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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe utift nou 

abonament# pe tiihiniiilb Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care invitămu pe toți onurații amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Prcțulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franoi
„ șese „ O „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anii 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorft și mai 

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acnm li - se recomandă 

a însemna pe cuponu nuniărulu fâșiei sub care 
au primitu cjiarnlu.

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

Brașovil, 23 Iunie 1887.
Amb vrea să ne spună învățații legist! ai 

Țgrei unguresc!, pe ce temeiu pretindă fișpanii 
a avă chiămarea se se amestece și în treburile 
scblelorii confesionale românesc!? Noi sciaiuu 
pănă acum, că fișpanii unguresc! au altă mi
siune, bunăbră de a cumpăra suflete, de a tero- 
risa pe cei slabi de ângeru la alegerile dietale, și 
alte de aceste.

Fișpanulu comitatului Ugocea trebue că se 
conduce în activitatea sa după alte „leg!“ cu 
totulă escepționale și nouă necunoscute, cari îi 
dau putere discreționară și asupra scblelorfl bi- 
serițeloril nbstre „autonome1'. împrejurarea a- 
cbsta pledbză pentru intima legătură ce esistă 
între Tisza-Trefort, între acești frați siamezi 
ai maghiarismului modernii violentă. Trefort. 
redică scble pompbse de stată unguresc! acolo 
unde nici că e lipsă de ele; le ridică din su
darea poporului și în cbsta scbleloru românesc!, 
ce le susține 6r poporulă cu mar! jertfe ; le ri
dică cu scopă ca dintr’însele să facă asaltă a- 
supra scblelorii românesc!, să le dărîme și să 
le nimicbscă. D-lu Tisza de altă parte — e 
vorba aicî de unu casă din timpulă când era 
încă ministru de interne — îngrijesce cu ajut.o- 
rulă fișpaniloră și ală solgăbirăiloru unguresc! 
ca să se „împopnleze11 aceste sc61e unguresc!.

Astfelă se încbrcă corifeii guvernului ungu- 
rescu să imprime statului „caracterulu maghiară“.

Esperimentulă acesta de a se juca cu banii 
noștri, cu drepturile nbstre, cu pacea și liniștea 
nbstră sufletbscă și cu libertatea nbstrâ cetățe- 
uăscă, l’au făcută d-nii Tisza-Trefort și în comuna 
românăscâ Turță, din comitatulă Ugocei, în a- 
cestă punctă avansată ală românismului, care in
dică marginea etnografică între seminția altaică- 
asiatică și între seminția indo-europenă, ce popu- 
lbză acestă stată.

In Turță trăiesce ună soiu de Români har
nici și energioși, cari țină cu tbtă puterea sufle
tului loră Ia lirnba și obiceiurile strămoșesc!; ei 
au câțiva brav! conducători, cu cari se sfăt.uescă 
și pe cari îi urmeză în tbte. Acestă cuibu sănă- 
tosă româneștii și l’a alesă Trefort pentru încer
cările sale de distrugere și amalgamisare.

Se ’nțelege, că avendă Țbra ungurescă bani 
din grosă pentru asemeni esperimentc, Trefort 
a trebuită numai să voibscă și în scurtă timpă 
Românii din Turță au vătjutu înălțată în sătulă 
loră tnrnulă babilonului, care se numesce sc61ă 
de stătu. Au fostă îndată instituițl doi învăță
tori cu salare de câte 600 fi. și acum venea 
răndulă la aceia, cari au luată asuprășl misiunea 
de a împopula acăsta scblă, căci în anulă din- 

teiu n’aveau cei doi învățători decâtă numai 
câțiva elevi din seminția semit.ică-asiatică.

Fișpanulu întrevine în persbnă și adresbză 
o 'poruncă senatului școlară confesională, ca să 
trimbtă jumătate din elevii scolei române Ia scbla 
de stată, nou de noiță, căci la dincontră le va 
închide scbla. Românii TurțenI tăcură și-și vă
zură de trbbă. Fișpanulă dă din nou porunca, 
sub pretecstă, că încăperile scblei române nu 
suntu destulă de spațibse spre a cuprinde ațâți 
elevi, și amenință din nou că, dbcă nu voru tri
mite la scbla ungurăscă pe toți câți trecă peste 
numărulu de 60. le va închide scbla.

Românii din Turță nu mai sciau ce să în- 
cbpă. In cele din urmă cedândă forței s’au ho 
tărîtu cu inima mâhnită să le dea drumulă la 
57 elevi. Nici unulă dintre aceștia însă nu s’a 
dusă la șcbla ungurăscă, așa că în anulă șco
lară 1885/6 ei au rămasă fără nici o instrucția.

Intr’aceea energiosului preotu din Turță i-a 
succesă a rădica o a doua școlă paralelă româ- 
nescă, provădendu-o cu tbte cele trebuincibse și 
prescrise de lege. Asfelă la 1 Octcnivre 1886 nu 
era în șcbla de stată ungurescă nici ună copilă 
română, ci toți erau înscriși la șcblele românesc!.

Când au voită Românii să alegă. învățătoră 
pentru a doua școlă, adversarii loră se făcură 
luntre și punte spe a-i împiedeca. Intâiu pretin- 
seră, contra legiloră, că senatulă comunei, nu 
senatulă școlară confesională este în dreptă a 
face alegerea, după aceea isbutiră ca să fiă im
pusă șcblei române a doua ea învățătoră ună 
bre care Kerezsan, care fusese destituită din causa 
imoralității și a netrebniciei sale de cătră auto
ritatea superibră școlară confesională, der reabili
tată din partea ministrului pentru „patriotis- 
mulă“ său.

Acestă învățătoră păcătosă se aliâ cu duș
manii culturei nbstre și prin totă feliulă de amă
giri duse 21 de școlari români la scola ungu- 
rbscă de stată. Se mai amestecă în acbstă mâr
șava afacere și primariulă, care fii amenințată cu 
destituirea.

Pănă aci lucrurile au mersă cum au mersă, 
dbr acum poporenii români îngrijați de viitorul# 
copiilor# loră, ceră dela consistoriulă scolastică 
din Gherla categorică, ca să depărteze pe „patrio- 
ticulă“ Kerezsan din causă că este ună oină „fără 
rușine de bmeni și frică de Dumnezeu.“

De trei luni și mai bine însă consistorulă 
din Gherla tace. Vorbescii cu atâtă mai multă 
miniștrii unguresc! cătră alegători și nealegătorl. 
Trefort spune că nimenea nu le face nici o su
părare Românilor# „nici în privința limbei, nici 
în privința bisericbscă11, br ministrulă Fabinyi 
asigură, „că fiecare naționalitate se pote desvolta 
liberă și nu o supără nimeni forțându-o să în
vețe altă limbă.“

Restul# ni-lă spune corespondența de mai 
josu din Turță, la care vomă reveni în spe
cială.

Prigonirea scoielorii române.
Turțu, Comitatulă Ugocia.

Stimate Domnule Redactorii! Vă este cunoscută 
cum învățătorul# de aici A. Kerezsan la 1883 pentru 
negligința și purtarea lui imorală a fostă suspendată de 
ambele foruri hisericescl; in mânia acestora ca tină ,'>a- 
triolil bunii* a fostă reabilitată cu putere brachială prin 
In. Ministeriu ai# Culteloră și Inslrucțiunei publice la 
1884.

Vi s’a relatată și aceea, cum la 1886 jumătate din 
școlarii români au fostă cu forța scoși afară din scula 
gr. catolică, pentru ca să mergă la scola statului; ne- 
dur-ăndu-se acolo, rămaseră 54 de elevi români fără nici 
o instrucțiune.

Acum vină a vă face cunoscută, că la 5 Februarie 
a. c. in scola statului nu era nici ună sufletă de Română, 
doi învățători cu salară de peste o miiă de florini per- 

denu titnpulă cinci luni întregi cu vre-o 10 pui de 
jidani

Pretorele cercului (solgăbirăulă) demandâ primaru
lui comunalii de aici impopularea scoielorii de stătu, la 
din contră va fi suspendată din primăriată.

Primarul# strâmtorât# face alianță cu invățătorulă 
scblei gr. cat. A. Kerezsan, întră în scâla gr. cat., amă- 
gescă elevii cu totă felulă de promisiuni că, dăcă voră 
merge la scola de stată, acolo voră dobândi îmbrăcă
minte și cărți gratis, ba voră căpăta și bani.

Fără scirea părinților#, a directorului școlarii, în 
diua mare, ducii 21 de școlari, totu cei mai diligențl și 
mai de trebă copii, la scotele statului, îi înscriu, direc- 
torulu îi primesce fără celu mai micii scrupul#.

Astfelă scbla statului fu impopulată, primarulă 
scăpată de suspensiune, eră D. Sa invățătorulă Kerezsan 
deveni în posițiune de a nu pute fi atacată pentru ne- 
gligența sa de cinci luni întregi.

Aceste tbte, precum și negligința, purtarea lui imo
rală s’a relatată ven. consist, scolastică de Gherla; de 
acolo s’a esutisă investigațiune mixtă în diua de 1 Apri
lie a. c.

Pănă astădi trei luni trecură, de sentință nici po
mană.

întreg# poporulă, mâhnită pănă la sufletă pentru 
acestă procedere, astădi prin antistia (primăria) comunală 
și bisericăscă s'a adresată cătră Ilustritatea Sa cu urmă
torul! recursă :

Ilustrissime Dbmne Episcope !
Nu voimă a fi peste mână, ca să enumărămă fap

tele păcătbse ale lui A. Kerezsân; arătatu-s’au acelea — 
deși nu tbte — la timpulă său prin M. 0. D. nostru pa- 
rochă, — ci venimă a mărturisi că acelea tdte, tâte au 
fostă cu dreptă, adevărată relaționate. Venimă a Vă 
spune, că acelă învățătoră, în optă ani a luată simbriă 
neosimbrită, și că astăzi șl-a umplută măsura fărădelegi- 
loră sale.

Domnulă A. Kerezsân este ună inpostoră fără pă- 
rechiă, ună amăgitor# de poporă fără sufletă, fără Dum
nezeu, o viperă, care Ziua nbptea numai aceea specu- 
lăză, cum să pbtă suge, astăzi pe unulă, mâne pe altulă, 
ca poimâne pe ambii să-i pbtă împinge în prăpastia; îna
intea lui nu-i păcată, ispită, minciună, înșelăciune, clevetiri 
și sfedt, de cari să se impedece său să se rușineze. Acela 
șl-a perdută cu totul# rușinea de âmeni și frica de Dum- 
nedeu.

De acestă formă omenăscă, însă întru adevără mon
stru cumplită, îndurați-Ve a ne scăpa câtă se pole mai 
curăndă, căci altcum poporulă intregă amăgită, înșelată 
așa de amară, percjendu’șl paciința îșl va face elă însuși 
dreptate fală cu mișelulă de elă, dându-lă preste otară.

Pe lângă sărutarea mâniloră Sânție-Vă, suntemă în 
Turlă la 30 luniu 1887. Subscrișî: Primarulă cu jurații 
săi, Curatorele primară cu senatulă școlară și bisericescă 
și membrii comitetului comunală.

Vomă relata resultatulă.
Astfelă se zădărnicesc# progresele scbleloră nostre 

confesionale din comuna nostră prin puternicii situațiunei 
de astăzi, ără opîă ani e silită poporulă a ingrășa ună 
trântoră pe sudbrea sa numai pentru aceea ca ei să aibă 
la mână instrumeniulă, cu carele să pbtă vexa preot.imea 
română și împedeca cultura poporului română.

Dumnezeu resplâ‘ăscă-le odată! N.

Programata cabinetului Ristici.
Sâmbăta trecută ministrulă președinte serbescă Ris

tici a primită o imposantă deputațiune de 150 cetățeni 
din Nișă și din cerculă Nișului, care a îmânată și două 
frumbse adrese pentru regele și pentru guvernă. La dis- 
cursulu șefului depulațiunei, ministru-pre.ședinte Ristici a 
răspunsă inlr’ună discuri# mai lungă, în care a desfă
șurată totodată programul# guvernului său: accentuâ 
menținerea celoră mai bune relațiunî cu marele puteri 
și necesitatea susținerei dărei actuale, pentru ca să se 
pbtă îndeplini obligamentele financiare față cu străină
tatea, căci altfel# s’ar periclita esistența economică a 
Serbiei, a cărei datoriă consolidată e de 277 milibne, 
6r datoria flotantă peste 16 milibne. Prin reforme, prin 
cruțare, prin reducerea cheltueliloră și prin deschiderea 
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în curândă a căii ferate spre Salonică se va îmbunătăți 
situațiunea. Guvernulă va căuta s? incheiă tractate co
merciale cu Turcia, Bulgaria și România. Sub ori-ce 
împrejurare va căuta să se mențină ordinea, gravami- 
nele și abusurile să se înlăture in modă legală. După 
Scupcina or <inară, se va revisui constituția, pentru 
ca să se obțină garanții mai mari pentru siguranța per- 
sănei, a averei și a dreptului.

Emigrarea Ceaugailorii diu Bucovina.
Cetimu în „Revista Politic,â“ din Suceava, 

numărulă dela 1 Iulie n.:
Domnii Maghiari din imperiu sămănă că s’au sătu

rată acuma de frații loră din Bucovina. Entusiasmulă 
seu fanatismulă națională a încetată de când au văzută 
ce elemente capătă de aici, și când au înțelesă că nu 
mai cu vorbe și cu patriotismă nu se potă hrăni câteva 
sute de omeni, care vină în sînulă patriei mame. Cea 
mai mare parte s’au întorsă în Bucovina prăpădiți, rupțl 
și peritorl de făme, cerșindă pe la ușele acelora pe cari 
îi părăsise în sunetulă musiceloră sub fâlfâirea stâguri- 
loră maghiare și sub influența maghiarului Odescalchi (!) 
și a — rachiului.

Acuma și guvernulă magniară s’a adresată călră 
guvernulă locală ală Bucovinei, rugându-lă să mijlocescă 
și să interzică Ciangăiloră din Bucovina, cari mai au 
gustă a părăsi Bucovina, emigrarea în Ungaria, de ărece 
împrejurările nu ar fi oportune și ar lipsi și mijlăcele 
trebuinciăse pentru susținerea loră.

Ună sată de Ciangăi din Bucovina anume Tolova, 
care voia să plece la Ungaria, a căpătată ordină dela 
guvernulă din Cernăuți a rămâne locului, arătându-li-se 
Ciangăiloră și căușele de ce patria mamă nu mai voesce 
să-i primăscă.

Se vede că domniloră Maghiari din imperiu le au 
trebuită bani pentru alegeri și n’au putută cheltui și pen
tru frații loră Ciangăi.

SOIRILE PILEI.
Presânția Sa Episcopulă Ioană Popasu a plecată 

la Karls'oad spre a face o cură de 4 săptămâni pentru 
restabilirea sănătății sale. Pe timpulă absenfărei Brea- 
sânției Sale din diecesă a concredută conducerea și re- 
solvirea afaceriloră curente Preacuvioșiei Sale Părintelui 
Protosincelă Filaret Musta.

—x—
>F<5ia Diecesană* din Caransebeșă, vorbindă despre 

șcălele ungurescl din acelă orașă, despre programa și 
observările direcțiunei aceloră școle, care nu viseză de- 
câtă cultură ungurăscă ori maghiară, îșl esprimă regre
tele că la nici una din șcălele din cestiune nu se pro
pune limba română, deși suntă cercetate de mulți copii 
români. — Noi regrelămă și ne mirămă dc părinții, cari 
îșl trimită copii în șcăle de maghiarisare, er nu în șcăle 
românescl.

—x—
Precum amă mai împărtășită adunarea gen-'rală a 

Kulturegyletului ardeleană se va țină în Sepsi-St.-Gyorgy. 
La adunarea acesta va lua parte și societatea scriitori- 
loră și artiștiloră unguri. Caracteristică în totă tămbă- 
lăulă acesta e, că întregă constă numai din banchete. 
Așa societatea scriitoriloră și artiștiloră plecă la 21 Au
gustă din Pesta la Aradă, unde se dă banchetă ; vine în 
Deva, banchetă, sosesce in Sighișora, ban -hetă; ajunge 
în Brașovă, banchetă; în fine la Vâlcele și Sepsi St. 
Georgy e tămbălăulă celă mare. Trăia nenăco cu banii 
babachii!

— x—

Concesiunea dată firme: Lindheim și comp., de a 
face lucrările pregălităre pentru o cale ferată vicinală 
care să ducă dela stațiunea Brașovă în orașulă Brașovă 
și dela Cârstianii la Zernesci și Vulcană, și dela Bra
șovă la Satuliingă, s’a prelungită încă pe ună ană.

—x—
Stațiunile telegrafice la băile 7ușnadă și Borsecă 

s’au deschisă la 15 Iunie n. pentru durata sesonului.
—x—

Pentru servițiile făcute maghiarismului contra ro
mânismului, ministrulă Trefort a .pricopsită* pe urmă
torii preoți gr. or., pe cari ii scriemă cu numele loră 
»patriotisate« ori maghiarisate: I6nă Csokai în Garbo- 
nacs (?), Petru LuJracs în Valcăulă ungurescă. Idnă Ma- 
rosan în St. Maria, lonă Medrea în Strigy-Plop (?), Naf- 
tanailâ Orics în Găbudă, Pavel Perhaicza în Făzes-Bo- 
gard (?) și Diomsie Glonlyau în Cerna-Cristură cu câte 
50 florini.

—x—
Tribunalulă din Pojunu a pertractată afacerea 

penală a directorului seminarului Dr. Ignaz Halmos și a 
13 tovarăși ai săi. Toți 14 au fostă învinovățiți, că 
au sustrasă din moștenirea răposatului preotă din Csata 
ună libelă ală casei de economii cu suma de 6000 fl. 
Tribunalulă achită pe Dr. Halmos și pe 7 tovarăși ai 
săi, condamnă insă pe ceilalți 6 la câte 6 luni carceră.

—x—
In Mediașu a arsă la 1 Iulie n. atelierulă și edi

ficiile economice ale unui măsară, precum și două șo- 
prăne ale preotului română.

—x—
Foile ungurescl vreu să ne presinte și pe gendar- 

mulă Vasilie Groza staționată în Gilău, care și-a pocită 
numele în «Furedi*, ca Română. Nu păte fi decâtă Ji- 
dovă, Armeană, ori celă multă Țigană. Cum a putută 
ave elă vestitulă nume Groza (Grozea), e misteră. Ce 
bine ar fi când ar scăpa nernulă românescă de tote esis- 
tențele problematice!

—x—
Ună visiliu aflătoră în serviciulă birjarului de aci 

Szasz Denes, întorcendu-se dela Vâlcele la Brașovă, în 
tre St. Petru și Brașovă a încercată să siluiaseă pe o 
fată, servitdre, ce o aducea In birje. La strigătele a- 
cesteia alergă în ajutoră sergentulă polițienescă Honig- 
bergeră, care călărea pela StupinI, și o scăpă din mâ- 
nile visitiului. Credemă că visitiului i se va da o me
ritată lecțiune.

—x—
In Esseg a fo-.tă esecutată prin spendurătore di!e- 

rulă Adnagy recte Hadnagy Istvan din Kacsfalu în co- 
mitatulă Baranya, care în anulă trecută a omorită și 
jefuită pe negustorulă Lazar Vukovics L’a esecutată 
gâdele Kozarek din Pesta.

„Biidos olah.“
(Ună duelO.)

Era ună tiinpfi, când trecea de bună-tonă 
în societatea privilegiațiloră a batjocuri pe Ro
mână, talpa țării, dându-i epitetele cele mai mur
dare. Ună funcționară ungură de pe la Lu- 
goșă, care îșl nutresce spiritulă în tdtă (|iua cu 
gentilețele și delicatețele ce le îndrăptâ mereu fo
ile „patriotice11, salarisate și nesalarisate, la a- 
dresa Româniloră își închipui, că p6te să i se ia 
și astăzi de bună-tonă nemeșăsca pasiune de a 
cinsti pe ună colegă ală său română cu astfelă 
de epitete. Dăr s’a înșelată amară, ceea ce ne 
dovedesce următorulă faptă, care ni-se relatăzâ 
din Reșița-montană cu data de 1 Iulie curentă:

Tre. ăt’.dn pun Lugoșă mi s’a povestită ună < a-ă 
de duelă ce s’a inte.nplată MereurI în 22 lnui“ a. <■. in 
pădurea «Pog iești», aprăpe de Lugoșă, între domni 
Brosceanu, Română, și Gidofalvi, Maghiară, amb i ase
sori comitatensl. Gausa duelului au lostă i-iivintele de 
„biidos olab* (Română putiirosă), cu cari la onorată 
Gidolalvi pe Brosceanu Românulă a provocată ie Un
gură și duelulă s’a făcută eu pîstăle. Des' âr< ândă amân
doi duelanții armele deodată și nefiindă rănită nici unuia, 
pislAIele s’au încărcată din nou, der acum avâu să se 
descarce armele pe rendă. Rândulă a Ibstă ală lui Gi- 
dolalvi ca a celui provocată; elă descărcă așadăr mai 
înlâiu pistolulă dâr n’a nimerită. Atunci d-lă Brosceanu 
a arătată că posede ună sufletă nobilă și că este mări- 
nimosă ca toți Românii și a descărcată pistolulă în aeră. 
Astleliu s’a terminată duelulă**.

întrebare modestă cătră psihologi: In ace
lași casu și în aceeași situațiune fost’ar fi 6re și 
Ungurule totă așa de marinimosfi față cu riva- 
lulu său Românii ?

Alegerea din Baia-de-Crișiu.
Bucuresci, în Iuniu n. 1887.

Lasciate ogni speranza voi che 
intrate. Dante.

Domnule Redacloră ! Să nu cugetați, că aceste și
ruri Vă vină din capitala României vecine. Nu, nici pe 
de departe. Bucurescii, din care vă scriu eu, numiți in 
limba statului: Bukuresd, ă la TatarescI—Tataresd, Bul- 
nescl—Bulnesd, etc. ca tdte comunele din aceste părți, 
suntă o comună curată românescă situată în spre Abrudă 
in marginea orientalâ-sudică a munțiloră Zarandului is
torică, din părțile de odiniără ale Transilvaniei astăzi 
in Ungaria asemenea istorice.

Aici m’am trasă eu după călcarea și violarea drep
tului de alegere a 2407 alegători — mai toți Români — 
din cerculă electorală ală Baiei-de Crișiu, dela 17 Iunie 
n. a. c. Aici voescă a-ml alina durerea nemărginită a 
simțului meu de dreptate, care nu numai singură mie 
mi s’a causată in aceea cj' fatală și rușinăsă a istoriei 
constituțiunei unguresc!.

Resulfatulă alegerei din Baia de-Crișiu dela 17 Iunie 
n. a. c. Vi s’a comunicată pre cale telegrafică. Fasele 
principale ale mișcăriloră electorali din acesta cercă 
premergălâre alegerei încă vi s’au comunicată la fim- 
puhi său Acum voiu a aduce la publicitate mai multă 
numai evenimentele mai de frunte din (Jiua de alegere 
și cele ulteriore. La tăte nu mă potă estinde pentru că 
atunci așă ave să scriu ună tomă întregă de nelegiuiri, 
ași avă să facă o listă lungă de păcate constituționale 
ungurescl.

Deși aderenții contra - candidatului Hollaki Imre, 
advocată din Deva ți candidată cu programa oposițiunei 
moderate maghiare, erau mai numai alegătorii maghiari, 
forte puțini, cam vre o 2—3 sute cu oficiali cu tolă^ 
câți suntă in acesta cercă, lupta de alegere totuși se 
prevedea a fi mare și desperată, der numai și numai 
din causă, că întregă aparatulă administrativo în frunte 
eu vice-șpanulă comitatensă Barcsag Kalmdn, s’a pusă 
in serviciulă lui Hollaki, folosindu-se in favărea reușirei 
acestuia de tăte mijlocele, de cari dispune o adminis- 
trațiune ca cea ungurescă de astăzi: intimidări, presiuni 
și terorisărl de totă soiulă, amenințări, suspendare de 
antiști (primari) comunali, etc. și unde tăie aceste 
n’au fostă de ajunsă, acolo s’a purcesă cu corupțiunea 
bânăscâ, cu cumpărarea sufleteloră nevinovate; și mai 
pe urmă — nefiindă nici acestea de ajunsă pentru cu
cerirea sigură a unei inaioritățl ăre-care absolute dintre 
2407 elegătorl — s’a luată refugiu la „ultima ratiou, la 
„argumentum ad liominem’ la forța brută de calibru 
asiatică la forță armată și anestârl cu gendarml cer- 
cândă, ca prin aceste instrumente demne de o epocă 
barbară, să facă imposihile persănele, cari avău ună 
rolă ăreeare conducătoră în sînulă partidei române na
ționale.

Arestări s’au făcută aiâiă in Bradă câtă și în Baia 
de Crișă nu numai în filele anteriăre, ci chiar și în <jiua

FO1EETON U.

Nesdravfcnuliî.
Poveste de Ioană Georiescu.

(Fine.)

Mai trecu ce mai trecu și impăralulă roșu eră 
trimise împăratului albă o însărcinare, că anume acesta 
să caute celă mai isteță săgetătoră din împărăția sa, 
care să fiă în stare a’i săgeta cea dintâiă bucătură, 
care o va duce elă la gură în <Jiua de Basci; căci de 
nu, elă va veni cu ăste asupra lui și ilă va bate de nu 
va rămână nici petră pe pălră.

Acum Impăratulă albă eră se puse pe gânduri și 
nu scia ce să facă. A adunată eră pre toți invățații 
din împărăția sa, însă nimeni nu-lă sciu învăța.

Atunci se duse fata ără la •Năsdravănulă» și se 
rugă să-i tâlcuăscă și acestă întrebare. Acesta insă de 
asfă-dată nu mai voi, dăr tjise cătră lată, că să se mi- 
lostivăscă impăratulă și să slobăză pe toți robii din tem
niță, căci intre ei s’ar afla anulă care să pătă tălcui și 
acea întrebare.

Fata se duse la impăratulă și îi spuse, că ea ar fi 
visată că până nu va slobozi pe toți robii din temniță, nu 
i va pută tălcui nimeni acea întrebare, căci între aceia 

ar fi unuia, care ar pute tâlcui și acea întrebare. îm
păratule se învoi și la acăsta și a poruncită să slobădă 
pre toți robii din temniță, insă nimeni nu-i putu da nici 
o învățătură. Atunci se rugă fata să slobodă și pe fe- 
ciorula de purcară diduită de viu în tjidă. La acăsfa îm
păratule se spăimântă și se minună multă, deărece elă 
a crt*4'lt0, că acela trebue să fiă de atâta limpă morlă, 
încâlă numai osele să i se mai găsăscă. A poruncită în
dată să spargă (jidulă și să caute după fecioriile de pur
cară, dăcă mai trăiesce ori e mortă? Ce mare mirare 
îi cuprinse pe toți aflându-lă viu I

Acum au fostă dusă înaintea împăratului, care ii 
spuse întrebarea trimisă de impăratulă roșu. Năsdravă- 
nulă nu se socoti multă și’i spuse împăratului, ca să 
facă ună turnă forte înaltă in care se va sui elu în diua 
de Basci și de acolo va săgeta până la impăratulă roșu. 
Impăratulă albă primi sfalulă dată de Năsdravănulă și 
porunci să tfidescă turnulă acria înaltă. Totodată i-a 
făgăduită, că de va pută isprăvi elă lucrulă acela șl-lă 
va face ginere și’i va da lui jumătate din împărăția sa.

A trecută ce a mai trecută și; a venită timpulă 
Pasciloră, Atunci «Năsdravănulă« s’a suită în turnă și 
uitându-se de aco'o, a văzută pe impăratulă roșu, că 
tocmai ședea la măsă. îndată le-a spusă, ca să se pună 

și ai împăratului albă la mesă. Când impăratulă roșu a 
luată întâia bucătură. a fostă săgetată de cătră «Năs
dravănulă«, încâlă îndată îi căcju bucătură josă din 
mână.

După ce a săgetată pe impăratulă roșu, impăratulă 
albă îndată l’a luată de ginere și a făcută ospăță mare, 
mulțămindă lui Dumnezeu, că șl-a putută căpăta ca gi- 
nere ună așa omă «năsdravănă».

Aucjindâ despre cele întâmplate impăratulă roșu a 
trămisă răvașă 'a impăratulă albă, ca să trimită la elă 
pre ginere-său să văcjă, că ce omă e acela. Năsdravă- 
nulă a plecată îndată la drumă, și s’a dusă departe, 
departe, pănă ce a ajunsă într’o luncă frumOsă unde 
erau 12 pluguri, eră după ele era ună omă, care iote 
brazdele, câte le făceau acelea 12 pluguri, le mânca și 
iotă ijicea că’i e fOme.

Vătjendu-lă pe acela «Năsdravănulă,1* s’a mirată 
multă de elă; apoi l’a întrebată, că cum îlă chiamă ? 
fir acela răspunse, că ilă chiămă «Flămânzilă** Năsdra
vănulă l’a rugată să vină cu elă, și acela să învoi în
dată. Astfelă se duseră amândoi pe cale înainte pănă 
ce au ajunsă la o mOră. Acolo au văzută la iatjulă 
morii stândă ună altă omă, care totă apa ce curgea pe 
iază o bea și totă Zicea, că ii e sete. Pe acela 11$ 
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de alegere. In presura alegerei, spre indignațiunea ge
nerală, fu purtată sub escortă de gendarml tenărulă și 
bravulă preolă din Țlerețlelă împreună eu trei țărani pe 
strada principală a Bâtei de Grișiu deia Foni ii la PilatO 
și îndărătă, ca scandalulă să fiă mai mare și alegătorii 
partidei năstre naționale să se infrice, fiindă dusă adecă 
mai ăntăiu la iudeță, de acolo—fiindă că trecuseră ărele 
ofuiăse — la locuința judelui eercuală, și de aci apoi er 
îndărătă la județă, unde în urmă fu arestată.

Alegetorii partidei naționale române, mai cu semă 
cei din comunele cele mai îndepărtate, <a să nu li se 
întâmple ceva preste nople și ca să nu tiă impedectiți au 
preferită a sosi la Baia încă eu (jiua in presăra alegerei. 
Miliția destinată pentru alegere, două companii dela Orăș- 
tia, in frunte cu maiorulă Borsi, sosise încă pe la 12 
ore în (jiua premergălăre alegerei. Cei mai mulți alegă 
lori însă au sosită diminăța pănă pe la 7 ore, când era 
adunată in Baia ună poporă de peste 2500 de omeni din 
cerculă electorală. De multă nu s'a adunată li alegere 
atâta popotă și atâția alegători, ca cu acăstă ocasiune. 
A fostă tmposantă mai cu semă intrarea în Baia a unei 
grupe de alegători din partida națională română sosindă 
din pretura Bradului cu ună șiră lungă de călăreți și 
trăsuri cu stindarde, cununi și flori, mergândă dealun- 
gulă stradei principale pănă la locuința d-nului Petru 
Truța,. advocată in Bata de Crișiu și candidată cu pro
grama română națională din Sibiiu, fâeendă pe cale can
didatului nostru cele mai frumose ovațiuni.

Timpulă de diminăța n’a fostă prea favorabilă ale
gerei. Bre la 7Va ore a începută a căde o pldiă to
rențială. Alegătorii neavendă unde să se scutescă cu toții 
cei mai mulți au fostă siliți a rămâne in ploiă sub ce
rută liberă.

Intr’aceste alegătorii iotă mai veneau incă. Vre-o 
4—o corleși nerușinați d’ai lui Ilollaki importați din alte 
cercuri avpau deplină libertate d a opri trăsurile cu ale
gători pre strade și a-i îndrepta spre curtea otelului la 
„Cerbu“ unde era loculă destinată pentru Hollakiști. 
Brotestulă partidei naționale în contra acestui abusă ne
rușinată, n’a ajunsă nimică. De aici am dedusă încă 
de timpuriu, ca contrarii, cari aveau la mână și în 
libera disposițiune nu numai aparatulă administrativă 
și polițienescă cu gendarml, ci chiar și miliția, ai că
reia comandanți și oficert cran aleși anume după chi- 
pulă și asemănarea vice-comitelui Barcsay, care miliția 
sta la disposițiunea președintelui de alegere, repeteză: 
am dedusă, că suntă deciși a purcede întru tdte pănă 
la estremitate, mai cu semă atunci, când au văzută că 
șirurile loră suntă așa răii și re.-transe. Nici nu ne-amă 
înșelată în presupunerea ilustră.

Cu tăte aceste, noi aveamă alegători destui, con
trarii n’aveau nici pre jumătate aiâția, câți aveamă noi 
d’ai noștri pronunțați. Der de aceea și umblau în susă 
și in josă galbeni cum e căra și nu sciau ce să facă.

Fiindă numărulă alegătoriloră mai mare decâtă 
15C0, era decisă, cum dispune legea, ca votarea să se 
facă la două delegațiuni culegătăre de voturi. Optă 6re 
trecuseră de multă și aclulă de alegere itică totă nu s’a 
fostă începută cum dispune legea: ca la 8 ore a. m. să 
se incăpă alegerea, apoi într’o jumătate de oră să se 
facă candidările și punctă la 9 ore să se incepă votarea. 
Trăgănarea a fostă cu scopu, ca actulă de alegere să se 
potă prelungi până în nopte târtjiu, când contraîii erau 
deciși a pescui in tulbure, cum s’a și întâmplată.

Infr’ună târcfiu sosi in sala cea mare dela ■Cerbă* 
prolopretorele Mârkossy, care abia și-a aflală lista ofi 
cială in pată la ospătarulă Gyukits, jură pe președintele 
de alegere Imets, care apoi juiă pe ceilalți și în fine cu 
mare greutate se începu aclulă de alegere.

Localitățile delegațiuniloră electorale erau: pentru 
delegațiunea I, la care erau împărțite comunele din pre
tura Baiei de Crișiu, la casina ungurăscă, ăr pentru de
legațiunea a II, la care erau împărțite să voteze comu
nele din pretura Bradului, la ospătăria >Cerbulă«. La 
cea dinfâiu a presidată președintele de alegere Imets 
Ignacz advocată din Deva, la doua cunoscutulă Mihalovits 
Tobias lostă pretore. Ca președinte substitută sa preum-, 
biată și permutată dela o delegațiune la alta domnule 
P. Gligoru. Bărbați de încredere din partea domnului 
Truța au fostă la delegațiunea 1, V. R. Damianu pro
topopii și Dr. G. llea când, de adv., er la a doua A. 
Mo’dovantl proprietară și G. Bogdană parochă.

Noteză din capulă locului, că nelegiuirile cele mai 

chema „Sorbilă“. Năsdravănulă ilă rugă și pe acela să 
vină cu elă, căci (jise elă, că i va duce la mâncare și 
beutură unde se voră sătura cu toții. Când mergeau 
ei toți trei pe caie înainte, ătă că vădă intr’ună câmpă 
ună omă, care sta între 99 de focuri și totă (jicea că 
i e frigă. Be acela ilă chema „Gerilă-. Năsdravănulă 
l’a chemată și pe acela cu elă și așa au plecată cu 
toții înainte. Ajungănd toți patru la impăratulă roșu, 
Năsdravănulă ii spuse că elă este ginerele împăratului 
albă și că aceștia îi suntă depulațiiinea lui. Impăratulă 
roșu a poruncită îndată să taie câteva păreehî de boi și 
să aducă câteva buți de vină, că are să ăspete depula 
țiunea sosită. Totă odată îi amenința impăratulă, că de 
nu voră mânca tote mâncările și de nu voră bea Iote 
beuturile câte Ii se voru pune pe măsă înainte, voră fi 
pedepsiți cu mărie.

Der șl-a aflată ămenii! îndată ce li s’au pusă mân
cările, „Flămânzilă» a (JisO cătră tovarășii săi să se dea 
mai la o parte și să’lă lase pre elă singură să mânce. 
Acesta îndată a mâncată tote mâncările, ce s’au pusă 
pe măsă, fără să rămână măcară câtă să orbesc! ună 
șorece. După >FJămân4ilă“ au urmată „Sorbilă". Acesta 
luă numai cepulă dela buți, apoi le puse la gură și beu 
totă vinulă din buți ca când ai bea un pahară de vină numai.

multe și volniciile cele mai mari s’au comisă la dele
gațiunea I, „sub răspunderea personală a președintelui 
de alegere Imets'.

Și localitatea a fostă aici mai corăspunZătâre și ca 
și inadinsă alesă pentru d’a se pută comite mai multe 
abusuri și fărădelegi, fiindă o odaia laterală prin care 
intrau alegătorii să voteze. In acestă odaiă, în care Hol- 
lakistii aveau dreptulă corleșirei patentate, s’au comisă 
abusurile cele mai multe și mai flagrante. fir°sce fotă 
sub scntulă «responsabilității personali, a lui Imets.

Der, ca să nu mă estmdă pre departe și ca să nu 
pierdă șirulă cronologică, fiindă candidările făcute în re
gulă, după ce s’au cerută dela d-lă Truța din partea 
președintelui Imets unele deslușiri, că este oie domnia 
sa alegătoră ori ba, abia intr’ună târziu după nouă ore 
s’a începută votarea la ambele delegațiuni, declarândă 
președintele Imets mai înainte de Iote, că primesce can
didatura ambiloră candidați, insă cu adausulă că dedre- 
ee d-lă Truța n’a justificată că ar fi alegătoră voturile 
date pentru domnia sa le va nimici tote și le va consi
dera de nule, chiar și decă s’ar întâmpla (ceea ce din 
partea lui Imets a priori era eschisă să aibă majoritate.

Insă acestă enunciațiune presidială corteșescă n’a 
descuragiată pe partida națională a d-lui Truța. Dovedâ 
este resultatulă alegerei, care deși nu după formă der 
in merită este o învingere morală destulă de frumdsă, 
pentru că contrariloră a totă ce este românescă, cu tâte 
opintirile, forțările și abusurile fără de capătă, dintre 
2407 alegători, abia lî-a succesă a storce o maioriiate 
de 85 voturi.

Ar trebui să mă estindă departe, dec-ă așă voi să 
descriu intregă decursulă alegerei, decă așă voi să dau 
la publicitate într’o iconă completă intregă firulă abusu- 
riloră și volniciiloră comise în contra liberei esercitâri a 
dreptului de alegere ală alegătoriloră din acestă cercă.

Destulă că alegerea dela începută a fostă pornită 
pe calea ilegalității, deărece s’a începută cu multă mai 
târdiu decâtă cum prescrie legea electorală.

Din decursulă alegerei este evidentă, că intregă 
purcedere electorală a elicei Hollakistiloră a fostă stave- 
rilă înainte în detaliu, și încă așa ca pe Truia să-lă 
dobore cu totă prețulă, chiar și decă ar fi căpătată ma- 
ioritate absolută. (Va urma.)

Sciri militare.
Danemarca. S’a introdusă în armata danesă pușca 

cu repetițiă cu calibru de 8 milimetri, și cu magaziă in
dependentă. In acestă armă inse o importantă inova- 
țiune a fostă introdusă. Cu ajutorulă unui mecanisme 
tăi te simplu, invenlatorulă a utilisată mișc rea de recu- 
lare pentru a deschide, încărca și închide pușca, care 
devine astfelă automată. Trăgătorulă n’are trebuință 
decâtă să încarce prima lovitură și pote să țină pușca 
la ochi atâta timpă, câtă are inunițiunî. Tragerea de
vine multă n ai repede, cele șase cartușe în magazie pot 
ti intrebuințate în câteva secunde. Mișcarea de reculare, 
care este desagreabilă și face să se perdă timpulă, a 
devenită astfelă o forță folositore.

SC1RÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

JASZBERENY, 5 Iulie. — Pe când se in- 
struau eri pionerii honvedi călări, esplodă pe 
loculu de esercițiu depărtată de trei sferturi de 
oră unu cartuș! (patronu) de dinamită. Locote- 
nentulu Szakacsy voi să le arate cum se umblă 
cu ea suboficeriloru, cari steteau împrejtirulo me
sei pe eare se aflau patrdne, când elfi aprinse 
șinorulu, cu care se dă focii, se produse o înfri
coșată esplosiune, apoi o a doua esplosiune și 
54 de 6meni fură ridicați în aeră. După ce se 
așetjtl fumulu, se vătjură zăcendu jură împrejură 
morți și răniți. După o versiune au fostă omo- 
rîțl 4 ofițeri și 16 6meni, ăr 19 răniți; 10 ră 
nițl au fostă deja după amătjî amputați, 6 au

După ce ei au mâncată tăte mâncările și beuturile 
ce li s’au pusă înainte au începută a mai cere dela îm- 
păratulă roșu. Acesta cam supărată pe nisee ăspeți așa 
obraznici, a poruncită și i-au băgată intr’ună cuptoră 
forte mare și mai înferbentată de 4ece ori ca cum e 
când faci pânea, ca acolo să se prăpădescă de flacăra 
focului. Când a intrată însă „Gerilă" a suflată numai 
odată și foculă îndată s’a potolită de au putută sta eu 
toții în cuptoră și li-a fostă numai bine.

In diminețâ urmălore când s’au dusă slugile împă
ratului, ca să le măture afară din cuptoră dsele arse, îi 
aflară pe toți în vieță. Apoi au înseiințată pe împăra- 
tulă despre acăsta, care a și poruncită să-i slobodă a- 
casă. Le-a mai dală și multe daruri, ca să ducă la 
impăratulă albă.

De atunci nu a mai cercată impăratulă roșu pe 
impăratulă albă cu nici o probă vă^endă, ce 6meni pu
ternici și «năsdravenl" are acesta în împărăția sa; ci 
au trăita in bună înțălegere și pace.

Și de n’oră fi murită și aslătjl mai trăescă. £r eu 
mă șuii pe ună cuiu și nu mai am ce să vă mai spuiu 
și mă puseiu pe o găină, ea să nu umblu prin tină, a- 
poi sării pe ună cocoșă, ca să nu umblu pe josă. 

murită curendu după aceea din causa raneloră. 
Amărunte lipsescă încă.

BERLINtf, 5 Iulie. — Impăratulă a ple
cată asără la Ems.

TERNOVA, 5 Iulie. — Sobrania a alesă 
presidiulă. Afji ajunge la ordinea (Jilei raportulă 
deputațiunei trimese pala puterile europene. Se 
asigură, că gtivernulă va propune trei candidați 
la t.ronu, dintre aceștia fiiî-care ar primi alegerea.

DIVERSE.
Hipnotisarea in loculu clorofornisării. — Se a- 

nunță din Parisă; Cunoscutulă doctoră Pozzi făcu în
cercarea de a întrebuința la operațiuni hipnotisarea în 
loculă clorofornisării. Succesulă a fostă strălucită.

0, aste femei! — Dorința cea mai ferbinte a fie
cărei femei este a<p de sigură o călătoriă de vără mai 
alesă la băi, dăr bărbatului nu-i dă totdăuna mâna a 
împlini o astfelă de dorință a soției sale. La acăsta 
înșelăciunea, care stă în mare măsură la ordinele tu
turora fiiceloră Evei, trebue să ajute, și la o astfelă de 
înșelăciune plăcută a recursă și soția unui fabricantă 
însemnată. Ea voia să călătorăscă cu orice preță, dăr 
bărbatulă se opuse. Atunci să adresă ea la amiculă 
bărbatului ei, îi descoperi dorința sa de călătoriă — și 
astăzi e deja cu bărbatulă său pe drumă. Cum ajunse 
la asta? Amiculă făcu o prinsâre cu bărbatulă ei pe 
300 de fl., că acesta nu va pleca în cursă de o săptă 
mână cu soția lui in călătoriă pentru o lună de (file. 
Bărbatulă negreșită voi să câștige acestă prinsăre și a 
și câștigat’o căci, după cum amă (fisă, e deja pe drumă. 
Elă a câștigată așaderă cei 300 de fl., e întrebare insă 
se va bucura elă de câștigă, când va afla, după cum 
gâcimă noi, că șirăta nevastă a dată mai nainte ami
cului banii prinsorei, numai ca în urma acăsta să plece 
in călătoriă?

0 curicsă proprietate a țifrei 37. — Inmulțindu-se 
acestă cifră cu una din progresiunile aritmetice 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21, 24 și 27, tote produsele ce derivă 
din acestă înmulțire se compună din trei țifre egale, și 
adunândă aceste țifre între densele, ese totd’auna o sumă 
egală cu țifra factorului cu care s’a făcută înmulțirea. 
Etă o probă complectă:

37 37 37 37 37 37 37 37 37
3 6 9 12 15 18 21 24 27

111 222 33 444 555 666 777 888 999
Aeronautulii amoresatu. — Se scrie din Barcelona: 

De curendă aeronautulă Fernandez atlându-se din întâm
plare pe pămentă, se înamoră in fata unui cetățănă bo
gată numită Donacdo. Fata îi respinse declarările și 
pețirea din partea lui cu observarea, că nu voiesce ună 
bărbată, care rătă'esce în continuu deasupra coperișelor. 
Fernandez răspunse suspinândă: „Nu potă trăi fără D-ta 
nici pe pămentă, nici in aeră; mi-ai dată sentința de 
morte,* In 10 luna trecută să sul Fernandez, ca de o- 
biceiu în balonă, dăr când voi ajutorulă lui să între în 
gondolă, tăiâ iute funiile și se înălță repede. Când ba
lonulă ajunse la înălțime de aprăpe 100 metri, se au(fi 
o detunătură, o flacără se ridică în susă și corpulă ae- 
ronautului cădit armândă la pămăntă. Ce mai ajunse 
din trupulă lui pănă josă, nu era decâtă o massă diformă, 
Omenii, cari urmăriră balonulă cu ocbianulă, susțină, că 
ară fi observată, când Fernandez a aprinsă balonulă cu 
ună fitilă.

*
* ♦

Unu procesă alu sesonului. — Sesonulă de vară 
a adusă cu sine următorulă procesă, care s’a pertrac- 
tată de curendă înaintea judecătoriei de cercă din Hie- 
tzing. Domnulă G. inehiriâ dela dăuna I. L. Speifing, 
strada Mayerhoff, o «locuință de vară bine conformată." 
Așa spunea celă puțină biletulă de închiriată. Domnulă 
G. însă n’avă norocirea de-a se bucura de acestă însem
nată comfortă ; căci deja pe la 3 6re jdupă ameiji, nă
văliră asupra lui și a familiei sale o groză de insecte 
flămânde, cu omorîrea cărora n’a putută termina nici 
pănă în diminețâ viitâre. Ne mai putândă suferi în cele 
din urmă, chiriașulă pirî pe dâmna I. L. ca să strice 
contractulă de închiriare. Judecătoria de cercă din Hie- 
tzing recunoscu dreptatea cererei acusatorului cu condi- 
țiunea, că d-nulă G. să depue jurămentulQ propusă de 
elă și respinsă de acusată : ,că dela 3 6re p. m. pănă 
în diminăța viitore la 5 ore au fostă omorite de elă și 
familia lui celă puțină 100 de ploșnițe (păduchi de lemn) 
și că ună numără mare de ploșnițe ce nu să p6te es
tima in cifre au scăpată de aceeași sârte numai prin 
fugă.« Domnulă G. depuse acestă jurământQ cu cons- 
ciința împăcată și (u astfelă scăpată de contractă. La 
apelulă ce l’a tăcută acusata la judecătoria supremă a 
țării din Viena, sentința a fostă întărită pe basa, că un 
numără atâtă de mare de ploșnițe face o locuință de vară 
nelocuibilă.

Editoră: lacobfi Mnreșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu.



GAZETA TRANSILVANIEI 1887.
Nr. 138

Oxaaola bur*» ilfl Vioiifc
dic 2 luliu s1. o. 1’M7

Rentâ de aurd 5°/v . . . 101 45
Rentă de hărtiă 5»/0 . . 87.90
ImprumutulO eăilord ferate 

ungare..........................it’l 7o
Amortisaren datoriei căi- 

lorO ferate de ostii ung.
(1-nia emisiune) . . . 97 75

Amortissrea datoriei eăi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127

Amortisarea datoriei căi
lor» ferate de osia ung. 
(3-a emisiune) .... lltj

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

mișfl..............................  10440
Bonuri cu cl. de [sortare 104 40
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri eroalo-slâvoni; , . 102 2o
Despăgubire p. ilijnm d<‘

vinii ung.............................100.10
împrumutul»! cu premiu

ung.....................................1'^2 25
Losurile pentru regulare»

Tisei și Segedinului . 122 95 
Renta de hlrtiil austriacil 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aura austr. . 112 55 
Losurile din 1860 . . ■ 136.75
Acțiunile băncel austro-

ungan . t'86 —
‘ Act. bAncel de credita ung. 286 o5 

Act. bincel de credita austr.282.10 
Argintul»! —. — GalbinI

împâritescl ................. & ‘‘’i»
I Napoleon-d’orl .... 10.04

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

I

Cursuiu plețoi Brașovu 

cm 4 luliu st. n. 1887

Bancnote romanesc) . . . . C

Argint românesc.....................

Napoleon-d’orl..........................

Lire turcesc)..............................

Imperial)..................................

Galbeni......................................

Scrisurile fonc. »Albina» 6°/p .

„ • » »

| Ruble RusescI , . .

' Diseontuîu » I

utiip 8 60 Ver.d. 8.63

. 8.55 8.60

9 97 10.02

. 11.30 > 11.34

» 10.30 • 10.34

. 5 89 » 5.93

» 100.— ■ 102 - -

„ 98- > 99.—

. 113.— ♦ 114.—

7—10°/, pe ană.

■1
f

Nr. 2637 — 1887.

Publicațiune.
Din partea si bscrisului perceptorată orășenescă se aduce la cu- 

noscință publică că registrele demăsnrătdre de dare făcute de înspecto- 
rulă reg. de dare, cari conțină propunerile dărei de venite clasa a III. a 
mai josă subscrișiloră contribuențl pe anii 1887, 1888 și 1889, suntă 
în sensulu §. 18 ală art. de lege 44 din 1883 pe timpu de 8 Z’le în- 
cependă din 5 iulie a. c. st. n. până inclusive în 12 Iulie în fiă care Z> 
dela 8—12 6re înainte de prânzi și după prânZă d'da 3—5 6re espuse 
spre privire publică ca ori și cine să aibă ocasiune a se informa at.âtă 
despre prescrierea dărei sale câtă și despre a altora și să-și p6tă face 
eventualele observări.

Aceste observări suntă a se înainta în scrisă în timpulu de susu 
de 8 Z'îe inspeetoratulu regiu de dare din locă, mai tai'Ziu la comi- 
siunea deinăsurătâre de dare.

Totodată prin acâsta se aducă la cunoscință și Zilele de pertrac
tare a comisiunei demăsurătâre de dare în cari se voru pertracta și sta- 
tori darea de venite clasa a III. a mai joșii subscrișiloră cu acea obser
vare, că pertractările se voru țină în fiă-care di înainte de pranZu dela 
8—12 6re în casa magistratului orașului la sfatu în piață Nr. 1, la cari 
pertractări fiă-care contribuentu seu în persdnă său prin plenipotențiatu 
legală este îndreptățită a-se representa și a-șl face observările sale con
tra propuneriloru de dare, cari în sensulu §-lui 11 ală art. de lege 
44 din 1883 au valdre pe 3 ani.

Reclamațiunile se iau în pertractare în următorulu șiră și adecă: 
Joi în 14 Iulie 1887: Lemnarii, aurarii și măsarii. 1—52 ală 

registrului.
Vineri în 15 Iulie 1887: Mdșele, trifterarii și birjarii (fiaclierii) 

Nr. 53—130.
Sâmbătă în 16 Iulie 1887: Curățitorii de mațe, prețuitorii și exe

cutorii judecătorescl și cordonierii. Nr. 131—189.
Luni în 18 Iulie 1887: Cismarii și confetarii. Nr. 190—241.
Marți în 19 Iulie 1887: Strugarii, măiestrii de clădiri și antre

prenorii, peptenarii, fotografii, zugrăvitorii de odăi, icdne, de firme, pic
torii, văpsitorii de straie de lână și de piei, friserii și bărbierii. Nr. 
242—295.

Mercurl în 20 Iulie 1887: Posesorii de băi, arendașii de băi, că- 
rătorii de nisipă și cărăușii. Nr. 296—375.

Joi în 21 Iulie 1887: Fabricanții, țesătorii de lână, posesorele 
grădineloru de copii, apothecarii (farmaciștii), maeștrii de instrumente 
musicale, turnătorii de clopote, ștrimfarii și redactorii. Nr. 376—424.

Vineri în 22 Iulie 1887: Putinarii, tapețierii, corfarii, urloierii, 
posesorii instituteloră de prostituțiune, fabricanții de cară, grădinarii, pe-

neguțătorii dela
rierii și manușierii. Nr. 425—470.

Sâmbătă în 23 Iulie 1887: Sfernarii 
litera A—D. Nr. 471—521.

Luni în 25 Iulie 1887: Sfernarii și 
Nr. 522—566.

Marți în 26 Iulie 1887: Sfernarii și 
567—621.

Mercurl în 27 Iulie 1887: Sfernarii și neguțătorii dela lit. 
622—677.

Joi în 28 Iulie 1887 : Sfernarii și neguțătorii dela litera 
678—741.

Vineri în 29 Iulie 1887: Sfernarii și neguțătorii dela lit. 
742—792.

Sâmbătă în 30 Iulie 1887: Posesorii și arendașii de cârciume, 
cârciumarii, posesorii de cafenele, de restaurațiuni de bere și hotelierii 
dela litera A.—E. Nr. 793 — 847.

Marți în 2 Augustă 1887 : Tot.u aceia dela lit. F.—K. Nr. 848—908. 
Miercuri în 3 Augustă 1887: Totă aceia dela litera L.—R. Nr. 

909—960.
Joi în 4 Augustă 1887: Tot.i'i aceia dela lit. S.—Z. Nr. 961 —1025. 
Vineri în 5 Augusta 1887: Faurii, zidarii, compactorii (legăt.orii 

de cărți), tipografii și litografii, pietrarii, pardositorii, tunarii, notarii reg., 
ascuțitorii, opticii, lăcătușii și colect.anții de loteria. Nr. 1026—1087.

Sâmbătă în 6 Augustă 1887: Instructorii de musică, de limbă, 
de desemnă și de dansă, posesorii de institute private, morarii, posesorii 
și arendașii de mori, posesorii de mori de artă și de dîrste, arendașii 
de dîrste și dîrstarii. Nr. 1088 —1147.

Luni în 8 Augustă 1887: Măcelarii, salamierii, tăietorii de miei, 
afumătorii de carne, societatea de cojocari și cojocarii. Nr. 1148 —1209.

Marți în 9 Augustă 1887: Inginerii dela Nr. 1210—1211, me
dicii, orologerii, dela Nr. 1214—1246. și advocații, dela Nr. 1384—1405.

Miercuri în 10 Augustă 1887: Șielarii Nr. 1212, 1213, pitarii 
(brutarii), turtarii și plăcintării dela Nr. 1247—1300.

(boltașii) și

neguțătorii (lela lit. E—H.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

neguțătorii dela lit. I.—L.

M.—N.

R.—S.

T.—Z.

AVISU.
Dedreee înl-am pârâsitii afelierulu meu 

tografic.fi de mai ’nainte din Strada căldâr;tr;]orl-, 
de josă Nr. 506, îmi permită a fac^ cunoscută 
onor, publică c.ă (Ic ad îna.Ditc primescu a fo
tografia precum și peste totă comande numai în. 
atelierulu meu nou construită, corespunZâtoră ee- 
loru mai moderne pretențiunl ale artei, în, Strada 
căldărariloră de susă Nr. 487,

Cu t6tă stimfț

Peopold Adler,
fotografă.
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Joi în 11 Augustă 1887: Schimbătorii de bani, îngrijitorii de 
incasso, postării tunătorii de postavă, postovarii, căldărarii, turnătorii 
de aramă și cositorii, posesorii instituteloră de curățirea rufeloră, curăți- 
torii de haine, croitorii de dame și bărbați. Nr. 1301 — 1359.

Vineri în 12 Augustă 1887: Curelarii, țesătorii, institutele de 
pompă funebră, pielării și agenții. Nr. 1360—1383 și 1406—1434.

Sâmbătă în 13 Augustă 1887 : Membrii orchestrei orășenescl, mu- 
sicanții, făcătorii de vată, vîrslarii și cusătorițele. Nr. 1435—1503.

Marți în 16 Augustă 1887: Vecturanții orășenescl de lemne, vân
zătorii de zarzavaturi și antichități, arândașulă cumpenei orașului, cură- 
țitorii stradeloru și de umblătdre, arendașii băiloră de piatră și de case, 
vânzătorii de verdețuri și precupeții, Nr. 1504—1569,

Miercuri în 17 Augustă 1887; Arândașii de pământii dela Nr. 
1570—1800.

Vineri în 19 Augustă 1887.- Arendașii de pământii dela Nr 
1581—2039.

Luni în 21 Augustă 1887: Aceia cari devină supuși dărei de ve
nite clasa a IlI-a și în registrulu de susu nu suntă induși respective cei 
ce nu s’au supusă încă dărei.

Brașovu, în 4 Iulie 1887.

Perceptoratulu orășeneștii de dare.

irdetmeny.
A zernesti kir jârâsbirosâg râszerol ezennel kozhirre tâtetik, mi- 

szerint iigyvdd Giîroiu Miklos âltal kâpviselt Măria Vlad Roman ferj. 
Batia âs Radu Batia felpereseknek ismeretlen tartdzkodăsa Nicolau Ro
mânii a lui Vlad zernesti illetosâgă alperes elleni 138 frt. 9 kr. o. e. 
sj. irănti sommâs keresetânek târgyalâsâra hatârnapul 1887 evi Iulius 
hă 30-ik napjănak d. e. 8 6râja e birdsâg elott kituzetik.

Felhivatik ennâlfogva ismeretlen tartdzkodâsu alperes, hogy iigyâ- 
nek czâlszerii vedelme irănt a râszere gondnokv.l kinevezet.t Badiu Al- 
dimir helybeli korjegyzo kelloen utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemâ- 
lyesen vagy mâs megbizott âltal jelentkezzek, mert kiilonben mindezek 
elmulasztâsânak kovetkezmânyeit magânak tulajdonitsa.

Zernest, 1887 evi Iunius 116 24-ân. 
zerneștj Rir, jârâ sbir 6s âg.

Penciu, jârâsbirâ.

754 polg. 1887.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Festa:
de persâne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută diminCța.

2. Dela Brașovu Ia Buouresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineta. 
mixte Nr. 318: 1 6ră 55 minute după amătfl.

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

de persâne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăZl. 
mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovă: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minule după ameZl.

A. Plecarea posteloru:
la Beșnovu-Zernesci-Braniî: 12 6re 30 min. după amăijl.

in 
la 
la

B.
Rișnovu Zernesci-Brană la Brașovă : 10 6re înainte da amădl. 
Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m. 
Secuime la Brașovă: 6 6re săra. 
Făyărașii la Brașovă: 2 6re diminăța. 
Săcele ia Brașovă: 6 6re 30 minute săra.

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

«9
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d) 
o)

Dela
n
J»
n
n

Dela

Din
»

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Brașovă

II

Zizinu: 4 6re după ametjl.
Secuime (S. Georgî): 1 6ră 30 minule nâptea. 
Făgărașu: 4 ore diminua.
Săcele: 4 6re diminua.

Sosirea posteloru:

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sS 

bine.'oiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită Ziarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou sâ binevoiască a scrie adresa 
lămurită și sâ arate și postaultimă.

Dâcă se ivescă iregularități la primirea Ziarului onor, abonați 
sunțu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. MANS*

tografic.fi

