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Nou abonamentu 
Ia

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I lulfe 1886 st. v., se va începe unii noa 

abonament îs. la care învitămu pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulft Abonamentului:
I

Pentru Aiislro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 

>> Ș^se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomande 
a însemna pe cuponu numărulu fășiei sub care 
au primitti diarulu.

Domnii ce se voru abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămuritu și a areta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 28 Iunie 1886.
Cu diua de mâne, s&rbătdrea sânțiloru apos

toli Petru și Pavelti, se încheiă anulu scolasticii 
1885/6 la cele mai multe din scdlele nâstre.

Atâtu profesorii câtu și școlarii potu trage 
o resultantă a silințeloru loru de peste ană, dră 
părinții au prilegiu a se gândi mai de apr6pe 
la viitorulu fiilortt loră, la viitorulu acelui ele- 
mentu, asupra căruia suntă îndreptate speranțele 
întregului nostru poporti.

Nu putemă să nu ne cugetămu cu acăstă 
ocasiune la multă îngrijitdrea situațiune, în care 
se află institutele ndstre de crescere și de învă- 
țămentă, precum și la mijldcele, prin cari aceste 
institute cu t6te apăsările, ce li se facă din t6te 
părțile să se potă susțină, și să p6tă progresa; 
la mijlâcele prin care pârghia civilisațiunei ac
tuale, școla, ni s’ar pută conserva ca instituțiune, 
ca întocmire în adeverii, romândscă.

„Multe suntu năcazurile drepțiloru", este o 
espresiune, care se aude adeseori și din timpuri 
bătrâne la poporulă nostru ; „multe suntîl năca
zurile scolei române11, putemu dice și noi, când ne 
uitămu la tristele împrejurări, în care a adusă 
șc61a năstră unu șovinismă nebunescu, o prigo
nire sistematică, o ingerință, care din <ji în di se 
face totă mai cutezătăre și totă mai păgubităre 
pentru noi și pentru copiii noștri.

Organele conducătăre ale statului, pentru a 
cărui susținere poporulu nostru aduce jertfe așa 
de enorme, în locă să ajute șcdlele năstre, în locu 
să le pună la disposițiune mijlăcele de esistență 
corăspundătăre jertfeloră, pe cari le face poporulu 
nostru, caută într’unu modă sistematică a le dă
răpăna, a le aduce în conflicte continue, și cu 
timpulă a le nimici cu totului totă.

Nu trece o di, în care să nu ni se comu
nice, că inspectorulă școlară ungurescă din cu
tare comitată a închisă una său alta scălă po
porală, că comisarii guvernului facă față cu gim- 
nasiile năstre pretensiuni din ce în ce mai esor- 
bitante cu privire la cultivarea „limbei statului,“ 
că părintăsca ocârmuire a luată cutare și cutare 
disposițiuni pentru știrbirea autorității școlare a 
celoră două confesiuni române.

Zadarnice suntă tăte argumentele, zadarnice 
suntu tăte protestările și representațiunile. D-lă 
Trefort și sfetnicii săi suntă tomai ca ciclopulă 
din poveste, după ce Ulisse și cu soții săi l’au 
lipsită de lumina ochiului; calcă în orbirea loră 
în t6te părțile și sdrobescă totă ce le vine în 
cale.

Ei bine, într’o situațiune așa de tristă ce 
măsuri suntă de luată, ce atitudine trebue să 

observămă, ca institutele năstre de crescere și 
de învățămentă să se p6tă susțină și să pătă 
progresa, să .se pătă împotrivi cu succesă nume- 
răseloră atacuri îndreptate asupra-le?

Mai întâiu și mai întâiu întregu publiculă 
română, fiăcare fiu adevărată alu poporului 
nostru este datoră să se intereseze astădi mai 
multă decâtă ori și când de șcălele năstre, să 
aducă ori și ce jertfe pentru susținerea loră și 
pentru înzestrarea loră cu tăte cele de lipsă. 
„Cine ajută șcăla, ajută națiunea!“ Acsioma 
acăsta trebue mai bine pricepută și mai cu 
dinadinsulă aplicată decâtă ori și când.

Ală doilea „memento" ne sâmțimă datori 
a’lă adresa profesorilor^ și învățătoriloră noștri 
precum și deosebiteloră năstre autorități școlare. 
Profesoriii și învățătorii să caute a’și îndeplini cu 
cea mai mare sfințeniă datorința loră, după cum 
și suntemă convinși că cei mai mulți și-o înde- 
plinescă, să fiă nisce adeverațz dascăli, asemenea 
nemuritorului George Lazaru, care pentru lumi
narea neamului său și pentru nutrirea sentimen- 
teloră naționale era gata a jertfi, după cum a 
și jertfită, interesele sale personale, vieța sa chiar. 
Autoritățile școlare confesionale să privegheze cu 
t6tă băgarea de sămă posibilă ca celă puțină 
drepturile câte le acordă legile esistente să se 
păstreze în întregitatea loră, și ca din causa loră 
afacerile școlastice să nu sufere nici o stagnare.

Mai multă pretindemă noi dela tinerimea 
din scdlele n6stre, dela generațiunea, care odi- 
niără va forma clasa mai cultă a poporului ro
mână. Tinerii români trebue să fiă pătrunși de 
trista stare, în care se află astădi națiunea năstră 
în genere și scâla română în deosebi, și să caute 
printr’o sîrguință de feră și printr’o purtare exem
plară să ridice prestigiulă nostru națională și să 
desarmeze pe toți dușmanii înaintării ndstre na
ționale. Fiăcare tinără română să privăscă în 
sine ună campionă ală culturei române și apoi 
să se pdrte astfelă, încâtă să corăspundă pe de
plină idealului alesă.

Silință neobosită și caracteră firmă să-ti fiă 
devisa, iubită tinerime română !

0 festivitate maghiară, în Caransebești.
In 3 și 4 luliu a. c. reuniunea maghiară de cân

tări djn Caransebeșă «Karansebesi dai ăs zene egylet" 
și-a serbată sfințirea stăgului. Acomodată spiritului șo- 
vinistică ală timpului, din cântare și musică s’a făcută 
politică.

Ună corespondentă ală lui «Pester Lloyd« se laudă 
că „tendința politică" a festivității a fostă bine pronun
țată, mai alesă după ce erau de față și șefii comitatului: 
Y'aicyc/i-pașa cu ad-latusulă său vice-pașa Ialcabffy.

Sărbătorea care ar fi trebuită să fiă închinată 
artei a degenerată astfelă într’o demonstrațiune mame- 
lucăscă pentru fișpanulă comitatului Carașă-Severină, 
Tabajdy. Nu ne prinde mirare dăr, când vedemă că 
raportorulă șovinistă ală numitului diară se folosesce de 
ocasiune spre a declara, că buna reușită a festivității 
din cestiune a fostă o „învingere a maghiarismului supra 
ultraiștiloru naționali români", cari vădendă tendința 
politică a serbărei nu au luată parte la ea.

Atâtă d. generală și deputată dietală Traianu Doda, 
câtă și d. Seracianu și representanții comunei bisericesc! 
române, au absentată dela ceremonia țintuirei stăgului 
reuniunei de cântări politisante. D-nulă generală Doda și 
cu soții săi suntă ărneni multă mai serioși decâtă să se 
demită a intra în șirulă comedianțiloră politici dela tăm- 
bălăulă din Caransebeșă. Acăsta nu împiedecă însă pe 
șoviniștl d’a continua cu obrăzniciile loră, la cari se mai 
adauge și imputarea ce i-o facă d-lui generală pentrucă 
a lipsită dela festivitatea, care după a loră propriă măr
turisire avea să fiă o .serbare de isbândă a causei ma
ghiare in Caransebeșă".

Aucțiți ce i se pretinde d-lui generală Doda, ca să 
glorifice cu presența sa o serbare îndreptată. în contra 
Româniloră 1 Șoviniștii se laudă cu Românii, cari au 

i 
căscată gura și ei la comedia Tabajdiană. Representanți 
casinei române, ai reuniunei femeiloră și ai reuniunei de 
cântări române voră fi luată parte din curtuosiă față cu 
„reuniunea de cântări maghiară*,  nesciindă că acăsta vrea 
să facă capitală politică din presența loră. Ar fi bine 
ca Românii din Caransebeșă să învețe minte și altădată 
să întrebe mai multă sămțulă de onore națională, decâtă 
simțulă de bună cuviință cu care se facă asemeni 
abusurl.

Rusia și tractatultt din Berlină.
O telegramă din Berlină comunică următâ- 

rea importantă scire, care desminte afirmarea foi- 
loru rusesci, că Rusia ține strînsă la tractatulă 
din Berlină :

«National-Zeitung*  anunță, că ună ukaz ală Țaru
lui a înlăturată calitatea de portofranc a Batumului la 
Marea Năgră, garantată de tractatulă din Berlină. Acăstă 
nouă lovitură, adusă păcii din Berlină, se consideră aici 
ca ună evenimentă prea seriosă.

Articolulă 59 din tractatulă dela Berlină, privitoră 
la Batum, are următorulă textă : »M- Sa împăratulă Ru
siei declară, că intențiunea nu este de a erige Batumulă 
în port-franc, esențialmente comercială.» Discuțiunile 
congresului din Berlină asupra cestiunii Batumului au 
fostă fărle lungi; ele au începută la 6 Iulie și s’au ter
minată la 10 Iulie 1878. In ședința dela 6 Iulie Gor- 
ceakoff a declarată, dupăce a primită instrucțiuni, că 
împăratulă seu s’a decisă să facă din Batum port-franc. 
Lordulă Beaconsfield a răspunsă, că Anglia nu pote de
câtă să fiă mulțumită de acăstă drăptă și liniștităre ho- 
tărîre. Fără acăstă declarațiune e probabilă, că Anglia 
ar fi continuată să se opue faptului ocupării Batumului 
de Rusia.

Cele două puncte, în care guvernulă engleză s’a 
opusă mai multă Rusiei, au fostă: întinderea Bulgariei 
pănă la Marea Egee și anexarea Batumului. Miniștrii 
englezi (jiceau, că întinderea Bulgariei în unire cu mă
rirea teritoriului rusă în Asia ar face din Turcia ună 
stată vasală Rusiei. Dăcă însă Rusia va părăsi cererile 
sale privităre la Bulgaria, atunci linia de graniță în 
Armenia e mai puțină periculăsă pentru Anglia. Se 
scie, că de atunci s’au mai schimbată părerile bărba- 
țiloră de stată englezi privităre la Bulgaria; dăcă a ur
mată acesta și relativă la Batumă, ne va arăta viitorulă 
celă mai apropiată. Câtă de seriosă considera lordulă 
Beaconsfield cestiunea Batumului, resultă din împreju
rarea, că într’o convorbire, acordată la 2 Iulie corespon
dentului foii «Times“, prințulă Bismark a declarată de 
neprobabilă ună răsboiu din causa Batumului, cu tote 
astea privea lucrulă ca fiindă fărte seriosă. Dăcă se va 
confirma scirea din «National-Zeitung". atunci e vorba 
în prima liniă de o lovitură contra Angliei, pe care ală 
doilea representantă englesă Ia congresulă din Berlină, 
lordulă Salisbury, venindă iărăși la putere, cu greu ar 
lăsa-o fără răspunsă.

Disparițiunea soldațiloru în Tlerțegovina.
O corespondență din Mostară, adresată lui 

„Pester Lloyd,“ raportdză sciri îngrijitdre dela 
granița herțegovindnă - muntenegr^nă. Soldații 
din armata comună dispară său se găsescu îm- 
pușcați. Etă ce scrie „P. LI.

Dela sfârșitulă lui Aprilie pănă la mijloculă lui 
luniu în acelă ținută stâncosă dela graniță au fostă împuș- 
cați dece soldați austro-ungarl de cătră «tâlhari" munte
negreni, și anume soldați, cari stetău în serviciu în- 
soțindă poșta său palrulândă pentru siguranța drumu- 
riloră.

Deși nu s’a prinsă nici ună atentatoră, totuși prin 
controlă s’a constatată că n’a luată parte la aceste 
atacuri nici ună Ilerțegovinănă, celă puțină nici unulă 
care locuesce în țără, ci că criminalii au trecută din- 
coce din Munții Negri.

Regiunea grănițărăscă herțegovinănă e, nu-i vorbă, 
apărată milităresce prin fortificațiunl; nu totă așa stă 
lucrulă cu siguranța polițienăscă, ceea ce e și greu în 
acele regiuni muntose. Și tocmai pe acăsta se înteme-
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naționalitățiloră »Szekelyegyletulă“ ca și „Kulturegyletulă.*  
Și cu tcSte astea ministrulă președinte s’a făcută membru 
fundatoră la «Szekelyegylet,*  și încă tocmai acum, când 
acestă societate că așa străină nepăsare a respinsă uni
rea cu «Kulturegyletulă". Ar dori „Ellenzek*  să scie, 
cu ce intențiune a făcut-o acesta ministrulă Tisza. — 
l-o spunemă noi de ce: ca să nu bată la ochi, e o și- 
rețiă a lui Tisza. De altmintrelea -bine face «Ellenzek*  
că rupe masca de pe obrazulă »Szekelyegylet«-ului.

Și vino săra la fete, 
Și-lă aruncă peste oi 
Și vino săra la noi!

* * «■ 
Duce-m'așI cu luna’n noră, 
Dăr nu potă d’ală mândrii doră. 
Duce-m’așI să nu mai viu 
Peste codru, peste rîu, 
Peste munți, peste câmpii, 
Peste văile pustii.

• ** 
Asără cam pe Ia cină 
Trecea dorulă prin grădină 
Cu lămpașă și cu lumină; 
N’a fostă dorulă singuruță, 
Ci-a fostă și ală meu drăguță, 
N’a fostă dorulă singurelă, 
Ci-a fostă și badea cu elă.

* ** 
Asără și altă-sără 
M’a cercată dorulă p’afară; 
De m’a cerca și’n astă-sără 
Totă îsă datoră cu o bălă, 
De m’a cerca și’n astă-nopte 
Totă îsă datoră cu o morte, 
Cu o morte de cuțită, 
Pe cum nu s’a pomenită 
Pe lume și pe pămentă.

I. Bugnarizt.

—x—
Industriașii din Pesta, cari facă escursiuni prin 

Ardeală, ca »să-lă scape de miseria răsboiului vamală’, 
au dată în Uidra o petrecere în favorulu Kulluregyle- 
tului." — Sătulă arde și baba — jocă ciardașă.

—x—
Câtă de multă se grăbesce guvernulă unguresă a 

da ajutoră industriei ardelene ne dovedesce următorulă 
faptă: Nagy Karoly din Kilyen, lângă Sepsi-SângeorgI, a 
telegrafiată, prin camera de comerță și industriă din 
Brașovă, ministrului ungurescă de comerță să ’i scadă 
tarifulă pe calea ferată pentru t.ransportulă de lemne la 
Fiume și Triestă. Pănă adl nici ună răspunsă n’a 
primită

—x—
Se scrie din limișdra, că fișpanulă Iosifă-HeWe- 

lendy a interdisă primăriiloră din comitatulă Torontală 
ca să mai prenumere diarulă oposițonală „N. Temesv, 
Ztz.« Causa înterdicerei se 4>ce a fi, că numitulă diară 
a publicată numărose plângeri de ale poporațiunii con
tra respectivului fișpană. — Și cu astfelă de pașale mai 
pot.e fi vorba de o bună administrațiune 1

—x—
In afacerea coloriloru roșu-galbenă-vănătă, despre 

care ni s’a scrisă din Bistrița, s’a terminată procesulă; 
învățătorulă gr. cat., a fostă condamnată de judecătoria 
cercuală la cinci dile arestă și 20 fi. amendă, ăr doi 
eciori români la amendă de 10 pănă la 20 fl. — îna

inte numai!
—x—

Regimentulă c. r. de husari, Marele duce Nicolae 
ală Rusiei Nr. 2, va arangia în 6 (18) Iuliu 1886 pe 
câmpulă de exercițiu dela Stupini lângă Brașovă o 
alergare de cai. Inceputulă la orele 3 p. m.

—x—
In programulă scolei evangelice de fete, publicată 

de directorulă Carolu Thomas, pe anulă școlară 1885/6, 
se vorbesce și de chemarea femeei. Femeia — se dice 
— trebue astfelă educată, ca să fiă o bună soțiă și fe- 
meiă de casă, dăr să i se dea și posibilitatea unei esis- 
tențe de sine stătătore, ca economă, ca meseriașe, ca 
instructăre, ca îngrijitore de bolnavi, ca indrustriașe și 
ca artistă. Programulă e peste totă fărte instructivă.

—x—
«Kolozs. Koz.“ dice, că „Gazeta» îlă plânge pe 

Mocsary pentru atacurile nerușinate ce 'i se facă de în- 
trăga pressă «patriotică*  și ne asigură foia bugetară 
că nu e și nu pote se fiă nimeni ;în patriă de acordă 
cu Mocsary, ăr femeea distinsă despre care e vorba, 
dice că nu i-a scrisă d-lui Mocsary, că doră i-ar aproba 
principiele d-sale, ci numai, că trebue să fiă patrioții 
repți față de naționalități. — Unde dai și unde crăpă!

—x—
Camera' de comerță. din Grațu a decisă să roge 

pe ministrulă de comerță austriacă, ca la finalisarea 
pactului cu Ungaria se intervină pentru o mai promptă 
și mai energică justițiă în Ungaria »P. H.« respunde 
că justiția ungurăscă nu e afacere comună și prin ur

meiăză imputarea, că Muntenegru nu-șl împlinesce înda
toririle internaționale. îndată ce Skiașii urmăriți de 
patrulele nostre au ajunsă pe teritorulă muntenegreni, 
suntă ascunși și fără griji.

Partidele trupeloră și gendarmiloră noștri s’au în
mulțită și întărită în modă considerabilă și corpulă mo
bilă de cutrierare lucrăză cu efectă. De pe platourile 
din ținuturile suspecte oierii au fostă siliți s6-șl mâne 
de vale turmele, fiindă ca s’a constatată, că grupurile de 
câte 3, 4, 5 ămeni ce veneau din Muntenegru se nu- 
trău la acele turme.

Decă Muntenegru continuă a negligea îndatoririle 
sale internaționale față cu acei Skiași, s’ar putâ întâmpla 
ca] îndelunga răbdare a Austro- Ungariei se obosescă în 
cele din urmă. La asta să se gândăscă cei din Cettinje.

Bătaia dintre Turci și Muntenegreni.
Ni se telegrafiase despre ciocnirea dintre 

Turci și Muntenegreni la rîulă. Fara. Etă după 
„N. fr. Presse“ amăruntele acestei ciocniri:

In 3 Iulie pe la 2 ore diminăța, câteva sute de 
Musulmani din Kolașina trecură rîulă Fara, care este 
linia de hotară, și aprinseră casele învecinate. Doi că
pitani, cari eșiseră de prin case fură prinși. Invadatorii 
ocupară întăriturile. Trupele muntenegrene dela fruntarii 
fiindă alarmate de acestă faptă, făcură, la rîndulă loră, 
a doua sără ună atacă. Lupta se sfârși pe la două ăre 
de diminăță. Invadatorii fură goniți și lăsară în urma 
loră mai mulți răniți. Cinci-deci pănă la șăse-deci fură 
închiși într’o casă. Printre denșii se află și cei doi că
pitani presupuși morți. Celoră prinși li se promise ier
tare dăcă voră preda pe cei doi căpitani, altfelă nu voră 
fi iertați. Perderile de aici se rădică la 7 morți, printre 
cari o femeă, — și 13 răniți.

Aceluiași t^iară i se mai telegrafiază :
Musulmanii prinși în urma atacului dela rîulă Fara 

au încercată să fugă și au fostă ajutați în acăstă încer
care de tovarășii loră de peste graniță. După o luptă 
sângerosă ei fură respinși, cei doi căpitani predați, cei
lalți fiindă închiși capitulară după o puternică lovitură 
de tună.

Din Zara se comunică:
Din cele trei sate muntenegrene, odinidră turcesc!, 

invadară în noptea de 2 Iulie aprăpe 2000 de ămeni la 
sătulă Mojkovac, luară ca prisonieri doi căpitani munte
negreni, și în urmă fură respinși cu multe perderl. 60 
din năvălitori fură arestați. Muntenegrenii avură 7 morți 
și 15 răniți.

Din Cetinje se mai comunică :
Cei 40 de Turci luați ca prisonieri, cari au luată 

parte la violarea graniței, au fostă escortați pănă la Pod- 
gorița. Printre denșii se găsescă câțiva șefi din Kolașin 
și Poljanci, ceea ce face să se crăză că există o con- 
spirațiune întinsă.

SOIRILE D1LEI.
«Ellenzăk* * nu-șl pote explica, cum de ministrulă 

președinte Tisza s’a inscrisă ca membru la «Szekelvegy- 
let“. Pentrucă elă nu s’a făcută membru la „Kultur- 
egyletă< nu se miră, de orece acăstă societate este pri
vită ca o instituțiune îndreptată contra naționalitățiloră 
și de aceea nici n’a poftită să se facă membru Ia ea. 
„Szekelyegylet'-ulă, tjice foia clușiană, urmăresce aceeași 
țintă ca și „Kulturegyletc-ulă; acăsta o afirmă chiar con
ducătorii ei. Tocmai așa' trebue să deștepte îngrijirea 

mare nu privesce pe guvernulă austriacă, asta să și-o 
însemne camera comercială din Grață.

—x—
Concertă se va arangia Duminecă în 11 Iuliu st. 

n. a. c. în sala «Otelului Națională*  din Blașiu de 
Jacobă Mureșianu, profesoră de musi’că, cu binevoitorulă 
concursă ală unoră domnișăre și domni din Blașă, cu 
următărea programă: 1. W. Ganz: „Galop de con
certă,“ pe Pianoforte cu 4 mâni, eșec, de d-șăra Otilia 
Brendușană și Conțertantulă. 2. a) G. Verdi: , Cava- 
tina și Cabaletta", din Opera Ernani. b) J. Mureșianu: 
*Nu plânge", . . . poesiă de Nenițescu; ambele Solo-Ba- 
ritonă, eșec, de d-lă Traianu Mureșianu. acompagniată 
de Concertantulă. 3. S. Smith: >La Ilarpe Eolienne 
Morceau de Salonă*,  eșec, pe Piano de d-șora Ida 
Ciato. 4. I. B. Singelăe: *11.  Trovatore", Fantasie, eșec, 
pe Viora de d-lă Virgiliu Brendușană, acompagniată pe 
Piano de d-șăra 0. Brendușană. 5. Declamațiune. 6. 
Beethoven: „Sonata*,  eșec, pe Piano de Concertantulă.
7. a) G. Braga: „La Serenata“, (legende Valaque) cân
tată de T. Mureșianu, acompagniată pe Piano de d-șăra 
0. Brendușană, și pe Viără de d-lă V. Brendușană. 
b) P. Mezetti: »Retrași de ochii lumei“, eșec, de T. Mu
reșianu, acompagniată pe Piano de d-șăra 0. Brendușană.
8. I. Mureșianu'. a) *Doina li, b) „Allegro Capricioso11, 
esecutată pe Piano de Concertantulă. ;După concertă 
petrecere cu danță. Prețulă întrărei: Scaunu 1 fl,, 
v. a. Stalu 60 cr, Galeriă 40 cr. Inceputulă pre
cisă la 8 ăre săra.

—x—
Tinerimea sodaliloră români din Orăștiă încunos- 

ciințeză publiculă, că la 18 Iuliu 1886 st. n. va arangia 
în pădurea orașului o petrecere de vâră restrînsă în^ fa
vorulă reuniunei de sodali români ce se va înființa 
acolo. Semnulă de danță pentru Jucători: 50 cr., Oferte 
mărinimăse se primescă cu mulțămită și se voră publica 
pe cale Ziaristică. Inceputulă la 2 ăre.

—x—
In năptea de 18 spre 19 Iunie curentă s’a găsită 

mortă, strînsă de gâtă, Nicolae C. Tâcă, de felă din 
comuna Brețcu, în Ardeală, în căruța sa, ce se afla în 
ograda hanului Șarușa, teritorulă comunei Grozescî, 
plasa Trotușulă, județulă Băcău în Moldova. Despre 
acesta s’a încunosciințată și parchetulă spre a face cuve
nitele cercetări la fața locului.

—x—
Societatea de credită și economii «Economulă*  din 

Clușiu a începută a funcționa. Primesce bani spre 
fructificare cu 5% și ’mprumută pe proprietari. „Kol. 
Kozl.« vorbindă despre acăstă societate observă cu rău
tate: «Românii suntă omeni mai de viăță decâtă noi“. 
—Intr’adevără că după cai ver^I nu umblămă, ăsta me
rită îlă lăsămă «patrioțiloră*.

Direcțiunea generală a teatreloră din Bucuresci a 
intrată în negociări cu eminenta artistă, d-ra Agata Bar- 
sescu, care se află în Bucuresci, pentru o seriă de re- 
presentațiuni, Zice «Epoca*.

Cum înțelege „Ellenzek" libertatea 
individualii.?

In articululă seu de fondă dela 8 Iulie «Ellenzăk" 
se ocupă cu soirea — reprodusă și de noi — că adecă 
ună orecare George Maiescu dela Bucuresci ar fi venită 
la Sepsi-St.-Georgiu cu scopulă ca să seducă pe indus
triașii săcui a trece în România. După ce constată, că

FOILETON U.

Bocete.*)
(Adunate de dascălulQ Iuliu Bugnariu)

Flăre-’ml fui de primăvără,
VenturI reci mă săgetară;
Fără frică, fără greță, 
Mă loviră mortea’n față, 
Fără grăță, fără frică 
Mă loviră mărtea’n pripă 
Și nu avuiu leacă nimică. 
Eu avuiu o morte lină, 
Ca mușcată (ă) de.o albină, 
Eu oglind’-așl pute fi 
Și la sute și la mii, 
Ca de a mea logodire 
Toți în lume să se mire.

Omulă geaba socotesce
Câtă pămentulă că trăesce 
Și c’a face ce gândesce, 
Că viăța omului
E ca flărea câmpului:
Astă-di este mâne nu-i, 
Astă-Zi este și’nfloresce, 
Peste Zi se veșteZeșce.

Acum ceasulă mî-a venită

*) Comunicate |de Irina Russu a Roșului 
din comuna Hordou — lângă Năsăudti.

Despre care n’am gândită; 
O, lume! haid’ de-mi arată 
Astă cale neumblată;
C’am plecată pe cale lată, 
N’am nimica să-mi întrăcă ; 
Și-am plecată pe cale lungă, 
N’am nimica să-mi ajungă, 
— O ângerulă meu celă sfântă, 
Scoboră-te pe pămentă! 
Spune la mici și la mari, 
Celoră slabi și celoră tari, 
De păcate să păzescă 
Să nu se mai osîndăscă, 
Căci când vine acestă căsă 
Tote-ț.I trebue să le lași: 
Mamă, tată, avuțiă, 
Prunci, muiere, veseliă.

Cine-ar’ pută să trăiăscă, 
Fără să se osîndăscă, 
In pustiă, 
Sălhăstriă,
C’alui Bumnedeu se fiă, 
•Ar’ fi în raiu fericită. 
Lângă Avramă ocolită.

Doine și hore poporale.
(Din jurulu Năsăudului.)

Codrule cu frudi galbine. 
Cum ași face plaiu prin tine? 
Să mă ducă la mănăstire,

G’acolo este-o copilă 
Pătimașă ca și mine. 
Pătimescă, câtă pătimescă, 
N’am cui să mă jăluescă. 
Jălui-m’așI și n’am cui, 
Jălui-m’ași codrului;
Codru-i verde, nu mă crede, 
Nici în doi ochi nu mă vede: 
Jălui-m’ași la isvăre,
Isvărele-să curgătăre 
Și’ndărătă ne’ntorcătore.

* **
Puiculiț’o dodo fa, 
Când pe noi ne-oră judeca 
Frunda’n codru s’o usca ; 
Când pe noi ne-oră iegiui 
FrunZa’n codru-a gălbini; 
Când o fi legea mai mare 
Atunci ne-’omă iubi mai tare.
— Ne-amă iubită, mândro’ntrascuns, 
Cine ne-a veZută, ne-a spusă: 
Cine și-a răcită gura
N’ar ajunge Sâmbăta 
Să-și vădă grașdulă cu boi, 
Nice staululă cu oi,
Nice ocolulă cu vaci,
Că ne-amă fostă perită de dragi.

* ** 
Bădișoră puiu de Română, 
Nu țină doru’ți în sînă, 
Ci-lă aruncă peste sterpe
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Maiescu, prin înfățișarea înfloritâre a sorții industriași- 
lortt din România, a fostă în stare a pune în seriosă 
mișcaee de a trece în România pe tâte calfele de fău- 
răriă, rotăriă și fabricanții de șele, și singura causă ce 
i-a împedeeată a fostă lipsa de pașpârte numita foiă 
esclamă:

»Câtă de tristă este faptulă acesta? Unde ajun- 
gemă noi? Cum îșT cresce Ungaria fiii săi? Singura pe- 
decă a emigrării este — pasportulă. Alta nimică. Der 
alipirea de pămentulă nascerii, de limba maternă, de 
tote prin câte amă trecută, de totă ceea ce sperămă, — 
acestea suntă nimica?»

După acesta îșî aduce aminte cu durere .Ellenzek», 
că, pe lângă totă lipsa de pașpârte, o parte din calfele 
din Sepsi-St. Geogiu nu s’a mai întorsă la stăpânii loră, 
și face imputări grele primarului orășănescă, că pentru 
ce a eliberată pe Maiescu. *Primarulă  orășănescă nu 
îșî cunosce datorința Iui — dice numitulă diară. De altă 
dată scie să fiă violentă față cu patrioțT, der în fața unui 
străină, care âmblă cu intențiunî rele n’a sciută să fiă 
nici bareml rigurosă.“

Editoră: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

,Primarulă orașului, se întrebă, că ce ar fi putută 
face? Etă cum ar fi trebuită să-i dică: înaintea mea 
este suspectă pasportulă acesta; se pare că e falsificată; 
îlă trimită la ministrulă de interne; de acolo îlă voră 
trimite la ministeriulă de esterne; de aici voră scrie la 
ambasada austro-maghiară din Bucuresci; acesta apoi 
va cerceta lucrulă, îșî va câștiga informațiunile de lipsă; 
aceste informațiunî Ie va trmiite în Viena, din Viena le 
voră trimite în Budapesta, din Budapesta la viceșpanulă 
Treiscauneloră, viceșpanulă mi-le va comunica mie, pri
marului orășenescă, eu voi dispune să se ia la protocolă, 
le voiă presenta, le voiă împărți referintelui, le voiă duce 
la magistrată, acolo le vomă desbate, vomă lua dispo- 
sițiunile de lipsă. . . .«

— „Și în timpulă acesta...?“ — »In timpulă acesta 
d-ta, domnule, vei fi ospele orașului Sepsi-Szt. Georgiu, 
și pentru ca să nu ți se întemple ceva, ușa îți va fi 
încuiată, vei sta sub paza unui haiducă, vei căpăta de 
trei ori în di apă prospătă, unăfuntă și jumătate de pâne 
și o jumătate de litră fasole uscată.» — Așa trebuea să 
facă cu Maiescu d-lă primară orășănescă. Esemplulă celă 
bună ar fi mai scădntă din zelulă agențiloră".

De aceea, că și prelinsulă agentă are dreplă să-șî 
caute lucrători ori și unde și că ori-ce cetățenă maio- 
rănă e liberă a dispune de sortea sa între marginele 
posibilului, cei din Clușiu nu voră să scie.

Din Bucovina.
Cernăuți, 1 Iuliu 1886.

Domnule Redactoră I Ați audită posnă? — Pănă 
mai erî omenii noștri dormiau, adj, când tinerimea s’a 
gândită la viitorii, bătrânii nu-i lasă. Pâte nu-ml cre
deți, atunci poflimă de cetiți; In Cernăuți se facă colecte 
printre studenții universitari români cu scopă de-a se 
cumpăra cărți poporale. Cărțile acestea se trimetă apoi 
prin sate, ca să se distribue pe la cărturarii satului și 
pe la copiii de scâlă.

Lucrulă începută merge bine, ceea ce a îndemnată 
pre tinerii universitari a tipări broșu i în țeră sub nu
mele de biblioteca poporală bucovinănă; din ea au apă
rută pănă acum 3 numeri și se trimită gratis în tote 
părțile.

Tinerii respectivi au trimisă cărți de acestea și la 
scâla poporală din Cernăuți, unica scâlă română în orașă 
pentru conservarea elementului română din orașă și 
împrejură.

Acum, așa-i, că gândiți cu toții, cari cititl aceste 
cuvinte, că s’au primită cu bucuriă și s’au distribuită 
pe la școlari? — Așa-i că așa credeți? Și eu am cre- 
dută așa — dăr vedeți D-vâstră m’am înșelată amară, 
căci la noi în țeră nu pre mergă lucrurile, după cum 
ară trebui să mergă.

Printre cărțile spre distribuire era și »Teiu legă
nată, « o poveste ca tâte poveștile, unde se istorisesce, 
că din o bucată de lemnă prin puterea supranaturală 
divină se face ună copilă, bucuria moșnegiloră, cari 
nu aveu.

V’așî ruga acum spuneți mi, ce imoralitate și scan- 
dală conține acăsta? — Cum? — Și eu credă că nu-i 
nimica — dăr vedeți D-vâstră noi nu scimă atâta mo
rală ca catechetulă N. Lumikowski dela scâla trivială.

D-sa, dobă de morală, precum ne pâte proba mora
litatea casnică, află pre Teiu legănată de imorală, scan- 
dalosă și mai sciu eu ce, și-i taiă capulă, ca să nu in
tre în scâla trivială, ca să spuie copiiloră minunea 
divină.

Nați-o bună! veți c^ice — ba încă și friptă, dică 
eu. și nu mă miră de ce nu sciu copiii ce-i sfânta scriptură 
— când catechetulă, propagatorulă moralei și-a ideiloră 
raționale, opresce așa ceva. Se înțelege, a audi despre 
minuni este ceva incompatibilă cu rațiunea sa de cati- 
chetă de moda nouă.

Bat’o pârdalnicu de modă s’o bată, pănă și’n re- 
ligiune se bagă — progresă măi frate, ce mai trebue să 
fimă conservativi și să credemă în minuni și prorocii — 
acestea suntă flăcuri. Salarulă grasă este realitatea.

„Frica Domnului am să vă învăță și care nu a 
aduce o găină grasă nu capătă erste (prima.)»

Și apoi să vedeți pre bietulă , Teiu legănată,*  câtă 
e de supărată, se râgă, — așa tare și cu focă de-ți vine 
a plânge, când îlă audi — der încă bieții școlari cum 
întrăbă de densulă — der ce folosă, îi închisă și legată 
cu lanțuri pentru loculă celă mai din fundulă scâlei.

Ecă banii adunați cu greu de pe la sermanii stu- 
denți universitari, cari și-au trasă dela gură, numai să 
facă, ca poporulă să capete poftă de a ceti.

Apoi mai diceți, că pâte cândva să ajungemă la 
cava? Eu credă, că nu! — ba! și anume, când ru 
ginele și-ară schimba loculă, eră în loculă loru să vină 
âmeni tineri cu mai multă cloră de Ură și de limbă, 
cari sciu ce ne dore, der ce folosă când li suntă mânile 
legate.

Dăcă /Teiu legănată11 a fostă imorală, atunci pâte și 
cele din biblioteca poporală bucovinenă suntă totă așa— 
le-a cetită moralistulă dela scâla trivială — pâte nici 
istoria nu-i adevărată?

Halală să ne fiă, că avemă âmeni, cari așa ne do- 
rescă luminarea, încâtă ne-ară mai ține sub obrocă încă 
ună seculă.

Pe când Rutenii împărțescă diferite cărți rutene 
pe la școlari, ai noștri le află cele române scandalisă- 
târe și cine mai scie, de cumva fiindă mituiți o facă 
nu atâta din inimă, decâtă pentrn pungă și modă.

De-a fi cumva cu supărare, atunci la ocasiune Vă 
voiu scrie mai multe, scițl, ca să ne luminămă.

Ală D-Vâste amică de frunte.
X.

Mulțămită publică.
Bradă, 21 luniu 1886.

Tinerimea dela gimnasiulă rom. gr. or. din Bradă 
și cea dela scâlele normale adnecsate, șl-a serbată pe
trecerea sa de vâră „Maialulă“ in 26 Maiu a. c.

La acăstâ petrecere, fiindă timpulă favoritoră, a 
participată mai înlrega inteligență din locă și din giură 
fără deosebire de naționalitate.

Venitulă acestui „Maială,“ s’a destinată de cătră 
corporațiunea didactică pentru: „înființarea unui fondă 
pentru școlarii bolnavi dela acesta institută de învăță- 
mentă.

Spre acestă scopă a incursă considerabila sumă 
de 113 fl. 85 cr. v. a., din carea detrăgendu-se spesele 
de 28 fl. 85 cr. v. a., resultă ună venită curată de 85 
fl. v. a. carea sumă s’a și pusă deja spre fructificare 
în cassa de păstrare „Ardeleana,» în Orăștiă.

Lista on. publică contribuitoră la petrecerea din 
cestiune, împreună cu chitanțele despre spese, s’au pre
dată Epitropiei gimnasiale.

In urma acestui resultată atâtă de îmbucurătoră, 
carele este prima încercere la acesta institută în acestă 
direcțiune, — tinerimea școlară și corporațiunea didac
tică îșî țină de datorință a-șl esprime pre acăstă cale 
cea mai intimă și căldurosă mulțămită on. publică con
tribuitoră.

Pentru comitetulă arangiatoră:
Vasiliu Damiană, Georgiu Parau,

președinte. prof. gimnas. cassariu.

Ultime soiri.
„Epoca“ susține că la castelulu Peleșh din 

Sinaia s’a ținută unu consiliu de miniștri, care 
s’a ocupată cu complicațiiini din afară. In legă
tură cu acâsta susține, că d-lă Brătianu s’a de
cisă să nu plece din țâră.

—0—
Ministrulă Trefort a eliminată din gimna

siulă superioră dela Leutschau, corn. Zips, 11 
școlari pentru „agitațiuni panslaviste,“ și pe 7 
din ei totodată din tote scâlele Ungariei.

—0—
In septemâna acâsta a fostă în Brașovă 

viceguvernatorulă Băncii austro-ungare Dr. Iuliu 
Kauts. S’a susținută de unii că densulă ar fi 
venită aici în afacerea proiectatei hale de măr
furi, âr de alții, că a venită să inspecteze filiala 
de aci a Băncii. Precum suntemă noi informați 
însă, d-lă Kautz n’a venită în misiune oficială.

DIVERSE,
Cununiă. — D-lă Simeonă Dandea, învățătură în 

Cărpinișă, s’a căsătorită cu D-șâra Gaftita Jurca n. 
Toma, fica d-lui metalurgă Dumitru Jurca din Buciumă 
sată.

Logodnă. — Căpitană Th. Popoviciu și Maria Ioa- 
novicts din Bucuresci, fidanțațî.

Mouetă romană. — in Sucăva sa aflată în dilele 
din urmă o monetă romană de argintă, care pârtă pp 
aversă următârea înscripțiune: Imp. L. Aurel. Verus. 
Aug. Chipulă asestui domnitoră, care pârtă o barbă lun- 
găreță și ascuțită, este fârte bine conservată. Inscripția 
de pe reversă nu s’a putută descifra, 6r chipulă aflătoră 
pe reversă represintă o femeă cu ună cornă în o mână, 
er în cealaltă mână cu ună obiectă, care nu se pâte 
bine deosebi.

Monumentulu împăratului losiffl. — In dhlele aces
tea trebuia să se desvălăscă de cătră Nemți în Praga 
statua împeratului Iosifă. Fiindcă însă în acea di cădea 
și Joia verde, poliția a dispusă amânarea desvălirei de 
târnă să nu se întemple turburărî din partea Cehiloră. 
Desvălirea s’a amânată pănă ce va sosi respunsulă la 
recursulă adresată de reuniunea meseriașiloră nemți gu
vernatorului țărei în contra dispoșițiunil polițienescl.

Șerpe în stomah. — In cjiua de 17 Iunie curentă, 
locuitorul Constantină Toma din comuna PerșinarI, județul 

Dâmbovița, care este ajutoră de primară, ducăndu-se la 
câmpă pentru sapa porumbului, s’a culcată după prânză 
și a adormită; în timpulă acesta i-a întrată ună șarpe 
în gură și s’a introdusă în stomahă. Numitulă, lucru 
de necredută, umblă cu șarpele într’însulă. in cele din 
urmă s’a hotărîtă să se presinte la spitalulă județului 
spre a i se da ajutorulă medicală necesară.

Podulu lui Iuliu Caesar peste Rinu. — Cu ocasi- 
unea unoră lucrări de regulare s’au aflată urme despre 
podulă ală 2-lea ală lui Iuliu Caesar preste Rină. Podulă a 
fostă construită de lemnă, în ținutulă de Neuwied între 
Coblenz și Andernach. S’au aflată rămășițe de lemnă, 
care în urma vechimii au căpătată colârea lemnului de 
abanosă și au fostă moi de totă, der în atingere cu 
aerulă s’au întărită. Totă în loculă acela s’au aflată 
și mai multe specii de monefe romane, apoi bucăți de 
terra sigilata, părți de amfore și cărămizi romane.

Colera. — Cașurile de coleră au începută a de
veni mai dese în porturile Triest și Fiume. Intr’o te
legramă particulară a diarului „Neue freie Presse» se 
dice, că în diua de 2 Iuliu s’au ivită în Fiume 12 ca
șuri de coleră. Din Roma se telegrafiază că în Latiano, 
o comună de vr’o 3000 locuitori, colera seceră grozavă; 
de vr’o săptămână în fiecare d!i se ivescă 80—115 ca
șuri de coleră. Ministrulă agriculturei și secretarulă ge
nerală dela ministerulă de interne au plecată la Latiano 
unde s’au trimisă de mai nainte 25 de medici și 100 de 
soldați din corpulă sanitară.

Turiști dispăruți. — Cornițele Pallavicini cu alțl 
trei tovarăși, plecândă la 12 c. în munții dela Lienz, nu 
s’a mai întorsă. Suntă temeri că voră fi căzută toți în 
vre-o prăpastiă, mai alesă că zăpada înșălă adeseori, ne- 
sciindă cineva unde calcă. S’au făcută deja cercetări și 
s’au găsită numai previziunile și alte obiecte ale turiș- 
tiloră. Se crede, că Pallavicini și d. Crommelin, cu două 
călăuze, au făcută încercarea să trecă de pe muntele 
Kleinglockner pe Grossglockner, ceeace cornițele Pallavi
cini a răușită să o facă acum <Jece ani, trecendă prin 
cele mai mari primejdii.

Monstru. — Mai cailele trecute, o âiă a locuitorului 
Vasile Pârvu, din comuna Negreni, județulă Ollă în Ro- 
nia, căsnindu-se să fete și neputendă, a fostă spintecată 
și s’a scosă dintr’ănsa ună vițelușă, avendă pe densulă 
lână amestecată cu pără, cu piciârele mari, două capete, 
două beturl, două guri, patru urechi, patru ochi și două 
câde.

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

LONDON, 10 Iulie. — Pănă asâră au fostă 
cunoscute 515 alegeri. Dintre cei aleși suntă 
309 contra 209 pentru Gladstone și politica sa 
irlandeză.

PARIStr, 10 Iuliu — La încheierea șe
dinței de eri a camerei ună individă ce s’afla 
pe galeria a dată ună focă cu revolverulă și a 
risipită apoi prin sală mici bucăți de hârtia. 
Elă fu arestată, pare a fi nebună.

Notițe bibliografice.
Interesanta și instructiva .povestire ,,Călătoria lui 

Stanley prin Africa centrală" tradusă de profesorală 
Andreiă Bârseanu a eșită și în edițiune separată, for- 
mândă ună frumosă volumă în 8°, cu 238 pag., nouă 
ilustrațiunl, între care și portretulă lui Stanley, și cu 
o charlă, după care cetitorulă pâte urmări cu înlesnire 
totă decursulă epocalei călătorii. Traducătorulă îșî des- 
tinăză lucrarea sa cu deosebire pentru tinerimea ceva 
mai desvoltată, și noi nu putemă, decâtă s’o recoman- 
dămă părințiloră și învățătoriloră, cari voiescă să dea 
în mânile tineriloră conduși de denșii o carte de cetire 
în adevără folositore precum și tuturoră acelora, cari 
să interesăză de descoperirile geografice nouă din conti- 
nentulă africană. Cartea în cestiune costă 65 cr. său 1 
leu și 50 bani esemplarulă trimisă franco prin postă 
70 cr. seu ună leu și 80 bani.

Voci din publicu.*)
Hurchișă, 27 luniu 1886.

Eri după amădl s’a întemplată ună faptă, care a 
scandalisată publiculă. Părintele I. 0. din Turchișă 
jucândă cărți într’o cârciumă și perițendă la jocă, n’a 
găsită altă ceva mai cu cale de făcută, după ce era și 
cu darulă cârciumarului în capă, decâtă a face scan- 
dală. Unui jucătoră, care n’a permisă sfintei sale să ’i 
ia de pe masă 20 cr., stă să’i sară’n capă. Se preum
blă sfinția sa prin cârciumă, nu ca arhanghelulă Gavriilă 
cu sabia de focă, ci cu bricăgulă în mână amenin- 
țândă și făcendu-se de rîsulă celoră de față. Ar fi bine 
să’și stăpânescă sfinția sa pasiunea de jocă și de prea 
multa udătură a gâtului, er âmenii să se ferâscă d’a 
juca cărți cu densulă. B.

*) Pentru cuprinsulu acestei rubrici redacțiunea nu e res
ponsabilă.
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CJuraulr la burisa de Vicna Bursa de Ruemresel.

1886.

din 9 Iulie
Rentă de aură 4°/0 • • • 105 65
Rentă de hârtiă . 94.85
Imprumutultl căiloră ferate

ungare........................154 25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 120

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

st. n. 1886.
Bonuri croato-slavone . . 105.20
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................
Imprumutulfl cu premiu

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

Tisei și Segedinului
Renta de hărtiă austriacă

100.50

121 90

125.60
85.20

Renta de arg. austr. . . 85 95
Renta de aură austr. . . 117 45
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 871 —
Act. băncel de credită ung. 283.75
Act. băncel de credită austr. 276.50
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.45

Cota oficială dela 25 Iunie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . 93— 93V<
Renta rom. amort. (5%) 96 l/a 97—

» convert. (6%) 87Va 87s/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102i/4 102 l/a

» „ „ (5%) • 86— 86
» » urban (7%) 98’/4 99—

, (6°/0) ■ 90Va 91—
> (5°/0) . - 82— 821/a

Banca națională a României 500 Lei 1010 10151/,
Ac. de asig. Dacia-Rom. 263 265

< > » Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

H

’V.i Ioanii Pastori
face cunoscutu onoratului publicu că adl, Sâm- 
bătă în 3 luliu (21 Iuniu) a descliisu

j 3-4 (Salonulu seu
| de frisatn și de parfumeriă

în piață, strada dosului Nr+ 26 (casa Gross),
5 Pentru domne a arangiatti unti salonu deo- 
5 sebitu de dame cu intrare separată.

Se recomandă onoratului publicu ca unulu 
care are o pracsă de mulți ani în acestu orașu.

k
& te te te sIte te te te te teI

ultt

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la sc61a gr. cat. din St. 

Iosefu, comitatulu Bistrița-Năseudii, să escrie concursu.

Emolumentele suntt:
a) Salarii anualu învățătorescd 200 fl. plătită în rate lunari parte 

din fondulu scolastică, parte din lada comunală.
&) Șese orgii pătrate lemne de focă.
c) Cuartiră liberă.
Doritorii de a ocupa acestă postă își vorîi subșterne concursele 

lorii provădute cu documentele de cualificațiune și din limba maghiară, 
cătră subscrisul^ senatu scolastică pănă în 29 Augustă a. c. în care di 
va.fi și alegerea.

Din ședința senatului scol. gr. cat.
St. Iosefu, în 2 Iulie 1886.

2—3
Președintele: Notarulă:

Iacobu Candale m. p. Demetriu Candale m. p.

2441/886.

Publicatiune. 2—3

Să aduce la cunoscință publică, cumcă listele de evaluare, trimise acestui 
oficiu prin emisulă Domnului Inspectoră de dare, dto 22 Iunie a. c, Nr. 12,314/86 
cari conțină partidele obligate la solvirea taxeloră pentru eliberarea dela milițiă pe 
anulă 1886 se află spre vedere la oficiulă de dare alo orașului din 19 luliu pănă 
inelusive la 20 luliu a. c. dela 12 bre dimineța pănă la 12 ore la prândă, și dela 
3 pănă la 5 ore după prânză.

Acele partide supuse taxeloră de milițiă, cari să simtă îngreunați prin mă
surarea acestoră taxe, îșl potă așterne subscrisului oficiolată reclamările 'adresate că
tră comitetulă administrativă, la casă decă petcnții au fostă în anulă trecută supuși 
acestei taxe, în decursă de 15 dile i. e. pănă în 3 Augustă a. c. aceia însă cari au 
fostă în anulă curentă pentru prima oră supuși taxei militare — în decursă de 15 
dile din diua inducerei datorinței loră în libelulă taxeloră militare. Scadența sume- 
loră evaluate pentru taxele militare va fi diua de 1 Octombre a. c. și suntă a se 
solvi deodată adecă în sumă deplină, pănă celă multă în 30 Novembre a. c. la cassa 
oficiului de dare orășenescă de aci, deărece, încependă din 1 Decembre a. c. taxele 
militare restante se voră încassa pe cale execuțională. — Tote părțile supuse taxe
loră militare să provocă prin acesta a să presenta cu libretele loră de taxele mili
tare celă multă în 8 dile spre înscrierea datorinței pe anulă 1886 la oficiulă sub
semnată.

In fine să provâaă în sensulă § 4 art. de lege IX. din anulă 1883 acele 
părți obligate a solvi taxe militare, cari dela conscripția taxeloră militare încoce, șî-au 
schimbată stăpânii (ce le dau de lucru) să arate fără amânare, atâre schimbare la 
acestă oficiu de dare.

Brașovă, în 30 Iuniu 1886.
Oficiulă de dare alu orașului.

Nr. 2393/886. FBBlfiTBIE
5

Nr. 623/.886. 
a. f. sc. c. d. Publicare de licitațiune. 1—2

M6ra din Entradam, cu realitățile ținătdre de ea, se va da în 
arendă la licitațiunea, ce se va țind în 25 Illlill 1886 la 11 Ore îna
inte de amddi pe timpii de dece (10) ani începcndu din 1 Ianuariu 
1887. — Prețulu strigărei va fi 3000 fl. v. a. pe anu.

Vadiu e lO°/o din acestă preță în bani gata.
Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte, însărcinate cu 

acestă vadiu; licitațiunea se va țin6 în Năsăudu în cancelaria adminis- 
trațiunei. Condițiuni speciali să potă vedă aici în drele oficiâse.

Din ședința qomisiunei administrătâre de fondurile scolastice cen
trali din districtulă

Năsăudă, 16 Iuniu 1886.
Președintele:

Ion Ciocauu m. p.
Secretarulă:

Ioacliimu Mureșianu m. p.

(Avisu, d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la teînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

Conformă. disposițiuniloră §-lui 16 ală art. de lege 44 din 1883 să aduce la 
cunoscință publică cum că conspectele măsurărei de dare pro 1886 conținendă 1) 
dare de câștigă de clasa IV. 2) Adausă generală după darea de câștigă. 3) Dare 
de capitală, de ușură și de rentă, — se află la oficiolatulă orășenescă de dare spre 
naminare din partea fiă-cărui din 10 pănă inelusive în 17 luliu a. c. înainte de 
prânză dela 9—12 și după prânză dela 3—5 ore.

In contra quoteloră de dare defipte în aceste conspecte potă să recureze la 
comitetulă administrativă:

a) In decursă de 15 (file i. c. pănă inelusive 25 Iulie a. c. acei individl 
supuși dărei, cari în anulă trecută au fostă deja supuși unei din speciile aminrite 
de dare.

b) Acei supuși dărei, cari pentru anulă 1886 suntă pentru prima 6ră supuși 
unei din speciile amintite de dare, și anume în decursă de 15 dile, începăndă cu 
diua inducerei datorinței loră de dare în libelele solvirei dărei.

Recursele în contra măsurărei dărei să asternă primarului orășenescă, res
pective magistratului orășenescă.

Recursele așternute după terminele amintite să respingă.
In fine să provocă toți individei supuși dărei ca spre scopulă conscrierei 

dărei, să se presenteze cu libelele solvirei dărei la subscrisulă oficiolată de dare fără 
amânare 1—1

Brașovă, în 5 Iulie 1886.
Oficiolatulu orășenescă de dare. 

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămii a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Aust-ro-Ungaria’.

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

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șdse luni .... . ... 20 n

,, ună anii .... . ... 40 P

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei.^
Tipografia ALEXI, Brașovă.


