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NOU ABONAMENTU

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

ahoniimentrt pe triluniulfi Iulie. Augustă și 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și 
jinitorl ai foiei nostre

Prețulii abonamentului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

face mai ușoră și mai

In desperațiunea lori! Românii din Turțu 
mai adresăză unu recursă cătră episcopulă de 
Gherla și’lu conjură să-i scape câtă se pbte mai 
curendă de învățătorulă, ce li s’a impusă cn forța, 
contra orenduelei autorității școlare confesionale, 
căci la din contră „își voră face ei înșiși drep
tate, dâudu-li! peste ot.ară“.

Locuitorii din Turțu suntu ămenl energici, 
acăsta ni-o dovedesce și procederea loru ultimă 
față c’ună proprietară venetică, care vru să es- 
ploateze drepturile comunei în folosulă său. Ne 
putemă aștepta der, că ei îșl voru face singuri 
dreptate dăcă nu li-o va face ordinariatulă de 
Gherla.

Dăr rugămă pe Prea Sânția Sa episcopulă 
și pe membrii venerabilului consistoriu de Gherla 
să ne spună ddcă, suntă de credință, că este în 
interesulă bisericei și alo scdlei ca lucrurile să 
ajungă așa departe? Ii rugămă să ne lumineze 
cu privire la acestă importantă și gravă casă, 
dăcă în diua de astădl autoritatea bisericăscă și 
școlară nu mai are altă misiune decâtă a lua ia 
cunoștință violentările și călcările de lege bar
bare ale celoră dela putere ?

De câte ori ne-amă plânsă, câ ordinariatele 
ndstre facă pră puțină resistență celoră dela pu
tere, ni s’a răspunsă dintr’o parte seu alta: 
„N'așteptați ca ordinariatele ndstre să se pună 
în fruntea mișcărei oposiționale, căci li suntă le
gate manile; ele trebue să se mărgindscă adî 
la apărarea bisericei și a scoleloră confesionale**.

Intrebâmu acum, ddcă mijloculă celă mai 
bună de a apăra interesele scdlei și ale biseri
cei este de a tăcă și de a se retrage dinaintea 
atacuriloru violente și fățișe ale celoră dela pu
tere? Afacerea scdlei române din Turță nu în
tră de locă în domeniulă politicei militante, de 
ce se sfiesce dăr consistam lă unită din Gherla 
de a pronunța sentința și de a face dreptate 

11 credincioșiloru săi ?
Adevărată că episcopulă Gherlei a arătată, 

spre marea ndstră părere de rău, nu numai odată 
înclinarea de-a simpatisa eu ideile d-lui Trefort, 
dăr dată și doveijl că iubesee ordinea și dis
ciplina în diecesa sa și că scie să fiă dreptă și 
echitabilă față cu credincioșii săi. Avemă infor- 
mațiunl de altă parte că este fdrte gelosă de au
toritatea sa episcopăscă, și nu iubesee nicidecum 
amesteeulu altora în trebile sale. Cum de tole- 
răzâ dăr Prea Sânția Sa mișeliile din comuna 
Turță? Cum de le tolerăză consistoriulu gher- 
lană ? Căci o tăcere așa de îndelungată numai 
ca tolerare păte fi tălmăcită!

Așteptămă cu nerăbdare să vedemu desno- 
dămentulu tristei afaceri școlare din Turțu. Nu 
ne putemu închipui, cu tăte cele petrecute pănă 
în cjiua de acjl, că < 
merge în slăbiciunea 
însuși crănga 
spre rușinea

Afacere? 
ilustrațiune a 
adi bisericile 

părinți 
loră este mare 
împrennă cu

nou
Sep- 

spri-

Pentru Anstro-Uugaria:
pe trei luni 3 fi.
„ ș6se „
„ unu anu 12
Abonarea se păte 

repede prin mandate poștale.
Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe ciiponu numărulă fâșiei sub care 
au primită (Jiarulu.

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

6 „
î,

BrașovU, 25 Iunie 1887.
O comună română îșl susține cu mari jertfe 

șcăla confesională; ea este cercetată de 117 copii 
a căroiti părinți suntu fericiți de a-i vedă pro- 
gresândO. In mijloculu acestei pacinice desvol- 
tărl cade ca unu trăsnetu din seninii ordinulu 
ministrului de instrucțiune nngurescă, ca să se 
înființeze în comuna românescă o șcălă de stătu. 
Șcăla se redică cu mari cheltuell și se aducă doi 
învățători unguri, dăr aceștia n’au cui propune, 
căci șalele acestei șc61e stau gole. învățătorii 
unguri facă raportă la Pesta și guvernulă de
cide a se împopula șcdla de stată cu porta.

Se pune în mișcare aparatulu administrativă. 
Șcdla română confesională are o autoritate supe- 
ridră legală. Guvernulă nu vrea să scie de 
acdsta și fișpanulu ordonă senatului școlară con
fesională de a trimite jumătate din copii dela 
șcdla română la șcdla ungurdscă. Copii preferă 
a merge mai bine acasă și rămână fără instruc
țiune ună ană de tjile.

‘ Se pretecstăză, că șcdla română are încăperi 
prea mici. In urma acdsta poporenii români ră
dică o scdlă paralelă, provă(Jendu-o cu tdte cele 
de lipsă după cerințele legii. Cei dela putere 
împiedecă acum alegerea unui învățătorii har
nică română pentru a doua scdlă și în cele din 
urmă le impună Româniloru ună învățătoră o- 
dată destituită pentru „negligență** și „purtare 
imorală** de cătră ambele foruri bisericesc!. A- 
cestă învățătoră în unire cu primarulu, amenin
țată cu destituire din postă dăcă nu va lucra 
în favdrea scdlei unguresc!, amăgesce 21 școlari 
și-i înscrie la șcdla de stată continuându a fi 
ună modelă de negligență și de imoralitate.

Tdte aceste se petrecă în titnpă de aprdpe 
trei ani și plângeri peste plângeri se adreseză 
de cătră comuna română strîmtorată consistoriu- 
lui scolastică din Gherla.

Consisloriulu, văijendu-să bombardată de că
tră credincioșii din Torță — căci de ei este 
vorba — se hotăresce în cele din urmă a ordona 
o cercetare printr’o comisiune mixtă. Acdsta se 
și face în <|>ua de 1 Aprilie a. c.

Locuitorii din Turță de trei luni și mai 
bine aștdptă înzadaru după sentință. Consisto- 
riulu din Gherla tace, tace și erășl tace. Se co
mite în Turțu cea mai flagrantă violontare a 
scdlei române, cultura română și moralitatea pu
blică este în celă mai mare gradă amenințată, 
dăr sânții părinți din Gherla nu dau nici celă 
mai mică semnă de viață, Par’ că s’ar fi cu
fundată în pămentă împreună cu „Gherla cea 
bogată, picioră de raiu.“ Poporenii din Turță 
suntă cuprinși de-o adencă neliniște. Cine să le 
facă dreptate ddcă mai marii loru îi dau uitării 
tocmai atunci când le sângeră inima de lovirile 
crude ale vrășmașiloru ?

sânții 
derea 
nință

* A

ordinariatultl de Gherla va 
sa așa departe să-și tate 

de sub piciăre și să se pro.șterne, 
veacului, înaintea puterei brutale, 
scălei din Turțu este cea mai viuă 
situațiunei fatale în care se află 
ndstre. Se bage bine de sătnă 

din Gherla ce facă, căci răspun- 
j ca și pericoltilă, ce 
scăla și biserica!

ame

Alegerea din Baia-de-Crișiu.
București, în luniu n. 1887.

Lasciate ogni speranz.a voi che 
intrate. Danie.

(Urmare?

alegere atâta aparatulâ adininis- 
meria și miliția se vede a fi avulă

_______ .a aceștia se 
mai adaugă corteșii privați (căci ceilalți erau corteși pu
blici) ai lui Hollaki, atâta din cercă, câta și unii impor 
tați din alte cercuri electorale, caii toți — afară de li
bera corleșire patentată — mai aveau și drepturi poli
țienesc!. Aceștia puteau dispune, ca dintre partisanii lui

Peniru <fiua de
trativO, câta și gendat   .......,   — 
îndrumări speciale in favoruln lui Hollaki. Li

Truța, cutare să fiă deținutO și închisă, cutare bătută ș 
batjocuriiă, altuia cu forța armată impedecată dela vo
tare, și așa mai departe.

Dintre partisanii lui Truța in decursulă alegerei 
vre-o 50—60 de inși au fostă deținuți și închiși până 
nOptea târditi după finitulă alegerei, mai pre ațâța loviți 
cu pușca și batjocuriți din parlea gendarmeriei. 36na a 
fostă îndreptată mai cu semă și în contra preoțiloră și 
contra elementeloră mai inteligente, dintre cari mulți au 
ajunsa sortea celoră din cele două categorii Afară de 
aceștia jieste 300 de alegetorî Truțaiști pronunțați, parte 
prin forța armată, parte prin alte abusurl și illegalitățl — 
pentru cari in loculO primă numai și numai președintele 
de alegere Imets Ignâcz este vinovată — au fostă for
mală împedecați în esercitarea dreptului de alegere. Din 
unele comune, ca Boldovini, Mestăcănulă istorică. Valea 
mare, etc. ici colea afară de primarii, cari au votată 
pentru Hollaki, alegătorii cu grămada n’au fostă admiși 
la votare de cătră gendarmeriă, din causă numai și nu
mai fiindu că toți, unulă ca și altuia erau pronunțați 
pentru Truța.

Miliția sub conducerea maiorului Bursi — italiană 
de origine din TirolO, astăifl înrudită cu multe familii 
maghiare din corn. Huniâdorei — avea mai multă ună rolă 
passivu și secundară. Holulă conducătoră în «susținerea 
ordinei", lespective in comiterea abusuriloră și volni- 
cieloră în contra esercitărei libere a dreptului de alegere, 
a fostă ala gendarmeriei.

Vice-comitele Barcsag Kalman in tjiua de alegere 
a fostă în Baia de Crișiu, der că în ce calitate și cu ce 
misiune — deși de sine se cam înțelege — nu se scie 
cu positivitate. Destulă că puțini au sciută de presența 
• Măriei Sale' deorece iotă ijiua a stată închisă ia pre
tură, unde numai pre intimii săi îi primia, unde aștepta 
pre totă ora câte ună raportă despre resuliatulă alegerei, 
și unde pre câte ună notară, care a storsă pentru Hol
laki mai puține voturi din popora, și de trei ori l’a ci
tată preste di la sine „ad audiendum verbum".

Bărbații de încredere ai domnului Truța la ambe 
delegațiumle culegătore de voturi, de dimineța pănă săra, 
cu escepțiunea timpului recerută pentru consemnarea 
prântjui, au stata sub supraveghiarea polițienescă a pre- 
ședințiloră delegaliumloră, netiindu-le permisă a părăsi 
localităție de votare, nefiindu-le permisă a controla ac- 
tulă de alegere și după cele ce se întâmplau pe afară 
și pe lângă localitățile de votare. Protestele au fost con
tinue de dimineța pănă sera. Dăr inzadară tdte aces
tea, pentru că Iota atâtă au ajunsă, ca ..
bătut loca la urechi» surdului. Când protestele erau 
mai aspre, și când cereau să controleze și întâmplările 
de pe din afară de localitățile de votare, ei 
la ordine, ba erau amenințați bărbații de 
d-nului Truța chiar și cu închisâre dir. 
țiloră. Abusurile se comiteau vătjendu-le cu ochii, 
cările de lege se făceau pe față, și nu era nici unu re 
mediu, detâtă numai simplu a ceda volniciei flagrante.

La delegațiunea 1. sub „responsabilitatea personală1* 
a lui imets s’au comisă cele mai multe nedreptăți și ile
galități unde intre altele și notarii cercuall, cari la vo- 

• tare dispuneu mai multă de câtă însuși președintele, față 
cu membrii de încredere ai domnului Truța au dovedită 
o purtare care trece departe preste marginile bunei cu
viințe, dăr pentru acesta vinovății n’au fostă îndrumați 
la ordine, cu atâtă mai puțină amenințați cu inchisore, 
cum au fostă bărbații de încredere, car! erau chlemaț! 
a veghia cum se esecutâ legea în era constituțională un- 
gurescă, bărbați de încredere fiinda in missiune oficială 
și ei stau sub scutulă legei ca și insuș! președintele; 
der in Ungaria nu pentru aceea sunto legile, ca să se 
respeeteze, ci ca să se calce în piciore vădendă cu ochii.

La atestă delegațiune era o odaiă laterală prin 
care intrau alegătorii la votă în odaia de votare. Credă, 
câ nu mă înșelă, când <|icO, că în acăstă odaiă s’a fa
bricată căderi a d-lui Truța, Mehibriloră de încredere 
nu le era permisă să între in aeâstă odaiă. Ceta cor- 
teșiloru lui Hollaki lucrau în acesta odaiă. nejenați și 
necontrolați de nimenea. Aici se alegeau alegătorii ca oile 
din stână. In sala de votare, unde legea dispune, că 
afară de persătiele oficiali alții n’au loco, se adunau ne- 
indreptățiții cu grămada. Hollakiștii aveau intrare liberă, cei 
lalțl nu. Truțaiștii prin acea cameră cu greu se puteau 
strecura pănă la presidu la votare pentrucă pe cei mai 
mulț! ori ii corumpeau cu bani stante pede — de cari 
alegători au fostă puțini —, ori — de cari au fostă 
mai mulți — î alungau afară cu gendarmii, și se ra
porta la presidiu, că din cutare și cutare comună nu 
mai suntă alegători de partida lui Truța, ori că absolută 
nu suntă, și atunci erau provocațl la votare numai de 
câtă alegătorii din comuna urmălăre, cu cari ără se 
purcedau iotă în același modă. Hollakiștii veneau firesce 
și prin curtea localului de alegere. Mulți dintre parti
sanii lui Truța nu erau lăsațl nici să între în odaia la
terală, prin care puteau intra la votă, ci erau scoși a- 
fară la stradă.

Alegătorii din comunele, din cari Hollakiștii—afară

și când ar fi

erau îndrumați 
't încredere ai 

in parlea președin- 
, căl

ii nu re-
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pOte icl-colea de primari — n’au putută slârce nici una 
votO, nu erau lăsațî se între nici in curte in massă, ci 
numai unuia câte unuia dela stradă, ca d. e. bravii ce- 
bieni; der nici aceștia toți, ci din unele comune numai 
unii, ca d. e. din Rișca, Rișculița ete. Din unele comune 
când a fosta căfră capătă, alegătorii au foștii împedecați 
dela votare în mână cu forța armată, și tna; nici unuia 
n’a fosta admisă la vota, :a d. e. din Boldovini, Obârșia, 
Mestâcănă etc.

Mai toți alegătorii, împărțiți la acestă delegațiune, 
cari n’au fostă admiși să voteze la rânduhl lorii, in nu
mără de vre-o 300, flămăncfî și setoși cum au stată tâtă 
(fiua la alegere, s’au adunată la stradă grămadă, și au 
așteptată până sera lărcjiu, ea în 6ra de pre urmă, când 
după lege ar fi mai avută dreplă să voteze, să se arunce 
cu ună asaltă puternică de vre-o 300 de voturi preste 
adversarii causei române.

Dâr înzadară, 6ra finală n’a fostă menită pentru 
acesta. Hollakiștii pre lângă Iote fărădelegile comise până 
atunci nu mai aveau încă nici maioritate, nici alegători 
In urmă au lăsată se voteze „morțiP și „absenții11 în 
forma unoră bieți de omeni— in partea cea mai mare 
nealegători — adunați de pre unde numai s'a putută. 
Controla a devenită imposibilă. Acești omeni, bene no- 
tandum, imbrăcați în porlulă comunei respective, la vo 
tare erau provocați prin apelă nominală. Votarea mer
gea ca la comandă. Dintre partisami lui Truța n’au mai 
iostă admiși la vota afară de câțiva in 6ra inchiderei 
alegerii. Apoi ca partisanii lui Truța nu cumva să stră
bată prin cordonă la votare, nici dra din urmă n’a fostă 
ținută până in căpătă. Alegerea la acâstă I delegațiune 
s’a finită cu 10 minute mai de timpuriu, când majori
tatea contrariloră noștri prin abusnri e și ilegalitățile con
tinue era asigurată. La delegațiunea a doua se cfice, că 
nici nu s’a pusă terminală de închidere de celă puțină o 
6ră, cum dispune legea, ci numai o jumetate de oră. Cu 
tdte acestea la prolocolă s’a luată, că votarea s’a înce
pută la 9 bre a. m. și că s’a ținută terminulă drei de 
închidere. Aceste date ale protocoleloră nu corăspundă 
adevărului nici lapteloră întâmplate.

Așa șl-a câștigată Ilollaki minoritate și mandată. 
Să-i fiă de bine.

Altcum resultatulă alegerei n’a fostă unulă și ace- 
lașă la ambele delegațiuni. La delag ițiunea primă Ilollaki 
a fosta in maioritate pe când la a doua Truța. Ilollaki 
— peste Iotă luând — numai în ora din urmă șl-a 
făcută maioritate, ca din secă. La delegațiunea primă 
Hollaki a avută 682 voturi, Truța 167, la a doua Truța 
643 și Holaki 213. Suma: Hollaki 895, Truța 810, 
deci majoritatea lui Hollaki face 85 voturi. In loialitate 
n’au votată peste 702 de alegători, intre cari cei mai 
mulțl suntă cari n’au fostă admiși la votă. f)âeă vo
tarea ar fi decursă în modă legală, decă toii alegătorii 
câți s’au presentată ară fi fostă admiși la votare, decă 
nu s’ar fi nimicită voturi cu nedreptulă, și decă n’ar fi 
votată morții și absenții, atunci chiar și pe lăngă celelalte 
ilegalități comise, ca presiuni, corupțiunl etc., Truța ar 
fi căpătată celă puțină 1000 de voturi, er Hollaki celă 
multă 500 de voturi, împreună cu voturile Ungurașiloră 
și cu cele oficiâse cu totă.

Că resultatulă dela delegațiunea a doua este mai 
favorabilă pentru d-lă Truța, cum m'am informată, ur- 
mâză de acolo, că în pretura Bradului, care a votată la 
acâslă delegațiune, partida națională a fostă mai bine orga- 
nisată, poporulă mai inteligentă și mai avută, notarii 
incă n’au fostă — celă puțină unii — chiar așa ne- 
rușinațl ca cei din pretura Roșiei de Crișiu. Când 
Krasznai prolopretorele din Bradă șl-a luată permisiunea 
d’a amenința cu destituire palam et publice în sala de 
votare pe ună primară dintr’o comună, care votase pen
tru Truța. (Jicendu-i: „te țipă!’ (te aruncă din slujbă) 
atunci venerabilulă primară i-a răspunsă cu indignațiu- 
nea și cu bărbăția demnă de alegătorulă consciu de 
dreptulă său: ,țipă me domnule din pită, că din mălaiu 
nu me poți țipa.a

Notarii Tomuța, Inco, Sida și Dosa din comunele 
preturei Baiei de Crișiu, cari au votată la prima dele 
gațiune, ca demni învățăcei ai protopretorelui Markossy, 
in nerușinarea loră față de alegători au purcesă pănă la 
brutalitate; atâtă în localitatea de aigere câtă și pe a- 
fară mai numai ei au dispusă despre iote sub conduce

rea președintelui Imets și a protopretorelui Mârkossy: 
în localitatea de alegerea stau la spatele alegătoriloră 
și șopteau numele lui Hollaki, când pe alegătorii Truța- 
iștl îi amenințau palam et publice cu secvestre și licita- 
țiune și eu multe altele. Președintele nu dicea și tiu 
făcea nimică. Ba totuși făcea ceva, esprimândă ună mare 
„mulțam," tuturora acelora, cari votau pentru Hollaki. 
Alegătorii din comunele mai sărace au cedată mai ușoră 
pressiunei, n’au putută desvolta resistență suficientă.

(Va urma)

Betlenu, Iunie 1887.

Stimate D-le Redactorii! După ce am văzută că 
in prețuita •Gazetă* incă nimeni n’a raportată despre 
ținuta Iiomâniloră din cerculă electorală ală Betldnului, 
comit. S.-Dobâca, cu ocasinnea alegerei de deputată die- 
tală din 17 îuniu a, c. vină, deși târifiu, a vă raporta 
forte pe scurtă. Românii aici preste totă au ade
rată strînsă la passivitatea otărîtă în Sibiiu. N’a par
ticipată din Tractele Betleanului și Ciceu-Crisfurului nici 
ună preoții, ci s’au absținută solidari cu toții. Dintre 
învățători încă n’a luată parte nimenea, afară de doi 
inși, așa (jicândă cdda tuturoră, ambii iubitori mai multă 
de cârciumă decâtă de pedagogiă. Aceștia suntă: Chita 
din Sireagă, tr. Betlânului și Alexiu Russu din Ciceu- 
Cristură tractulă același, însă aceștia doi n’au așa ifi- 
cândă numărușă nici în ccmunele loră, e vai de ei. 
Dintre preoții unui Tractu vecină a participată la to- 
loloiu numai ună popă gr. or. cu numele Prodană din 
Teuțișiu. Alții nu s’au vâtfulă afară de oficialii comunali, 
ca juifî etc«.

fCIRILE PILEI.
In 28 luniu a reposatu în Caransebeșul ună vechili 

și aprigă luptătoră ală bisericei și națiunei românescl, 
vice-colonelulă pensionată, d lă Iosifă Seracină, in etate 
de 63 de ani. Răposatulă fu proprietară ală crucei mi
litare pentru merite .și ală medaliei de răsboiu, vice-pre 
ședințe ală comitetului comunității de avere a fostului 
regimentă conf. română bănățeană Nr. 13, deputată la 
sinodală eparchială ală dieeesei române de Caransebeșil, 
membru ală comitetului municipală a comitatului Carașă- 
Severmă, președinte ală comitetulni par. gr. or., pre
ședinte ală societății de agricultură din Caransebeșă și 
represenlantă orășenescă. Din multele epitete se vede 
marea activitate a neuitatului râposată pe tâte terenele' 
Ca militară a funcționată ună lungă șiră de ani ea pro- 
fesoră la scdla regimentului confiniară română bănățeană 
Nr. 13, a luată parte la mai multe râsboie, din luptele 
cărora amintimă lupta dela Ferrara, din care Seracină 
s’a inlorsă vulnerată; în 1854 regimentulă lui Seracină 
fu alăturată la corpulă austriacă de armată care a in
trată in Muntenia și Moldova și staționâ în Galați, în 
1859 râposatulă luă parte la espedițiunea a 2-a făcută 
în Tiroid, âr la 1866 în lupta dela Konigsgriitz, Sera
cină a luată parte ca căpilană și s’a reintorsă ca ma
joră decorată cu crucea militară pentru merite. In 
deosebi a desvoltată zelă rară și neobosită activitate râ- 
posatulă Siracină in calitatea de președinte ală comi- 
siunei instituită pentru răscumpărarea, resp. ridicarea 
servituteloră silvanale, făcândă totă posibilulă pentru a- 
jutorarea loștiloră grănițerl, pentru a căroră ajutorare 
a luptată cu perseveranță pănă la mdrte pe tâte te
renele.

Fiă memoria lui eternă și ca ună viu esemplu de 
imitațiune să servâscă în totdeuna Româniloră gră
nițerl I

—x—

Sub titlulă: „O comună resculată11 cetimă în 
■ Egyelâi les« dela 5 Iulie c.: «Locuitorulă Farkas Aron 
din Turță (comitatulă Ugocei) a luată dela locuitorii din 
Kokânyesd Salyi Leizer și Salyi Jozsef 400 de oi ca 
să le pască pe holarulă comunei Turță, se’nțelege pentru 
plată. Din causa aeâsta >Valachii* din Turță au înce
pută să murmure tare in contra lui Farkas Aron, pe 
care, din causa legăturei în care fusese adusă numele 
lui cu unele omoruri săvârșite mai de multă, și așa nu-lă 
potă suferi. Ei au provocată mai de multe ori pe Farkas 
să scâtă oile de pe teritorialii comunei, dâr fără succesă. 
Din causa acăsta neraulțămirea poporului a isbucnită în 
fine printr’o răseâlă. In 21 Iunie trăgândă clopotele 
înlr’o dungă au alarmată comuna și au scosă afară oile 
de pe teritoriul^ ei, âr 50 de oi le-au oprită pentru 
acoperirea speseloră. Farkas Aron când a prinsă de 
veste despre mișcarea acâsta, a cretfută că Valachii vrâu 
să atenteze la vieța lui și furișindu-se pe o cale laterală 
a iuat’o la sănătâia, f'ugindă din sată«.

—x —
Esamenele de maturitate la liceulă română și la 

scola comercială română din Br.ișovă s’au ținută în fi
lele de 18, 19 și 20 Iunie. Din partea consistorului 
archidiecesană din Sibiiu a asistată la esamenă păr. ar- 
himandrită N. Popea, âr din partea guvernului nu mai 
puțină decâtă trei comisari. Dintre absolvenții liceului 
au fostă declarați maturi cu bine: Bogdană Neculae, 
Florea Octaviană, Lipovană Ștefană, Mănoiu Neculae, 
Morariu George, Nicolescu Fetru, Popă Corneliu, Puș- 
cariu Valnriu, Stroia lonă, Țarogă lacobă, Vraciu Ne
culae; maturi cu suficientă: Nâgoe lonă, Nestoră Romulă, 
Polișă Romul, Popoviciu Petru. Patru candidați au foslres- 
pinșl. Absolvenții scâlei comerciale au răușită toți și 
anume wa/iirâ cu forte bine: Manole lonă; maturi cu 
bine: Bucșa Ioană, Moșoiu Maximiliană, Moșoiu Traiană, 
Nteoră Romulă, Pâclea lonă; maturi cu suficientă: Că- 
pățină Neculae, Gâțeiu lână, Orghidană Neculae, Steriu 
Ștefană.

—x—
Demisionândă d-na Maria Secăreanu s’a alesă d-na 

Agnes Dușoiu ca presidentă a reuniunei remeiloru ro
mâne din Brașovă.

—x—
In comitatulă Solnocă-Dobâca, după cum scrie „El- 

lenzek«, din „îndurarea" fișpanului Banffy-pașa este timpă 
frumosă și bogată pentru agricultori, domnesce o ordine 
esemplară, nu s’a întâmplată nici ună faptă „antipatrio
tică" in decursulă lunei lui Maiu, și fiindă că în acestă 
lună au fostă și mulțî gândaci, ce se folosescă contra 
turbărei, pole că „oatrioții" voră fi mai potoliți pe vii- 
toră și nu voră mai arăta simptome ingrijitore.

—x—
Din nebăgare de sâmă a isbucnită ună mare in

cendiu în comuna săcuiască Cyergyo-Csomafalva, care a 
prefăcută in cenușă clădirile economice a 80 de locuitori.

—x—
In Oradea mare a apărută de curândă ună nou 

(fiară ungurescă, socială, industrială-economicil numită 
„Ellenzek*, redactată de »nâoșulă“ maghiară Wilhelm V. 
Rosenbaum. Fiindă că acestă (fiară a luată numele lui 
„Ellenzek* din Cluștu, va să (fică numele unui altă (fiară 
esistentă deja, ceea ce în sensulă legiloră de pressă este 
interzisă, d-lă Barlha Miklos, ca redactoră ală vechiului 
.Ellenzâk", declară în fâia sa, că a și luată deja măsu
rile de lipsă judiciare contra acestei ilegalități.

—x—
Sâmbătă în 9 Iulie n. d-nii oficerl ai garnisdnei 

FOILETON U.

Balade și doine poporale
culese dela poporulO românii din Feldru, de pe 

valea Rodnei, de Ioană S. Mureșianu

Vama podului.

Pe sub viă pe sub câstă 
Merge-o ruje de nevastă, 
Ea atâta că s’a dusă, 
Pân’ trei poduri a ajunsă ;

Trei poduri
Și trei vaduri.

Când acolo a sosită,
De drum s’a fost obosită, 
Puținfelă s’a hodinită..........
După aceea s’a sculată 
Și din gură a cuvântată,

Podari, podari,
Meșteri mari/ — 

Trece-ți-mă Abrudulă, 
Că m’ajunge uritulă; 
Uritulă, suspinele 
Cari mî-ati mâncată (filele I. .. 
—Noi bucuroși te-omă trece 
Peste apa lată rece; 
Dâcă guriță ni i da, 
Pe noi de ni-i săruta. 
Pe unulă, cam de trei ori

Pe toți trei de nouă ori.
— N’am venită așa departe 

Se trecă pentru sărutate. 
Că eu de m’oiu supăra 
Cisme roși oi desculța, 
Pâle albe-oiu sufulca 
Și prin apă m’oiu băga ; 
Cumva de m’oi îneca 
Sufletulă vostă samâ-a da I

— Decă treba stă așa 
Sui nevastă ’n podă de petră 
Că te oi trece fără plată, 
Sui nevastă ’n podă de aramă 
Că te oiu trece fără vamă. 
Că nevasta supărată 
Nu dă vamă nici odată.

EșI ;măicuță ’n deală la cruce 
De vecfî Neamțulă cum mă duce, 
Cu cămașa mândră, nouă 
Cu inima ruptă ’n două! 
Trandafiră din grădiniță 
Uitâ-te dragă măicuță! 
Și te uită peste drumă 
Că nu mi i vedea din (urnă.
Și te uită peste Olto
Că nu mi-i vedâ din colbă.
RîușorQ cu ape line, 
Ia măicuță semă bine,
Ml-a cresce la căpătâiu, 
Din inimă mără gutuiu I

Ear mai înjosă la pieiâre 
Măghiărană cu mândră flore. 
Mărulă crește ’ncetinelă, 
Sue-te măicuță ’n elă 
Și-îi rătâză vârfurile, 
Să rămână ramurile I. . . . 
Am pusă la maica ’ngrădină 
Trei tufe cu ruja plină; 
Nici o până u’am purtat 
Și ’n cătane m’au luată 
Și-am lăsată caru’n ocolă 
Și casa plină de dorii, 
Și-am lăsată plugu ’n poiată, 
Și maica plângândă pe vatră. 
Am lăsată câsa ’n cetâre 
Și-o drăguță ca o flâre I. . . 
Maica-i slabă și a muri, 
Acasă la ce-oiu veni?
Drăguța s’a mărita 
Acasă la ce-oiu căta ?

** «
Măicuță când m’ai făcută, 
De mai fi făcut ună prună 
Lâng’ o margine de drumă. . .. 
Douâ fântânele rtd
Intre doi:6 dealuri sări, 

lsvoruță
Lângă-ună drumuță
Câți drumarl pe drumă oră trece 
Toți să bâie apă rece;

Toți ar bea și hodini
Și bine țl-ară mulțămi 1 — 
Așa maică pentru mine, 
Nu’țl mai mulțămesce nime.

** *
Fire-ai maică blăstâmată 
De ce nu mai făcută fală 
Să torcă cu tine pe vatră.
Mai făcută maicii ficioră 
Neamțului de ajutoră I . . • 
Când am fostă maici mai dragă 
M'a jurată Neamțulă sub steagă. 
Ba de loch nu m’a lăsată 
Pănă nu m’a scosă din sată. 
Din ochi negrii am lăcrămată 
Și din gur’ am cuvântată: 
Rămâi iubită ală meu sată 
Nu-i nădejde de ’nturnală!. . . 
Ba pâte că oiu mai veni, 
Optă ani dâcă-oiu împlini I 
Pân 'atunci e vreme lungă, 
Cine pâte să ajungă? 
fin, ieși mândră păn la cruce 
Să vecfl Neamțulă cum ne duce. 
Sătulă meu rămâne ’n față 
Eu mă ducă pe drumă cu ceață. 
Sătulă meu rămâne ’n dosă, 
Eu mă ducă pe drumă în josă. 
Ca șl-ună trandafiră frumosă.
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nOstre au împușcare de plăcere în casa de dare la semnil, 
in modula de până acum. Inceputulb la 5’/3 6re după 
ametfl-

—x—
Din Zenica și Jajce, in Bosnia, se vestesce că în 

noplea de 1 Iulie a losth unii violentă cutremură de pă- 
mânth cu detunături, care a durată 5—6 secunde.

—x—
Tribunalulu din Clușiu a condamnată pe comer- 

cianlulă de mărfuri de modă din acelă orașă Andreas 
Liptai pentru cămătării la 6 luni inchisOre și 500 II 
amendă, perderea oficiului, detragerea dreptului de a e- 
sercita drepturi politice timpă de 3 ani, restituirea capi
talului In sumă de 101 fl. și plătirea clieltueliloră de ju
decată în sumă de 86 fl. Liptai adecă pentru 99 II. cre
ditați părechei Demeter pe 10 luni încasase o prelențiune 
cu poliță de 250 fl. Condamnatulă a făcută recursă, de 
asemenea și procuroruiă, care propuse 1 ană arestă.

—x—
In munții dela Papolță au omorîtă urșii in iuna 

Iunie 4 cai și 3 boi, și au rănită 5 boi. Ună puiu de 
ursă a fostă ucisă de văcari.

—x—
De când eu Kulturegyleturile, fără banchete nu se 

mai întreprinde nimică de cătră „patrioțb. A fostă des
tulă motivă deschiderea abatoriului din Clușiu (loculă 
unde se taie vilele) pentru ca ună banchetă de 200 ta
câmuri să urmeze.

—x—
Absolvenții cl. VIII gimn. și cl. III comerciale dela 

scOlele medii române de aici voră arangia primulă exi- 
tus cu danțil in sala hotelului Nro. 1, Duminecă, în 28 
luniu v. (10 luliu n.) a. c , în favorulă unui fonda ce 
se va înființa pentru ajutorarea în casă de bilă a stu- 
dențiloru români lipsiți dela scotele centrale române din 
loch. I’rețulh inlrărei: pentru o persOnă 1 fl., pentru o 
familiă 2 fl. lnceputulă la 8'/a ore sera. Bilete de In
trare se află la firmele N. I. Ciurcu și M. & L. Laszlo, 
precum și săra la cassă. Toiletă simplă. Comitetulil a- 
rangiatoru. NB. Oferte marinimose se primesch cu mul
țumită.

Teușu, Iunie 1887.

Onorate D-nule Redactorh! In 20 luniu a. c. s’a 
ținuta esamenulă la școlile române din Teușă. înainte 
de amâijh cu elevele, conduse d« d-ra Maria Turlureanu, 
după amătjă cu elevii, conduși de subscrisulă. Din păr- 
tea supremului inspectorată scolastică confesională a 
fostă delegată ca comisarh esammatoră on. d. G. Dancia 
parochă gr. cat. în Gârbovița.

DeOrece nu se ține de mine a mă esprima despre 
progresul arătat în aceste șcOle, îmi permit a aminti numai 
atâta, că din marea mulțime de participanțl din tOtă 
elita societății și din tăie naționalitățile au bine-voith a 
contribui d-nii: Ioană Rusanh, mare proprietară în Me- 
sentea, 2 fl., Artiraonh Blășianh, paroch gr. cat. alh 
Obregei. 2 fl., doi domni din Teușă câte 1 II. âr din 
cassele aceslorh șcOle s’au dată 10 fl. Cu totulă o sumă 
de 16 fl. v. a. cu care s’au premiată școlarii și școlă
rițele in părți egale, făcendu-li-se o bucuriă nespusă.

Primăscă deci acești marinimoșl domni precum și 
susținătorii șcOlelorh române pentru ofertele marinimOse 
mulțămita mea sinceră și pe acăstă cale în numele mi- 
celoră odrasle, împărtășite din aceste oferte. Dea D-<)eu 
ca acești onorabili donatori să-și afle mulțl imitatori, cari 
și cu alte ocasiunl să ne pOtă onora cu de aceste oferte, din 
cari premiații ajutându-se intru procurarea rechisitelorh 
școlare, mai capătă și o atragere cătră șcOlă, convin- 
gendu-se că și la școlile nOstre, decă le cerceteză re
gulată, făcândh progrese, se și premiază școlarii întocmai 
ca și școlarii altoră șeăle din loch seu de aiurea. — De 
altă parte însă trebue să ținemh contă, la ceea ce facă 
celelalte autorități școlastice din loch să facemh și noi, 
indurândh ori-ce sacrificii și urmărindu-i cu ochi ageri 
ca să nu ne întrâcă nici în progrese cu școlarii, nici cu 
alte apucături, prin cari ară pută ușoră seduce pe pă
rinți a șl da copii de naționalitate română la școlile loră.

Primiți etc. Ștefană Crișană,
învăț, gr. cal.

Pilele munțiloră apuseni, 1 luliu 1887.
Domnule Redactorh!

In unulă din numerii trecuți ai prețuitei .Gazele11 
am citită îmbucurătOrea scire, că adecă tinerimea inte
ligentă română de prin apropiere grupată în giurulă bra- 
viloră cetățeni români din Teușiu va întocmi o petrecere 
de vâră în folosula ambelorh scăle gr. cat. de acolo. Nu 
polă decâth să feliciteză acăstă nobilă însuflețire isvorită 
din idea progresului șl a luminării naționale.

Sunth rari fOrte rari rjilele de sărbătăre ce le păte 
gusla omulă muncitorh, și în deosebi țăranulă română. 
Așa sunth de rari aceste ocasiunl câtă se părea, că ună 
IntregG ținuta ca și alh nostru, locuith aprOpe esclusivh 
de Români, a Intrată in acelh stadiu de amorțălă, din 
care cu greu s’ar mai pută deștepta cândva.

Sperau Omenii de bine, sperau Românii iubitori de 
progresă, speramh cu toții că doră se va pute face ceva 
și in acăstă direcțiune și aeestă speranță, care ne însoțea 
pre toți, 6tă acuși, peste câteva dile, e aprOpe de rea- 
lisare.

In curăndh petrecerea se va țină. Abia numai 
câteva c}ile ne despartă de dânsa. Nimeni însă nu pole 
prevedea reușita acestei nobile și frumOse întreprinderi 
fiindă că nimeni nu pOte sci ce primire va afla la pu- 
blicuhl română și încâtă va fi sprijinită de cărturarii 
noștri români. Trebue să scimh însă că Teușulă este 
ună centru dintre cele mai acomodate pentru astfelh 
de întruniri la cota casulh folositore; omenii aflători acolo 
in giurulă cărora s’a grupată tinerimea, intru adevără 
merită numele de adevărațl români, Omeni ai progre
sului și solidarității! Imbrățișeză cu căldură ori ce ideă 
salutară, ori ce întreprindere onestă și recomandabilă, 
orice pasă făcută spre folosula educațiunei nOstre na
ționale. De ce dăr publiculă română să nu-i sprijinăscă, 
de ce să nu ne unimă cu toții, ca părăsindă pentru câ
teva momente căsnicia și năcasurile dilnice. in schimbă 
să petreccmă câteva ore de veseliă și însuflețire spre 
totă ce e bună și frumosh ?

Comitetulh arangiatorh, alh cărui președinte e d-lă 
Crișană, a luată asupră-șl însărcinarea, după cum am 
înțelesă, ca petrecerea din ăsta ană să fie dreptă basă a 
celorh viitOre. Atinsă acesta comiteth de însămnătatea 
acestei întruniri, a hotărîtă intr’o ședință a sa, ca în 
viitoră în totă anulă să se intoemăseă ună bală și o 
petrecere de veră in Teușiu nu numai pentru ajutorarea 
scOleloră de acolo, ci și pentru ajutorarea altoră scOle 
sărace din giură. Acăstă frumosă și nobilă jhotărire, o 
p6te realisa comitetulă numai atunci când nu va lipsi 
sprijinulă binevoitoră alh publicului și alh cărturarilorh 
români.

Să facemh deci parte din aeestă avântă, din acăstă 
însuflețire pentru cultivarea țăranului nostru cu toții, 
câți numai vomă pute și atunci de sigură ostenelele să 
voră răsplăti înzecită și însutită flăcăruia. Numai 
voință ți totă se pOte face. Și sunt în firma speranță, 
că nelipsindh voința nu va lipsi nici participarea și 
sprijinulă publicului și prea stimatelorh familii române 
de prin tdte părțile. Horia.
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Lista de subscripțiune
deschisă de „Gazeta Transilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare 

Au mai incursu :
Din Bacău (România), prin colecta d-lui 

Constantină Davidescu, dela domnii:
C. Davidescu
Th. Stroescu .
I. Popasu . .
C. Sturdza . .
Fr. Geirendorfer
Ghiulea . . .
Crislea . .
C. Nicolau . .
Casimir . . .
Danielă . .
E. Radu . . .
I. Greulescu
S. F. Gr. . . . 
lanoli .... 
B. Moianu . .
Th. Radulescu
G. Jovianu . .
Căpitanii
Costache
Paltzer
V. Radu
N. Dumitrașcu.................................
1. Pandelea.....................................
Constantină Dunăreanu.................
Nicolae Comariano.........................
3 nume nedescifrabile â 1 leu .
Nume nedescifrabilh.....................
I. Chiru.........................................
Dufond .........................................
* *..........................................
Eu..................................................
Georgescu.....................................
Miclesco.................................
Ego..................................................
Alter ego.........................................
I. Cucu.........................................
d-na Tița Davidescu.....................
Horia Davidescu ................
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Suma lei n.
Adăugendă la acăsta suma din nr.

135 alh „Gaz. Trans.' 545 fl. 01 cr. și lei n. 1220 
(Va urma). Totalh : 545 II. 01 cr. și lef n. 1380

Le mulțumimu genero.șilorh contribuitori în 
numele nenorocițilorO, dorindfl ca nobilulfi 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

lorO

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, b »Gaz. Trans.«)

PESTA, 6 Iulie. — Regele Serbiei a sositâ 
asdră aci și acjl după amătjl plecă mai departe 
la Belgradtl.

TERNOVA, 6 Iulie. — Sobrania a espri- 
matil mulțămita sa deputațiunei trimise la pute
rile europene și a învitatfi guvernulh să esprime 
în numele Sobraniei mulțămită marilorh puteri, 
care au primită deputațiunea.

LONDRA, 6 Iulie. — In camera lortjiloru 
a declarată Salisbury că convenția egiptănă încă 
nu s’a ratificate, der nici nu e refusată.

LONDRA, 6 Iulie. — Camera comunelorh 
a primită cu 153 contra 148 propunerea combă
tută de guverne d’a se amâna camera, spre a 
desbate afacerea unei fete acusate pe nedrepții 
de prostituțiune. Guvernul ă a promisă cerce
tare. Camera s’a amânate apoi fără a întră în 
ordinea tjilei. Evenimentuld e lără esemplu în 
istoriă.

PARIStJ, 6 Iulie. — Proiectulfi de bugete 
arată economii în sumă de 129 miliâne.

TERNOVA, 7 Iulie. — Asâră s’a ținută 
o ședință secretă pentru a se consulta asupra 
alegerei principelui. Se pare sigure că Sobrania 
va aclama ca principe pe prințule de Coburg. 
Guvernulu a asigurate pe deputațl, că primirea 
alegerei din partea prințului e sigură.

TERNOVA, 7 Iulie. — La revista trupelorfi 
accentuâ ministrule de răsboiu în vorbirea sa 
cătră oficerl, că disciplina în armată e mai bună 
adi decâth pe timpulfi instructorilorb ruși. De 
aceea nici pe viitorb nu e nevoiă de instructori.

BERLINtT, 7 Iulie. — Noulb împrumute 
alu imperiului s’a subscrise cu peste de șăpte 
ori mai multă.

LIPSCA, 7 Iulie. — In procesulu de înaltă 
trădare se va publica Vineri sentința. (Sunth 
acusate câteva persdne, că au fostă angajate ca 
spioni francesl, că au dată schițe amărunțite ale 
fortărețeloru Strassburg și Maiența și că au statd 
în comunicațiune cu Schnaebele.

Convocare.*)
Despărțămentulh alh Vfl-lea alh Associațiunei tran

silvane pentru literatura și cultura poporului română îșl 
va ține adunarea sa generale la 10 luliu 1887 în comuna 
Lupșia sath, în biserica gr. or. după terminarea servi- 
țiului bisericesc^, la Orele 11 diminâța, pe când se invită 
prin acâsta a se presenta membrii și toți câți dorescb 
binele și sprijinirea acestei instituțiunl naționale române.

Câmpeni, 1 Iulie 1887.
Gerasimă Candrea, directorii.

DIVERSE.
Desimea poporațiunii. — După o tabelă edată de 

geografulh Hiibner, desimea relativă a poporațiunei în 
România pe 1 Kilm. e de 41 Omeni; în Austria 77; in 
Rusia 16; in Ungaria 51, în Serbia 27, în Bulgaria 31 
și în Turcia 27.

0 invențiune Japoneză. — Acum de curândh s’a 
înființată la Yeddo o societate ,Yoko Haiska,* ai că
rei membrii plătesch cotisațiunl lunare, cari variOză dela 
100—25 Iei. In toți anii se tragă trei nume la sorți. 
Celh d’ântâiu eșită are dreptulh să petrOcă 10 ani în 
Europa in contulă societății; ală doilea pOte să facă o 
călOtoriă in timpă de 5 ani și celh d’alh treilea n’are 
dreptulă decâtă la o escursiune de ună ană.

Mijlocii pentru a recunosce aurulu. — Se întâmplă 
adeseori ca cineva să aibă trebuință a se asigura, dOcă 
ună obiectă Ore care este de aură seu nu. Etă ună 
mijlocii ușoră ce se pOte întrebuința de totă lumea: 
Să ia o cremene și să frOcă obiectulă de ea. Prin a- 
câsfă frecare se produce pe cremene o dungă metalică. 
Se apropiă de aeestă dungă ună chibritb cu păciOsă, 
aprinsă. DOcă obiectulă este de aură, dunga rămână 
lucitOre, er de nu ea se înegresce.

Necrofogtî. — Văduva Anna Philimon n. Kripp ca 
soțiă, văd. Teresia Galauner mărit. Kripp sderă, Emanuelb 
Ph’limon și soția, ca frate, și fiii acestora, precum și în 
numele numeroșiloră consângeni, cu inima frântă de du
rere anunță, că multă iubitulh loră soții, ginere, frate, 
cumnată și unchiu amică și cunoscută Nicolau Philimon 
de Mogyorod, advocată, după scurte dăr grele suferințe, 
la 9 Ore diminăța în ijiua de 15 (3) luniu a. c. șl-a dath 
blândulă, laboriosulă și nobilulh său sufletă în mftnile 
Creatorului în ală 64-lea ană alh vieții și alh 32-lea 
alo fericitei sale căsătorii. Rămășițele pământesci s’au 
îmormăntată la 16 (4) luniu după amăcjl la 4 Ore în 
cimiterulh gr. or. din Peclca.

Fiă-i țărina ușOră și memoria binecuvântată.

*) Acăstă convocare amb primit’o abia erî în 6 Iulie 
n după amâtjl, cu data mărcii poștale dela Câmpeni 4 
Iulie n. — Red.

Editorh: Iacobh Mnreșianu.
React orb responsabile; Dr. Aurel Murețianu.
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Uurtulâ La bursa de Vienu
din 2 Iuliu st. ti. lKb7.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 45 
Rentă de hArtiâ 5% . . 87.90
[mprumutulfl căilorO ferate

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

lorfl ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75

Ămortisarea datoriei cii- 
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 — 

Ămortisarea datoriei căi-
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .116 60 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slnvone . . 102.2a 
Despăgubire p. dijma de

vind ung............................ 100.10
Imprumutuld cu premiu

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

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

ungare.......................... 886 —
Act. băncel de credita ung. 286.55 
Act. băncel de credita austr.282.10 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei .................5 95
Napolenn-d’orl .... 10.04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livres sterlinge 126.60

Cursulu pieței Brașovu

din 4 Iuliu st. n. 1887

Bancnote românesc) . . . . Cu mp 8 60 Vend 8.63

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

Napoleon-d’orî .... » 9 97 10.02

Lire turcescl................. > 11.30 > 11.34

Imperiali..................... > 10.30 10.34

Galbeni......................... . . . * 5 89 • 5.93

Scrisurile lonc. «Albina» 6’/o . » 100.— > 102.- -

5°/o • 1» 98.— > 99.—

Ruble RusescI .... > 113.— » 114.—

DiscontulO . . . > 7—10»/, pe ană.

AVISU.
Dedrece îui-aill părăsită atelierulă meu fo

tograficii de mai ’nainte din Strada căldărariloră 
de josu Nr. 506, îmi permită a face cunoscută 
onor, publică că de adi înainte primescu a fo
tografia precum și peste totă comande numai în 
atelierulă meu nou construită, corespuntJStoră ce- 
loră mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldărariloră de susă Nr. 487.

Cu tdtă stima
Leopold Adler,

fotografă.

Nr. 2637—1887.

Din partea si bscrisului perceptorată orășenescă se aduce la cu- 
noscință publică că registrele demesurătdre de dare făcute de inspec.to- 
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 sensulă §. 18 ală art. de lege 44 din 1883 pe timpă de 8 (jde >n' 
cependă din 5 iulie a. c. 
dela 8 —12 6re înainte 
spre privire publică ca 
despre prescrierea dărei 
eventualele observări.

Aceste observări

. st. n. până inclusive în 12 Iulie în fiă care 4> 
de prândă și după prânejă d< la 3—5 6re espuse 
ori și cine se aibă ocasiune a se informa atâtă 
sale câtă și despre a altora și să-și p6tă face

suntă a se înainta în scrisă în t.impulă de susă 
de 8 4ile la inspectoratulu regiu de dare din locă, mai tânjiu la comi- 
siunea demăsurătdre de daie.

Totodată prin ac.ăsta se aducă la cunoscință și 4^e^e de pertrac
tare a comisiunei demăsurătdre de dare în cari se voră pertracta și sta- 
tori darea de venite clasa a III. a mai josu subscrișiloră cu acea obser
vare, că pertractările se vortî ține în fiă-care di înainte de prân4ă 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 plenipotențiată 
legală este îndreptățită a-se representa și a-și face observările sale con
tra propuneriloră de dare, cari în sensulă §-lui 11 ală art. de lege 
44 din 1883 au valore pe 3 ani.

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

registrului.
Vineri în 15 Iulie 1887: M6șele, trif terarii și

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

cutorii judecătorescl și cordonierii. Nr. 131 —189.
Luni în 18 Iulie 1887: Cismarii și eonfetarii.
Marți în 19 Iulie 1887: 

prenorii, peptenarii, fotografii,

Joi în 11 Augusta 1887: Schimbătorii de bani, îngrijitorii de 
incasso, postării tunfjătorii de postavă, post.ovarii, căldărarii, turnătorii 
de aramă și cositoră, 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, arendașulă cumpenei orașului, cură- 
țitorii stradeloră și de umblătâre, arendașii băiloră de piatră și de case, 
vendătorii de verdețuri și precupeții. Nr. 1504—1569.

Miercuri în 17 Augustă 1887: Arendașii de pământă dela Nr. 
1570—1800.

Vineri în 19 Augustă 1887; Arendașii de pământă dela Nr. 
1581—2039.

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

Brașovă, în 4 Iulie 1887.
Perceptoratulu orășenescu de dare.

birjarii (fiaeherii)

prețuitorii și exe-

Nr. 190—241.
Strugarii, măiestrii de clădiri și antre- 

zugrăvitorii de odăi, iedne, de firme, pic
torii, văpsitorii de straie de lână și de piei, friserii și bărbierii. Nr. 
242—295.

Mercuri 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, posesdrele 
grădineloru de copii, apothecarii (farmaciștii), maeștrii de instrumente 
musicale, turnătorii de clopote, ștrimfarii și redactorii. Nr. 376—424.

Vineri în 22 Iulie 1887: Putinarii, t.apețierii, corfarii, urloierii, 
posesorii instituteloră de piost.ituțiune, fabricanții de cârd, grădinarii, pe
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 
522—566.

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

Mercuri în 27 Iulie 1887: Sfernarii și neguțătorii 
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 Itilie 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: Totu aceia dela lit. S.—Z. Nr. 961 —1025. 
Vineri în 5 Augustă 1887; Faurii, zidarii, compactorii (legăt.orii 

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

Sâmbătă în 6 Augustă 1887: Instructorii de musică, de limbă, 
de desemnu 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.

Convocare.
Adunarea generală a societății „Hebe“ se convdcă pe 17 

Iulie st. n. 1887 și în casă, când la accstu termină nu s’ar înfățișa 
acționari suficiențl penrru decidere, se va convoca a doua adunare pe 
14 Augusta st. n. 1887. totdeuna în Sângeorgiu, dimineța precisă Ia 

6re, pe când se voru aduce eoncluse valide și numai cu cei înfățoșați.
Obiectele pertractărei vora fi:

Relația direcțiunei.
Relația cassarului și bilanțului.
Alte propuneri, ce se voru face din partea direcțiunei său a 

acționariloru eventuală.
4, Alegerea directorelui.
La acăsta se convdcă toți P. T. domnii acționari.
Bistrița, în 17 Iunie 1887.

Pentru direcțiunea societății: 
L1CA.

9

1.
2.
3.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

1—2

(bollașii) și

neguțătorii

neguțătorii

neguțătorii dela

(lela lit. E—H.

dela lit. I.—L.

dela lit. M.—N.

R.—S.

T.—Z.

O TIPOGRAFIA 
bine Întocmită,cu cele mai nouă litere este de vândare eftintî și în conditiunî bune.Oferte sub Nr. 80 suntă a se trimite la adminis- trațiunea acestei foi. 2_3

Sosirea si plecarea trenuriloru si posteloru în Brașovti. 
Plecarea trenurilor^: 

1. Dela Brașovu la Peșta:
de persone Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 6re 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovă Ia Bnouresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute diminăța. 
mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după amil

ii. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Bucuresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute săra, 
mixtă Nr. 317: 2 ăre 32 minute după amăZl.

A. Plecarea posteloru:
Ia Reșnovă-Zernescî-Branu: 12 6re 30 mîn. după amădl.

în
In
Ia

B.
Reșnovu Zernesci-Branu la Brașovă: 10 6re înainte da- amădl. 
Zizină la Brașovă: 9 Ore a. m. 
Secuime la Brașovă: 6 <5re săra.
Făyărașu la Brașovă: 2 dre diminăța. 
Săcele la Brașovă: 6 dre 30 minute săra.

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

Trenuhl 
Trenul Q

TrenulO 
TrenulO

a)
b)
c)
d)
*)

Dela
W

>1

n

W

BrașovO
*

»1

11

S

I.

a;
b)
c)
d)
e)

Dela 

Din
»
n

Zizină: 4 Ore după amătjl.
Secuime (S. Georgl): 1 6râ 30 minute nOplea. 
Făgărașu: 4 Ore diminăța.
Săcele: 4 Ore dimineța.

Sosirea posteloru:

Tipografia ALEXI, Brașovă.


