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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI.”
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe mirt 

aboiiaiuentft pe triluniulă Iulie, Augustă 
tenivre la care invitămu pe toți onorații amici 
jinitorl ai foiei uostre.

Prețuia abonamentului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 10 franoi 
n șese ,, 20 ,,
„ unu anu 40 „
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Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni
„ șăse „
„ unu anii
Abonarea 

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

a însemna pe cuponu numărulu fășiei sub care 
au primită diarulă.

Domnii cari se voru abona din nou s6 binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

3 fl.
612 „
se p6te

au apucată, după abdicerea (lela tronă a prințu
lui Alexandru. Aspirațiunile de independență ale 
Bulgariloru potă fi privite cu ochi amicabill în 
Viena, Berlină și mai cu sămă în Londra, ddr 
niciodată nu voră fi bine-vătjute în Petersburgu, 
și aici e buba.

Unele foi rusescl au și începută să agite în 
contra alegerei lui Coburg că este o-
pera Austriei, care ar voi să-și răsbune pentru 
schimbarea ministerială ei nefavorabilă din Bel- 
gradil.

E interesantă că unulă din (j'ai'ele cele mai 
frunte vienese predice în ajunulă alegerii

voca din partea altoril state impositulu asupra 
Francesiloră ce locuiescii acolo. „Gazeta Ger
maniei de Nord“ crede, că a venită momentulă 
de a lua în considerațiune, dăcă Germania nu 
trebue să aplice în imperiu și mai cu sămă în 
Alsația-Lorena principiulu reciprocitâței tuturoră -1 'măsuriloril 
state, 
ce se

cum 
voră

germanofobe luate în Franța. Ambele 
vedemă, voră lua mereu măsuri, pănă 
încăera odată.

de
din lârnova, că prințulă de Coburg va da Ru
siei ' ''

Brașovn, 26 Iunie 1887.
S’a așteptată în totă Europa cu 6re-care 

încordare resultat.nlă alegerei de principe din 
partea Sobraniei bulgăresci, pentru că era lățită 
părerea, că Bulgarii voru face lumei o sur
prindere.

Alegerea multă așteptată s’a săvârșită în 
în cele din urnă în cursulă dilei de eii, Joi, și 
din urnă a eșitft alesă cu unanimitate prințulu 
Ferdinand de Sachsen-Coburg-Gotha.

Surprinderea nu este însă nici pe departe 
așa de mare după cum se dicea, dedrece este 
bine cunoscută, că Bulgarii de multă au oferită 
acestui prință cordna Bulgariei, deși deocamdată 
numai cu reserva, dâcă va fi alesă de Sobraniă. 
Astă-drnă, când deputăția Sobraniei a colindată 
pe la cabinetele mareloră puteri, ea s’a dusă și 
la tînărulă oficeru austriacă, nepotulă regelui 
Louis Philippe, prințulă de Coburg, învitându-lu 
să primdscă a fi nrmașulu lui Battenberg. Atunci 
numitulă prință a declarată deputațiunei bulgare, 
că numai așa ar pute să primdscă candidatura, 
dâcă ar fi sigură mai nainte că Rusia o va 
aproba.

Nu scimu cum s’a făcută, că prințulu de 
Coburg a fostă cu t6te acestea alesă erl de că- 
tră Sobraniă ca principe ală Bulgariei. Despre 
o învoire a Rusiei nici pomenire nu este pănă 
acum. Se pare deci, că alesulu Bulgariloră și a 
schimbată părerea și că are și elă dorința să-și 
facă unu nume, primindă a fi domnitoră ală 
Bulgariloră și fără consimțămentulă Rusiei și 
ală puteriloră semnatare ale tractatului din Ber
lină, numai din grația lui Dumnezeu și voința 
poporului bulgară, care vecjendu-se părăsită din 
tdte părțile vrea 
mână, fără a se 
stânga.

Acestu curagiu i se 
rău prințului de Coburg, 
racteristicu pentru situațiunea de față. In Viena 
ca și la Berlină și în celelalte capitale se urmă- 
resce cu atâta îngrijire fiecare fașă din mișcarea 
Bulgariloră, încâtă cercurile politice de p’acolo 
ar fi dorită mai bine ca Bulgarii să nu mai a- 
lăgă nici unu prință și t.6te să rămână așa cum 

numai ca nu

totă ce cere, numai ca să-și pdtă susținea 
noua sa posițiune.

Și într’adevără prințulu de Coburg va și 
avea mare trebuință de razămulă puternicului 
rivalii ală independenței bulgare, căci încă îna
inte de a fi aleșii, foile rusofile ale revoluționa- 
riloru Bulgari l’au amenințatei cu o aorte egală 
aceleia ce a avut’o împăratulă Maximilianil în 
Mexico.

Decă Rusia ar respinge însă serviciile oferite 
de nou alesulu principe, ce va fi atunci ? Resul- 
tatulu e ușorii de prevăzută și nu pbte fi nici
decum încuragiâtorft pentru tînărulu prinții. îm
prejurarea că ârășî Anglia este aceea, care a dată 
celu mai mare sprijinii candidaturei prințului de 
Coburg de sigurii că nu va contribui a schimba 
atitudinea Rusiei în favdrea Bulgariloru, cari și 
cu acostă oeasiune au arătată hotărîrea’ lorii de 
a se lepăda de tutoratulă rusescîi, precum ne 
putemu convinge din discursulu ce l'a ținută mi- 
nistrulu de răsboiu bulgarii cătră oficerii armatei 
din Ternova.

Astfelă alegerea de principe săverșită erl 
de cătră Sobrania bulgară p6te deveni, cum sus
ține memorata foia vienesă, în adevără de o se- 
rifisă însemnătate pentru viitbrea costelațiune a 
politicei europene.

Convențiunea egipt&nă.
O telegramă din Constantinopolă comunică, că lor- 

dulă Silisbury a retușată a treia prelungire a termenului 
cerut de Sultanulă pentru ratificarea convențiunei, dăr 
Turcii au reinoită cererea loră Duminecă pentru o nouă 
prelungire, cu totă refusulă mai multă seu mai puțină 
categorică ală lordului Salisbury.

Lordulă Salisbury, deși a retușată din nou prelun
girea, totuși a acordat’o in faptă, căci după informațiunl 
sigure Sir D. Wolff a amânată plecai ea sa, cu tăie că 
declarase că ar pleca imediată, deeă convențiunea n’ar 
li ratificată la 4 Iulie. In sfârșită, fără nici ună anga- 
jainentă oficială, Sir Wolff urrneză a fi la disposițiunea 
Porții, așteplăndă ratificarea, cu tole că termenulă de 4 
Iulie a scăzută. Se asigură de altmintrelea, asemenea 
din sorginte bună, că sorții unei ratificări sporeseă multă 
din causa acceptării de cătră Englitera a unei clause ce 
modifică întrună modă considerabilă articolulă 5 ală 
convențiunei. Acăsta ciausă ar reserva t6te drepturile 
Porții, și ar subordona, pentru a dlce astfelă, acțiunea 
Engliterei autorității Sultanului.

Duminecă primii dragomani ai Germaniei, Austriei 
și Italiei făcură Ună demersă identică la Paiață, pentru 
a sprijini ratificarea; se crede că Franța și Rusia au 
făcută ună contra demersă. Circulă scirea că Părta, 
îndată după ratificare, va ridica din nou cestiunea tuni
siană după instigațiunea Engliterei, acăsta ca răsbuuare 
----  ” ralificărei conven-contra Franciei, care pune pedeel 
țiunei.

care veijendu-se părăsită din 
se și ia elă însuși sdrtea în 
mai uita în drdpfa și

ia acum
ceea ce

în nume 
este f6rte

in

de
ca-

au foștii într’o stare provisorică, 
cumva să se dea nascere vre-unei nouă încurcă
turi, care ar pută turbura pacea.

Intr’adevărO din Viena și din Berlină li s’a 
dată Bulgariloru de repețite ori sfatulu să se îm
pace cu Rusia și par’că aceste puteri aru voi 
să se arate prevenitdre față cu Rusia în cestiunea 
bulgară.

Lucrulu pdte să fiă însă și o apucătură bine 
calculată. Pe față potă să Ii se dea Bulgariloră 
sfaturi ca să placă Rusiei, în ascunsă aceștia 
potft fi încuragiațl să stăruiăscă pe calea pe care

Din afară.
Se scie că Italia face mari pregătiri ca s6 

pedepsdscă pe AbisinienI pentru desastrele 
pricinuite trupeloră italiane dela Massauah. In 
Parisu circulă acum svonuhl, că Italia ar voi s& 
profite de trecerea trupeloru sale prin canalulu 
de Suez pentru a lua parte la ocuparea Egip
tului. piarulu francesil „Les Ddbats“ declară, că 
o astfelu de purtare ar fi plină de coinplicațiuni 
și p6te chiar de pericole. Italia, <|*ce diaruhl, nu 
oferă nici o garanțiă de imparțialitate. Singura 
putere, a cărei presență permanentă în canalulu 
de Suez ar putd fi acceptată în unanimitate, este 
Spania, care e într’adevăru neutră prin propria 
sa voință și prin posițiunea sa geografică, și care 
n’a arătată niciodată cea mai mică veleitate de 
a se amesteca în certele europene.

După o telegramă din Constantinopulu, 
asigură că Pfirta se pregătesce a trimite 
Creta încă 15 batalidne în care casu trimiterea 
lui Malimud Pașa, vice-președinte alu consiliului 
de stătu, în misiune de împăciuire la Creta, ar 
servi numai pentru a câștiga timpii,

At.âtu F r a n c e s i i câtîî și Germanii se 
întrecu în a înăspri relațiunile dintre denșii, prin 
diferite măsuri ce se iau, în Franța contra Ger- 
maniloril, în Germania contra Francesiloru, afară 
de procesele de înaltă trădare ce mereu se pro- 
v6că în Germania. Pe când însă foile oficidse 
francese facil asupra celoril ce se petreci! în 
Germania în acăst.ă privință, oficiosele germane 
acusă și amenință mereu pe Francesl. Intre al
tele organuhl cancelarului „Gazeta Germaniei de 
Nord“ ijice, că proiectulu supusă Cameriloră fran
cese în scopă de a impune taxe străiniloră pen
tru scutirea loru de servițiulă militară, ar im
plica o violare a dreptului gințiloru și ar pro
tru scutirea loru de servițiulă militară, ar

se
în

îm-

Năvălirile ArnânțilorA
După o comunicațiune venită o_,____

din BelgrudO, scirea publicată de .Politische Correspon- 
denz' in privința năvălirilorQ Arnăuțilorii în Serbia este 
inesactă, și că din contră Serbii suntă vinovațl de vio
larea fruntariei.

In năptea de 4 luniu, 30 soldați șerbi au atacată 
sătulă arnăută lângă Haikobila. 0 incăerare se născu, 
care a ținută două ore, și ună Turcă a fostă rănită.

Nouă violări de Iruntariă au fostă făcute la 13 
luniu de ună detașamenlă de 100 soldați de infanteria 
și 15 din cavaleria serbă lângă Dubnica. Trupele turcescl 
s’au concentrată fărte curendă și Serbii au fostă nevoițl 
să se retragă.

La 14 luniu, ună nou atacă s’a dată in sătulă 
Forni-Bolevid de 5 tâlhari șerbi, cari au fostă respinși

în Serbia.
la legațiunea turcă

după o luptă crâncenă. Doi săteni au fostă răniți.
In aceeași <ji 30 Șerbi au făcută o irupțiune în 

sătulă Vircitru și au omorită doi locuitori. Alțî doi să- 
' ’’ vitele

In aceeași <ji 30 Șerbi au făcuta o irupțiune în

lent și ună copilă au fostă răniți. Sărbii au 
cari se găseau in satele Dobrodosi Metohie

I’orta a luată măsuri contra acestoiă violări 
tinue a teritoriului său.

furatâ

con-

Suiri militare.
Austro-Ungaria In 6 Iulie n. s’a lăsată iu-------  ._ mare

la 1 ola cuirasatulă „Archiducele Rudolfă* in fața Impă-
catului, a archiduciloră și a archiducesei Maria Teresia, 
care înlocuia, ca nașă, pe Iinpărălăsa ce era absen'ă. 
Răspiincjendil discursului vice-amiralului baronă de Ster- 
neck, linpăratulă a arătată înalta însemnătate a acestei 
serbări pentru marina de răsboiu. Elă a urată ca noulă 
vasă, cu ajutorulă lui Dumnezeu, să lege de drapelulă
monarchiei, in viitoră, 1
gloria. într’o scrisăre adresată i’ _ __
neck, împăratule exprimă recunoscința și înalta Sa 
xî r - -tisfacțiune intregei marine de răsboiu.

în momentulO luptei, victoria și
----- .4 vice-amiralului de Sler-

sa-
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România. GuvernulO română a comandata luna 
trecută patru-tjecl de lunuri calibru de câmpii la casa 
Krupp din Berlină. Tunurile comandate voră fi predate 
la Noemvre.

Alegerea din Baia-de-Crișiu.
(Fine).
București, in luniu n. 1887.

De Tomuța et consortes nu m’am mirată late, 
pentru că nu sumă Omeni cu cari să putemă sta de 
vorbă. M’am mirată inse fdrte tare de primariuiă Ioană 
Oncu din Tomesei, care < a omă cu ceva școlă, cu stare, 
cu altă caracteră și cu alte vederi, a uitată de sine, s’a 
dejosită și s a tăcută și elfi instrumentă orbă în castreb' 
adversariloră causei române. Ar fi putută lua esernpiu 
dela alți primari fără scolă. d. e. dela Ananie Ilențiu din 
Rișca și dela alții, cari s’au luptată pentru causa ro
mână cu fruntea senină neinelinați, cum se luptă steja- 
riulă și stânca din munte eu orcanele cele turbate.

Altcum peste totă cj'cendă alegătorii, cu puține es- 
cepțiuni, au dovedită o ținută destulă de seriOsă și ro- 
mânăscă. In popotă — cum ain observată, <u puține 
escepțiunl — bate destulă de puternică pulsulă consci- 
înței de Română. Cu resultatulă morală putemă fi in- 
destuliți. Cerculă nicidecum nu este perdută. Sera cam 
pre la 11 ore, când s’a publicată resultatulă alegerei, 
notilicândn-se că Truța a căcjută și că Hollaki este de
clarată de alesă, indignațiunea a fostă generală, unii a 
legetori plângeau de necasă, și n’a lipsită multă ca po 
porulă să-și răsbune așa cum scie elă. Contrarii numai 
cu gendarmii au prinsă și au silită pre bieții dinenl să 
facă conductă de torțe lui Hollaki. I’oftimă conductă de 
torțe cu gendarmii Ce cjice la acesta d. Hollaki? Sun 
temă curioși a vede, că d-sa, care s’a declarată, că luptă 
pentru curmarea abusuriloră. corupțiuniloră și ilegalită- 
țiloră, cum iși va presenta in camera din Pesta manda- 
tulăi storsă prin corupțiuni, abusuri și illegalitățî?! Der 
se pOte, că și d-sa este de carac tere sehimbătoră, ca ven- 
tulă de primăveră.

Se pole, că totulă a fostă inspirată de susă, și 
incă doră cinară in urma protesteloru i idicate la guvernă 
pentru curmarea fărădelegiloră. Guvennilă nu se pole 
scusi, că n’a avută cunoștință despre < ele ce se întâm
plă. Der nici oposițiunea moderată nu-i curată cum vo 
iescă s’o arate corifeii. Avisă Romăniloră bănățeni, cari 
s’au aliată cu acestă oposițiune.

După intormațiunile private, totă cam in acestă 
modă s’a purcesă și contra lui Alexandru Romană in 
Biharia in cercuiă electorală Ceica, unde vre-o 300 de 
alegetori au fostă reținuți afară din orașă cu forța ar
mată, și când au cercată sâ intre în orașă la alegere 
sâ voteze, miliția a trasă cocoșulă voindă a descărca 
arma, — sâ i impusce pre toți, ca pe nisce lotri împre 
unâ cu candidată cu totă. Tot cam așa se va fi pur
cesă și la Sașca în contro d-lui Babeșu precu și la 
Șiria-Pancota in contra d-lui Popoviciu

Ce a voită omnipotentulă Tisza, ca sâ nu mai 
audă voce română oposiționaiă in camera deputațiloră 
din Pesta a ajunsă pe deplină. Sâ-i fiă de bine.

Ungurașii din acestă cercă, cum s’au lăudată și 
in colonele lui „Kolozsvar," consideră acesta alegere 
din Baia ca o victoria însemnată a meghiarismnlui ra
portată asupra românismului. Eu nu ie dorescă multe 
victorii de aceste, nu mă supără tare de căderea nâstră 
dâr nici nu invidieză tare victoria loră, pentru că decă 
mai sciu ce este rușinea, totdeuna trebue să roșâscă, 
când li se va aminti și-și voră aduce aminte de cele 
întâmplate.

Mi se pare, că victoria maghiarismului violentă din 
acestă cercă electorală nu este pre sigură. Alegătorii, 
chiar și dintre maghiari, după cele întâmplate sunlă in- 
dicnațl pănă in adânculă inimei, și s’ară bucura flirt e, 
dâeă s’ar nimici alegerea.

Aparatulu administrativă erăși este pusă în miș
care. Pretorii umblă prin comune însoțiți de gendarmi. 
Voiescă să intimideze omenii, ca să nu protesteze contra 
actului alegerei ilegali. In comuna Rișculița cu câfe-va 
tjile înainte de alegere, a fostă distituitu priinarulă Teo 
doră Popoviciu și vicepiimarulă Adainu Costariu și acum 
numai din causă fiindcă și-au denegată servițiulă în favo- 
rulă lui Hollaki; ambii suntă trași în cercetare discipli
nară. firesce sub alte pretextre. G6na in contra alegă- 
toriloră cari au votată pentru Truța, caii au resi stată 
volniciei cu bărbățiă de Români și nu și-au vândută cons- 
ciința pe grația schimbătore, nici pe arginții lui luda, 
s’a începută sub diferite pretexte, și se va continua cine 
scie pănă când. In viitorulă celă mai de aprope suntă 
pase în prospectă mai multe destituiri de primari și de 
notari. Vomă veghia și vomă vede.

Se (jice, că acestă alegere rușinosă pe Hollaki. ab
stracțiune făcendă dela perderea reputatiunii, care o mai 
avea înaintea Romăniloră din aceste părțr, precum abstrac
țiune făcendă și dela alte multe considerațiunt l’ar fi 
costată cela puțină 10—15 mii de fl. v. a.

Spereză, că acestă aetă. care voiesce a fi numită 
alegere liberă constituțională după calapodulă ungurescă, 
după ce se va aduna materială, la timpulă său va fi 
discutată multă în publicitate, pote chiar și în camera 
deputațiloră din Pesta; der causa merită, ca și pănă 
atunci să fiă aprețială și studiată din tăie punctele de 
vedere din partea bărbațiloră noștri politici, pentru că 
aici nu este vorba numai de căderea personei unui can
didată națională, nici numai de căderea cu ouore a dra
pelului programei naționale, ci mai nainte de tote per 
exellentiam este vorba de nnă atentată îndreptată în 
contra libertății de alegere din partea maghiarismului 
violentă și contrară neîmpăcată a iotă ce este româ- 
nescă.

Din cele premerse și din multe altele, câte s’au 
petrecută, cari nu încapă tâte în cadrulă acestui ra
portă relativă ângustă, este evidentă, că acâ«tă alegere 
a fostă unica in felulă său din câte s’au făcută în era

Munții apuseni, Iunie 1887.
Deși d-lă l)r. Basiliu Preda în rectificarea D-sale 

apărută în Nr. 116 al „Gazetei Trans.« a deehiarată că 
cu anonimulă »Moță* nu voesce a mai sta de vorbă, 
totuși la cele dise de d-sa voiescă a-i reflecta numai 
atâta, că intregă rectificarea D-sale face impresiunea că 
D-sa voesce a îmbăta lumea cu apă rece. Acesta se vede 
de acolo, că D-sa în intrega rectificare nu face nici cea 
mai mică amintire despre „nyilatkozat-ulă« din ce-tiune, 
decă l’a subscrisă seu nu, a credulă pole, că „nyilat- 
kozat-ulă’ este ună paragrafă (§) pe care poți să-lă în
torci cum voescl, că totă același rămâne, face insă și 
D-sa aiusiune la D-iă adv. Gerasitnă Candrea cretjendă 
că D-sa este autoruiă articolului din Nr. 110 ală „Ga
zetei- s’a înșelată însă ca și d-lă „A. B.« din nr. 120 
ală «Gaz". și deci am dreptulă a rămâne și mai de
parte anonimulă și adevâratulă „Moță“ și acâsta cu 
atâtă mai vertosă, cu câtă mă voiu nisui intotdeuna a 
serie adevărulă ferindu-mă de căile strimbe ale min- 
ciunei.

Acum să trec la corespondința D-lui »A. B.» Ceea 
ce mă îndâmnă mai multă a respunde D-lui „A. B.“ 
este espresiunea vălămălâre de care să folosesce cu de
osebire la încheierea corespondenței D-sale, unde între al
tele, adresăndu să cfttră d-vâstră, D-le Redactoră, tțice: 
„pănă ce foile nâstre publică, ce in foile streine nu să 
întâmplă, ariiculi tendențioșl șî plini de personalități ca 
cei ai unui -Moță", care prin procederea sa de sigură 
nu face onâre acelui nume etc.

Nu voiu să mă laudă și nil voiu să apără pe d-lă 
adv. Candrea, după cum face d 10 „A. B.“ apârăndă 
pe d-lă Dr. Preda, căci spre acâsta nu mă sâmță che
mată, nu cred însă că d-lă „A. B«. să fiă ună ,Moță“ 
mai adevărată de câtă mine, der nu conced nici aceea, că 
d-sa ar face mii multă onâre decălă mine numelui de Moță, 
apoi mi-ar plăcea să sciu ce fapte mărețe a săvârșită d-lă 
• A. B.“ vre-odată pentru poporulă română? cu ce fapte 
a escelată D-sa intre ceilalți „Moți", incâtă iși arâgă a 
vătăma in uublică pe unulă, pe care nu-lă cunosce, ci 
numai presupune a-lă cunosce?

„Totă omulă este greșită și pâeălosă" și astfelă 
credă, că și d-lă adv. Candrea pole să fi avută păca
tele ce i le impută d-lă »A. B“ Dealtmintrelea vrândă 
a fi dreptă trebue să spună că cunoscă și fapte bune 
săvârșite din partea advocatului Candrea. Recunoscă 
insă și aceea, că aceste lapte nu'lă potă curăți de păca
tele sale, precum nici d-lă „A. B.« nu va putea să de
vină Română mare prin aceea că-lă combate pe d-lă 
Candrea, ci acesta va trebui să ni-o dovedâscă prin 
lapte ceea ce pănă acuma cunoscă și fapte bune să
vârșite din parea d-lui advocată Candrea.

Incâtă privesce „flf-culu de nyilatkozat* este de 
prisosii sâ mai (jică și eu ceva, pentrucă P. On. d. Re
dactori i-a (ji^ă mai multă nu sciu să fi făcută.

Cu referire la alegerea de ablegată sâvirșilă in 17 
luniu c. în Trășcău vă aducă la cunoștință, că în urma 
subserierei „nyilatkozatului" dintre cei snbs rișl au I iată 
parte la alegere numai următârele „oi călbejâse", afară 
de „nemeșii" din Vidra mediă, cari și de astădală au 
fostă duși la urnă în urma băuturei de cinste, a lingu 
șiriloră și a presiunei bravului mamelucă notarO Nico- 
lae Candrea și a șefului său „Mufti Pașa" — oile căl-

constituțională ungurâscă dela 1868 încâce. Actulă fă
cută la 17 n. I. c. in Baia de Crișiu nici nu se pâte 
numi alegere ci, ea, să incungiură espresiunea drastică, 
valniciă constituțională maghiară violentă în gradulă cela 
supremă, pentru că majoritatea lui Hollaki este făcută 
cu forța și storsă pe cale iliegală dela Românii, cari și 
ca alegători formâză majoritatea mai esclusivă a acestui 
cercă o adevărată batjocură a constituțiunei, o adevărată 
ironiă a dreptului de alegere este acesta Introducă-se 
chiar și vntulă universală, cum se cere in programa din 
Sibiiu, și noi Românii nici când nu vomă pută alege 
depsitați, de.-ă se va purcede la tâte alegerile în ăslă 
modă. Pe acestă cale constituțiunea ajunge a fi ilusiune 
și minciună.

După legea și practica de pănă acum, decă nu se 
va face o schimbare radicalii în favorulă libertății de 
alegere, dâcă nu se va introduce votarea secretă, decă 
influința și ingerința aparatului oficială nu se va reduce 
ad minimum, decă omnipotența personală a președin- 
țiloră de alegere nu va afla ca contra pondă o sancțiune 
câtă se pote de aspră în codicele criminalo: alegerea 
liberă in Ungaria din <ji in <ji va deveni totă mai im
posibilă. Vă<}endă omulă cu ochii tâte cele petrecute, 
se ingrozesce, iși perde tâte ilusiunile constituționalis
mului adevărată, ba i se revoltă chiar și simțulă de 
dreptate.

Motive mai ponderâse pentru abstinența Romăniloră 
nu putemă scote de nici unde, ca de aici. Din cele ce 
s’au petrecută numai in acestă cercă electorală este 
evidentă și mai chiară de câtă lumina sorelui, că pen 
tru noi Românii pe porta constituțiunei ungurescl este 
scrisă cu litere marcate ca și pe pârla infernului lui 
Dante: „Lasciate ogni speranza voi, clie intrate“. fLă- 
sați-vă tâtă speranța voi, cei ce intrațl.) Lucru naturală 
că pănă când nu se va șterge de pe pârtă acestă in- 
scripțiune infernală, pănă atunci noi Românii nici nu 
putemă intra, pentru că sanctuarulă sacra-sântă ală 
constihițiunei este profanată, este dejosită.

Catone.

hâjâse" sunlă: Ioană Bursu preotă gr. cat. în Bistra, 
George Scrobii preotă gr. or. in Săcătură, leodor Pasca 
învățătoră gr. or. în Albacă, George \Nicola învățătorii 
gr. or. în Albacă-Arada, Basiliu Patiția învățătoră gr. 
or. în Săcătură, Icană Nicola învățătoră gr. or. în Vi
dra mediă i Ioană Gligor învățătoră gr. cat. în Bistra, 
apoi Ioană Pleșa proprietară in Ponorelă și Simionu 
Marcă proprietară în Câmpeni toți aceștia Omeni de 
frunte și independenți de atot-puterniculă „Mufti Pașa.*

Presiunile, fără de legile și apucăturile mârșave 
au fostă mari și în cerculă nostru ca în tot loculă din 
țâra poreclită a „libertățiloră“ și cu deosebire în cerculă 
no’arială ală Vidiei unde, după cum am <Jisă, se află 
ca notară celă mai aprigă mamelucă, clericulă absolvată 
Nicolae Candrea, care a escelată prin energia ce a des- 
fășurat’o și cu acâstă ocasiune, ba ce e mii multă, a 
escelată și prin faptulă că în diua mare a întorsă cu 
gendarmii din drumă âmeni onești și patiniti și anume 
pe învețătorulă Nicolae Corcheșă din Câmpeni și pe 
mama acestuia, cari plecaseră să mergă la Vidra, celă 
dintăiu in afaceri școlare, âr cea din urmă in afaceri 
familiare.

Este acâstă faptă demnă de ună notară crescută 
cu prescură românâscă și care a mâncată pânea semi
narului Andreiană în t’mpă de trei ani pănă ce a ab- 
solvată S-ta Teologia ?

Erte-i Dumne4eu, că noi nu-i putemă erta 1 
__________ Moțulu.

SCIR1LE PILEI.
La Concertulă de Vinerea trecută, în care s’a ese- 

cutată renumilulă oratoriu al lui fosifă Haydn „Anotim
purile* de cătră reuniunea de cântări germană, societa
tea filarmonică și musica orășenâscă din Brașovă sub 
conducerea d-lui dirigentă Anton Brandner, a luată parte 
in „hala festivă" ună forte numărosă publică, peste o 
miiă de auditori, dovadă de interesulă celă are publiculă 
brașovenă pentru arta rnusicală. Patru âre întregi a 
durată acestă concertă și încordata atențiune a publicu
lui în totă timpulă acesta este cea mai viuă mărturia 
a succesului deplină, ce l’au dobândită concertanții. In
tre cele patru pârțl ale oratoriului: primăvâra, vera, 
tomna și ârna, pausele erau scurte și era de admirată 
esactitatea, abilitatea, cu care au fostă eseeutate pănă 
la sfârșită și cele mai grele părți musicale ale operei. 
Cea mai mare laudă o merită fără îndoială orchestra, 
care a fostă la înălțime, înterpretândă cu multă efeclă 
frumosa composițiune a măiestrului Haydn. Membrii 
societății filarmonice au dată orchestrei ună bună con
cursă. Corurile de bărbați și de dame au fostă Wrte 
bune. Se vedea că opera s’a studiată cu mare acura
teța și diligință și putemă ijire, că corurile au cores- 
punsă grelei ehiămări câtă să pâte de bine. Ici colo 
corurile și întreguli ausamblu puternică produseră im- 
presiune adâncă asupra autțiloriloră. Soliștii: d-șâra 
Ida Hiemesch (Hanne) și d-lă E. Hintz (Simon) merită 
tâlă lauda pentru zelulă cu care au căutată să cores
pundă grelei loră probleme contribuindă astfelă în modă 
însemnată la succesulă serei. Soliștii, mai vârtosă d-șâra 
Hiemesch, au secerată repețite aplause din partea pu
blicului. Multă a contribuită la succesulă coruriloră și 
d-lă dirigentă de choră L. Frank. Cea mai mare recu
noștință i-o datoresce insă publiculă brașovenă d-lui 
A. Brandner, dibaciului dirigentă ală musicei orășenescl, 
care pe lângă o cunoscință profundă artistică des- 
vâftă și o activitate neobosită, căreia este a se datori 
în cea mai mare parte și esecutarea »Anotimpurilorâ« 
de Haydn.

La inițiativa episcopului ungură Dominik Szasz, 
acele comune bisericesc! reformate din Ardealu, care 
nu suntă în stare a’șl susțină p-eoțl proprii ai loră, s’au 
împărțită în parochii cercuale. Pănă acum s’au orga- 
nisată șese astfelă de parochii și e prevăzută organi
zarea incă a alte 17.

—x—
I,fiarele din Parisă ne aducă scirea, că domnișâra 

Conta,„fiica proloereului Conta din Pâtra și soră a re- 
posatului fostă ministru ală culteloră și instrucțiune! pu
blice în România, a trecută cu ună deosebită succesă 
lesa sa de doctorală in medicină la universitatea din 
Parisă.

—x—
Academia Română s’a înavuțită acum de c irândă 

cu ună documentă fârle interesantă : testamentulă Metro- 
politului Veniamină.

—x—
Conformă holărirei sf. Sinodă ală României, d’acum 

înainte copii voră pută fi botezați și acasă âr nu numai 
in biserică, cum a fostă pănă acum. Măsura e fârte 
bună pentru copii slabi și pentru timpulă rece, cum 
este ârna.

—x—
Petrecere cu saltu împreunată cu jocurile nșționsle t
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.Călușerulă și Bătuta* va arangia tinerimea română slu- 
diosă din Seitină în tjiua de S. S. Petru și Pavelă în 
11/29 Iulie 1887 în favorea zidindei s. biserici gr. cat. în 
sala casei comunale de Șeitină. Prețuia: pentru fsmiliă 
2 11., pentru pcrsână 1 11. început ula săra la 8 ăre. 
Suprasolvirile se primescă cu mulțămită și se voră chita 
prin publice. Comitetul" aranț iatoru.

.Romănische Revue“ a apărută fasc. V—VI pro 
Maiu-lunie 1887 (III Jahrgang). — Inhalt: Die romă- 
nische National-Conferenz zti Hermannstadt: I. Die Con- 
ferenz und die Wahlen. II. Die Verhandlungen der Na- 
tional-Conferenz vom 7. bis 9. Mai. (1. Tag: ErofTnungs- 
rede des Prăsidenten, Bericht des Central-Comitâ’s; 2. 
Tag: Rede des Referenlen, Resolmion). III. Vom Cen- 
•ral-Wahlcomilâ, Aufruf an die rom, Wăhler — Rund- 
schau : Ein Brief Alex Mocsonyi’s. — Die Romănen im 
Oberhause. — Rudolf Bergner’s „Romănien». — Die 
Chronik des Huru u. die grosse militar. Expedition in die 
Moldau des ungar. Konigs Ladislaus Cumanus ad redu- 
cendos Cumanos fugitivos. (Ein in der Geschichte Un- 
garns, sowie der Nachbarlănder verschwiegenes histori- 
sches Faktum). Von Sim. Mangiuca. — V. Alexandri’s 
Festgedicht zum 10. Mai 1881. (Konigskronung in Bu- 
curesci). Deutsch v. Fischer. — Der Blumenheld. (Aus 
der Mărchensammlung „Povesti populare românescl“ de 
Dr. Jon al lui G. Sbiera. Cernăuți, 1886). Uebersetzt 
von Elena C. Densușianu. — Vom Barițiu-Jubilăum. — 
Von der Academia Română. — ‘Literatul’ und Kunst: 
Durch die Jahrhunderte, von Carmen Sylva.

Cu 1 Iuliu se începe una nou abonamentă pe 
aceslă revistă politică-lilerară, carea mai cu seină astăzi 
după-ce prin alegerile din urmă causa națională română 
nu mai are representanțî în parlamentă, va avea o în
semnătate îndoită, Prindă uniculă organă de informațiune 
ală Româniloră din Ungaria și Transilvania.

,Romănische Revue“ se trămite în mai multe sute 
de esemplare gratuite cercuriloră politice și literare din 
țeră și străinătate și a făcută causei române deosebite 
serviții, aprcțiate și din partea conferinței dela Sibiiu.

Abonamentele (pentru Austro-Ungaria cu 8 florini, 
pentru România cu 25 lei în a. pe ană) se facă la Di- 
rection „Romănische Revue“ în Resicza, Banată.

Esplosiunea de dinamită iu Jaszbereny.
Asupra nenorocirei întâmplate in Jaszbereny, despre 

care ni s'a telegrafiată, s’a raportată urmălorele amărunte 
ministerului de honvezi, despre căușele și decursulă în
fricoșatei catastrofe : Fitilulă, care a aausată esplosiunea 
dinamitei a fostă ună așa anumită titilă de Pickfort, ce 
se folosesce la aprinderea mineloră, fiindă că elă în urma 
couslrucției sale arde încetă și regulată și dă timpă o- 
mului, care aprinde mina, să se retragă în siguranță până 
ce se produce esplosiunea. Timpulă în care arde acestă 
fililă se păte calcula înainte și astfelă omulă scie când 
va ajunge foculă prin fililă la materia esplosibilă și se 
păte salva ușoră. Locotenentulă Szakâcs instrua pe pio- 
nerii călări despre folosirea dinamitei și spre acestă scopă 
avea cu sine doi funțl de dinamită; instrua pe pionerl 
cum să umple patrănele cu dinamită. O mână de dina
mită o puse imprăsciată pe masă, apoi luâ ună fililă, ca 
să demonstra întrebuințarea lui. Fitilulă era încolăcită 
în formă de spirală și ar fi trebuită să-lă desfacă Sza
kacs și să-lă aprindă în posițiă orisontală și întinsă. Elă 
îlă aprinse in»ă așa încolăcită (cum s'a și aflată fitilulă 
după catastrofă), ținăndu-lă în mână. Din causa unei 
greșeli de construcția fitilulă nu arse regulată și in tim
pulă normală, ci flacăra trecu iute prin elă ardendo pe 
Szakacs la mână La cadavrulă acestuia se vede rana 
causată prin acesta. Se pote ușoră înțelege, că Szakacs 
arcjendu-se la mână de durere aruncă fitilulă josă. 
Acesta căQu pe patronele de dinamită ce erau așetjate 
josă și ele luară apoi focă și esploatară. Trecendă apoi 
prin mesă aduse la explosiune cei doi funțl de dinamită 
de sub mesă. Astfelă se esplică cele două detunațiunl 
urmate imediată una după alta. Au fostă omorițl opta 
soldați: locot. Szakacs, sublocot. Hubner și Balogh, me- 
diculă militară Koller și patru husari. Greu răniți suntă 
24 soldați, 6r ușoră răniți 9 persăne.

Raporta polițienesc^.
In (filele trecute se lățise soirea prin fiarele din 

Ploescl, că o bandă de tâlhari din România în frunte cu 
ună arestamă evadată din penitenciarul O -na rătăcescă 
la granița Branului, unde intâmplăndu-se o ciocnire cu 
gendarmii unguri, unulă din bandă a fostă prinsă, altuia 
împușcată, pe când celorlalți le-a succesă să scape. In 
nrma acestei sciri, apărură alaltăerl după prâncjO la că- 
pităuatulă orășănescă de aci sub-prefectulă din Cămpina 
Iuon Darlescu, șeiulă de polițiă Teodor Demacop, îm
preună cu hmcționarulă polițienescă Nicu Stânescu din 
Ploescl și cerură lămuriri. S’a aflată însă îndată, că nici 
oficiulă comitatensO, nici judecătoria penală r. și nici po

liția dc aci nn sciu nimică despre esistența unei atari 
bande. Intrebându-se și la comanda de flancă a gen- 
darmeriei, s’a aflată că inlr’adevără a vagabondată o 
bandă de tâlhari d n România pe teritoriu românescă și 
a avută o ciocnire cu gendarmii români, în care umilă 
din bandă a fostă prinsă, altulă împușcată, ăr ceilalți 
s’au răspândită fugindă pe teriforiulă ungară. Se pare 
forte curiosă — c)ice raportulă polițienescă de aci —că 
poliția română n’are cunoscintă de locă de faptele în
tâmplate pe leritoriulă său și vine de cere intormațiuni 
și deslușiri dela autoritățile ungare.

Esanienele publice în pensionatul Vautier.
Esamenele finale s’au ținută in anulă acesta în 

ordinea urmă țâre:
Sâmbătă în 13/25 luniu au examinată: dela 8—10 

6re catechetulă gr. or. Sfetea din religiune; dela 10—12 
ăre Dr. Nicolau Popă, prof. și conrectoră gimnasială,Jdin 
limba și literatura română, din istoria patriei și a Ro
mâniloră. Esamenulă a decursă în limba română; dela 
6—8 ăre a fostă esamenă de piano.

Duminecă în 14/26 luniu au esamenată: dela 8 - 
10 ăre Madame Bonlois din limba și literatura francesă; 
dela 10—11 ăre d-șăra Bauer din limba engtesă, dela 
11—12 ăre prof. I. Cicogna din limba italiană. La tote 
aceste 3 obiecte s’a ținută esamenulă in limbele res
pective.

Luni în 15/27 luniu a esaminată prof. Ch. Schuller 
din limba și literatura germană, din geografiă. din is
toria naturală, fisică, matematecă, istoria generală. Esa
menulă a decursă în limba germană.

Marți in 16/28 luniu an esaminată: dela 9—10 
ăre catechetulă rom. catolică P. Seraphin din religiune; 
dela 10—12 din limba și literatura maghiară, geografia 
patriei. Esamenulă a decursă în limba maghiară. Sera 
la 8 ore a fostă esamenă de cântă:!.

In totă decursulă esameneloru au fostă espuse scrie
rile caligrafice, desemnurile și lucrurile de mână ale 
eleveloră.

Voindă a ne da părerea asupra sporiului raportată, 
acesta în genere nu pote fi decâfă favorabilă Resultatu'ă 
in tăte studiele a fostă forte bună.

In specie constatămă cu deosebire în limbi ună 
progresă surprindătoră. Cunăscemă câteva eleve, care, 
când au intrată în pensionată nu cunosceau altă limbă, 
decâlă cea maternă și acum vorbescă perfectă limba 
francesă, germană și italiană, pe lângă cea română în 
timpă fOrte scurtă. Elevele de naționalitate română au 
talentă deosebită pentru limbi. Ce e dreptă, la aceslă 
aparițiune contribue și ofinitalea limbei francese și a celei 
italiane cu limba română, der ele învăță și vorbescă 
ușoră și limba germană și englesă. Asta este meritulo 
directorei, care pune mare preță pe o pronunțare 
corectă.

Mai departe merită ca să relevămă resultatulă pro
dusă în musică și anume :

a) Cu privire la piano amă observată la elevele 
începătăre, care primescă instrucțiunea chiară dela di- 
rectOre, aplicarea unui metodă bună; primele condițiunl, 
cum suntă: tăriă și tactă, precisiune în darea tonurilor, 
le întruneau mai tote elevele. Cele mai înaintate, care 
primescă instrucțiune dela celă mai bună profesoră de 
piano din locă, au delectată publiculă asistentă cu pres- 
tațiunile loră. Nuanțarea, basată pe o bună technicâ, este 
principiulă la care ține instructorulă. Componiștii încă 
au variată prin representanțî ca Ievsen, Mozart, Wagner, 
Mendelssohn, Chopin ș. a.

b) Cu privire la musica vocală, din care s’a ese- 
cutată ună programă bine arangiată de 11 numeri — 
parte soli, parte choruri — observămă, că acestă ramă 
încă se cultivă cu multă succesă. Voci frumOse și so
nore, tonuri precise, acorduri curate, credemă, că suntă 
de ajunsă pentru ca să secere aplausută aucjitoriloră mai 
cu semă la composiții, ca cele de Gade, Abt, Sihubert, 
Mendelssohn ș. a.

Fiindă că pensionatulă se ocupă și cu educațiunea 
practică a femeei, amă văijută interesate lucruri de mână 
dela cele mai de rendă pănă la cele mai fine.

In fine gustulă estetică ișl mai găsesce nutrimentă 
în desemnă și pictură precum și in scrierea caligrafică.

Din tăte aceste se vede dără spiritulă ce domnesce 
in acestă pensionată și numai acestă spirită în legătură 
cu seriositatea și soliditatea in nisuința de a da edu
cațiunea cea adevărată sunt proptelele, care au ținută și 
țină aceslă pensionată la tiivelulu, in care se află de 
face concurență pensionateloră din alte părți.

Prin urmare părinții, cari refleeleză la o bună edui 
națiune, polă eu iotă siguranța încrede fiicele loră acesiu 
pensionată. Observatorul".

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului X (Clușiu) 

ală • Associațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română» se va țină ăsta ană Du

minecă la 17 Iuliu st. n. înainte de amâijl in comuna 
Ascileulă-mică.

Obiectele voră li: 1. Deschiderea adunărei prin di- 
rectorele despărțământului. 2. Raportulă comitetului des
pre activitatea sa anuală. 3. Raportulă cassariului. 4. 
Alegerea unei comisiunl de trei membri pentru censura- 
rea cassei. 5. Alegerea unei comisiunl de 3 membri 
pentru înscrierea merabriloră noi și încassarea tacseloră. 
6. Alegerea unei comisiunl de 3 membri pentru propu
neri. 7. Cetirea disertațiuniloră ce se voră Insinua îna
inte la comitetă. 8. Raportulă comisiuniloră. 9. închi
derea adunărei.

La acestă adunare suntă invitați cu tătă onărea 
toți membrii Associațiunei, aflători pe leritoriulă acestui 
despărțământă, precum și toți aceia cari dorescă pros- 
perarea acestei Associațiuni.

Din ședința comitetului despărțământului X. 
Clușiu, în 5 Iuliu 1887.

Dr. Gregoriu Silasi, Basiliu Podobă,
directoră. actuariu desp.

Furnisări de fenu. pae, pae de paturi și lemne de 
arsă pentru armata comună și pentru honvedi. Pentru 
asigurarea trebuințeloră în fenă, pae, pae de paturi, și 
lemne de arsă pentru despărțămintele armatei c. r. și 
trupeloră de honvedi, care suntă încvartirate în stațiunile 
Sibiiu, Făgărașă, Murășă-Oșorheiu, Bistrița, Clușiu, Eli- 
sabetopole și Brașovă, precum și pentru cele încvarti
rate de astădată în locurile concurente, pe timpulă din 
1 Septemvre 1887 pănă la finea lui Augustă 1888, lici
tarea va fi in 14, 15 și 18 Iulie n. c. la intendența c. r. 
a corpului 12 de armată res. la magazinulă militară c. r. 
de proviantare în Alba-Iulia, resp. în Brașovă. Făcân- 
du se din partea camerei fde comerciu și industrie din 
Brașovă atențl cei interesați asupra acestoră furnisărl, 
se mai comunică totodată că publicarea referităre la 
acăsta se pote vedea și în localulă de oficiu ală 
camerei.

Furnisări de ovesă, pae și lemne de arsă pentru 
armata c. r. In urma comunicării oficiale a intendenței 
c. r. a corpului 12 de armată cătră camera de comeță 
și industria d n Brașovă, se va ține licilațiune, pentru 
turnisare de ovâsO, fenu, paie și lemne de arsă pentru 
trupele c. r , pe timpulă dela Septemvre 1887 pănă la 
ținea lui Augustă 1888, și anume: la 20 Iulie a. c. în 
Sibiiu în localulă de oficiu ală intendenței corpului de 
armată, la 31 Iulie în Alba-Iulia la magazinulă militară 
c. r. de proviantare și în 25 Iulie a. c. în Brașovă la 
magazinulă militară c. r. de prorientare. Se face cunos
cută celoră interesați că publicarea referităre la acâsta a 
intendenței de cofpă c. r. se păte vedea (filnicd în ărele 
de oficiu la camera de comerciu și industria din Brașovă.

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

TERNOVA, 8 Iulie. — Ferdinand de 
Sachsen-Koburg’-Gotlia a fostă alesă principe 
cu unanimitate. Președintele a propusă alegerea 
lui, a datu lămuriri asupra raporturilorti fami
liare ale prințului. Intriga cameră se ridică, 
între detunătdre hurrah aclamă pe prinții ca 
principe. Sobrania s’a amânată pănă la sosirea 
răspunsului prințului de Koburg, căruia i s’a co
municată neîntârziată hotărîrea Sobraniei. încă 
nu se scie, dăcă prințulă de Koburg primesce 
ori nu alegerea; în casă că o primesce, se crede 
că nu se va duce imediată în Bulgaria.

TfiRNOVA, 8 Iulie. — Deputății aștdptă 
râspunsulă oficială ală prințului. Dăcă prințulă 
vine în curândă la Ternova, deputății îlă așteptă 
să depună jurâmentulă, ăr ddcă, mai ânteiu face 
o călătoria, (pe la cabinete ori în Bulgaria? 
Red.) atunci Sobrania se amână pănă la sosirea 
prințului.

BERLINtJ, 8 Iulie. — Consiliulă federală 
a consimțită să se abrdge oprirea esportului cai- 
loră.

DIVERSE.
0 socră. — Sunt câle-va săptămâni de când unO 

june irlandbsă, anume Woodgete, ajunse subiectulfl tu
turora conversațiuniloră societăței din Parisă și Londra, 
Elfi se arăta adesea în Jojele teatrelorO, la preumblările șî 
locurile publice c’o femeie d’o figură minunată, d’o frurn- 
sețe de formă încântătore, dăr ală cărei obrazO era as
cunsă totdeuna supta una văla desâ și nepătruntjătorO. 
Acâstă femeiă este soția d-Iui Woodgate. Ea se afla 
odiniărâ în casa părințiloră actualului său bărbata în ca 
lîtate de guvernantă a juneloră lui surori. D-la Wood- 
gade junioră se înamora de frumăsa guvernantă și îi 
lăcă o propunere de căsătoriă. Muma junelui, înfuriată 
de proiectata mesalianță a fiului său, se furișă în tim
pulă nopței în camera guvernantei și profifânda de som
nola ei ii turnă vitriola pe față, desfigurând’o într’ună 
chipa teribila. Acâsla insă n’a împedecalO pe amantula 
ei a stărui în intențiunea lui și a declara că, după în- 
sănătoșarea ei se va căsători cu dânsa decă ea se va 
abține a reclama în contra mumei sale. Domnișăra as- 
ceptă ca recunoscință condițiunea și acum părechea se 
află în călătoria sa de nuntă.

Editoră: IacobO Mureșianu.
ReactorO responsabilă : Dr. Aurel Mureșiauu.
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OurfluJn la buna de Vlesa
din 7 Iuliu st. n. 1887.

Cursulu pieței BrașovO
din 8 luliu st. n. 1887

Rentă de aurA &°/0 . . . 101 25 I
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.90
ImprumutulA căilorA ferate 

ungare............................151.19
Amortisarea datoriei căi

lorA ferate de ostA ung. 
(1-ma em isiune) ... 98 50

Amortisarea datoriei căi
lorA ferate de ostA ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 -

Amortisarea datoriei căi
lorA ferate de ostA ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 75

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

mișA.............................. 104 70
Bonuri cu cl. de {sortare 104 50 t 
Bonuri rurale transilvano 104 90

: Bonuri croato-slavone . . 104 — 
Despăgubire p. dijma de

vinA ung.......................... 100 50
ImprumutulA cu premiu

ung.....................................122.75
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de hărtiă austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aurA austr. . . 112 25 
Losurile din 1850 . . . 137.25
Ac(iunile băncel austro-

ungare.......................... 889 —
Act. băncel de credită ung. 284.75 
Act. băncel de creditA austr.281.— 
ArgintulA —. — GalbinI

Împărătesei .................5 95
Napoleon-d'orl .... 1003 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 

| Londra 10 Livres sterlinge 126 60

Bancnote românesc! . . . . Cump 8.62 Vend. 8.64

Argint românesc-................. > 8.55 8.60

Napoleon-d’orl..................... > 9 97 « 10.02

Lire turcescl.......................... 11.30 » 11.34

Imperiali.............................. » 10.30 » 10.34

Galbeni.................................. > 5 89 » 5.93

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 » 100.— » 102.--

„ > n 5% • n 98.— » 99.—
Ruble RusescI..................... > 113.— » 114.—

Discontulă ... » 7—10°/e pe ană.

AVISU.
Defirece ltlI-IUll părăsita atelieruliî meu fo

tograficii de mai ’nainte din Strada eăldărarilorfi 
de joșii Nr. 506, îmi permită a face cunoscuta 
onor, publică că de adi înainte primescă a fo
tografia precum și peste tota comande numai în 
atelieruliî meu nou construită, corespunijătoră ce- 
loră mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldărariloru de susa Nr. 487.

Cu tfită stima
Leopold Adler,

fotografă.

Convocare
Adunarea generală a societății „Hebe“ se convfică pe 17 

Iulie st. n. 1887 și în casă, când la accstu termină nu s’ar înfățișa 
acționari suficiențl penrru decidere, se va convoca a doua adunare pe 
14 AugUStU st. n. 1887. totdeuna în Sâllgeoigiu, dimindța precisă la 
9 fire, pe când se voră aduce eoncluse valide și numai cu cei înfățoșați.când se voră aduce eoncluse valide și mimai cu cei înfățoșați.

Obiectele pertractârei vorft fi:
Relația direcțiune!
Relația cassarului și bilanțului.
Alte propuneri, ce se voră face din partea direcțiunei sfiu a 

acționariloră eventuală.
4. Alegerea directorelui.
La aefista se convOcă toți P. T. domnii acționari.
Bistrița, în 17 Iunie 1887.

Pentru direcțiunea societății: 
LIGA.

1.
2.
3.

2—2

Facemă cu totă respectulă cunoscută onor, publică, că pe croi- 
torulă nostru de pănă acuma Etnericil KovâCS l’amil demisionată din 
serviciulă nostru. Amă îngrijită deja ca densulă să fiă înlocuită 
ună nou specialistă harnică și vomă fi în posițiune de a esecuta și 
viitoră comandele onor, publică spre mulțămirea lui.

Cu tw stima M. LASZLO.
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Trenulă 
TrenulO

Trenulă 
Trenulă

Trenulâ
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

“)
b)
c)
d)
e)

Dela
w
î»
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b)
c)
d)
e)

Dela

Din
n
n

1. Plecarea trenurilorfi:
1. Dela Brașovă la Poșta:

de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 Ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute diminăța. 
mixtă Nr. 318: 1 Oră 55 minute după ameițt.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Peșta la Brașovă:

de persOne Nr. 308: 9 Ore 46 minute înainte de am&p- 
mixtă Nr. 316: 9 Ore 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovă:
accelerată Nr. 301: 10 Ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 Ore 32 minute după amă<jl.

A.
laBrașovă

H

Plecarea postelorii:
Reșnovu-Zernescî-Branu'. 12 6re 30 min. după amfcjL 
ZizinA: 4 6re după amătp.
Secuime (S. GeorgI): 1 6ră 30 minute năptea.
Făgărașu: 4 Ore dimineța.
Săcele: 4 6re diminâl.a.

Sosirea posteloru:

n
în
la
la

B.
Reșnovu ZernescI-Branu la Brașovă : 10 Ore înainle da amă<jl. 
Zizinu la Brașovă; 9 Ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 Ore săra.
Făyăraștl la Brașovă : 2 Ore diminăța.
Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute sera.

Mersului trenurilor!!
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealfl-Budapesta și pe linia Teiușfi-Arada-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealil-Budapesta Budapesta—l*redealA

BucurescI

Predaalu (
(

Trena 
de 

pereone

Tren Trena 
accelerat omul bus

Trenfi 
omnibuu

Trenfi
,de pera. accelerat

Tren Trenfi 
de pers.

Trenfi Tronfi 
de omulbua 

perafine I

4.30 7.30
1.14

TimișA

Brașovt

Feldiâra
Apatia
AugustinA 
HomorodA 
Hașfaleu

(
(

9.12
9.35

10.12

8ighișAr* 

Elisabetopole 
MediașA 
Copsa miei 
Micăsasa 
Blașiu 
CriciunelA 
TeiașA 
AiudA 
VințulA de i 
Uiâra 
Cneerdea 
Ghirist 
Apahida

Clașiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
AghirișA 
Stana 
HoiedinA 
Ciuda 
Bucia 
Bratca 
VadA 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VAsărhelț 
Veneția-Orătții

Oradia-mare 

P. Ladâay 
8zolsok 
Buda-pesta

Viena

Nota:

(
(

susA

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

i

(
(

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

5.5V
6 4S
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10 59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

Trenu 
de 

persene 

10.50
1.33
4.24

9.11
9.16

10.37)
12.20;
2.15|_TaCl
— I 2.15 
8.00| —

4.01
4.47
5.28

1.45

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58:;
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15;
9 34;
9 53'

10 28
10 47
10.57
1107
11.19

1.16;
3.29
6.33

V iena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Lailăny 
Oradea mare 

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
Vad A 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
G1 âebAu 
Nedișu

Clațiu

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

tliâra
Vințulfi de st 
AiudA 
îeiuțft 
Crăciunelă 
BlașA 
Micăsasa 
Copșa mic.. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișârs 
Hașfaleu 
Homorod 
AugustinA 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

TimișA

Predealu
BucurescI

Orele de nâpte suntA cele dintre liniile grâse.

I
| 11.10|

3.28
9.35

7.40 2.—
11.05 4.05
2 02 5.47
4.12 7.11
— —
— _
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— „ 9.28
— —
— —
— —

( - 10.31
11.00
11 19 _
12 33

1.01 _
1 11 __
1.18 _
1.05 _
1.46
2 25
2 50
3.03 _
3.35 _
4.01 _
4 20 __
4.55
5.42 —
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37
— .—
— 6.20
— 6.47
— 11.30

1.55
2.53

7.40
10.41'
2.02

4.78

6 18
9.38

12 02 
2.01
2 08 
2 19 
2.41 
3.24 
3.47 
4.07
4.33 
5.15
5.33 
5.53
6.C5 

6.20
6.38

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
9.02
9.52

Telușft- âradti-Budajcesta Budapesta-Aradti-Teiuști.

Trenfi Trenfi Trenfi de Trenfi deomnlbun de pers. peradne penâne dc persân. omnlbni

Teiuști 11.24 _ 1
3.00 Viena 11.10 12.10

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05Vințulă de ;osă 12.30 — 4.22 / 11.20 12.41
Șibotă 1.01 — 4.51 S/.oInok : 11.35 5.45 ___
Orăștia 1.32 — 5.18 Aradft 4.30 6.— —
simeria (Piski) 2.32 — 6 15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 -
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-l ipova 5.41 7.10Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6 28 7.55 ___
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8.01 9.12 ____
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41
Kadna-Lipova 7.28 — 1027 Ilia 8 55 9.58
Paulișă 7.43 10.42 Braniclca 9.19 10.17Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42Glogovață 8.28 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11 07Aradft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 -

Szolnok ( — 2 32 4.59 Șibotă 11.43 12.— ___

n i # ( — — 5.12 | Vințulă de josă 12.18 12.29 —
Budapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 ___
Viena — — 6.05 | Teiușd 1.29 1.41 —

Aradft-Tiniișâra Simeria (Piski) Petroșenl

Tipografia ALEXI BrașovU. Hărtiă din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trenfi 
omnibna

Trenfi de
pers fine

Trenu 
mixt

■ Trenfi de 
persfine

Trenfi 
omnlbm

Trenfi 
mixt

Arad ti 5.48 6.05 Stusieria 2.42
3.25Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu

Nămeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațegă __ . 4.16Vinga 7.16 — 7.29 Pui 5 11Orczifalva 
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

— — 5.58
— 6.40Tina tțtira 9.02 — 9.08 Petroișeuk — — 7.12

Tlnalșâra-Aradti Petroșeiit—Simeria (Piski)

Trenfi de
perodne

Trenfi do
perufine

Trenfi 
amnlbua

Trenfi 
de pers.

Trenfi 
omnlbufl

Trenfi 
mixt

Timiș6ra
Merczifalva 
Orczifalva

6.25

7.46

— 5 00 Petroșenl
Banița

— — 6.10
6.53

— 6.32 Crivadia __ - 7 37Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8 20Nămeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.01Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu __ 9 52Aradti 9.27 — 8.17 Blaaerla — ■■X 10.31
■ O


