeitiing* * 1 
„Koelniselie Zeitung**  publică articole sfatuiiidii 
pe capitaliștii germani sfi nu facă plasări în hârtia 
rusdscă. „Post“ c|ice Germania nu se teme 
de Rusia și că ea este pregătită în destulă chiar 
pentru casulu când ar fi atacată din două părți 
deodată.

semă de nime; prin aefista feta de impfirată in totă (Jiua 
i da ceva mâncare și beutură.

Nu a trecută multă după ce a închisă pe ,Nfis- 
dravenulă» în ijidă și impfiratulă roșu a trimisă la îm- 
pfiratulă albă trei bețe asemenea de lungi și grăse ia ună 
capă ca și la altulă, ca acesta să le afle, care le suntă 
capelele subțiri și care cele grăse. Pentru aceea împă- 
ratulă albă a și chemată pe toți invfițații din împărăția 
sa dăr se va afla cineva, care sfi-i pătă tâlcui acea în
trebare. Insă nime nu a fostă in stare a sfătui cumva pe 
impfiratulă, din care pricină toți erau cuprinși de frică, 
sciindă, că dfieă nu voră pută tălmăci întrebarea, îrnpă- 
ratulă roșu va veni cu bătaiă asupra loră. Chiar și ffita 
împăratului era tare supărată, incâtă a uitată sfi ducă ceva 
de mân ?are în acea <jt Nfisdravenului. £r când se duse mai 
târijiu, acesta o întrebă că de ce e așa supărată? Atunci
i spuse ffita, că ce nenorocire aștfiptă pe tatălă sfiu 
„Nfisdravfinulă** fără sfi se gândfiscă multă ii tâlcui fetei 
acea întrebare. Însfi o rugă.sfi nu spună nimfirui, că 
ehl o-ar fi. învățată; ti sfi se facă, ea când ar dormi, apoi 
sfi le spună, că nu voră pulfi afla altcum, care suntă ca
pelele subțiri și grfise ale bețeloră, pănă ce nu le voră 
băga intr’o bute plină cu apă, unde apoi se voră putfi 
cunfisce bine, căci capetele grfise voră atârna lâ funda, 
firă cele subțiri se voră ridica în susă.

Mergândă ffita la împfiratulă, îi spuse visula ei;

Circulara ce ministru-președinte serbii 
Ristici a adresat’o representanțiloru Serbiei în 
străinătate, -mcentueză causelc ce tiu adusu schim
barea de cabinetu ; aceste motive, rjice circulara, 
suntă de ordine curată inteiifiră. Serbia, adauge 
d. Ristici, nu trebue să permită ca străinătatea 
sfi se îndoiască unu singurii moment.u dc voința 
sinceră ce are guvernult) seu de a conserva bune 
relațiuni cu tdte statele. Serbia nu trebue se ia 
unu rolo gâlcevitoru, ci se aducă ordinea și pa

cea în peninsula balcanică, pentru a se preserva 
ea însăși de consecințe incomensurabile.

Soiri din Sofia anunță că ne înțelege ’i 
sjau produsă în sînulu guvernului bm 
gării. D-nii Stambulov, Nacievici și Stoilov 
pleddză pentru o apropiere cu Rusia și per 
tru acceptarea condițiuniloră rusesc! cu privire 
la tronulă Bulgariei, pe când d-nii Mutkurov, 
Radoslavov și Nicolaev suntu pentru mănținerea 
direcțiunei politice minate pănă acum și pentru 
retragerea principelui de Battenberg. De altă 
parte în cercurile diplomatice se asigură că d. 
Radoslawov a începută negociări secrete cu am- 
basadorulu Rusiei la Constantinopolii, cu scop ii de 
a aduce o apropiere între Rusia și Bulgaria.

„Pester Lloyd“ publică unu articula ofi
cialii în care constată agitările mi steri fise 
ale regenți lorii bulgari, țliarulu adauge 
că puterile nu voiu reenndsce nici unii principe 
pe care Sobrania îlu va alege acum, fie elu 
principele de Cobnrg-Gota sfiu principele de 
Battenberg. Va fi mai bine, urmfiză aceeași ffiiă, 
de a alege unii regenții provisoriu în persdna 
căruia puterile și Bulgarii se voru putfi învoi 
mai cu înlesnire.

Se scrie din Belgradii „Gazetei de Voss“, 
că Sobrania bulgară va alege mai ânteiu pe 
principele Alexandru de Battenberg și în 
urma retușului acestuia Sobrania va alege pe 
regele Mii an u ca principe alu Bulgariei. Co- 
respondentulă diarului germanu adauge că că
lătoria Regelui Serbiei la Viena ar fi în legătură 
cu acesta proiectil.

„Berlinei- Tagblatt**  publică scirea de sen- 
sațiă, că Rusia, Austria și Germania ar fi infor
mații pe d. Stransky, fostulu guvernatorii pro
visoriu alu Rumeliei, că ceră numirea Regelui 
Mila nu ca Rege n tu alu Bulgariei și 
prin urmare stabilirea uniunei personale Bulgaro- 
Serbe. Peste totu se crede că Sobrania actuală 
va produce surprinderi In Berlină se așteptă 
cu siguranță, că Sultanul u nu va ratifica 
co aven ți unea egipteană. Din altă parte 
se confirmă scirea, că Germania, Austria și Italia, 
ar fi dată consilii oficifise Porții pentru a nu 
întârdia ratificarea. „Novoe Vremea* 1, dice că 
nici Franța nici Rusia n’aii declarații de făcută 
în privința convențiunei anglo-turce. Și una și 
alta potu aștepta în liniște momentulu presen- 
tărei convențiunei deja ratificate, căci în acelii 
momentu printr’nnii singură refusă se pfite ni
mici tfită afacerea.

piarulă spaniolă „Epoca**  desminte sgo- 
motele pri vifore la p a r t i c i p a r e a Spaniei 
la alianța între Italia, Austro-Ungaria și Ger
mania.

SfHRILE PILEI.
„Biid. Korr.“ comunică, că Sâmbătă s’a ținută în 

Viena o conferință comună, care a durată două ore, 
sub președinta Maiestăței Sale. La conferință au luată 
parte miniștri președinți de finanțe, de rfisboiu, lănd- 
wehr și honvedi, cei de comerță și comunicațiune, ai 
amhelori) guverne. Obiect ulii conferinței au fostă diferite 
afaceri comune și militare.

—x—
0 telegramă din Berlină vestesee, că în anulă a-

cesta nici Austro-Ungaria nici Rusia nu voru permite 
ca sfi ia parte la manevre și oficeri streini.

—x—
Ministrulu de interne a adresată municipiilor^ o 

provocare, d’a nresenta pănă la 15 Iulie înseninare des
pre cercurile sanitare, anume să fiă arătate acele comune 
care după lege suntii oblig ite a avă medicii, precum și 
cercurile sanitare eu cătunele aparținfiifire de ele.

—x—
D-lt) Dumitru Popă, doctorii în drepți), depunândă 

e<uni‘niilil de advo.iaul, a deschisă cancelariă advoua- 
țială in Brașovă, unde a și făcută praxa de advocată 
pănă a-uin De asemenea d-lu Dumitru Ciuta, doctoră 
in drepții, cure a practicată advocatura în Deșiu, depu- 
nendă esatnenulă de advocată, are de gândă a deschide 
cancelariă advocațială în Năsăudă.

—x—
Pănă acum defraudarea era ună privilegiu ală 

bărbr.țiloră in „fericita’ Ungariă, der a<ji și in acestă 
privință pretindă femeile egală îndreptățire, adecă să li 
se recunoscă destoinicia nu numai de a ocupa o func
țiune, ci de a și defrauda banii ce li se încredințeză. 
0 șfira A. a fostă mai ântâiu numită magistră poștală, 
apoi defrauda 1159 fi. și in Cașovia fu arestată și pre
dată judecătoriei penale. Acesta e, pare-ni-se, ală doilea 
casă, că defraudfiză o femeiă-funeționară. Ce va fi însă 
când se va defrauda cu puteri unite?

—x —
Foile ungurescl voescă a ne presenta ca Români 

pe gendarmuiă George Bănățeanu aflătoră în Oena-Si- 
biiului, care șl-a schimbată cu 50 cr. numele în ,Ba- 
czoni", și pe Augustă Mânzatu din Năsfiudă care totă 
pe 50 cr. șl-a schimbată numele in „Molnar**.  Celă 
dmteiu nu pfite fi decâtă Șvabă ori Jidovă, fir ală doilea 
Jidovă ori Armeană. Cum au ajunsă ei a avă pănă 
acum acele frumfise nume românești, nu putemă sci; 
destulă că forte bine au făcută, ce au făcută, s’a mai 
alesă puțină neghină din grâu.

—x—
Inteligența română din M. Ludoșu și giură va da 

Concerta împreunată cu danțu Duminecă în 17 [uliu st. 
n. a. e. în pavilionulă din grădina „hotelului Kormoizy.*'  
Venitulă e destinată în folosulă edificărei unei biserici 
greco-cat. în locă. Inceputulă la 6 fire p. m. Prețuia 
de intrare: de persfină 1 fl., de familiă 2 fi. v. a. Lu- 
doșulu de Mureșu, in 28 Iuniu 1887. Nicolau Solo- 
monu, protopopă, președinte. Drd. Georgiu Moga, v.-pre- 
șediute. Eugeniu Solomonă, stud. med., secretară. Vasi- 
liu Moga, pretoru, cassară. Drd. Emiliu Gerasimă. De- 
meieră Dossiosă, Mercură Dossiosă, Georgiu Simu, Ioană 
Comșia, Aurelii Popă, Laurențiu Gerasimă, Ioană Boeo- 
siu, med. cerc., controloră, Llomulă Orbeanu, Ștefană 
Banii, Teodor Moga, Mariu Elechesiu, Vasiliu Bocosiu, 
Virgiliu Rusu. Suprasolvirile și ofertele marinimăse, pe 
lângă mulțumită, se voră cuita pe cale «haristică. NB. 
Provederea cu victualia e concrecjutâ respectivului ho
telieră.

— x—
Inteligența română din Betlinu, în-comitatulă Sol- 

nocă-Dobeca, va da bală restrînsu Duminecă in 17 luliu 
st. n. 188/. în favorea bisericei și scolei române gr. 
cat. io-aii în sala casinei. Preți/lă intrărei de personă 
1 fl. 20 cr., ără in faini iă de personă 1 fl. v. a. Ince- 
putulă la 8 ore sera. Pentru comiteiă : Gregoriu Puș- 
eariu președinte. Simeonă Moldovană secretară. Ioană 
Grecu cassară. Ioană H. Boteanu controloră. Suprasol- 
virl și ofertele mărinimose se voră primi eu mulțămită 
și se voră chita pe cale diaristieă.

LA7I LETON U.

Nfisdravfenulu.
Poveste de Ioană Georț eseu.

A fostă odată și a fostă, că de n’ar fi nu s’ar po
meni, ca ună purece a plesni, că nici eu nu’să de când 
cu poveștile, ei de mai încăee, de (ând se potcovea pu 
recele c’o eojă de nucă și se div ea la sfânta rugă, și de 
când se potcovea cu cinci măji do leiu și cu nouă de 
oțelă și sărea pe ghiață fără piculeță de greață.

A fostă ună feeioră de poreară, care scia multe 
năsdrăvânii, de aceea i-au și disă omenii „ ''liSsdravgniilil'. 
Acesta încă și graiuhl pasfiriloră îlă s-ia tălmăci.

Odată când păscea elă cu latălă -fiu porcii in câmpă. 
a sburată o pasfiie pe deasupra capului sfiu cântându, 
și elă sciindă ce a cântată acea pasăre, i-a spusă îndată 
tatălui sfiu, că pasărea i-a cânfalu că elă sc va face o- 
dală împfirafă. Audindă arfista latălă sgu nu se mai 
putu opri de lisă dicendă. că im ă din porcarii impfirală 
nu s’a mai făcută de când e lumea, apoi adause: „atunci 
te vei face tu impfirală, <ând îți va inverdi codăriștea 
dela biciu**.

Ce sfi veiji însfi? In dimineța vrmăfbre, rând fe- 
ciorulă de parcară se scălă, ca se scăfâ porcii prin sală, 
ișl vede codăriștea biciului înverzită, precum l’a blăstfi • 

mată tatălă sfiu ; îndată o arătă acestuia, care acum nu 
mai luă lucrulil de glumă, ca mai înainte.

Intr’o di dise porcariulă cătră feciorulă sfiu : ,V6dă 
că ți-e ursita ca sfi ajungi împfirată precum ți a cântaiă 
și paserea mai deunâdi! S6 te duci la impfiratulă albă 
și sfi încerci, că acela are o fetă și pole că ți-o va da 
de nevaslă și așa vei pute ajunge odată împfirată.

Feciorulă de porcari) s’a luată și s’a dusă departe, 
departe, multă împerățiă ca Dumnezeu sfi vfi (iă, că cu- 
ventulă din poveste totă mai înainte este și tolă mai 
frumoșii se povestesce, — pănă ce a ajunsă la împfira- 
lulă albă. Aci voi sfi între îndată în casă la elă, însfi 
păzitorii nu l’au lăsată, pănă ce nu l’au înștiințată la im- 
pfiralulă. In urmă leciorulă de porcarii a fostă dusă îna
intea imperalului și întrebată, că ce voiesee? Acesta 
cam cu frică povestesce împăratului cele inlemplalc cu 
pirerea și codăriștea, apoi adause, că elă a venită sfi 
ceră fel a împăratului de nevastă. Acesta creijendu-lă 
drepții unu nebună, a porun ifă efi-iă bage îndată în 
temniță cu alti robi. Apoi a chemată nisce cjidart, că
rora li-a poruncită sfi întindă pe feciorulă de parcară 
jură împrejură cu ună (Jiuă giosă, lâră a’i lăsa o ușă 
seu ferestră măcară, ca așa acolo sfi se prăpădfiscă. Qi- 
darii au și începută a închide pe „Nfisdtavfinulă" în ijidă. 
însfi la rugarea fetei împăratului, căreia i s’a făcută milă 
de elă, i-a lăsată o ferestruică fărte mică și nebăgată în
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Alegerile de deputațl peutrn dieta un- 
gnrlscă.

Din comitatulii Solnocu Dobăca Iunie 1887.

Stimate D-le Redactorii! In Nr. 127 alo .Gaz 
Trans.*  ați p iblicată unii raportă din comitatulo nostru 
referitorii la alegerea de deputată săvârșită la 17 Iunie 
in Iciodulă mare. Aproba iote cele scrise de «Someșa- 
nulo' in acela raportă, der totuși pentru completarea 
lui itni iau voii a face și eu unele observări.

după care făcendu-se probă îndată s’au aflată capetele 
subțiri și grâse dela bețe. Apoi pecetluindu-le pre tâte 
trei, le trimise îndărăfă la impăratuiă roșu.

Mai trecu ce mai trecu și impăratulu roșu âră a 
trimisă impăratului albă trei mânzl unulă de ună ană, 
ală doilea de doi și ală treilea de trei ani, cari erau ase
menea de mari și dinții din gură li s’au fostă scosă, ca 
să nu se pâtă cunosce vârsta lord. Acești mânzl eră au 
trebuită să’: ghicăscă impăratuiă albă, care de câți ani 
e și așa să’i trimită indărăptă la impăratuiă roșu.

Acestă întrebare âră îi supăra și neodihni pre toțî 
ineâtă mai multe tjile s’au sfătuită fără de nici unO 
folosă. Intr’o rjt făta povesti eră Năsdravenului despre 
acâstă întâmplare, doră i-o va sci tăinui eră elă. Acesta 
îi și spuse fetei îndată, că cum să afle vârsta mănziloră; 
<10 dise: să se pună In Irei Iroci: într’una lapte, în a 
do-i:i grâu și in a treia ovăsă, căci mânzulă de ună ană 
va veni la trâ :a cu lapte, celă de doi la cea cu grâu și 
iviri -le trei la cea cu ovă-tă.

Astfelă s’a putută deslega și acâstă întrebare. £ră 
mânzii au lostă trimiși la împăratule roșu, care acum 
turba de mâniă vătjendă că impăratuiă albă îi pâte tăi 
cui tote întrebările.

(Va urma).

Nu merită reflesiune conferența candidatâre ma
ghiară, ținută la 2 Iuniu în Iclodulo mare, care prea 
puțind a foștii băgată in seină. Mai mire atențiune me
rită inse cele petrecute in (jma alegerei. Preoțimea și 
împreună cu ea toți Românit conseii de chiămarea Iotă 
au ținută, ce e drepții, strinsil la passivitale. Der func
ționarii salului mai cu semă, cum d. es. primarii, ju
rații ete. n’au puiuții scăpa să nu vină la alegere, in 
deosebi din cerculă pretorială altl Ciachi-Gărbăului, de 
unde au losiă aduși cu trăsura, piăfindu-se cărăușiioril 
căte 2 II , er biraeloră și celorlalți veniți cu ei câte 1 fi 
apoi in cjiua alegerei slănină cu codați (strepetji,) pane 
și vinarsă. Nădrăgarii, între cari și câțiva ciorecarl, 
avură masă exira in curtea actualului arendatori evreu 
și fostului proprietari Hirsch Aron.

Alegerea s’a făcută cu aclamațiune, nefiindi contra
candidată. Alesuli este proprielarulă d.n Stoiana și ad
vocată importată din Clușiu Bokros Klek, cu programă 
guverna mentală.

Bokros Iu recomandată alegătorilor^ prin orațiumle 
a doi pieoți; unulă reformată din Fizeșulă Gherlei, âr 
altulă română gr. cat. cu numele Vasiliu Pataki din 
Stoiana. Celă dintâiu vorbea unguresce, cestă din urmă 
românesce, alegătorii însă — intre cari dintre Români 
erau mai multă numai biraele — nu prea erau dispuși 
să asculte vorbirile loră. căci se uitau cu prea mare 
gustă la grămetjile de slănină și >țipăi« (pâne), ce îm
preună cu vinarsulO erau puse tocmai în apropiarea loră

Nu sciu, decă după atâta străpațiă au căpătată ță
ranii alegători barem! atâta mâncare și băutură, câtă să 
le fiă de ajunsă, dăr eu celă puțină n’atn văijută beți 
dintre ei mai mulți de 2—3 inși, ceea ce dovedesce că 
nu au fostă prea imbiați. N’atn vătjulă nici baremi aș > 
de beți ca pe «popa*  Pataki, care a fala mâna caii și 
ducea două stegari in căruță. A testă Pataki iși tradase 
școla sa confesională, lăsândă să se înlocuiască cu alta 
de stată și — dreplu recompensă — pote mai are no- 
roeulă să mat tragă < ale 70 li pe ană. câtă dela stată, 
câtă dela sfărmătoruiă ș.olei comesionale, Bokros E'ek. 
sub titlulă de catechetă. Ș ca catechet, pote ca să-i vină 
ideile mai bine în cap, tot cam beți se presentâză, așa că e 
mirare cum de nu se răstărnă prin șanțuri, ori cum de 
nu adârme pe uliță, cum i s’a întâmplată in săptămâna 
Pasciloră, când vrendă să mergă să boteze ună copi.ă, 
a cătjută josă, așa câtă alții au trebuită să lă deștepte 
și să 10 rădice din drutnă pentru ca să nu lă strivescă 
carăle.

Dintre dascăli mai strașnică s’au îmbătată: Chin 
drișiu din Bidușă. Reulu-Roh din Sotolecă, er dascalulă 
din’ Surdin ă, Berindeanu esce'ă și "r;n stegulă, ce și-10 
adusese de gâlă. Aceștia nu se rușineză a 4'ce, că dela 
domnii țârei iși așteptă și scoterea lefei și pensionarea 
lord. Ttcă’oșii de ei! Ar mai fi să nmintescă de vreo 
doi învățători, ca Toma Filipă din Ghiroltă, cari ce-i 
dreptă se presenlarâ la alegere, der pote nu încăpură 
la rolulO de mai ană. de a schimba și linge blidele, 
trecă insă peste aceștia in speranță că dorâ se voră 
tredi din amețăiă și Iși voră cunâsee pe viitoră dalo- 
rința loră.

• MerituliV convoiului de vreo 50 de căruțe, în
cărcate cu notari, primari comunali și câte 1—2 jurați, 
aduși din cerculă pretorială ală Giachi-Gârbăului, fără 
îndoială este a pretorelui Francisco Vâleanu, care — 
după cum susține și corespondentulO „Some.șanulă*  — 
este de viță curată română, der astădi se lapădă de na
țiunea sa și (Jice că es,e Vâlya Ferentz, măeară că noi 
prea bine ilo scimO cine este. Altmintrelea se <|'ce că 
ar fi omă de omenia, activă și chiar imparțială. Câtă 
pentru alegeri, pote va fi cugetată să facă și elă ce lace 
lumea, căci altfeliu cuui ar și pută spera la funcțiuni 
de stată.

Aceea insă totuși ar trebui să scie d Io Văieană, 
că nimică nu-i folosesi-e funcțiunea, fără onâre, er la o- 
nore nu p6te conta din partea ndsfră decă vrea să joce 
rolulO de renegato, der nici din partea străiniloră nu 
credo să pâtă conta la o adevărată stimă.

M'am mirata și împreună toțî Românii binesimți- 
lorl s au mirată, cum de i-a succesă d-lui Valya să aducă 
la alegere și pe d lă Ștefană Tite din Calacea. care este 
ună proprietară independentă și ar ti putută fârte u.șorO 
să-și păzescă cinstea și omenia lui, stândă acasă, l’oie 
că sperâză că va apuca să fiă primară ală satului, dăr 
pentr’iină asemenea osă de roșă tjeu n’ar fi meritată să 
se compromită pe sine și națiunea sa, după ce mai cu 
sâmâ d nii dela putere Iau făcută odată de risă, lipsin- 
du-lă de slujba avută mai înainte

Repetă în fine, că in acestă cercă electora ă peste 
Iotă dicândă nu numai preoțimea împreună cu inteli
gența mireană română una cu nația, au ținută strînsă 
la pasivitatea holărifă, der și fârte mare parte dinlre Ma
ghiari și Armeni se alăturară la passivilatea nâstră, ab 
țmându-se dela votare, fiindă și ei sătui de multele fan
faronade și promisiuni gâle.

Căletorulă ardeleana.

înainte de încheierea foii primirăm ti o rec
tificare dela onorații d-nî preoți M. Iubașiu și 
I. BernatQ din țâra Hațegului. Ne grăbimu a 
o publica încă astădi, ca cu o <Ji mai nainte să 
se restabilescă adevărulu în privința atitudinei 
d-lortî care în urma unei neînțelegeri a fostă in
terpretată în defavorulu onârei lorii naționale. 
Luămu totodată actu cu bucuriă de declararea, 
ce o făcu mai josiî, că au fostă și voră rămânâ 
credincioși națiunei române:

Rectificare.
Cetindă prețuita foiă „Gazeta Transilvaniei Nr. 129 

din 1887, spre marea mirare a nostră ne-amă aflată in 
șirulă acelora, cari călcândă programulă națională și 
hotăririle luate in conferența națională din Sibiiu au pă
șită la urnă alegândă in cerculă electorală ală Hațegu
lui pe br. Alecsiu Nopcsa.

CorespondentulO îngrijată de atitudinea unora, față 
de noi — e în rătăcire. Amă respectat» și vomă respecta 
totdeuna hotăririle aleșilor» noștri -, o întâmplare marca- 
bilă insâ face a apare, ca și când nu arnl fi una eu cei 
mai nobili ai națiunei nostre.

Târtjiu amă sosită in Hațegă, der nu de acasă, ci 
din o comună vecină, reintornândă din o călătoria intre- 
prinsă in afacere privată.

Spre liniștire și luminarea adevărului rectilhâiidă 
dechiarămă, că nu amă luată parte la alegere, și sun- 
temă cu trupă și suflet ă susținetori ai programului na
țională stabilită în Sibiiu, ca și d-lă corespondente : — 
ceea-ce, decă nu crede, argumenteze contrarulă și noi i 
vomă ii mulțămitorî.

Rindemorî Ostrovel 29 Iuniu 1887.
Mihailti Iubașiu, Ioană Bernatu,

preotă greco-catolică. preotă greco-eafolică.

ScirI militare.
Austro- Ungaria. Trei-decI de oficerl din marele 

stată majoră, conduși de generalulă Be<k, șefulă statu
lui majoră, facă în limpulă de față o călăloriă pe frun
taria de nordă a Ungariei.

România. La Unghenî în Basarabia au sosită 910 
cai, cumpărați in Rusia la lârgulă din Ecalerinoslaw 
precum și din hergeliele principelui Zangusco și destinați 
pentru armata română, (parte pentru artileria, parte pen 
tru furgonl), serie „Telegrafulă= din Bucurescl. „Româ- 
nulă« și > România" spună că suntă 1200 de cai.

Dușmănia dintre Austro-Ungari^ și Rusia.
Cetimu în „Unirea11 :
pilele acestea vaporulă rusescă „Cfga', ală com

paniei Gagarin, s’a înămolită în fața Nicopolului. Căpi- 
lanulă rusă vă<|ândă pericolulă, s’a adresată căpitanului 
unui vaporă austriacă ce staționa în portă, cerându-i 
ajutoră. Ajutorulă trebuia să fiă grabnică, pentru ca 
vaporulă să nu se inomo’.âscă de totă.

Căpitanulă austriacă răspunse insă că nu pâte face 
nimică fără de o permisie a inspectorului și se adresă 
acestuia pe cale telegrafică. Trecură două țjile pănă să 
sosâscă răspunsulă. lată-lă care este.- „Vapârele rusesc! 
de pe Dunăre, ca concurente ale vapâreloră austro-un- 
gare, nu polă compta pe nici ună ajutoră din partea 
societăței austro ungare, nici măeară atunci când ună 
vaporă rusă ar fi în pericolă să Be prăpădâscă de 
Iotă."

In urma acestui eavalerescă răspunsă, vaporulă 
,Oiga“ a mai rămasă înămolilă câteva dile pănă ce sosi 
din Odesa ună vaporă rusă spre a-lă degagia.

E de remarcată că la Odesa corăbiile austro un
gare se bucură de o mare protecția din partea legilorO 
rusescl și au chiar ună portă ală loră propriu

Guvernulă rusă a ordonată o anchetă asupra ca
șului și a decisă să ia la trebuință represalii.

Coșiocua, Iulie 1887.
Cursulă de industria de casă, care s’a incepută cu 

1 Iuniu 1887 în opidulă Cociocna și a durată pănă în 
1 fuliu, s’a propusă cu cea mai mare diligință de cătră 
fratele nostru invățătoră din locă Simionă Vârfu. S’a 
propusă impletitnlă a totă soiulă de coșercl elegante, din 
speteză și rechițele, precum și împletirea pălărieloră de 
paiă. Ce se (ine de aurărită și colorită vină a vă face 
cunoscă, că toți participanții au luată parte.

Durere însă că mulțl dintre învățătorii noștri nu au 
luată parte la cursulă de industria de casă, âr din cești 
cari amă participată, toți ne- mă despărțită fârte mân- 
găiațl că ne-amă insușit’o ineâtă suntemă în stare de a 
inslrua și pe poporulă nostru dela sate și a-lă învăța.

Onore și mulțămită Prea Onoratului Domnă Proto- 
popă Ioane Hossu, care șl-a dată cea mei mare silință 
ca «ă participămă la cursulă acesta, cercefându-ne mai 
de multe ori în decursulă acesta.

Primâscă și fratele nostru invățătoră Simionă Vârfu 
dela snbscrisulă in numele parlicipanțiloră cea mai mare 
mulțămită și-i dorirnă din inimă ca să mai potă deschide 
multe cursuri asemenea acestuia.

In numele parlicipanțiloră.
Basiliu Nicâră.

Dare de s6mă.
Cu ocasiunea jurnalului arangiată la 6 1. c. în fa- 

vorulă biserieei gr. or. din Deva, a binevoită a supra- 
solvi: d-lâ Nieolau Lobontz 2 fi. 50 cr., George Nicâră 
2 fl.. Aug. A Nicoră 1 fl. 50 cr. Br. Bornemisza 1 fl,, 
Dr. Lazar Petco 1 fl, Ioană Lazariciu 1 fl., Alexandru 
Munteană 1 fl., Kovordânyi Mor 1 fl.. Dobay F. 1 fl., 
Alesiu Olariu 1 fl., Petru Merina 1 fl., Ant. Csuros 1 fl., 
d-na Bertha Riszto 1 fl., Fr Planer 50 er., Aurelă 
Horvath 50 cr. A. Teitelbaum 50 cr. H. Boc-k 50 cr. Ko
vordânyi 50 cr , N. Reichel 50 kr., A. Herbay 50 cr., 
Isaie Moldovană 50 cr. Silviu Herbay 50 cr., Ant. Isse- 
kutz 50 er., Sândor Iosef 50 cr., Duka Ac-hil 50 cr., 
1. Moțiu 50 cr. Iosifă Obonașă 50 cr. loanichie Olariu 
50 cr., Ardeleană Logină 50 cr., G. Csatt 50 cr. Bo- 
rostyâni 50 cr., M. Lengyel 50 cr., Teglâs Gâbor 50 cr., 
Anghel Florea 60 cr., Ferd. Schusnek 50 cr., N. Breier 
30 cr., I. Cion’ea 20 er., Fr. Hossu Longină 50 cr., I. 
Farkas 30 cr., cari suprasolvimă prin acesta se cuiteză 
pe lângă mulțămită.

Comitetulu arangiatoru.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

TERNOVA, 4 Iulie. — In ședința secretă 
de eri a Sobraniei s’a hotărîtu ca ședințele să 
încâpă oficială a<Jl după amădl. După alegerea 
biuroului p6te că Sobrania va desbate asupra ne
cesității de a se da raportă din partea deputa- 
țiunei trimese pe la puterile europene. Regenții 
și giivernulfi au primită numărdse telegrame de 
felicitare pentru reînceperea ședințeloru Sobra
niei și pentru hotărîrea luată de a alege prin
cipe.

SOFIA, 4 Iulie. —țlierele anunță, că sin
gura țîntă a Sobraniei e alegerea principelui.

VIENA, 4 Iulie. — Impăratuiă a plecată 
la amă<|I la Pola.

DIVERSE.
Gluma unui studentă. — Fii museloră din Viena 

dau câte odată de lucru comisariateloră poliției. De
unăzi ună studentă, întorcându-se nâptea dela cârciumă, 
avu ună confliciă cu ună organă ală siguranței publice 
și Iii condamnată la o amenda de 10 florini. Hapulă 
amară era anevoe de înghițită, dâr discipnlulă museloră 
sciu să lă îndulcâscă. După multe amintiri nefolositâre 
de a plăli amenda și după amenințarea că, în casă de 
neplată, amenda se va preface într’ună aresta, sludcn- 
tulă se presentâ la biuroulă poliției cu ună sacă mare 
și greu de pânză spre a’șl plăti amenda. „Ai să plă- 
tescl dece florini,“ ilă apostrofă funcționarulă. „Așa e, 
i-am și adusă !“ cu aceste cuvinte depuse saculă pe masă. 
Funcționarulă se uită cu mirare, când la sacă, când la 
studentă, der mirarea lui se prefăcu în grăză, recunos- 
cândă că suma ampndei era în două mii bucăți de a- 
ramă de câte o jumătate de cruceră. „Nu poți să-ți 
inchipuescl domnule." <}ise studentulă cu ună aeră de 
nevinovăția, „câtă ostenăiă am avută să adună din eco
nomiile mele acâstă sumă."

Dracu în Biserică. — In Canicatti, ună sată din 
apropierea Palermei în Italia, tjilele trecute preotulă în 
scopă d’a domina mulțimea prin grâză înfricoșată ținu o 
predică asupra munciloră veclnice. Pe când zugrăvea 
iadulă în cuvântare ca să înfricoșeze mai bine oile sale, 
preotulă făcu să apară d’odală o figură nâgră cu cârne 
și cu câdă și iluminată de radele unui focă bengală. 
Femeile și copii ce umpleau biserica țipară cu grăză, 
călcândă unul peste altulo in mare parte leșinați. Una 
din femeile de față însărcinată lăpădâ, o altă a înebu- 
nilO, âr doi copii fură căleați și striviți de fugari! Ome
nii din sată în fața acestei catastrofe au voită să «dro- 
bescă pe preotă, care însă simțindă furia poporului a 
fugită din sată a^cuncjându-se în tâlă graba.

Editoră: Iacohă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu,
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Oorialn la burna de Viena Cursulu pieței Brașovu

diu 2 luliu st. a. 1887. diu 4 luliu st. n. 1887.

Rentă de aură 5% . . ■ 101 45 
Rentă de hărtiă 6»', . . 87.90
Împrumutul# căilor# ferate

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

loră ferate de ost# ung.
(1-ma em isiune) ... 97 75

Amortisarca datoriei căi
lor# ferate de ost# ung. 
(2-a emisiune) .... 127

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ost# ung 
(8-a emisiune) .... 11660

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

miș#.............................. 104 40
Bonuri cu cl. de [sortare 104 40 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 102 25 
Despăgubire p. dijma ie

viu# ung.............................100.10
împrumutul# cu premiu

ung..................................... 122.25
Losurile pentru regularea

Tisei șt Segedinului . 122 95 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aur# austr. , . 112 55 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................886 —
Act. băncel de credita ung. 286 55 
Act. băncel de credit# austr.282.10 
Argintul# —. — Galbiul

împărătesei .................6 95
i Napoleon-d'orl .... 10.04 

Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livres sterlinge 126 60

Bancnote rotntlnesel .... Cunip. 8 60

Argint romanesc..................... • 8.55

Napoleon-d’oil............................... » 9 97

Lire turcesel................................... * II .30

Imperiali........................................• 10.30

Galbeni............................................* 5 89

Scrisurile fonc. «Albina» 6#/0 . » 100.—

„ » „ 5°/0 • » 98.—
Ruble RusescI............................... » 113 —

Discontulă ... • 7—10°/B pe

Vând. 8.63

8.60

10.02

. 11 34

» 10.34

. 5.93

. 102-

» 99.—
. 114.—

ană.

AVISU.
Dedreee llll-ani pArăsitA atelierulii meu fo

tografici de mai ’nainte din Strada cftldărarilori’i 
de joși Nr. 506, îmi permiti a face cunoscuti 
onor, publici că de a<jl înainte primesca. a fo
tografia precum și peste Mă comande numai în 
atelieruli meu nou construită, corespunzători ce- 
lori mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldărariloră de susă Nr. 487.

Cu tdtă stima
Leopold Adler,

fotografi.

3505/1887. sz.

ÂrverOsi hirdetiuenyi kivonat.
A brassdi kir. torvănyszek mint tkvi liatdsăg kozhirră teszi, hogy 

Dragoiu I. Ition vegrehajtat.onak Dobra Nicolai ferj. Ion Dragoiu văgre- 
hajtâst szenvedo elleni 90 frt. tokekovetelăs £s osszes jârnldkai irânti 
vtfgrehaitâsi ugyăben a brassbi kir. torvenyszckzernesti kir. jărâsbirosâg teru- 
let6n 16vo AlmâsmezO hatârAn fekvo az almâsmezoi 251 sz. tjkvben 3985. 
398b. 3842. 3843. 3844. 3847. 3848. hrsztimak alatt foglalt fekvokre 
az ârverest 331 frt. ezennel megâllapitott kikiâltasi «liban elrendelte, es 
hogy a fenti ingatlanok az 1887. 6vi Iulius h6 21-ik napjân d. e. 9 
6rakor Almâs mezo kozs6g irbdâjâban megtartando nyilvânos ârverăsen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

° Ărverezni szândăkozbk tartoznak az ingatlanok becsarânak 10 ’/o-At 
văgrehajtatd vagy kepviseloje kivetelevel kdszpenzben, vagy az 1881 : 
LX. t. cz. 42. §-ban jelzett arfolyammal szâmitott 6s az 1881. âvi No- 
vember l-4n 3333. szliin a. kelt igazs<4giigyniiniszteri rendelet 8. §-<4ban 
kijelolt 6vadekk£pes ărtekpapirban a kikiildott keztMiez letenm, avagy 
az 1881: LX. t.. cz. 170. §. ărtelmeben a bânatpdnznek a birdsâgnAl 1 
eloleges elhelyezesărol ki.411itott szabâlyszerii elismervdnyt 4tszolg.41tatni.

Kelt Brassdban, 1887. dvi Aprilis 116 16-ik napjîin a kir. tOr- 
vănysz6k mint tkkvi hatbsâg.

De6si, Jakab Aiajos,
elnok. jegyzo.

Sosirea si plecarea trenurilorii si posteloru io Brașovu.
1. Plecarea trenurilorii:

1. Dela Brașovu la Poșta:
TrenulO de persâne Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra. 
Trenula mixtO Nr. 315: 4 Ore 01 minutâ diminăța.

2 Dela Brașovu la Buoureaoi:
Trenula acceleratei Nr. 302: 5 Ore 37 minute diminua. 
TrenulO mixta Nr. 318: 1 Oră 55 minute după amăt}!.

II. Sosirea trenurilorii:
1. Dela Poșta la Brașovfi:

Trenulft de persdne Nr. 308: 9 Ore 46 minute Înainte de amătjl. 
Trenula mixta Nr. 316: 9 Ore 52 minute sera.

2. Dela Buoureaoi la Brașovii:
Trenula accelerata Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenula mixta Nr. 317: 2 Ore 32 minute după amâijl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela BrașovO la Iteșnovil-Zernesci-Branu: 12 6re 30 min. după amăițl.
l>) * M „ Zizină: 4 Ore după ameȘ).
c) >1 in Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minule nOplea.
d) n la Făgârașu'. 4 Ore diminăța.

n n la tiăcele: 4 <5re diminua.
B. Sosirea postelorfl:

a) Dela Reșnovil Zernesci-Branu la BrașovO: 10 Ore Înainte da amădl.
b) n Zizinu la BrașovO: 9 Ore a. m.
c) Din Sicuime la BrașovO: 6 bre săra.
d) » Făyărașu la BrașovO: 2 bre diminOța.
e) Sâcele la BrașovO: 6 6re 30 minute s6ra.

Mersul Ci trenurilorii
Valabila dela I luniu st. n. 1886.

pe linia l’redeal«-Budapesta și pe linia Teiușfi-Arad«-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predealfi-Budapesta Budapesta— Predealfi

Bucuresc!

Predealu (
(

Timiș#

Brașov#
Feldidra
Apatia
Augustin# 
Homorod#
Hașfalou

(
(

( 
(Sighișăra 

Elisabetopolo 
Mediaș# 
Copsa taică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel# 
Teinșft 
Aiud# 
Vințul# de sus# 
Uidra 
Cacerdea 
Ohiris# 
Apahida

Clași# 

Nedeșdu 
OhirbSu 
Aghiriș# 
Stana 
Huiedin # 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
Vad# 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Veneția-Orătjii

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâiy 
Stoliok 
■uda-peata

i

Viena

Nota:

Trend 
de 

peradne

Tren 6i Tren Trend 
accelerat om tribun croiri bun

i f
4.301

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2 27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5 21

9.12
9.35

Kt. I?

6 01
6.19

l

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenfi 
omuibufl

7.30
1.14

1.45

401
4.47
5 28
0.59

6 49
8 35
9 02
9 12
9 56

10 37
10 59 
11.16

11.37
12 16
12.33

1 51
2 8
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

TrenQ 
de 

perstSoe 

10.1 o
1.33
4.24

9.11
9.16

10.37
12.2O|
2.15| 10 05
- 2.15
H 00| -

2.32

Trenu 
de 

peroane

6 37
6.58'1
7 14
7.29
7 56
8 18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
1107
11.19

1.16
3.29;
6 33

Viena
Budapesta
Sznlnok
P. I.aibiny 
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu
Teleagu
Vad#
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
(îl â hău
Med ișu

t'.luHu

Apahida 
tlhiriș 

Cucerdea

Uiora
Vințul# de sti
Aiud#
Teici)# 
Lrăciunelfl
Blaș# 
Micăsasa
(lopșa Bit
Mediaș# 
Hlisabetopoie
Siglșvra
Hașfalen 
Homorod
Augustin# 
Apatia 
Feldidra

Brașov#

Timiș#

Predealfi

RucurescI

TrenQ 
de 

peradne
I I

TrenQ Tren TrenQ 
de pera. accelerat de pers.

11.10'r_ 7.407.40 618
11 05 4.05 10.42 9.38
2 02 5.47 202 12 02
4.12 7.11 4 78 2 01

— — z(8
_ — _ 2 19

7.33 _ 2.41
_ 8.04 _ 3.24

— _ 3.47
_ — _ 4.07

8.58 _ 4.33
_ 9.28 ..— 5 15

— _ 5.33
— _ 5.53

_ — _ —Kfb
— — 6.Î0

— 10.31 -2— 6.38
I1.U) — — —

1 19 — • — —
2 33 _ — —
1.01 — — —
1 11 _ — —
1 18 _ — —

1.05 _ — —

1.46 _ — —
2 25 _ — —
2 50 _ — —
3.03 _ — —
3.35 ■ ■ — —

4.01 — —
4 20 —
4.5 _ _ —
5 42 — — —

6.01 — — —
7.27 — —
8.08 — — —
8.36 — — —

9 06 — — —
9.46 5.37 —

1.55
6.20 2.53

1 — 6.47 — —

( — 11.30 3.28 —
9.35

Orele dc nâpte sunt# cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă

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
6.63
7.43
8 23
902
9.52

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiniyft- ăradU-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușd.

TrenQ TreuQ TrenQ de TrenQ de TrenQ TrenQ
om ni bus de peri. peradne peradne de pemdne omnlbtu

Teliișft 11.24 — —37o5“ Viena 11.10 12.10 —
Alba-Inlia 11.59 — 3 59 Budapesta 8.20 9.05 —
VințulO de josă
ȘibotO
Orăștia

12.30
1.01

— 4.2.1
4.51 S«.#Inok 11.20

11.35
12.41

5.45
—

1 32 — 5.18 Ai atld 4.30 6.— —
Simerfa (Piski) 2 32 — 6 15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclea 3 23 — 7.02 Pauiiș# 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conoptt 6 69 7.37 —
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 .—
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
ConopO 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.f 8 —
PaulișO 7.43 — 10.42 Brani< ica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 —
Glogovață 8.28 — 11 25 Siuieria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 4.C9 Șibota 11.43 12.— —

— — 5.12 VințulO de josO 12.18 12.29
Budapesta _ - 1 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 Teiuțft . 1.29 1.41 —

Aradâ-Tlmiș6ra Simerla (Piski) Petrogeni

TrenQ Tranfi da Trenu TrenQ de Trentt TrenQ
umnibuG p em 6n« mixt pendne omnlbtu mixt

Aradfi 5.48 6.05 âlmeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
N6meth-f?ăgh 6.44 — 6.58 Hategfi — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Tinaișdr» 9.02 — 9.08 Petrogenl — — 7.12

Tin>ity6ru- A rudd Petrogenl—Miaierla (Piski)

'l'runQ dti TrenQ de TrenQ TrenQ TrenQ TrenQ
peraiue peruane uuinlhuH de pere. cmnlhnc mixt

Tiniișdra 6.25 5.00 PetrogenI 6.10
| Merczifalva

1 ~ — — Banița — — 6.53
1 Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — 1— 7.87

Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
NOmeth-Sftgb 8.36 — 6.23 HațegQ 1 “ — 9.01

_ Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu 9.52
I Aradfi 9.27 — 8.17 ftluaeria

1 —
— 10.811


