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Din o au «a S-tel aerbători de Luni diarulu nu va 
apare pană Marți sera.

Brașovu, 27 Iunie 1887.
A pututO să observe fiăcine, fără mare 

«rentate. că în discnțiunile pressei maghiare, 
privitore la atitudinea naționalităților» față cu 
alegerile pentru dieta unguresc», s’a evitată eu 
mare precauțiune ori și ce ar pute să atingă 
măcar» gravaminele Românilor» ardeleni și ces- 
tiunea ardelenescă, care seim» că este principala 
causA a politicei nfistre de resistență pasivă.

E naturalii, că Ungurilor» le place să nu 
facă nici o deosebire între gravaminele Româ
nilor» din AtdălO și ale celor» din Bănat» și 
Tera ungiirăseă; nu le place nicidecum să-și 
aducă aminte, că atunci, când au venit» ei la 
putere, au aflată pe Românii ardeleni în pose
siunea unor» drepturi, de cari i-au despoiatuj; ci 
mai bine le place se ne pună pe toți pe tărâ
mul» lor» unguresc», care nu sufere nici un» 
drept» deosebit» politicii-naționalft.

Nu-i mirare dăr, dăcă foile ungurescl se 
prefac» a nu mai cundsce adevăratele motive ale 
pasivității Românilor» ardeleni și vorbesc» nu
mai când și când de nemulțămirea ndstră cn 
censul» electorală; și ărăși nu trebue să ne mi
răm», decă aceste foi esploatăză resultatul» ale
gerilor» în cunoscutele patru cercuri electorale 
române d.n Bănat» și Ungaria în prejudițiul» 
causei udstre ardelenesc!.

Așa vedem», că organul» d-lui Tisza „Nem- 
zet“ nici pomenire nu face de Românii ardeleni, 
și bine scie el» de ce nu o face, pe când de- 
sastrele fraților» noștri dela Baia de Crișiu, 
Șasea și Șiria le înregistrâză cu bucuria cea mai 
mare, dând» cu adevărată îngâmfare jidano-ma- 
ghiară să se înțelăgă, că de atji încolo înaintea 
d-lui Tisza Românii nu mai numără nimic» și 
că singurul» deputat» ce-1» au ei acum în dietă, 
d. gendralu Doda, ca unul» care „ține cu îm
păratul»11, nu este un» om» ale cărui vorbe ar» 
pută fi luate în serios».

Lui Pap Samu dela Tui da i-a fost» per
mis» să țină cu împăratul», cel» puțin» până a 
fost» ales», ba corteșii guvernului îl» lăudau în 
gura mare alegătorilor» români oă ține cu îm
păratul», ca să-i înduplece se voteze pentru el», 
„Popu Samuilă11. Der „Nernzet" — lucru firesc» 
— nu vrea să sciă ce s’a întâmplat» la Turda 
pentru că aici se tracta de o afacere ardelenescă. 
și cu așa ceva — ferăscă Dumnezeu — nu se 
păte ocupa organul» d-lui Tisza.

Der ca să revenim» la împrejurarea amin
tită că foile ungurescl ignoreză cu intențiune prin
cipala causă a nemulțămirei Românilor» ardeleni, 
nu putem» să nu observăm», că încâtva purtăm» 
și noi vina că o ignorăză așa de mult», pentru 
că atunci când ar trebui nu accentuăm» cu des
tulă tăriă și toți cu toții postulatele năstre arde- 
lenescl.

Celui care a urmărit» cu atențiune enuncia- 
țiunile eșite din sînulu partidei năstre naționale, 
n’a putut» să ’i scape din vedere, că într’însele 
s’a confundată mai mult» său mai puțin» ces- 
tiunea năstră de drept» ardelenescă cu cestiunea 
de naționalitate a Românilor» în genere, pe 
când ar fi fost» de dorit», ca aceste două ces- 
tiunl să fiă precisate și lămurite cu cea mai mare 
minuțiositate.

Se înțelege că adversarilor» noștri asemeni 
confundări nu le pot» displacă, deorece ei voescu 
să ne fărbă pe toți, pe cei de dincăce ca și pe 
cei de dincolo de munții Ardealului, într’o căl
dare ; cu ce scop», o seim» pră bine.

Dăr dăcă noi amu legat» împreună solida
ritate, acăsta nu însemnăzâ să dăm» mai puțină 
importanță posițiunei strategice și tactice ce-o 
ocupăm» fiă-care în parte. Dăcă se avea mai 
mult» în vedere acăsta la conferința din Sibiiu, 

pote că am» fi fost» scutiți atjl de esperiența 
regretabilă, ca să vedem» pe adversarii noștri 
provoeândn-se la resultatele abstinenței cn escep- 
țiunl a fraților» noștri bănățeni și ungureni spre 
a slăbi efectul» at.itudinei pasive a Românilor» 
ardeleni.

Gestiunea acesta fiind» de importanță mare 
principial1», va trebui să fiă discutată cu tătă 
seriositatea de pressa nfistră națională, căci nu
mai așa se păte ajunge scopul» consolidărei năs- 
tre interiăre, evitându-se greșelele în viitor».

Alegerea de principe în Bulgaria.
Precum nl-a comunicat» o telegramă de erl, So- 

brania bulgară a ales» de principe alo Bulgariei pe prin
țul» Ferdinand de Coburg. Adunarea națională i-a a- 
dresat» alesului principe următârea telegramă:

„Monseniore! Deputății inarei Adunări naționale, 
pătrunși de înaltele calități ce disting» Augusta personă 
a Alteței Vbstre regale, precum și de viile simpatii ce 
purtațt causei bulgare, atjl. în ședință publică, au acla
mat» solemn» în unanimitate pe Alteța Văstră Regală 
ca principe al» Bulgariei. Presentănd» prea umilitele fe
licitări ale Adunării, sunt» interpretul» urărilor» ferbințl 
ce deputății și îmrăga națiune formeză pentru ca Alteța 
Vdstră să vie căi» se pote de iute în Bulgaria, ca su
veran» al» poporului, ce are credința neclintită că Al
teța Vostră Regală îșl va devota nobila și prețiosa sa 
vieță desvoltării, libertății și măririi națiunii bulgare. 
Președintele camerei: (semnat»} Toncef.'

Emigranții bulgari Zankoviștî din Constantinopol» 
au comunicat» guvernului bulgar» prin mijlocirea ageu- 
tului Bulgariei in acel» oraș», că ei ar» accepta ca prin
cipe candidatul» ce ar li ales» de marea Adunare na
țională. Regența și ministerul» au adresat» prințului de 
Coburg-tiota o telegramă spre a-i felicita pentru ale
gerea sa.

Diarele rusescl sunt» nemulțumite de candidatura 
prințului de Coburg. , Novoje Vremja“ cfice că Rusia 
nu va recunâsce alegerea sa și ar pută chiar să pără- 
săscă atitudinea expeclantă ce a observat’o pănă acum. 
Prințul» de Coburg, diee foia citată mai sus», ar trebui 
să mediteze asupra «oriei ’lui Maximilian», imputatul» 
Mexicului, care a fost» împușcat».

„Allgemeine Zeitung“ din Viena este informată din 
sorginte diplomatică, că prințul» de ‘Coburg va accepta 
definitiv» alegerea sa la tronul» bulgar», că Părta și 
puterile, — afară de Rusia, — vor» confirma acestă a- 
legere, și că Rusia a lăsat» să se întrevadă că, în fața 
faptului împlinit», ea se va mărgini a protesta.

Diarele oficiose germane țin» un» limbagiu forte 
reservatu in privința recunoscerei alegerei principelui de 
Coburg la tronul» Bulgariei.

Demonstrați uni în Agrauitt.
E cunoscut», că alegerile de deputațî dietalî in 

Croația au avut» un» resuitat» favorabil» guvernului, 
grațiă măsurilor» — cum sunt» numite: maghiarâne — 
de care s’a folosit» guvernul» cu organele lui.

Nu e mirare dec-I, dăcă opiniunea publică e ne- 
mulțăinită de purtarea slugarnică a actualului guvern» 
croat» față cu guvernul» unguresc», și îșl manifestă a 
cestă nemulțămire prin demonstrațiuni

Astfel» în nbptea spre 4 Iulie n. au fost» in Agram» 
scene turbulente. O mulțime compactă a cutrierat» stra
dele spărgând» ferestrile caselor» locuite de partisanii gu
vernului. Mamfestanții au făcut» o demonstrațiune tur
bulentă profesorului Egerndorfer, care a fost» alesQ de
putat» guvernamental».

De altă parte Academia sudslavă de arte și sciințe 
în ședința ei dela 19 Iunie a hotărît» a denunța postul» 
directorului galeriei academice de tablouri, prof. Dr. 
Krsnjavi și i’a și depărtat» din post». Acestă măsură 
luată de Academia contra unui profesor», care de alt
mintrelea a adus» in ordine esemplară galeria și a com
plectat» catalogul» sciențifiefl ăl» colecțiunei, nu pdte fi 
decât» o pedăpsă pentru alegerea sa ca deputat» guver

namental» la 17 Iunie, adecă cu două (file înainte de 
destituirea sa.

Societatea slavică și regina Serbiei.
D. P. S. Tolstoi, membru al» societăței slavice de 

binefacere din Petersburg», însărcinat» d’a înmâna regi
nei Natalia la (alta cărțile publicate de societate, a ros
tit» cu ocasiunea presintărei cărților» următârele cu
vinte t

Majestatea Vostră! Societatea slavică de binefacere 
din Petersburg» m’a însărcinat» să rog» pe Maiestatea 
Vostră d’a onora societatea primind» cărțile publicate de 
ea; d'aseraenea m’a însărcinat» ca să comunic» cu a- 
cestă ocasiune Maiestăței Vâstre cât» de mare este bu
curia membrilor» societăței că Vă pdte saluta ca dspe 
al» poporului rusesc».

Societatea slavică Vă stimăză ca pe regina unui 
poporă-frate, care a fost» toidăuna convins», că fericirea 
și gloria popbrelor» slavice se basăză pe legătura lor» 
tare și strînsă cu marele popor» rusesc», cu acel» po
por». care de repețite ori și-a vărsat» sângele pentru ele.

Când agitațiunea împotriva unirei popărelor» slavice 
pătrunsese pănă in cele mai înalte cercuri, Maiestatea 
Vâstră ați fost» aceea, care ați opus» o resistență ener
gică, și de aceea poporul» rusesc» a găsit» în persbna 
Maiestăței Voslre garanția, că relațiuniie frățescl de mai 
nainte între poporul» sârbesc» și rusesc», care în tim
pul» din urmă au fost» puțin» turburate, vor» fi resta
bilite. Totodată cu sosirea M. Văstre în țera ndstră, a 
sosit» și îmbucurătbrea veste că așteptările nostre nu ne 
înșelaseră. Maiestatea Vbstră ați contribuit» la unirea 
ambelor» popdre slavice și acum fie ne permis» d’a pre- 
sinta Maiestăței Vdstre omagiile societăței, care tinde d’a 
întări legăturile dintre t<5te poporele slavice.

Regina a mulțumit» societăței și a declarat» 
că ea, deși nu voiesce să influințeze asupra ces- 
tiunilor» politice, totuși fiind» născută în Rusia,’ 
este pătrunsă de o iubire înfocată pentru Rusia 
și va simți totdeuna plăcere, când va vedâ ma- 
nifestându-se simpatia între ambele pop6re.

Din afară.
„Figaro11 povestesce, că într’o recentă con- 

versațiune cu un» personagiu politic» franceB», 
Papa a esprimat» stima sa pentru Franc ia, 
tjicendu că echilibrul» european» va fi rupt», cât» 
timp» Francia nu va fi reluat», în mijlocul» na- 
țiuniloru, locul» ce’i aparține. Leon XIII a a- 
dăogat», că înțelege regretele ce simt» Francesii, 
din causa pierderei Alsaciei-Lorenei, și că ar voi 
să ajute, printr’o întervenire paclnică, în reven
dicările Francesilor».

Senatul» italian» a discutat» creditul» 
african» de 20 miliăne franci. Cornițele Robi- 
lant a datu amănunte asupra principiilor» poli
ticei sale africane. Ministrul» de răsboiu a tjisft 
că creditul» cerut» va fi de ajuns» pentru a a- 
tinge scopul» ce’șl propune guvernul». Acesta, 
sciindu răspunderea ce are asupră’șl prin anga
jamentele ce a luat» cătră Europa, va fi fdrte 
prudent». D. Crispi reamintesce că învoielile 
precedente cu Englitera au provocat» ocuparea 
Masuahului; el» nu va spune motivele acestei o- 
cupări; ci îi va fi de ajuns» să reamintesc» că 
condițiunile în care se găsea Sudanul» făcâu ca 
și alte puteri să răvnăscă acâstă posițiune. No
tificarea blocării cdstelor» Abisiniei fu recunos
cută de t6te puterile. Discuțiunea s’a amânat».

„Post'1 și „Kreutzzeitung11 continuă cam
pania lor» în contra valurilor» ruse și îndămnă 
cu insistență pe Germania de a se desface cât» 
se p6te mai curend» de fondurile ruse.

„Corespondența politică11 <J* ce» cH Român ia 
nu va numi un» ministru la Viena înainte de 
tdmnă; pănă atunci însă d. Olănescu va gera 
legaținnea.

SOIRILE PILEI.
Fișpanul» Keglevieh dia comitatul» Heves a vrut» 

să se facă vestit» printr’o -esemplară" procedere con- i 
stituțională-ungurăscă-fișpănescă. Ca să îsbutescă la a- 
legerl deputății tiszaiști, fără nici un» motiv» a permu-
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tată și suspendatQ din posturi mai mulțl funcționari ad
ministrativi mai puținii slugarnici. Adunarea generală 
a comitatului Insă a hotărită cu 115 contra 96 voturi 
b6 adreseze ministrului Tisza ună protestă contra proce- 
durei acesteia fișpănescl. — Timpă perdută!

—x—
Scăla mediă ungurescă din săcuesculă Sepsi. St. 

Qeorgi,, numită „Scăla Mico", nu se mai păte trans
forma in liceu, ne mai fundă bani de întreținere. In 
schimba Insă e vorba să se transfere acolo institutulă 
pedagogica reformata din Aiuda. „Patrioții’ au adre
sata ministrului Tisza, caie e și curatorulă suprema ala 
districtului bisericescă reformata dunăreană, o scrisdre 
In contra decisiunei consiliului direcțiunei acelui districta 
d'a nu se transforma scdla Miko în liceu. In starea 
de a<)I, Zice scrisărea, scdla e o înfundătură; decă con- 
ventul generala ala bisericei reformate unguresc! n’are 
intențiunea a o transforma in liceu, mai bine să o în
chidă de totă. De ce nu dă Kulturegyletula bani ? Să 
mai slăbăscâ cu banchetele și cu nebunia maghia- 
risării'

—x—
Studenții universității din Agram, cari se țină de 

partiduia Starceviceana, au trimisa ministrului președinte 
sărbesca fistici o telegramă de felicitare, in care ilă sa
lută ca pe anteluptătorula ideii panslaviste.

—x—
In urma ultimelora conferințe comune, guvernulă 

austro-ungară a decisa de a [readuce decret ula care in
terzice exportarea cailoră. Cu t6te astea autorisarea 
de exportare nu va exista decâta pentru o parte a te
ritoriului monarchlei.

—x—
La alegerea de deputațl în TSrgu-Mureșului au 

decisd jidovii, de cari sunta mulțl in acela orașă săcu- 
escO. Se 4ice că jidovii au făcuta bună gheșeftă cu 
acăstă ocasiune, fundă că au decisa isbănda guverna- 
mentaliloră. Așa e informată „Sieb. Deutsches Tgbltt."

—x—
Se desminte scirea despre înființarea unei fabrice 

de arme în Ungaria pentru fabricarea unei părți a pus- 
cilorO cu repetițiă. Causa neinființărei e, că pănă ce 
s'ar instala fabrica și ar tncepe a lucra, ar trece cela 
puțină doi ani, când armata comună ar avea totă pusei 
cu repetiția, numai honveZ'i nu, căci pentru aceștia ar 
avea să fabrice pusei fabrica ce s’ar inființa. In casulă 
unui răsboiu în acestă timpă honveZii n’aru putea co
opera cu armata comună. — De aci nu reesă decâtă 
două lucruri: ori că guvernulă ungurescă a fostă retu
șată de Viena cu preteoțiunea de a ave o fabrică de 
arme in Ungaria, ori că va isbucni mii curendă ca în 
doi ani răsboiu și deci fabrica lui Werndl din Steyr va 
fabrica mai curăndă și pentru honveZI pusei cu repetiția. 
»N. fr. Presse*  ZIC® cfl guvernulă din Viena a respinsă 
pretențiunea guvernului ungurescă.

*) Asupra cuprinsului acestei corespondențe ne re- 
servămă a ne pronunța de sine stătătoră, după ce ces- 
tiunile ce le atinge voră fi lămurite de cătră aceia, pe 
cari ii privesce. Red,

—x—
In săptămâna acăsta trenulu de pe linia Timișdra- 

Orșova a deraliată pe podulă dinaintea Toplețului. Ne
norociri nu s’au întâmplată, fiindcă trenulă mergea fOrte 
tacetă. Comunicațiunea se face acum prin scoborire.

—x—
Pentru asigurarea transportului cu poșta la oficiulă 

poștală din Deva s’a publicată concursă, avendă a se 
încheia contractă și a se depune o cauțiune corespun- 
Zătdre cheltueliloră anuale de transportă. Concurenții 
să-și trimătă In timpă de trei săptămâni ofertele închise 
și proveZute cu atestatele necesare, și cu vadiu de 240 
fi. la direcțiunea poștală din Sibiiu. Deslușiri se dau la 
direcțiune și la oficiulă poștală din Deva. Ministerulă lu- 
crăriioră publice și comunicațiunei șl-a reservată libera 
alegere intre concurențl.

—x—
Secretarulă societății de navigițiune pe Raab, lo- 

sef Steiner, a dispărută după ce a defraudată 4000 fl., 
cum spune >P. H.<

—x—
Ună congrosu medicală internațională se va des

chide la 15 Septemvre la Washington In America. La 
acestă congresă voră participa și doi medici români, 
d-rii Asaki și Manolescu.

—x—
Ună armeană ori jidovă din Sata îșl însușise ună 

nume românescă, anume losifă Crăciună. Minislrulă 
ungurescă a avută atâta bună simță d'a ne scăpa de 
elă — negreșită că i s’a plătită ministrului 50 cr. pen
tru acestă serviciu — primindu-lă în ceta >patrioțiloră' 
sub numele de „Karaesony.» — Ce fericire pentru noi. 
când ne-ar scăpa ministrulu ungurescă de tăie uscă
turile !

—x—
In raportulă din numărulă de erl asupra concertu

lui, în care s’au esecutată „Anotimpurile*  de Haydn a 
rămasă afară dintre soliștii cari s’au distinsă d-lă Adolf 
Orendi (ca Lukas) cunoscutulă tenoristă ală reuniunei 
de cântări germane.

—x—

Birjarul ă Nr. 724 din Viena a găsită la 4 Iulie n. 
înainte de ameZl în strada Hohenstaufen unu săculelu 
cu 500 de napoleoni de aură, pe cari i-a dusă imediată 
la direcțiunea poliției, unde a așteptată inzadară fătă 
după ameda să se anunțe proprietarulă baniloră.

a apărută o broșură 
Abraham*.  From the 
translated by Dr. M. 
După texiulă română, 
Castei). In acăstă bro-

Din tipografia d-loră Harrison and Sons, din Londra, 
tipografi ai M. S. Reginei Victoria, 
intitulată: „Fie Apocalypse of 
roumanian text. Discovered and 
Gaster. (Apocalipsulă Iui Avram. 
Descoperită și tradusă de Dr. M.
șură, scrie .Telegrafulă» din BucurescI, e publicată mai 
nuscrisulă originală română, care se află în mânile d-lu 
Gaster, traducerea lui englesă și ună studiu întroducă- 
toră explicativă totă în limba englesă — tăte acestea 
apărute mai înlâiu în publicația englesă Transactions of 
the Societg oj Biblicul Archaeology.

Domnule
Babeșiu in

■ ,;<*
V.

episcopiloră și instituteloră pedagogice-

Zică partida națională română încetă de 
în dieta Ungariei din causă că venera-

Timișora, in 4 (16) Iulie 1887.

Redactoră! Ați cerută deslușiri dela d-lă 
interesulă națiunei, pe care «Gazeta Tran

silvaniei*  o apără cu atâta demnitate de 50 de ani în- 
coce, asupra tainiciloră sale „prevederi*  cuprinse în te
legrama, prin care anunță căderea dela Șasea. Bine ați 
făcută când ați cerută acesta pentrucă chiar noi Românii 
bănățeni avemă lipsă de multă lumină. Suntemă cu
rioși, și așteptămăde aceea cu multă nerăbdare noi cei de 
pe aici, acestă răspunsă, deși „prevedemă', cam cum are 
să sune.

Intr’aceea minunată coincidință 1 „Luminatoriulă*,  
organulă autorisată ală d-lui Babeșă, în aceeași Z*>  in 
care ceteați d-văstră deslușiri, a începută și elă să vor- 
băscă despre căușele desastreloră din campania electo
rală trecută, și căderea candidațiloră naționali o ascrie 
„Luminatoriulă*  
teologice.

Care va să 
a fi representată 
biții urmași ai lui Șaguna și clarissimii și ilustrissirnii ur 
mași ai lui Sterca Șiuluță nu se mai află pe calea ce 
ducea așa de desă la Viena; ci calea prelațiloră de as- 
tăZi duce celă multă pănă la Seghedină, Aradă ori Bu
dapesta, șt nu-i duce spre a storce drepturi pe sema 
turmeloră Iotă, ci spre a aduce daruri: „aură, smirnă și 
tămâia papei calvinescă și sântului Trefort». Lângă acesta 
adauge apoi » Luminatoriulă«, că prin regresulă din in
stitutele teologice-pedagogiee produsă de „ingerința" pre
lațiloră in aceste institute nu se mai respândesce dintrîn- 
sele „morală sănătdsâ și naționalismă*.

Fără o anumită .prevedere*  de sigură n’a făcută 
aceste lainice descoperiri „Luminaloriulă*.  Elă a vrută 
adecă să dică: nu noi naționaliștii, nici d lă Babeșă este 
vina, că amă cădulă în alegeri, ci episcopii și profesorii. 
Este ună bună mijlocă a pune vina pe altulă, când nu ți 
succede ună lucru; der Omenii pe aici mai sciu și altele 
Sciu adecă că chiar față de capulă partidei d-la V. Ba
beșiu și lață de d-lă redactorii ală .Eliminatoriului" Paulă 
Rotariu s’au ridicată in timpulă alegeriloră unele bănu
ieli. Au vădută adecă alegătorii din Bănată, că ună fiu 
ală d-lui Babeșă, d-lă Emilă Babeșă, încă a pășită ca 
candidată cu programa oposițiunei moderate și eu spri- 
jinulă lui Apponyi; de asemenea s’a respăndită faima câ 
d-lă Rotariu, redactorulă „Luminatoriului*,  ar fi intrată 
in cerculă Răcașiului în legătură cu candidatulă guver
nului, și în o espistolă, ce i-o adresă acestuia l’ar fi asi
gurată eă-lă va sprijini*).

P6te că aderenții d-lcră Babeșiu și RotariuJ voră 
fi Z>să că pășirea d-lni Emilă Babeșă, ca aponistă și 
scrisărea d-lui Rotariu a emonată de sigură din politică 
mai înaltă și strategică in interesulă partidei naționale; 
alții mai slabi de ângeră voră fi Zifiu că nu mai este 
sinceritate in omeni față cu programa națională; er 
mulțimei pote că aceste două împrejurări i au servită ca 
binevenite pretexte, ca să calce în piciore programa na
țională din Sibiiu.

De aceea rogă și eu pe d-lă Babeșiu să ne des- 
lușescă și aceste două împrejurări, pentru că odată tre
bue să ne facemă socotela; deorece din o astfelă de 
situațiune, nu putemă eși numai cu simpla întrebare, pe 
care o pune .Luminatorulă", că „6re nu va fi mai bine 
să ne retragemă toți dela tăte, și să lăsămă și respon
sabilitatea totă asupra episcopateloră năstre' ?

Nouă nu ne este iertată să părăsimă lupta, ăr în- 
câtă pentru responsabilitate domnii dela „Luminatorulă*  
de sigură voră fi sciindă, că nimenea nu păte răspunde 
decâlă n mai despre ceea ce tace elă.

Pentru ceea ce facă episcopii, suntă ei răspunZă 
torl națiunei, ăr pentru ceea ce facemă noi, inteligința 
mirână, suntemă de bună sămă numai noi răspunzători. 
Și eu, aici în Banală, pentru situațiunea cea tristă, ce 
nl-a rămasă după alegeri nu potă îuvinui pe episcopl

*) Acăsta ni-se pare lucru de necreZută. Confra-. 
lele nostru să ne lâmurăscă. Red. 

I Dela puțină nu am date, cari m’ar îndreptăți a face a- 
cesta. Au fostă in Bănată doi candidați naționali la 
Șasea și la Caransebe.șiu. Și eu nici in ună cercă n’am 
auZilă, nici cetită ca episcopulă greco-catolică din Lu- 
goșiu, seu celă greco-orientală din Garansebeșiu să fi 
lucrată în contra vreunui candidată națională. Din contră 
am aflată, ca la Garansebeșiu profesorii de teologiă și 
pedagogiă și asesorii dela consistoriu au fostă mai însu
flețiți pentru alegerea generalului Doda, ăr la Șasea 
preoții și învățătorii
— ceea ce nu s’ar 
amestecată în lucru, 
votată cu candidați!
menea nu va învinui pe episcopl, ci numai pe cei ne
fericiți preoți.

In partea ungurâscă au fostă candidați naționali la 
Siria și la Baia de Crișiu.

La Siria a pășită ca candidată națională protopo- 
pulă gr. or. și unii profesori de teologiă din Aradă l’au 
însoțită in totă locuia, și l’au recomandată alegătoriloră, 
indemnându i să-lă sprijinâscă, și să adereze cu totă pu
terea 
or. și 
focă; 
Apoi 
preoți 
tescă, 

au fostă în fruntea luptei naționale, 
fi întâmplată, decă episcopii s’ar fi 

Că voră fi fostă și preoți, cari au 
guvernului, eu așa credă, că ni-

la programa națională din Sibiiu; âr preoții gr. 
gr. cat. au lucrată pentru dânsulă cu mai multă 
și apoi iotă astfelă a fostă și la Baia de Crișiu. 
dâcă și în aceste două cercuri au fostă între 
și ămeni nemernici, pentru acesta, eu așa soco- 
că nu Episcopii părtă vina.

Care ,va Jsă Z,c^ date nu] suntă, și nici «Lumi-
nătorulă' nu a produsă date, din cari s’ar vedă, că 
episcopii portă vina pentru căderea candidațiloră na
ționali, precum nu o portă nici institutele teologice-pe- 
dagogice,

Der vina pentru cădere trebue să o pârte cineva; 
și anume seu «prevederile» d lui Babeș'u, său «atacurile 
personale», de cari amintesce densulă; seu apoi situa- 
țiunea pe care ne-a creat’o aici în Banală conducătorii 
noștri naționali, cari n’au fostă niciodată Episcop!, ci 
mirenii cu d-lă Babeșă in frunte.

Der să așteplăină răspunsulă, și apoi, așa credă, 
că vomă ajunge de nou și noi la rendă ca să mai spu- 
nemu și noi din cele ce amă văZută, și ce scimă*).

Lumina.

Soiri militare.
România «Epoca» află că demarșele făcute de gu- 

vernulă română pe lângă guvernulă rusescă pentru a 
dobindi ridicarea interdicțiunei de eșire din imperiu a 
cailoră cumpărați pentru (armata română, au isbutită 
și că interdiețiunea a toslă ridicată. Se voră pute der 
înființa cele oplă escadrone nouă de cavaleria provăZute 
prin bugetulă suplimentară ală ministeriului de răsboiu 
pentru exercițiulă curentă.

Raporta polițienescul.
Cu oeasiunea târgului de erl, Vineri, în Brașovă 

au fostă prinși mai mulțl pungași de busunare din 
Kopees, încereândă a comite furturi. Totă erl învățăce
lul ă de mecanică Kovâcs Ferencz, care furase încă în 
primăveră din locuința maestrului Zidară Pillis Mâtyâs 
ună cesornică remonloir de argintă și după acăsta dis» 
păruse fără a fi găsită, în urma rechisițiunei căpităna- 
tului orășenescă din Kezdi-O.șorheiu, unde se refugiase, 
a fostă predată poliției.

?»

Gavrilă Trifu
din

2
1
1

Lista de subseripțiune
deschisă de „Gazeta Transilvaniei*  pentru comunele 
mâne din Ardelil nenorocite prin incendiu

Au mai incursă :
Prin colecta d-lui

Zelău, dela d-nii:
Dr. Ioană Nichita
Dr. Ioană Maniu
Georgiu Maioră .
N. N......................
Sandru Dragomiiă
Teodoră Nichita .
Vasiliu Popă . .
Gavrilă Trifu . .
Alexandru Ortcanu

ro 
inundare

fl.
fl.
fl.

40 cr.
fl.
fl.
fl. 
fl. 
fl.

1
1
1
1
2

10 fl. 40 er.

20 fl.
30 11. 40 cr.

Suma 
Dela d-lă Ludovică Simonă, mare 

proprietară în Sângeorgiulă de Câmpiă .
Laolaltă: 

Adăugândă la acăsta suma din nr.
139 ală „Gaz. Trans.*  lei n. 1380 și 545 (I. 01 or.
(Va urma). Totală : lei n. 1380 și 575 fl. 41 er.

Le mulțumimfl generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulă loru 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.
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In iuțelesuld conclusului relativii luat O în adunarea 
generala de ăstă anii ținuta la Borșa. cu 1 Augusta st. 
n. se deschide in Gherla unii cursă de industriă, aura- 
rită și colorit» (văpsitd). TotU cu acestă oeasiune se 
voi a preda și cunoscințele tundă mentale din musică vo
cală acompaniata de violină prin una magistru de musică 
din locd.

Doritorii de a participa vord avă de împlinita ur- 
mătorele condițiunl:

1. Pentru procurarea materialului necesara (spelâză, 
paie, apoi la coloritd și aurăritajde fiecare insd 3 tl. — 
trămiși inainte la subscrisula cela multa până in 20 
luliu.

2. Tacsa pentru instruirea in musică — (pe t6tă 
ițiua o 6ră) decâ vora fi peste ițece inși 30 fl. pentru 
toți, — așa că ora abia se va veni de unuia cu 10 cr.

Nemai accentuânda necesitatea acestora deprinderi, 
și mai alesO a cântului bisericescă regulata prin note, ar 
fi de dorita ca M. O. DD. protopopi să trimâtă incâce 
câte una invățătora din fiecare tracta pe spesele trac- 
tuale, carele apoi ar ave să instruieze la rânduld său pe 
ceilalți colegi ai săi. E timpulâ supremă, ca să se scâtă 
din bisericele nostre nenumăratele feluri ș; forme de cân
tări, cari de cari mai bizare, și ca atari puțina edifică- 
tăre pentru popora.

Gherla, 4 luliu 1887.
Vidi:

V. Gr. Borgovană, Ioană Boeriu,
v.-președintele reuniunei. instructora de industriă.

Incunosciințare.
Superioritatea seminariului linerimei române gr. 

cat. dela gimnasiula din BlașO aduce la cunoștința ono
ratului Publicd, care voiește in anulă școlastica viitoră 
1887/8 a-șl cresce fiii în seminariuld statoritd, cumeă ter- 
minuia concursului de primire s'a numită pe dina de 
15 Augusta n. a. c. pănă la care c|i toți părinții dori
tori ea fiii lord să fiă primiți in acelu seminară pre anula 
școiasticd viitoră, vord ave să-și trimită concursele adre
sate Escelenței Sale Prea Sânțitului ftletropolitd in Biașd 
de unde apoi in timpuld cela mai scurta li-se vota 
speda resoluțiunile.

La concursuld celord ce n’au mai fostă in seminard 
este de a se alătura și testimoniuld de pe clasa absol- 
vată în anulă .scolastică espirală.

Condițiunile primirei sunlu următorele:
1. Pentru und tînărd vorO fi de a se plăti câte 10 

fl. v. a. pre lună și așa pre und ana școlastica 100 fl. 
v. a' Piătirea are să se întâmple cu Iotă punctualitatea 
în două seu in patru rate anticipande.

2. Pentru unuia fiăcare tînărd la inceputula anului 
este de a se solvi o taxă de înscriere de 4 II. v. a.

3. Fiă care tînărd are să aducă cu sine: a) 4 pă- 
rechl de schimburi bune de pânză seu giulgiu b) 4 nă 
frămi de buzunara și două la grămadă, c) 2 părechi de 
călțuni buni și 4 părechi de peciorete (fuseclii, obdele).

4. Vestminte de pată: a) und ștrejacd (sacd pentru 
paiă) la așternută dedesubta, b) 3 fețe albe de pată, 
c) 2 perini și 4 fețe de perinl pestrițe, d) 2 fețe albe de 
coperitd patulă și und țold seu plapomă.

5. Fiă-care finără are să și aducă 3 ștergare și 
doi pepteni: unulă rară și altuia desd. Apoi una cuțită, 
o furculiță și o lingură de pacfond, 1 pahară și 3 
servele.

6. Fiă-care țenărd are să-și aducă mai încolo: 
periă de vestminte și de curățită călțunii.

Părinții în decursulă anului scolastică să nu trimită 
fidord din seminard nici und articlu de mâncare, decâtd 
pote la sărbătorile cele mari, fiindă in privința acesta de 
ajunsă provăduțl in seminard, nici bani; ci lipsele de 
vestminte, cărți și altele de genulă acesta, să li se im- 
plinescă pe calea superioriiăței, ca așa să se evite ori ce 
oeasiune la escese și transgresiuni de disciplină daună- 
ciose educațiunei și progresului in .studii.

Pentru suma de 100 fl. v. a. pe und ană scolas
tică tineriloru se va da următârea provisiune :

1. Locuință in etagiulă seminarului în sale mari, 
luminose, provădute cu I6te supelectilele de lipsă și cu
rățite de două ori in fiă care (Ji.

2. Viptuld întregii, regulată și anume in dilele de 
dulce: a) dejund câte und pătrată de litru de lapte 
caldă, b) prândă 3 piese și anume: supă de carne, carne 
cu sosd și mâncare grosă cu carne, er în dumineci și 
sărbători pe lângă acestea și aluatd, c) cina 2 piese: 
supă de carne și mâncare grdsă cu carne. In dile de 
postă diminâța supă de chimind, er la amei}i cu o plâsă 
mai puțina.

3. Spălatuld intregă peste and.
4. Luminatula in totd timpuld receruld.
5. Incălditulă in timpd de iernă in șalele de lo 

cuild, de dormită, in înfirmăriă si in refectord.
6. Medică și medicină din apotecă pentru cei 

morboși și viptd prescrisă de medică.
7. Instrucțiune in casă de lipsă prin individii e- 

minenți.
După ce din motive de higienă și curățeniâ in a- 

nuld din urmă s’a adaptată pentru tinerime in edificiuld 
seminariald și scaldă de apă caldă, așa ea fiă-care te 
i eră să se pâtă folosi și de scaldă de câte-va ori pe 
:-nă după disposițiunea superiorității, fiă-care va solvi la 
îiicepiruld anului taxă anuală de 1 fl. pentru folosirea 
scaldei.

Părinții, cari ard dori că fiii lord să capete viptuld 
superiorilorO seminariali la masa acestora, aceia vord 
ave de a solvi pentru und tînărd dela 14—16 fl. v. a. 
pe lună. Viptuld acesta constă a) la dejund cafea

♦) Celelalte diare române suntd rugate a reproduce 
Iq interesuld publicd acesta Avisd în coldnele lord. 

cu lapte b) la ametji 4 spe.-ii in fiecare di afară 
de cjilele de postă, când suntd numai trei, c) '■•era două.

Fiecare tinărd va căpăta pane totd de o calitate, 
și anume dimineța 100 gr me, la amețji 300 grame, 
sera 300 grame, cu totuld 700 grame pe di.

Fnndăcă Direcțiunea seminariului a observată greu
tățile, ce le au părinții cu provederea tinerilord cu vest
minte, de aceea ca și in privința acesta să le vină pă- 
rințiloru in ajutoră, Direcțiunea seminarială a încheiată 
legătură cu und liferantă, care pe lângă prețuri fixate și 
forte moderate va ave să provâdă pe ori și care tânără, 
când va ave lipsă de ceva vestminte, cu vestmintele sta- 
torite și uniforme pentru intregă tinerimea. Vestmintele 
suntd din materiă frumosă și durabilă. Prețulă lord este 
următoruld:

1) UnO rândă de vestminte de veră de așa nu
mită Segeltuch, de colore deschisă, tivite cu venătu 
deschisa la olaltă cu pălăria cu (rundă vânătă in giura, 
costă pentru una tânăra din gimnasiula inferiora 4 fl. 
v. a., er pentru und tânărâ din gimnasiula superiord 
5 fl. v. a. Materia e așa de tare, câta ori și care tâ- 
nărd se pote ajunge o vâră intregă cu una rându.

2) Una rânda de vestminte de ernă din inateriă 
tare de părd de colore negră, tivite cu vânătă, pentru 
und tenărd din gimnasiula superiord 14 fl. v. a. er pen
tru und tânără din gimnasiula inferioră 12 fl. v. a. cu 
deosebire tinerii mai mari se potă ajunge și două ierni 
cu und rândd. Cu vestmintele acestea are de a petrece 
tinerimea in casă și în scolă.

3. Und mexicană lungă din materiă asemenea de 
părd tivită și căptușită cu vânătă costă pentru und tâ
nără din gimnasiula superiord 14 fl. v. a. Vestmăntulu 
acesta lungo, ild îmbracă tinerimea peste celelalte 
de erna la preumblare și la biserică. Mexicanuld pentru 
ori și care tânără e de ajunsă in easuld cela mai rău 
două trei ierni.

4. 0 pălăriă de Filz costă 1 fl. 50 âră una de 
paiă 50 cr.

5. Fiindă că in institutu intre alții suntd și tineri 
mai cu stare, cari ar dori să aibă vera și vestminte de 
Dumineci și sărbători, așa ca să li se împ.inescă și do 
rința acestora, la cari vord voi și când vord voi potu 
să-și procure prin superioritatea seminarială vestminte de 
veră pentru sărbători de aceeași colăre ca și cele de 
veră de purtată, și anume cu prețuld ce după etate va- 
rieză dela 10 fl. v. a. pănă la 14 11. v. a. Astfeld pă 
rințiloră, ai cărord copii vord fi primiți in seminard, li 
se aduce ia cunoscință, ca să nu-i provedă cu vestmin
tele acestea, căci li se vord procura prin Direcțiunea 
seminarială pe lângă prețurile amintite, în ată după in
trarea lord in institutd.

Acesta li se aduce la cunoscință cu alâtu mai 
vârtosO, că la nici und casu când se procură pe acasă 
său și in Blașiu pentru câte und singuratică, nu se potă 
procura din materiă bună pe lângă und prețd atâta de 
moderată.

Atâtd tinerii cari au fostă suscepuți incă in anulă 
trecută, câtă și cei ce dorescă să fiă suscepuți acuma 
mai ânteiu, vord avă să-și trimită suplicele pănă la ter
minală indicată. Cei ce nu vord trimite suplicele in scrisa 
nu vord fi luațl în considerare. Eră cei primiți vord ave 
să se piesenteze pe 31 Augusto n. a. c. înaintea Recto
ratului seminarială spre a ii vizitați prin medicală archi- 
diecesanu.

Blașiu, 4 Iulie n. 1887.
])r. Alesandru Grama, 

Rect, seminarială.

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

TERNOVA, 9 Iulie.—• Prințuli’i de Coburg 
a adresata președintelui Sobraniei o telegramă 
de cuprinsulu, că e mândru și recunoscătorii 
pentru votuld marei adunări naționale, speră că 
se va dovedi demnă de încrederea nobilei na
țiuni bulgare, că e gata să urmeze chemărei 
marei adunări generale și să se ducă în Bul
garia spre a’și consacra vidța sa fericirei și bu- 
năstărei națiunei bulgare, îndată ce alegerea va 
fi acceptată de înalta P6rtă și recunoscută de 
puteri. Răspunsulă a fostă primită eu mare mul- 
țămire.

SOFIA, 9 Iulie, ■— De când s’a făcută cu 
noscută că prințulă de Coburg a primită ale
gerea, Sofia și Ternova suntă împodobite cu 
stoguri.

VIENA, 9 Iulie. — Prințulă Ferdinand de 
Coburg a sosită erl după amădl aci, a conferită 
mai multă timpă cu șefulă de secțiune în minis- 
teriulă de esterne Szogyeny, s6ra s’a întorșii 
drăși la Ebentlial îndărâtu.

PARIS, 9 Iulie. — Fostului ministru de 
răsboiu, generalulă Boulanger, i-a făcută, la ple
care, o mulțime în nemăru de mai multe mii de 
6meni o demonstrațiune de ovațiune înaintea 
gării. A fostă rădicată din trăsură și purtată pe 
susă pănă la gară. Mulțimea strigă: Trăiască 
Boulanger! Poliția a luată cele mai întinse mă
suri de precauțiune.

DIVERSE.
Faptele mărețe ale unui spionu. — „Mesagerulă 

istorica" publică intr’o broșură a sa suvenirile unui a- 
numitd Favricodoroff, carele în ullimuld râsboiu orien
tala a servită ca spionă armatei ruse. Favricodoroff e 

născută in Macedonia. încă de tânără însoțindă pe 
tatălă său in călătoriile Iu de negoță prin intregă pe
ninsula balcanică, avu oeasiune să invețe nu numai tur- 
cesce, der și tote dialectele slave ce se vorbescă în pe
ninsulă. Re când dura resboiuld din Crimea, elă în
tră in legiunea grecă, și luândd parte la apărarea Se- 
vastopolului, se distinse și fu decorată cu ordinulă Sft. 
Gcorge el. 4. După acesta resboiu elă se așetji în Ba
sarabia rusâsci la Chișineu. Re timpulă erumperii răs- 
boiului din 1877, elă își oferi servițiile sale armatei 
ruse, voindă a figura ca interpretă. Propunerea ce i se 
făcti d’a întreprinde o călătoriă de recundscere prin țâra 
inimică, după ore care îndoieli, o primi. Generalulă Sco- 
beleff ii dete instrucțiunile următore: „Mergi în Bul
garia, dăți silința a pătrunde prin t6te orașele situate 
pe maluld Dunării, dela Vidind pănă la Rusciucă, câști
gați informațiunl esacte despre forțele inimicului și des- 
pra mișcările plănuite d*  Turci. Nu te încrede spuse- 
lord altora, silesee-te a te convinge la fața locului des
pre tote“. Favricodoroff se puse pe cale în 1 Iunie și 
in 24 a aceleîașd luni se reîntârse, aducândd cartierului 
generală rusa informațiunl esacte asupra mijlocelord de 
apărare ale forlărețeloră Nicopolei și Rusciucă și asupra 
armatei lurcescl preste totd.

îndată după acesta Favricodoroff fu trimisă și a 
doua oră într’o misiune încă și mai periculosă. Avea 
să străbată păn’ la Adrianopole. In acestă escursiune 
trecu prin Plevna, unde petrecu câteva ițile. Elă na- 
râză visita sa in câmpuld turcescd astfelă:

„Ante-garda armatei iui Osman-pașa ocupă acestă 
locă, care cu câteva iți'e inainte se afla în mânile unui 
detașamentd rusă, carele nu creduse a fi de lipsă să ră
mână acolo. Mu de Bulgari, dirigeați de ingineri englesi, 
lucrau la ridicarea meterezeloră de pământă și a redu- 
telord turcești. Spre a putea observa lucrările, m’am 
fostă străvestită in neguțătoră de zaharicale, pe care 
Puicii le iubescă forte multă. Turcii glumeau ca mine, 
im! cumpărau „rakhat-loukum“-uld meu și eu aveamd 
totă libertatea de a vedea și și §de-a pătrunde totd 
ceea-ce voiam. Ml-era erlatd să umbu in totd lo
cuia, de-6rcce nu priveau und spionă rusă în simplulă 
neguțătoră ambulantă. Numai odată am fostă alungată 
de cătră und oficieru englesd, probabilă fiindcă impe- 
deeam pe Turci in lucrările loră, prin glumele mele. 
Lucrările înaintau repede. Oficerii englesi erau neobo- 
sitorl." Totu in acestă escursiune Favricodoroff ma. 
visita și Sofia, Adrianopold, Fihpopolă și multe alte o- 
rașe, adunându-și din totd loculd informațiunl prețiâsei

In 1 Augustă se reîntorse în cartierulă generală 
rusă. Insă nu avu timpă a se odihni. Elă fu însărcinată 
cu o nouă misiune, cea mai grea și mai periculâsă: de 
a pătrunde în Rlevna. Re lângă tote oboselele, intrepi- 
duld spionu încerca aventura. îmbrăcată ca Turcă, ajunse 
de se strecura în cetate, după ce scăpase de vr’o câ
te-va ori d’a (i oprită de cătră sentinelele turcescl. In 
Rlevna deveni ârâșl neguțătoră ambulantă de »rakhat- 
loukoum» (und felă de dulcâță cu aluatd). Elă ajunse 
in posițiă d’a informa cartierulă generală rusă despre 
totă ce se petrecea in cetate și în armata lui Osman- 
pașa și eld a fostă acela care a dată de scire despre 
ultima încercare a Turciloră de-a sparge linia asediato- 
rilord. Favricodoroff mărturisesee marile calități ale lui 
Osman-pașa carele, după spusa lui, sprijinea energică 
populația bulgară. După bătălia din 30 Augustă, Bul
garii așteptau sosirea Rușilord la Plevna și’șl împodobiră 
casele cu ramuri de mirtd. Musulmanii iritați voiau să-i 
omore. Ore-cine informă pe Osman-pașa despre acâsta 
și eld îi adună pe Musulmani, vorbindu-le in acești ter
mini. .Uitați-ve acolo", arătândd bateriile ruse, acolo 
suntd inimicii noștri. Decă doriți a vedâ sânge, o să vă 
dau arme și mergeți a vă lupta acolo. Insă acela care 
se va atinge de Bulgari, va fi aspru pedepsită. Să nu 
uitați că și ei suntd totd asemenea supuși a Padișahului 
vostru«.

Odată Favricodoroff părăsi cetatea pentru a in
forma cartierulă generală rusă despre provisiunile din 
Plevna, și se reiniârse imediată. Indrăsnețele fapte ale 
acestui spionă suntd documentate in atestatuld de con
duită pre carele i ld dase coloneluld Artamonoff, șefulă 
servițiului de spionagiu ala armatei ruse.

Cufundare. — In 5 Iulie după amăițf pe la 4 6re 
o "parte din cheiuld orașului Zug din Elveția s’a surpată 
și a cătjută in Iacă. O casă a dispărută în apă; au pie
rită șepte Omeni. Suntd temeri de nouă surpări. Acăstă 
nenorocire amintesce catastrofa din 1435. Atunci s’au 
cufundată două strade întregi și au peritd în Iacă. Totă 
așa s’a întâmplată la 1594. De aceea poporația e cu
prinsă de mare groză.

Pentru fumătorii de țigări. Cine se pricepe să fu
meze țigări, scie, că pentru bunătatea țigării, cu privire 
la gustă, totă atâtd de dătătore de măsură este finețea 
hârtiei de țigară, ca și calitatea tutunului. Fiăcare fu- 
mătord de țigări însă, nu numai pe basa acesta, ci și în 
nteresulQ sănătății sale, să bage de semâ, ca să utili- 

seze hârtia cea mai fină de țigări, ce pâte exista. In 
interesuld tuturora (țiee așaderă, decă facemd cunoscută, 
că cele mai competente institute științifice din monarchiă, 
precum laboratoruld de technologiă chimică dela șc6la 
echnică superioră in Viena, precum și stațiunea de în
cercare chimică din Budapesta pe basa analiselord fă
cute și-au dată părerea că hârtia de țigări „Les derniires 
Cartouches' și ,Dorobanțulu“ a fabricei Braunstein frire» 
în Paris — care are und deposită și in Viena II, Ne- 
gerlegasse 8. — este absolută liberă de materii vătămă- 
t6re sănătății și că este cea mai bună hârtiă, care ob- 
vine în comertd.



Nr. 141 GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

GvrButfi burrtt He Viv.tr. 
lin 7 luliu s' n. 1987

Rentă de aurft oJ/(, . . . 101 25 
Rentă de hârtii 5“ u . . 87.90 
Imprumutulă căilcrd ferate

ungare ........................151 19
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma em isiune) ... 98 50

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de osia ung.
(2-a emisiune) .... 127

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11575 

Bonuri rurale uugare . . 104.70 
Bonuri cu el. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișO............................104 70
Bonuri cu cl. de ,’sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 90

Doiniri croato-slaione 10* — | 
Despăgubire p. dijma de I

vinii ung..................... 100.50
Impruinutulă cu premiu

ung.................................. 122 75
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75
Renta de hărtiă austriacă 81 55
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aură austr. . . 112 25
Losurile din 1860 . . . 137.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ... . c89 —
Act. băncel de credită ung. 284.75 
Act. băncel de credită austr.281.— 
Argintată —. — Galbinl

împărătesc! ............... 5 95
Napoleon-d'orl .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livret st»rlinge 126.60

Cu ștn'd pieței Srașovt
din 8 luliu s t. n. 1887

Bancnote romnnesei . Cump 8.62 Vend 8.64

Argint românesc . 8.55 » 8.60

Napoleoii-d’orl . . . . 9 97 . 10.02

Lire turcesc)................. 11.30 » 11.34

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

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

Scrisurile tone. «Albina * 6°/o . • 100.— • 102.- -

n * n 5’/. • . 98.- . 99.—
Buble Busesct . . . . > 113.— » 114.—

Discontulă . . . > 7—lO’.'o pe ană.

AVISU.
Dedreee llli-itlll pănlsitU atelierulfl meu fo

tograficii de mai ’nainte din Strada căldârariloriî 
de josu Nr. 506, îmi permită a face cunoscuta 
onor, publîcu că de adl înainte primescU a fo
tografia precum și peste totu comande numai în 
atelierulu meu nou construită, corespunzătorii ce- 
loru mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldârariloriî de susu Nr. 487.

Cu t6tă stima
Leopold Adler,

fotografă.
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„Dorobanțulu

Pentru turnători de țigări.
9 -

Braunstein freres

in Paris 65 
lhjulevard 
Exelmans 
produce

ORI CE A ACESYEI
HAR7ÎÎ S£VA URSARÎ CONJOlX» 
LEScîî
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u 61 J f® V D
fRAiti ERĂrâstUN

SIUGURI FABRICANȚI 
-------- PftKIS--------------  

S.GD.G cu {«UHCiit* tlJRAflCtR

„Les dernieres Cariouches „_____ _
cari au fostă declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolutu libere de Gri ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deorece și la noi dornnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dă’ătore de măsură, liărlia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches= și ,,Dorobanțtilu“ a devenită din ce în 
ce mai plăcută, și se pote găsi la Iote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu eliseulă și care are firma 
,,Braunstein Freres.“ Fabrica a deschisă ună deposită pentru servirea promptă 
a mușteriilor^, sub firma comercială protocolală în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien. 2. Bez. Negerlegasse 8. 1 — 12

Facemu cu totu respectulu cunoseutu onor, publicu, că pe croi- 
torulu nostru de pănă acuma Emei'icu Kovâcs l'amii demisionați! din 
serviciulu nostru. Amil îngrijită deja ca densulu se fia înlocuită 
unu nou specialistă harnică și vomă fi în posiț.iune de a esecuta și 
viitoră comandele onor, publică spre mulțămirea lui.

Cu tdlă L LASZLO.
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Sosirea și plecarea treiiuriloru și poslelorO io Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore Ot minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineții, 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amădî. 
mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ametjl.

Plecarea posteloru:
Beșnovii-Zernesci-Branu: 12 ore 30 min. după amedl. 
Zizinu: 4 ore după amedi.
Secuime (S. (leorgî): 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 6re diminâța.

Sosirea postelonî:
Reșnovu-Zernesci-Bramî la Brașovă: 10 bre înainte da ame(jî. 
Zizinu la Brașovă: 9 bre a. m. 
Secuime la Brașovu: 6 bre sera.
Fayărașu la Brașovă: 2 Are dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 bre 30 minute săra.

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

Trenulă
TrenulQ

TrenulQ 
TrenulQ

a)
b)
c)
d)
«2
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Dela

Din

Biuroti de expe- 
dițiune 

alu t'âilorft Ferate 
ale Statului. de înăltuță guvernă.

Agenția vamală 

autorisată

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

Casă de;
Expedițiuni, Comisiuni. Vămuire, încasare, Trans

port are, împachetare și Inmagazinare.
Serviciulu regulatu pentru transportare 

mărfuri adunate in valone complecte.
Magazine mari și uscate.

Biurouii: în orasă, Strada Vămei Nr. 10 si la gara 
loru Ferate ale Statului.

Adresa pentru telegrame: „Aronsohll, Braș0V&.“

de

Căi

I

fa 
S 
>
fa

— —
eh rt

2: oj 
r-^ -
o ț

â>

1ÂÂ• • • 
■-"îc •« 2

.E e= 
că

•I

a 
o

.- «a 
E §• _ if.
X- _

Ataerarc
« I
C Ci ■-
43 X Xr 
Q. X

1’ 43
C 
V. ’x-
X- 2

a>

•rt
u

f
5
>
G5
(/)
O

a

x
9

2 63a. c o 
C - O- > a o
s 5 *22

= ‘o’ ~ P = ^2 W 3 O Q
C ♦ ♦ •

:i ttț

fa

>

X t- 
cc 4.

<cE

X-

E 
c
-

X 
03

73

■p 'X

o ■‘C 
“ âj C

O) "g

o

Sirii

x ’H.

c
E

z-
4>

4*  
•c

s
■

0

■x
i.

•co

® O
V)

® 7.■

■ - 
•O «s
0 -
0
0 
ah 1 ® 
h
00 :

□ 
c 
/ 
o

3 
W

H • —

ci
□

«> S5 «S 

O a» T 
— -c .« 
cc . ~

•G 
G2 £

2 .• i
S 4f '

i cc 
,E 5: a)

TZ
03
E

r. e ®
43 •-

■— 4>
® 8 §

G 
4, 
O

I
E
43
X 
c

2 5 «
— -U 
G
S
G.

<Q
N

■43

"ca = 
t_ s 
ca ~

G U o 
« a. ® 
a'â a

G

c
43 

’o

□
X

X

43
C
5
€*  c

_ o S-S 

o cx o ~ 
* X — 

g

E

e

CC 
s 
CJ 
o
G

® __

E £ c 2 
° § 
a O Q
x
43

X
V _ 

CQ -O X

2 «
2 8

Q. «
C3 ._

a S

>43
X

<c

X-

cs 
Q 
S 

-O

că 
s

C5
4/
O

5 - 
a a

i \
—

8 «:§ 

4> ? m 

- « “*

43

<0 u.
Q) 45

•X
22
x
•a —2 ce

43
O 
E

■35 
Q.
5 

T3

OJ

E
8 
§ 

■s*  s —
— x

£ =
43 43 S 2 
g -o
- 3 ® g

| șa
5

2 —
E § 
E s o

Q. I
S-S2

O TIPOGRAFIA 
bine întocmită,

cu cele mai nouă litere este de vân4are eftinti și în 
condițiunl bune.

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

TARIFAanunturiloru si msertiuniloru
*) 11

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi.
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

voiri
Tipografia ALEXI, Brașovă.

3—3

— cr. 6.

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • . * . • 10*|.

H „ » 5— 8 n • • • • • . 15°|.

M „ „ 9-11 n • • • • ■ • 20"|#

H „ „ 12-15 ii • • • • • 30”|o
V „ „ 16—20 ii • • • • ■ 40°|o

Dela 20 de repețiri în susîi • • • • • • 50“|o
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

și reduceri și peste cele însemnate mai susu.


