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Din causa S-teloru sărbători ale Rosalilloru, <Jia-1 
rulu nu va apare pănă Marți.

Brașovu, 31 Maiu 1886.
Ori încătrău ne aruncămu privirea, nu 

telnimă decâtu nisce seridse presemne ale unei ( 
apropiate vijelii. Pretutindenea crise și încurcă- . 
turl, pretutindenea strigăte de nemulțămire și de 
amărîciune, pretutindenea nevoi și nesiguranță, I 
par’că amu fi la cdda vecului, seu celu puțină ■ 
în ajunulu unei fundamentale sguduiri a stări- , 
loră da acji- ,

Și așa și trebue să fiă. Acâstă o simțimă, 
noi cești de aici, pdte mai multă ca ori și cine. , 
O simțimă cu toții, fără deosebire, pentru că și 
în monarcliia ndstră, nențelegerile, calamitățile 
și amărîciunile au ajunsă la culmea loră și fiă- 
care, fiă elă Română, Ungură, Nemții sdu Sla
vonă, simte că nu mai merge fără ca să se facă 
o mare schimbare în tdte.

Vă^endă ce direcțiune stricăcidsă au luată 
lucrurile în monarhia ndstră, amă esprimată de 
nenumărate ori temerea, că politica suprematistă, 
fiindă ună isvoră de continuă ne’nțelegere și ne- 
mulțămîre între popdre, va face cu neputință con
solidarea acestui imperiu, și, când va sosi ora 
periculului, elă anevoiă va pută corăspunde ma- 
rei sale chemări în centru lă Europii.

Este durerosă a mărturisi, că temerile nds- 
tre apară a<ji mai multă său mai puțină justifi
cate prin fapte.

După douăzeci de ■ ani de regimă dualistă, 
în nisce momente, când monarcliia austro-ungură 
ar trebui să fiă pregătită a da față cu periculele 
din afară, ce s’apropiă. din tdte părțile, se nasce 
o crisă dinti-’ună incidență de o importanță cu 
totulă secundară, o crisă care dovedesce, că po- 
pdrele acestei monarcliii nu suntă împăcate cu 
starea lucruriloră, că nici chiar acea institu- 
țiune, care representândă forța acestui imperiu, 
are menirea d’a-lă apăra, nici armata nu se bu
cură la o parte însemnată a poporațiunii de 
acea simpatiă, care ar trebui să înfățișeze de
plina consolidare a monarchiei.

Evenimentele din urmă în Ungaria și ecoulă 
ce l’au aflată în partea de dincolo a monar
chiei, pănă și la cordnă, ne arată că suntemă 
în aj unulă unoră nouă lupte pentru consolida
rea interidră a monarchiei.

Nimeni nu pdte prevedd la ce resultată voră 
duce tdte aceste sbuciumări și lupte. E mare în
curcătura în monarhia ndstră si situațiunile se 
schimbă mereu ca într’ună caleidoscopă. In aceste 
continue schimbări, numai ună principiu rămâne 
neclintită, și acesta este principiulă dreptății și 
ală egalității între popdre.

Pentru acestă principiu luptă și poporulă 
română din Transilvania și din Țâra ungurescă; 
luptă cu multă perseverență, deși pănă acuma cu 
puțină succesă.

De nenumerate ori se repetă prin graiă 
și în scrisă, că vitrege suntă timpurile în care 
trăimă, că suntemă părăsiți din tdte părțile, că 
suferimu de mari lipse și alte multe de acestea.

Pdte să fiă adevărate tdte, ddr mai adevă
rată este că pe lângă tenacitatea, ce-o dove- 
dimă în conservarea naționalității ndstre, ne 
lipsesce înțelegerea strînsă dintre noi, ne lipsesce 
acelă entusiasmă, care a încălzită inimile 
mergătoriloră noștri și i-au îndemnată la 
mărețe pentru binele ndmului.

Să ne aducemă aminte cu pietate de 
lele stăruințe ale antecesoriloră noștri, pentru su
fletele cărora se’n Iță astăzi rugăciuni în biseri
cile ndstre. In faptele loră să ne oglindămă și 
atunci vomă afla, că și ei au trăită în timpuri 
vitrege, mai umiliți și mai apăsați decâtă noi; 
și ei au fostă părăsiți de toți și avisațl la pro- 
priele loră forțe, și cu tdte astea ei n’au șovă
ită nici o clipită, nu s’au descuragiatu și n’au

A. in

desperată, ci au rămasă tari în credința și 
speranța loră, tari în resistență loră, pentru 
îi însufleța spiritulă înțelegerei și adevăratei 
biri de frate.

Multă, ne apasă năoazurile nenumerate, 
avemii să ne luptămu (Jilnică. Ddr ca 

tristeța din inimile ndstre,

in
că 
iu-

CU 
să 
ne 

pentru 
strânsă 
și soli-

cari 
alungămă 
gândimă numai la ceea ce ar însemna 
noi, dăcă adversarii noștri ni-ară vedâ 
legați prin legătura adevăratei înțelegeri 
darități, să ne gândimă câtă le împunemă 
astădi și câtă le-amă impune atunci.

Vină ce va veni, ună poporă consciu de 
sine, ună poporă care se luptă pentru dreptate 
și libertate nu pdte peri, câtă vreme fiii săi 
suntu pătrunși de înalta loră chiămare de-a 
lucra în strînsă înțelegere.

Spiritulă bunei înțelegeri de se va pogorî 
în inimile ndstre, din slabi și urgisiți ce,suntemă 
astăcji vomă ajunge tari și respectați, spre 
nămului și ală patriei ndstre!

să

binele

împre-
,Neue

pre- 
fapte

Situațiunea în Ungaria.
Cu privire la situațiunea în Ungaria și la 

siunea ce a (ăeut’o autografulă prea înaltă scrie 
Freie Presse“ de MercurI sera următărele:

• Autografulă împărătescă cătră archiducele Albrecht 
va face de sigură și în Ungaria mare impresiune. Decă 
cei din Pesta ară fi capabili să resoneze cu mintea rece, 
ară trebui să cunăscă, că e timpulă supremă, de a se 
întărce. Pericululă politică nu suntă demonstrațiunile, 
cari prin ivirea lui Verhovay au luată ună caracteră 
particulară... E posibilă că turburările se voră repeți, 
deră nu în acestă scandală/care compromite tătă națiu
nea, vedemă noi greutatea situațiunei.

Pericolulă este a să afla în diferența ce esista de 
faptă între părerile d-lui Tisza și acele ale autoritățiloră 
celoră mai inalte ale statului. Ministrulă președinte un- 
gurescă din respectă cătră oposițiune a luată în cestiu
nea armatei o posițiune prea bruscă și astăZI păte că 
va recunăsce însuși că prin acesta a favorisată numai 
acele elemente, pe cari ale combate a tostă una din 
problemele principale ale politicei sale. Mișcarea în con
tra instituțiunei armatei, ârășî s’a deșteptată, prin ero
rile, ce s’au făcută din tăte părțile și chiară și din 
acâstă causă ar fi in interesulă Ungariei și ală monar- 
chiei, decă totă incidenlulă s’ar termina, fără ca să sgu- 
duie guvernulă liberală ală Ungariei. E semnificativă, 
că astăzi accentuăză o corespondență oficiăsă ungurescă, 
că generalulă Iansky înainte de a pleca la Cinci Biserici 
a avisată comanda generală, din Peșta și autoritatea 
militară din Cinci-BisericI despre aceea, că densulă vo- 
iesce să facă inspecțiunea sa. Situațiunea în Ungaria e 
destulă de turbure, și să va arăta în curăndă, dăcă ta- 
lentulă d-lui Tisza va fi și acum de ajunsă, spre a în
vinge tăte greutățile și a delătura crisa.»

„Egyetârțis* scrie în numărulă său de Joi cu pri
vire la situațiunea creată cabinetului în urma autografu
lui prea înaltă între altele:

• Impăratulă (a csâszâr) a vorbită și puținele sale 
cuvinte au răspândită lumină asupra situațiunei. Auto
grafulă celă adreseză Archiducelui Albrecht a depărtată 
orice îndoieli... Acestă autografă dă satisfacțiune archi- 
d.ucelui Albreht pentru acele atacuri, ce le-a întâmpi
nată în parlamentulă și în pressa maghiară și pentru 
cari acolo n’a primită satisfacțiă.

„Domnitorulă părtinesce părerile esprimate în toas- 
tulă archiducelui, cari stau în contrazicere cu dreptulă 
publică actuală, der mai enunță și aceea, că se alipesce 
de spiritulă tradițională ală armatei, va să Z*c& tocmai 
de acelă spirită, care cu privire la noi 
mare periculă și totodată este isvorulă 
matei.

„Și ce urmeză acum din tote aceste?
că Tisza Kalman, susțiindă in parlamentă, că cercurile 
militare, pănă la cele mai înalte gândescă, ca și cum s’a

■ declarată elă și
■ nută în Seraievo

vită ca unulă ce 
i ticl ai armatei, 
| scopă numai a seduce națiunea.

„Tisza Kalman și aici a făcută numai o diversiune 
tactică în locă de a se ocupa seriosă cu cestiunea și să 
fi căutată mijloce seriose pentru aplanarea ei.... Tisza

Kalman n’a fostă sinceră nici acum. A voită să înșele 
perlamentulă și opiniunea publică. Der a pățit’o. Auto- 
grafulă domnitorului dă de minciună pe Tisza Kalman 
și despre sinceritatea llui nu putemă avă nici o dubie- 
tate. Dă satisfacțiune archiducelui Albrecht și armatei, 
nu contra sentimentului lui Tisza, ci contra sentimen
tului publică ală națiunei și preamăresce acela spirită 
tradițională în armată, care stă în contrazicere cu drep- 
tulă publică actuală.

»Acela ministru-președinte, cu care se procede ast- 
felă, căruia i se pună în cale fără scirea lui asemeni 
declarațiun! grave, ca autografulă domnitorului, nu mai 
păte ave încrederea Corănei. Dăcă și după acăsla trac- 
tare umilităre rămâne în postulă său, causa este, că nu 
se pote decide să-și părăsăscă fotoliula, de care se ține 
cu-o bolnăviciăsă tenacitate....

„Tisza va cădă; dăr nu ca representantulă vr'unui 
principiu rău a vr’unei convingeri. Ar fi cea mai mare 
amăgire a crede, că Tisza, dăcă ar fi căzută în cestiunea 
armatei, ar fi putută deveni omulă celă mai populară 
în Ungaria. Națiunea nu păte fi așa de mărginită, ca 
să nu vădă paguba cea nemăsurată de mare, ce a cău- 
sat’o națiunei acestă omă. N’a împlinită nimică din ceea 
ce a promisă. Preste acăsta a dărăpănată și stricată fi- 
nancele și moralitatea țărei, justiția și administrația ei, 
a declarată răsboiu garanțiiloră libertății, a introdusă lipsa 
de principii, a slăbită puterea de resistență a națiunei, 
i-a micșorată văZa și națiunea ăre ar pută să uite tăte 
aceste, când va cădă Tisza?»...

„Națiunea nu-lă va privi de martiră, pentru că scie , 
că nu e capabilă de acăsta. Dăr mai importantă decâtă 
căderea lui Tisza este, că autografulă demonstreză con
tra celoră întâmplate în Ungaria. Va să Zică spiritulă 
tradițională ală armatei este, care va domni și de aici 
încolo. Națiunea maghiară însă va pretinde, ca să se 
schimbe spiritulă armatei, națiunea după esperiențele fă
cute nu se păte mulțămi cu mai puțină, decâtă cu o 
armată deosebită maghiară....*

Nou6 demonstrațiuni în Pesta.
Mercur! săra s’au repetată demonstrațiunile. Pe la 

ore săra au începută să se adune demonstranții. 
Stri-

se aucjiau, și fluerăturl din

se întărse 
văZu că 

aruncă cu
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indărătă 
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baioneta

nobi-

este celă mai 
slăbiciunei ar

Aceea urmâză,

mai departe afirmândă, că toastulă ti- 
de Archiducele Atbrecht nu păte fi pri- 
esprimă vederile conducătoriloră fap- 
n’a vorbită adevărulă ci a avută de

7
După 7 ore massa luă dimensiuni fotă mai mari, 
găte de „Eljenc și „Abzug“ 
mici fluere. Locțiitorulâ căpitanului orășenescă supremă
găsi cu cale să ia armata acum în ajutoră. Aprăpe de
8 ore sosi.’ă două batalione de infanteriă și ună esca- 
dronă de husari. Ca reservă serveu două companii de 
infanterie. Armata se postă în diferite locuri, ce i se 
avisaseră. Intr’aceea îmbulZeala și tumultulă în strada 
Kerepes. deveni totă mai mare. Strigăte de ,Abzug po
liția* și »Eljen Kossuth“ răsunau. Mulțimea se îmbulZea 
totă mai multă spre armată. Ună căpitanu orășenescă 
provocă de trei ori mulțimea să se depărteze, der acăsta 
îla luă în rîsă și-la întrerupse fluerândă, chiuindă și 
lărmuindă. Acum înaintă o companiă de infanteriă. La 
începută mulțimea speriată de înaintarea soldațiloră în
cepu să se retragă, dăr iute 
strigândă și fluerândă, cândă 
se opri. Acum compania se 
asupra mulțimei, care se puse
pământulă. Cu acâstă ocasiune s’au întâmplată numă- 
rdse răniri. Imediată sosi și cavaleria. Pe piâța mu- 
săului renitenții fugiau urlândă și văetându-se. In apro
piere de cafeneaua „Fiume“ ună husară fu isbită în 
capă de o petră, așa că se resturnă pe spate. Poliția 
puse mâna îndată pe celă ce a aruncată cu pâtra. 
Curândă fu curățită și acestă locă. Pretutindenea ar
mata a trasă cordăne. Să răspândise sgomotulă, că de
monstranții voescă să atace gazometrulă, acesta însă era 
păzită de soldați. Pe la 11 ăre în tăte părțile era li
niște. Trupele să retraseră în casarme, afară de hu
sari, cari au rămasă mai multă timpă afară. Intre cei 
răniți, unui culegătoră de litere îi pătrunsese baioneta 
sub a cincea căstă din stânga și îi eșise prin peptă; 
acesta e în periculă de mărie. Ună funcționară dela 
oficiulă de anunțare fu greu rănită la capă printr'o lo
vitură de sabiă; o calfă de croitoră fu tăiată de sabiă 
in față. S’au arestată 19 persone. Patrulele polițienesc!
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au fostă primite de escendențl cu sburături de petri. 
Pe strada Andrassy unui băcanii i-au spartă demons
tranții tbte 27 ferestrile prăvăliei și i-au aruncată în ea cu 
cărămidî.

Autorii demonstrațiuniloră au începută să se înfi- 
6re acumă și ei de consecințele fapteloră loră, și chiară 
ei și pressa loră îndămnă la liniște și strigă după aju- 
torulă poliției și armatei. Lucrurile s’au întorsă, lui 
Ugron, care glorifica în dietă demonstrațiunile, i s’au 
spartă tbte ferestrile. Să părea că conflictulă între ple
bea fanatisată și armată, care a fostă întâmpinată cu 
batjocuri, cu petri, și cu »Abzug armata,“ e inevitabilă 
ună conflictă. Când ună oficeră a provocată nemțește 
mulțimea să se retragă, i s’a strigată: „Beszeljen ma- 
gyarul!“ (vorbesce unguresce.) Atunci s’a dată ataculă 
cu baioneta. Astfelă a trecută și acestă demonstrațiune.

In Mișcolțu încă au fostă demonstrațiunl. Tine
rimea gimnasială a cutrierată Mercur! săra stradele sfri- 
gândă: »Abzug Hentzi!* Poliția a înăbușită repede de- 
monstrațiunea.

Cercurile competente din Pesta suntă decise, se 
dice, se întâmpine cu totă energia turburările. La o 
eventuală repetire a acestora, va păși armata în acțiune 
căreia îi se dă acum glonțe, ca se dea în turburători.

SOIRILE DILEL
După cum spune „Măhrisches Tagblatt,* generalulă. 

lansky a provocată la duela pe ministru-președinte Tisza. 
Se dice că duelulă s’a amânată numai Ia intervențiunea 
Maiestății Sale.

—x—
Ministrulă ungurescu de comerță a invitată printr’o 

ordinațiune tbte municipiile, ca dela 1 pănă la sfârșitulă 
lui Iuliu să revideze tbte viile și în casă d’a descoperi 
filoxeră, se comunice ministerului prin telegrafă. Despre 
resultatele cercetării în genere să se raporteze pănă la 
10 Septemvre a. c.

—x—
Cercetarea disciplinară în contra studențiloră ro

mâni dela Universitatea din Cernăuți, cari felicitaseră 
pe deputatulă Tomasciucă pentru vorbirea sa contra agi
tațiunii polone în Bucovina, s’a terminată, scrie „Revista 
Politică.» Resultatulă e, că o ordinațiune ministerială 
cătră tâte universitățile interzice studențiloră a participa 
la demonstrațiunl politice.

De sărbătorile Rusaliiloră se dau dela tbte stațiu
nile căii ferate r. u. bilete pentru ducere la Budapesta și 
întbrcere cu o reducere de 50%. Aceste bilete suntă va
labile 10 4>le Ș> pentru orice trenă de persâne, afară de 
cele accelerate. Asemenea bilete se află de vândare la 
biuroulă din orașă ală căiloră ferate ale statului, strada 
Vămii Nr. 10.

— x—
Ni se scrie, că în 5 Iuniu primarulă din Batoșă 

(Bocs) a confiscată tote biletele (pașapârtele) de vite scrise 
în limba română dela toți Românii din vr’o 20 de co-. 
mune, cari se aflau la târgulă de săptămână din Batoșă. 
Omenii au rămasă uimiți de atâta abusă de putere din 
partea jupanului primară. Ar putâ să-10 decoreze stăpâ
nirea pentru ună asemenea actă de „patriotisme.»

Organele oficidse ruse, «Novoje Vremja,“ jSt, Pe- 
tersburgskija Vedomosti,« „Vilenski Vestnik,» „Varșavski 
Bnevnik,“ »Kievljanin“ ș. a., se ocupă de demonstrațiu
nile din Budapesta și Laibach și’șl esprimă speranța, că 
Rusia nu va mai avă nevoiă să opereze contra Austro- j 

Ungariei cu armele. »Novoje Vremja» în vederea rapor- 
turiloră din Austro-Ungaria provâcă statele balcanice să 
formeze o uniune vamală contra Austro-Ungariei și să 
încheiă o strînsă alianță cu România și cu Rusia.

—x—
Ministrulă ungurescu de agricultură, industriă și 

comerță a permisă comunei Homorodu-Oclandu din co- 
mitatulă Odârheiului să țină târguri anuale la 28 
Aprilie și la 27 Octomvre.

—x—
Pentru conferirea stipendieloră vacante din „Fun- 

dațiunea lui Gozsdu“ pe anulă scolastică 1886/7 de câte 
300 fl. 400 fl. și 500 fl., pentru studiele mai înalte, și 
în casă de gradațiune de câte 60 fl. 120 fl. și 180 fl., 
pentru scâlele medie și inferiori se deschide concursă sub 
următorele condițiuni; 1) Concurenții se documenteze, 
că suntă fii de cetățeni ungari și se țină de biserica 
ortodoxă-orientală română și studiază la vr’ună institută 
publică din patriă cu succesă bună și că nu suntă în 
stare a se susține la studie din averea propriă seu a pă- 
rințiloră săi. 2) La conferirea stipendieloră voră ave 
preferință cei mai înaintați în studie și în calcule, afară 
de acesta — pentru anulă curentă — cei ce voră as
culta studiele comerciale și agronomice. ?>) Cei ce voră 
se studieze la vr’ună institută afară din patriă au să-și 
motiveze pe deplină acâsta necesitate. 4) Petițiunile in
struite cu tote documentele necesare suntă a se adresa 
la cancelaria fundațiunei lui Gozsdu (Budapesta, kirâly- 
uteza Nr. 13) pănă la 1/13 Augustă a. c. 5) Totdeodată 
se provâcă foștii stipendisti, ca pănă la 1 (13) Augustă 
a. c. se arate resultatulă studieloră din anulă scolastică 
1885/6 că altcum li se va sista stipendiulă avută.

—x —
In comitatulă Pestei, și anume în Puszta-Szent- 

Istvan, în Felegyhaza și în Bekas-Megyer s’au ivită ca
șuri de diferite epidemii printre dobitâce: arsura de splină, 
răpciga și furtâța. S’au luată măsurile necesare d’a se 
împedeca bâla.

—x—
Senatulă și poporulă română din Sisiesci, în frunte 

cu d-lă Dr. Vasiliu Lucaciu, va întocmi în 20 Iuniu, 
cu ocasiunea sânțirei temeliei bisericei celei nouă de a- 
colo, festivități cu următorulă programă: 1. Iu 19 Iuniu 
primirea și aședarea bspețiloră, cari voră sosi din provin- 
ciă. 2. In 20 Iuniu salutarea albei cjilei prin 12 salve de 
trescuri. 3. La 8 Ore din cjli primirea solemnă a dele
gatului Veneratului Ordinariată pentru conducerea actului 
sânțirei. 4. La 8T/a 6re începutulă sântei Liturgie. 5. 
După Sf. Liturgie se începe ceremonia de sânțire a te
meliei. 6. Discursă ocasională, rostită de m. o. d. Au- 
gustină Pelle, protopopă și parochă de Pomi. 7. După 
terminarea serviciului divină visita la delegatulă Venera
tului Ordinariată. Visita omagială a senatului bisericescă 
și școlară din Sisiesci. Predarea solemnă a unei adrese 
cătră Prea Veneratulă și iubitulă Capă ală eparchiei 
nbstre. 8. La 1 6ră banchetă în pavilionulă întocmită 
spre acestă scopă (1 posată 1 fl. v. a.) 9. La 4 6re .d. 
a. InseratulO. 10. După înserată petrecere poporală cu 
danță. 11. La 8 Ore săra se începe petrecerea de veră 
arangiată în folosulă bisericei. (Biletulă de intrare de per- 
sână 1 fl. de familiă 2 fl. v. a.) 12, Producțiuni piro- 
technice. Se iau tote măsurile recerute pentru confor- 
tulă deplină ală on. bspețl. Bufetă corăspun^ătoră, cu 
prețurile cele mai moderate. Venitulă curată e destinată 
pentru biserica cea nouă, despre ce se va da rațiociniulă 
publică. Acestă programă se va esecuta și în casă de 
timpă nefavoritoră. Doritorii a participa la acestă ser- 
bătâre suntă rugați a-și manifesta voia pe carta de co

respondență adusă la acâsta Invitare. Altcum e impo
sibilă orientarea comitetului arangiatoră.

Câțiva velocipediști din Brașovă voră face de 
Rusalii o escursiune la Pradeală, Sinaia, Ploescl și Bu- 
curescî. Voră pleca din Brașovă Sâmbătă după amâdl 
cu velocipedele pănă la Dârste și de acolo cu trenulă 
pănă la Predeală. La 4 și jumătate bre d. a. plecă din 
Predeală și sosescă Ia 6 6re în Sinaia, unde voră ră
mână peste nâpte. Plecarea din Sinaia prin Câmpina 
la Ploesci va fi Duminecă diminâța la 4 Ore. In Ploescl 
voră rămână peste nbpte. Din Ploesci plâcă.Lunl dimi
nâța la 4 6re și ajungă în Bueuresci la 8 bre diminâța. 
Distanța întrăgă e cam de 176 chilometri, durata călă
toriei cam 13 bre.

—x—
Se (jice, că proiectulă doctorului Meinert-Bănau, 

privitoră la înființarea unei fabrice de conserve de carne, 
în România, e pe cale d’a se realisa. Sindicatulă ar fi 
deja constituită. Cei mai însemnați proprietari de moșii 
și bărbați politici cu influință, între alții și ministrulă- 
președinte Brătianu, ar fi subscrisă sume mari și că in 
curândă se va țină o adunare generală de constituire.

—x—
Tarifulă vamală autonomă română a intrată la 29 

Maiu v. în vigbre față cu tâte statele, care n’au con
venții comerciale cu România. Acâsta a începută nego
cieri cu Rusia pentru încheierea unei nouă convenții co
merciale, debrece la anu espiră cea actuală.

—x—
D-Iă I. Petrescu Cărpemșeanu, fostă funcționară în 

Dobrogea, a inventată ună âparată, cu care oricine pbte 
scrie 5 hârtii de odată. D-sa, spune »România Liberă,* 
a și obținută dela guvernulă Republicei francese breve- 
tulă de invențiune pe o peribdă de 15 ani.

—x—
Deodată cu demonstrațiunile din Pesta, s’au întâm

plată asemenea turburărl și în Leibach. Slovenii 
au demonstrată în contra monumentului Iui Anastasiu 
Grun, strigândă: »Josă cu capulă verde/“ S’a aruncată 
în monumentă cu cernâlă, cu ouă stricate și cu noroiu. 
Totă în contra petrei comemorative a lui Grăn s’au în
tâmplată demonstrațiunl și în Veldes (Carniolia) și pâtra 
a fostă totală sfărîmată. Anastasiu Grăn s’a numită 
astfelă ca poetă; adevăratulă său nume e Anton Alec- 
sandru conte de Auersperg. Se vede că Slovenii s’au 
molipsită dela „civilisatorii Orientului.»

—x—
„Telegrafulă“ spune, că dintre cei 6 Români tri

miși la Parisă în cura doctorului Pasteur, 4 au sosită 
în România pe deplină vindecați; între aceștia se află 
și d-lă Stinghe, dela laboratorulă de chimiă din Bucu- 
rescl. Ceilalți trei suntă țărani din Vasluiu. D. Pasteur 
le-a dată câte o fotografiă a sa. Unulă din tovarășii 
loră de nenorocire a murită rabiată în Parisă. Actual
mente nu se mai află la Parisă decâtă două femei ro
mânce totă din județulă Vasluiu, din care una a năs
cută acolo ună băiată.

—x—
La Călărași, în România, furtuna de Miercuri a 

desvălilă 70 de case, a scosă arbori din rădăcină și a 
stricată mai multe vagbne.

Cercetări în SSliște.
Siliște, 26 Maiu 1886.

Cercetările înscenate în contra nostră din causa pe
trecerii liniștite și nevinovate dela 3 (15) Maiu au luată 
caracterulă celă mai acută. Precum avisarămă pe onor.

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

In dimineța dilei de £19 Decembre călătorulă 
nostru înaintă pe rîu în josu o bună bucată de locu, 
ca să vadă, ce ținuturi suntă în părțile acelea. Elu 
dete nu peste multu de mai multe sate mari împreunate 
la unu locu într’unu „orașă“. Satele acestea erau în- 
cunjurate de păduri de palmi și de plantațiuni de banani. 
Din tâte se vedea, că locurile, despre care e vorba, suntu 
roditbrc și bine populate. „Orașulu“, la care ajunsese 
călătorulă nostru, so nuinia Vinya-Ngiara.

Sciindă Stanley, că locuitorii de aici îi suntu duș
mani, hotărî să ocupe unulă din (satele loră, să așeze 
aici pe bolnavii din câta sa și să’și procure cele de 
lipsă pentru traiu.

In urma unui atacă le și succese călătoriloră noștri 
să cuprindă sătulă și să’lă pună în stare de apărare. 
Tote silințele sălbaticiloră de a’și câștiga din nou lo
cuințele fură zadarnice. Stanley se lua după ei până 
la bre-care distanță și astfelă pentru diua aceea cei 
isgoniți nu cutezară a se întorce din nou asupra ome- 
niloră călătorului nostru.

In ciasurile, în caro fură lăsați în pace, călătorii 

noștri își deteră tbte silințele, ca să se îngrădescă din 
tbte părțile câtă se putea mai bine. A doua di dimi
neța dușmanii mai făcură ancă ună asaltă, și acum însă 
fură respinși cu mari perderi.

Pe la amiadi se vădură înaintându pe rîu împo
triva omeniloră noștri vre-o 500—800 de canoe de ale 
dușmaniloră. Totodată și de pe uscată se audiră ră- 
sunândă signale de răsboiu. Sătulă era încunjurată 
aprope din tbte părțile.

Tovarășii lui Stanley se luptară ca nisce despe
rați. Cu toții sciau, că ori trebuiau să învingă, ori 
decă nu, să moră.

Lupta ținea de mai bine de o jumătate de ciasă, 
și nu se putea sci, care parte va eși învingătore, când 
iată se ivi și Tippu-Tib cu câta cea de pe uscată. Vă- 
dândă acesta, dușmanii se retraseră într’o insulă din 
mijloculă rîulul, cu tote acestea însă el strigau din 
răsputeri, că nici unulă dintre străini nu va pute scăpa 
nici în susulu rîulul, nici în josulă Iui.

Omenii Iui Tippu-Tib avuseră a îndura și do 
astădată cele mai mari greutăți. Ei se rătăciseră din 
nou, suferiseră fonie, și peste totă erau așa de slăbiți 
de ostenelile călătoriei, încâtă Stanley vădu, că în ori 
și ce casă este de lipsă o pausă de vre-o câte-va dile.

Stanley nici acum nu rămase în nelucrare. Te- 
mendu-se, ca nu cum-va sălbaticii să’lă atace din nou, 

elu își făcu cutozătorulă planu, să pornescă peste nbpte 
cu patru-cleci dintre omenii săi cei mai curagioși, să se 
apropiă de flota dușmaniloră, care și acum, ca și pentru 
plecarea mai departe era mai primejdiosă, să taie fu
niile luntriloru și să le lase pe acestea să se ducă pe 
rîu în josă. Frank Pocock cu vre-o câte-va vase de 
ale călătorului nostru avea să aștepte la 6re-care dis
tanță și să le prindă.

Era tocmai o nbpte ploibsă și cu vijeliă. In tbtă 
liniștea și cu vâslele înfășurate se îndreptă Stanley cu 
luntrea sa spre partea de mai din susă a insulei; 
Frank se așeză cu patru canoe în josulă ei. Călăto
rulă nostru dete în [curând de optă vase de-ale duș
maniloră, le tăiă funiile și le lăsă, să apuce înainte.

Stanley dete cu socotela, că cele mal multe 
luntri voră fi adăpostite pe partea dimpotrivă țermu- 
relui dreptă ală rîulul, în care parte se vedeau ar- 
dândă mai multe focuri. Mica cetă se îndreptă cu cea 
mai mare băgare de semă spre loculă, unde se vedeau 
focurile. Apropiindu-se de țermurele insulei, audiră 
mai multe glasuri de 6meni. Dușmanii așadară veg'hiau. 
„Alice“ însă se strecură așa de lină prin umbra înal
tului țermure, încâtă nu fii de locă observată.

In tbte locurile erau aici legate luntri de ale săl
baticiloră. Cu cea mai mare băgare de semă se libe
rară ele de legăturile loră și cu vâsle cu totă fură lă- 
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publică cetitorii, în 20 Maiu la 4 6re p. m. se începu 
investigațiunea la pretura din locă, fiind trași în cerce
tare mai întâiu directorul»! scâlei și vorbitorulti din ^iua 
de 3 (15) Maiu și apoi în decurși! de patru (file ceilalți 
învățători precum și o mulțime de âmeni, cari partici
pară la acea petrecere.

Adâncă consternați și indignați ne simțirămO, și cu 
noi fiăcare locuitorii de aici, când eetirămă punctele de 
acusațiune, cuprindândă nisce gravamine ce s’arii pută 
rădica numai în contra unorO rebeli, nihiliștî, agitatori 
seu sguduitori ai ordinei publice, âr nu în contra unoră 
învățători pacinici, devotați culturei și sciinței. Iți stă 
mintea ’n locă și te cuprinde mirarea, vedândă cum pote 
ființă omenâscă să concăpă și să ascundă în internulă ei 
ună vulcanii de sentimente catilinare, menite a călca și 
a strivi sub piciore ce e mai sântă : reputația și liniștea 
unei comune întregi și a atenta la viâța unui corpii în- 
vâțătorescă.

Da! Uni! atentată miserabilă este când noi suntemă 
acusați că: „1) amu demonstrații în contra statului un
garii, vrendu într’adinsă a serba dina de pe tcâmpulu li
bertății » prin stindardele naționale și încercându a trage 
consecințele fatalului ană 1849. 2) Gă amu făcută de-
monstrațiune din conjecturi politice, aclamându regatulă 
României ,Să trăâscă11 împreună cu regele Carolu. 3) 
Că amu pi ținută toasteprovocătore totu pentru Ro
mânia și\regele Carolu. Aceste suntă punctelea principale ale 
acusațiune basate pe nisce infame născociri, scâse la lu
mina (Jilei de fiii lui Satană, pe lângă care s’au grupată, 
și altele scâse din vorbirea confiscată și rău ințelăsă.

Pe când decurgea cercetarea la Pretură, comanda 
gendarmiloră din locu încă îșl începe activitatea c'ună 
zelă neobosită; patrule peste patrule percurgă stradele 
Săliștei, temându-se ca nu cumva mulțimea femeiloră de 
aici — căci bărbații’să aprâpe toți la oi, — să pună la 
cale o mișcare cum nu s’a mai pomenită de când e 
lumea. Nici chiar schia, acelă sanctuară ală culturei n’a 
fostă cruțată, căci în 21 Maiu a fostă cercetată cu dea- 
măruntulă, esaminându-se inscripțiunea de pe stindar- 
tulă patroniloră scâlei, precum și alte lucruri aflătâre 
prin scâlă.

Ună cadetă dela comanda gendarmeriei din Sibiiu, 
trimisă cu urgență, prin asistința gendarmeriei d’aicl, nu 
sciu în virtutea cărui dreptă trage la întrebare — în ca- 
sarma gendarmeriei — mai ântâiu pe toți neromânii, 
cari suntă presupuși ca plăsmuitori ai acestei tragi 
comedii și în urmă pe directorulă scâlei și pe învă- 
țătorulă I. P. care ținuse vorbirea.

Afară de punctele de acusațiune menționate, di- 
rectorulă a fostă întrebată că; „este adevărată că s’ar 
fi esprimată cătră conducetorulă gendarmiloră din locu 
că numai prin versare de sânge se voră depărta stin- 
dartele ?“

0 infamă născocire publicată cu o bucuriă diavo- 
Iăscă de foia »patriotică< „Hermanstădter Zeitung“ din 
Sibiiu, carea, deși a fostă desaprobată oficiosă chiar 
prin vice-pretorulă, totuși îșl arătă din nou colții ei de 
viperă când, la rellesiunile nâstre din Nr. 108 ală .Ga
zetei" referitâre la tendențiosa ei insinuare .Erinnerung 
an Blasendort" printr’ună buchetă de espresiunî «poli
tichie» proprie foiloră, cărora le lasă gura apă după cio
lane de roșă, ne timbrâză în Nr. 118 de „poltroni și că 
amă învenina tinerimea.»

E o vorbă: stilulă e omulă. Câtă pentru cuvin
tele ei că: informațiunile nu și le-a primită de pe strade 
din gurile palavragiiloră, ci din locuri, «care înaintea 
d-sale valorâză mai multă decâtă ună corpă învâțăto- 
rescă, ne ținemă sub demnitate a sta la vorbă cu 
acestă (fiară, care represintă meschina causă a âseloră 
de roșă, precum o caracterisă «Tagblatt" în polemica 
d’acum suntă câțl-va ani. Și prin urmare lăsând’o în 
plata Domnului, să revenimă la obiectă.

După o cestiune de-o jumătate oră, cadetulă di- 
mite pe directorulă scolei, luându-se la întrebare învăț. 
I. P. căruia i s’a făcută ridicula întrebare: „dâcă este 
adeverată că a umblată din casă în casă, provocându pe 
âmeni s2 fiă gata că se va întâmpla o vSrsare mare de 
sânge?1 Să te miri de atâta putere de născocire! O 
altă întrebare, care din contră te face să pufnescl de 
rîsă, i s’a făcută acestui din urmă: Pentru ce s’a îm

sate în voia undelortt. Cu totulu se slobodiră pe rîu 
în jostt 36 vase, dintre care unele de o mărime în
semnată. De celelalte nu pută să dea curagiosulu 
nostru călătoru.

Acum se grăbi Stanley să ajungă la locuiți, în 
care se afla Frank, și să-i ajute a prinde și a aduce 
la tabără luntrile slobozite. Bietulu Frank abia mai 
putea să țină în locă cu vasele sale canoele care’lă 
îmbulziau din tote părțile. Cu ajutorulft celorii din 
„Alice" însă tote vasele dușmane fură apucate și duse 
fără mare greutate la tabără.

In diua următdre Stanley le împărtăși dușma- 
nilorft, că decă nu vorii voi să încheia pace, elă le va 
ocupa întregă țâra și le va opri tâte luntrile. Sălba
ticii, audindu acestea, se dădură după păru, și’n 22 
Decembre încheiată pace cu călătorii noștri. Stanley le 
dote înapoi 15 canoe; pc celelalte 23 le cumpără dela 
ci cu mai multe obiecte de schimbă. Lupta îlu costase 
pe călătorulii europenii patru morți și 13 răniți.

Totu în diua, în care se încheia pacea, Tippu-Tib, 
care își perduse ori ce nădejde despre ună sfârșită fa
vorabilă alu călătoriei, îi făcu cunoscută în modulă 
colă mai hotărîtă tovarășului albă, că voiesce cu ori și 
ce preță a se întorce cu omenii săi înapoi la Nyangve. 

(Va urma).

brăcată în costuma românescă? Ca și cum costumulă 
nostru țârănescă ar fi o ciumă pentru esistența statului.

După ce agendele preturei și alte afaceri de mare 
importanță suferiseră în decursă aprâpe de-o săptămână 
în care timpă tâte organele statului erau absorbite es- 
clusivă de afacerea inchisiției, și după ce se produse 
multă sânge rău în pacînlculă poporă de aici, apărătorii 
patriei nu se simțiră destulă de liniștiți și asigurați cu 
cercetările făcute din partea duoră organe ale statului, 
ci privindă în inocenta petrecere ună periculă iminentă, 
pentru esistența statului, tribunalulă din Sibiiu trimite 
de urgență ună jude, învestită cu puterea investigării, 
ca să erueze și să urmărâscă afacerea până în cele mai 
amănunte fibre.

Și nu e vorbă — risum teneatis — pericululă era 
mare, și’șl pote imagina ori cine, când 400 de școlari se 
voră pune călări pe bețe și luându’și abecedarulă dreptă 
spadă va trebui să tremure tâtă frunza dinaintea loră 
și statulă să se sgudue din temelii.

Veni deci și d-lă jude investigatoră, începândă o 
altă cercetare, la care acusații fură chemați prin cita- 
țiuni, întrebați cu de-amănuntulă, âr martorii supuși ju
rământului. Punctele de acusațiune, totă cele dela Pre
tură, însă puse tare dilematică. Proverbulă «apa curge, 
petrile rămână,» prin care vorbitorulă ilustrase dispo- 
siția poporeloră sălbatice, a fostă luată ca ună cală de 
bătaiă, asemănândă apa cu poporulă maghiară, ceea ce 
nu era în nici ună neesă cu premisele său deducațiunile 
vorbirei.

0 scenă cu totulă interesantă a fostă, când ună 
băiată de 8 ani din classa II, carele după vorbitorulă 
(filei din 3 Maiu declamase poesia din Legendarii! „Mar- 
șulă lui Dragoșă,» fu asemenea trasă la interogatoră, 
silită se mai declameze încă odată acea poesiă, stândă 
înaintea judelui investigatoră și carele după unele între
bări subscrie asemenea protocolulă de investigare.

Patru (file dură investigarea și la judecătoria, luân
du-se ună protocolă celă puțină de 30 câle. Cercetarea 
fiind terminată, acusațiloră învățători li se spuse că nule e 
ertată a se depărta nicăiri fără încunosciințarea jude
cătoriei cercuale, adnotându-se în cartea nâgră a tri
bunalului.

Aceste au fostă straniile consecințe ale inocentei 
petreceri dela 3 (15) Maiu. Triste simplome dăcă și o 
petrecere pacinică e crimă. Atunci ce va să cjică li
bertatea, o cestiune atâtă de principală în viața cetă- 
țeniloră? Căci din fatala întâmplare d’aici și din alte 
locuri, trebue să presupunemă în modă basată că: li
bertatea multă prea mărită pe care se basâză statulă 
nostru este atâtă de mărginită și escepțională, încâtă 
chiar și o lucrare între marginile legii e deliclă ori crimă. 
Atunci în ce diferă absolutismulă? Sărmană țâră!

Corpulă învețătorescă.

Gladstone și proiectulîî „Home-Rule“
Bilulă irlandeză a fostă respinsă de camera Co- 

muneloră din Londra, cu o majoritate de 30 voturi. 
Opera, cu care d. Gladstone voia să’și încoroneze cariera 
sa politică, a căzută ; radicalii uniți cu conservatorii au 
reușită a face, ca acestă plană măreță ală marelui băr- 
bată de stată ală Engliterei, să nu potă fi realisată 
Cu tâte astea speranța lui Gladstone, că va isbuti, nu e 
perdută. Respingerea bilului nu însemnâză că elă va fi 
părăsită cu totulă. D. Gladstone are credința, că decă 
camera actuală nu l’a voită, o alta îlă va voi.

‘-Cu multă încă înainte de votulă dată Luni, se ves
tise, că în casulă când camera va refusa adoptarea pro
iectului de »Home-Rule«, ea va fi disolvată și ună nou 
apelă se va face la țâră, pentru ca ea să se pronunțe. 
Se scie câtă valore pune bătrânulă liberală pe acestă pro
iectă ; se scie care a fostă îndemnulă lui spre a’lă pro
pune. Suferințele Irlandeziloră suntă prâ strigătore pen
tru a le mai putâ lăsa să urmeze ca pănă acum. Elă 
și-a impusă sie-șl să le facă să înceteze; și-a scrisă în 
programulă ultimului său guvernământă: reforme pen
tru Irlanda, și elă, de sigură, nu va voi să continue 
acestă guvernământă fără a’și îndeplini programulă. Cum 
Camera de astăzi nu-i împărtășesce vederile asupra a- 
cestui punctă, ară trebui pote, ca elă să se retragă dela 
putere. Dâr, pe câtă vreme mai are la disposițiune încă 
ună mijlocă pentru a’și realisa visulă, elă nu'lă va lăsa 
neîntrebuințată. Camera va fi, va trebui să fiă di
solvată.

Suntă unii cari credă, că și apelulă la țară va da 
totă resultatulă obținută prin apelulă la Cameră. Ei pre- 
vădă că alegerile voră da o majoritate totă de adversari 
ai bilului irlandeză. Poporulă engleză (țică ei, nu e atâtă 
de generosă; îndată ce e vorba de a să face concesiuni 
Irlandei, ori-ce generositate încetâdă, ori-ce alte con- 
siderațiunl dispară. Cei mai mulți însă nu suntă de 
aceeași părere: D. Gladstone exercită o influință enormă 
asupra maseloră în. Englitera, densulă a chemată la 
viâța politică, dându-le dreptulă de votă, câte-va miliâne 
de cetățeni Aceștia, ori-ce s’ar (fice, tragă greu în balanța 
alegeriloră și voturile loră voră face, cu multă probabi
litate, ca aceea ce deputății englezi n’au voită se 
aprobe acum, o altă Cameră să realiseze. Guver- 
nulă a și hotărîtă disolvarea camerei și regina a con
simțită Ia acâsta.

Rusia și România.
țfiarulu oficiosă rusă „Moskowskje Wjedo- 

mosti se ocupă într’ună lungă articula de fondu

despre ruperea tractăriloru pentru încheiarea con- 
vențiunei comerciale între Austro-Ungaria și Ro
mânia, Organulu oficiosă rusă, după ce istori- 
sesce faptele privitdre la acâstâ cestiune scrie în
tre altele și următdrele:

N’ar fi rău ca și una din puteri mari, precum este 
Rusia, să ia esemplu dela mica Româniă, care cu așa 
tărie scie să ’și apere interesele sale naționale. Să nu se 
pârdă din vedere,, că în curând vomă avâ să încheiămă 
o convențiune cu România, termenulă celei vechi espi- 
rândă, să ne bucurămă de împrejurare pentru a face ca 
România să fie de partea nostră, deârece cine nu vede, 
că acâstă mică țâră este destinată a juca rolulă punctu
lui de râzimă puternică în ceea ce privesce deslegarea 
cestiunei orientului.

Visita prințului Bulgariei în Bucuresci.
Cetimă în „Pester Lloyd» de Miercuri, 9 luniu:
Visita, ce a făcut’o prințulă Alexandru ală Bulga

riei regelui Carolă în Bucuresci, n’a rămasă neobservată 
în cercurile diplomatice. Nu’i vorbă, nu se crede că prin
țulă Alexandru a avută să'ia și a luată vr’o înțelegere 
politică deosebită cu regele Carolă, dâr în întâlnirea dela 
Sinaia se vede, că prințulă Bulgariei are să dea politicei 
sale o direcțiune într’acolo, d’a întrețină relațiuni amicale 
cu toți vecinii. Relațiunile Bulgariei cu Serbia au să per
curgă încă orecare stadii, pănă ce voră fi deplină ami
cale. Cu atâtă mai mare zelă pune principele în aceea, 
d’a consolida bunele raporturi cu România și cu Porta.

In faptă, între Sofia și Constantinopolă esistă cele 
mai bune și mai amicale relațiuni. Pârta și prințulă Ale- 
sandru pară a fi cuprinși de presimțirea, că eventuală 
ară putea avâ să lupte contra unui dușmană comună și 
deci nu e mirare, că se alipescă totă mai strînsă. E 
de amintită anume faptulă, că oposițiunea bulgară a 
îmânată consulului rusescă din Filipopolă ună memo
rand, ca Rusia să anuleze alegerile. Prințulă Alexandru 
prin urmare trebue să păzâscă, ca neatârnarea patriei 
sale să nu se pericliteze.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.<)

PARISG, 12 luniu. — Camera a respinsă 
cu 314 contra 220 voturi proectulă comisiunii 
pentru espulsarea tuturoră prințiloră și a primită 
din contră cu 315 contra 232 proectulu încu
viințată de guvernă pentru espulsarea preten- 
dențiloră direcți și a fiiloră loră mai mari, pre
cum și pentru detragerea dreptului electorală 
prințiloră.

BRUXELA, 12 luniu. — Lucrătorii din 
minele de cărbuni dela Gillet, Charleroi, Jumet, 
Chatelineau s’au pusă în grevă. Din causa ma- 
nifestațiunii de mâne domnesce mare panică. Edi
ficiile publice suntă păzite de armată.

DIVERSE.
Verteju în Bucuresci. — «Românulă" scrie: Mer- 

curl sera, pe la șâse âre, s’a prăvălită asupra capitalei 
ună îngrozitori! vîrtejă amestecată cu plâiă și grindină. 
Gâmuri s’au spartă cu miile ; coperișe de case au fostă 
desgrădinate și aruncate în depărtare; arbori rupți sâu 
scoși din pământă și asvârliți. Au fostă din nenorocire 
chiar âmeni omorîți. Partea cea mai încercată însă a 
fostă partea capitalei dinspre Văcărescl. Aci s’a dărî- 
mată o casă și a ucisă doi âmeni. Abatorulă comunală 
asemenea a fostă în mare parte distrusă. Goperișulă lui, 
cum și ală grajdului, au fostă luate de ventă cu căpriori 
cu totă și asvârlite dincolo de gârlă, la o depărtare de 
100 metri. țJiduri i s’au dărimată și cele rămase suntă 
sdruncinate. Goșulă celă mare ală topitorului de seu a 
fostă trântită la pământă și parte din topitoră dărîmată. 
Ună omă chiar, ună măcelarii, a fostă rănită. Și dâcă 
mai multe și mai grave accidente de persâne nu s’au 
întâmplată la abatoră, causa este că tăerea încă nu în
cepuse și deci măcelarii nu se aflau în compartimentele 
loră. Pagubele pentru primăria capitalei) se urcă la 
peste 100,000 lei. La Cameră, geamlîculă a fostă ridi
cată deasupru sălei; deputății mergeau tocmai la votă 
și prin urmare n’au fostă răniți nici unulă. Gardurile 
și salcâmii Mitropoliei au fostă toți dărîmațî. La sf. 
George, în grădină, s’au ruptă mai mulți pomi. In alte 
grădini particulare a trăsnită. La Moși baracele au su
ferită fârte; mărfurile au fostă luate de apă. Pe lângă 
sf. George vechiu câtorva case li s’au luată acoperișu
rile. Citămă, printre ele, casa Pomu-Verde. In suburbia 
Negustori, ună mare numără de geamuri au fostă sparte; 
arborii au fostă retezați ca cu ferestrâulă.

La numerulft do fațâ s6 adauge 
ca suplementu testameiitulil lui Gregoriu 
Hang ea.

Editoră : lacobft Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Oursulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
10 din Iunie

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 75 
Imprumutulă căilor Ci ferate 

ungare........................154.—
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.30

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 118.50

Bonuri rurale ungare . . 105.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20 

st. n. 1886
Bonuri croato-slavone . . 99.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.75
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 120 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85 60
Renta de aură austr. . . 116 80 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 882 60
Act. băncel de credită ung. 289.20 
Act. băncel de credită austr. 282.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 6-94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.92 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Cota oficială dela 28 Maiil st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 92’/* 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 95’/4 961/,

> convert. (6°/0) 87’/a 87’/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105’/a 106—

* „ „ (5°/o) • 88’/a 89—
» » urban (7°/0) . 102— 102i/4
’ ’ » (6%) • 93i/a 941/a
> > » (5°/o) • 85— 85V3

Banca națională a României 500 Lei 1015 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 2.60 2.70

« » » Națională 2.20 2.25
Aură contra bilete de bancă 14 40 15.55
Bancnote austriace contra aură. . 2.011/2 2.02’/a

Cursulu pieței Brașovu

din 6 Iunie st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.63 Vend. 8.66
Argint românesc . . . . . . > 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 • 10.01
Lire turcescl..................... . . > 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. . . > 123. » 124.—
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 60—1885.

9
Luni, a doua di de Rosalii, în (2) 14 Iuliu 1886 înainte de armat)! 

la 10 6re să va arânda prin licitațiune pe 6 ani unultt după altulfl, în- 
cependu din tdmna anului curentă 1886, Stupina de lângă Bârsă, 
proprietate a Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae din suburbiulu 
Scheiti în Brașovfi, — fostă odinidră a lui Kristof — și care stupină 
cuprinde peste totti circa 100 jugâte.

Licitațiunea să va ținea în Casa de Ședințe a Comitetului paro- 
chialu dela Biserica St. Nicolae în suburbiulâ Scheiu.

Condițiunile arândărei să potu ceti la Epitropulu Domnulu Ioane 
A. Navrea, în suburbiulu Sclieiu.

Brașov ti, 1 (13) Maia 1886.

(6-6) Epitropia parochială
a bisericei române ort. res. dela St. Nicolae.

IISCIIMARE
a

Subscrisulu comitete invită printr’acesta pe acei 
comerciant! și industriași, cari voesctl a lua parte la 
esposițiunea locală din Brașovu, ca se facă privitorea 
arătare celu mai târdiu până la 20 luniu 
1886 la următorii membrii ai comitetului, de ore-ce 
insinuări întărdiate pentru loculu de espusu nu se 
potti considera.

Liste pentru insinuare, precum și deslușirile 
necesare împărtășești! d-nii: Dr. Wilhelm Zeii, 
Heinrich Porr, Lud. Goldschmidt. E. Lexen, 
L. Hornung, £1. Lang, H. Schiel, Karl Eorr 
și E. Dresnandt.

Comitetulu de anunțare
altî esposițiunei locale din Brașovp,

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta

Trenu 
de 

poradne

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnibus

Trenu 
omnibns

BucurescI 7.45
Predealu j — — 12.5C —

— — 1.09 —
Timișă — — 1.40 —
Brașovă j

6.22 __
2.27
2.55 ——

Feldiâra 7.01 — 3.38
Apatia 7.33 4.17
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodă
Hașfaleu

8.45 5.42 —
10.10 7.37 —

Sighișdra
Elisabetopole

10.29 — 8.01 __
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —

Mediașă 
Copsa mică

11.54
12.12

9 43
10.0210.30

—

Micăsasa 12.56 —— 10.50 —
Blașiu 1.30 — 11.29 —
Grăciunelă 1.45 — 1M7 —
Teiușft 
Aiudă

2.11
2.55 z 11.35

104
—

iVințulă de susă 3.17 — 1.30 —
Uiâraj 3.24 — 1.39 —
Cucerdea 3.31 — 2 07 —
Ghirisft 4.09 — 3 01 —
Apahida 5.36 — 5.08 —

Clușiu

Nedeșdu

5.56 — 5 35 —
6.16 — 8.00

6.37 — — 8.34
Ghirbfiu 6.53 — — 8.59
Aghirișă 7.08 — — 9.34
Stana 7.34 — — 10.16
Huiedin ti 7.55 — — 11.04
Giucia 8.35 — — 12 17
Bucia 8.53 — — 12.47
Bratca 9.12 — — 1.21
R6v 9.31 — — 2.05
Mezd-Telegd 10 06 — — 3.08
Fugyi-Văsărhely 10.25 — — 3.39
Vărad-Velințe 10.35 — — 3.55

Oradia-mare 

P. Ladăny

10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —

Szolnok 2.58 — 5.34 8.22
Buda-pesta 6.00 — 10.05 10.30

Viena '■ — — 10.50 —
3.00 8.50 6.05 —

Budapesta—Predealii

Trenu Tren 
omnibU3 aceelerat

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clnșiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea

Uiora
Vințulă de 
Aiudă
Teiușă
Grăciunelă

susă

Blașă 
Micăsasa 
Copșa mici 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Timișă

Predealu
Bucureștii

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grâse.

6.47
10.37

1.44
5.33

10.01
1026
10.52
12.37
1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

7.14
7.42

8.31
9.01

1.45
3.41
5.21
6.41

Trenă 
omnlbu

Trenu 
a de

peraâne

Trenă 
omnibus

— 1 - —
i5.lt! 6.20 8.00
7.2£ 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31

1.28 —
9.45 2.00
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 ——
5.05 6.43
— 7.03
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 - -
— 11.28 —
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36
— 1.22 6.01
- - 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.66
— — 9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorQ Kbniges & Kopony, ZernescL

Teinștt-.Kradft-Bndapesta Budapesta-Aradd-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă1 omnibus omnibus persdne peradno accelerată omnibus

Teiwșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 t ' 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 . — 5.19 OZiOiilvK 11.12 — 12.00
Orăștia .1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619.
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.461
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.001
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23

. Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — «.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
ConopG 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siineria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 58 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — | 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timfișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Trenă Trenă
omnibus persdne persdne peradne omnibus omnibus

Aradft 6.00 8.18 SimerSa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
’Tâmaișdra 8.42 — 10.09 Petro.șenI — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenu Trenă
persdne persone omnibus omnibus omnibus

«
de pers.

Timișdra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N6meth-Sâgh — — 6.53 Hațegii 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Sireaeria 10 53 1.35 —

I
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o

39— Nr. top. 7223/1 Nr. top. 7223/s —7224— 
Nr. ord. 28— Nr. top. 7255—7256—7257— 
Nr. ord. 32— Nr. top. 9229—9230— Nr. ord. 
10, Nr. top. 1818— Nr. ord. 20, Nr. top. 7472 
—7473— Nr. ord. 31— top. 8616a/- 8616^/- mai 
încolo îi lasă în posesiune și realitățile din prot. 
fund. Nr. 111— Nr. top. 219— și 220 (mâra 
de făină) peste care va putâ dispune îndată după 
mârtea mea.

îi lasă mai încolo întrâga. mea parte com
petentă din ereditatea fericitului meu părinte 
lână Hangea de sub Nr. 113 a prot. cărții fund. 
Nr. ord. 1—11, împreună cu părțile rescumpă- 
rate 1I& -a parte din casa dela Maria Hangea, și 
‘/s -a din tâte realitățile răscumpărate dela Benia- 
mină Hangea, dâră usufructulă și folosința pe 
ună anu, și Ia acestea locuri, încâtă eu le-am fo
losită și lucrată, se rămână servitoriloră mei Ava- 
cum Hodoroga și Trifilina Voniciocu, deși îna
inte actulu încheiată cu ei în 1 Febr. 1879 să- 
ar cuprinde mai puțină.

2. Sociei mele Iuliana Moisilă îi lasă și 
testeză:

a) In bani gata, două sute fiorini, 200 fi.
b) Interesele de 6°/o după suma de doue 

mii f2000) fiorini val. austr. elocați în cassa de 
păstrare „Aurora" în Năsăudă pănă la sfârși- 
tulu vieții.

c) Una a patra parte a mobileloră de masă 
și pată, în legătură cu disposițiunile Nr. 1. 6. 
afară de acestea o bondă de lupă — ună pată 
de două persâne — văpsită roșiu, tâte vasele de 
porcelan ii, tâte pocalele și glăjile, după estrada- 
rea celoră cuprinse în Contractulă dto. 1 Febru- 
ariu 1879, pentru servitori, mai încolo o ladă 
mare cu două despărțăminte, o ladă de căruță 
văpsită negru, unu orologiu de părete și o icână 
cu fructe. —

d) Pănă la sfîrșitulă vieții îi lasă usufructulă 
locuriloră de sub No. 89 a prot. Cărții fund, din 
Maieru No. ord. 1 Nr. top. 168—169 — No. ord. 2 
No. top. 221/1—222/2—223/1 No. ord. 18 No. 
top. 4085—4086—4087—4088—4089—4090— 
âră dreptulă de proprietate ereditarie rămâne lui 
Petru Hangea sâu succesoriloră lui.

e) Ii lasă mai încolo locurile de supttî 
acestă protocolă (89) din Maieru No. ord. 4 No. 
top. 1027—1028— No. ord. 8 No. top. 1121— 
1122 — No. ord. 11 — No. top. 1937—1938— 
1939— No. ord. 38 — No. top: 11025 — No. 
ord. 12 — No. top. 2742—2743—2744— No. 
top. 2730—2733—2734. No. ord. 16 — No. 
top. 3855. No. top. 1295 — No. ord. 3. No. 
top. 274 — No. top. 1024—1026/1 cumpărate 
dela Ciforă Rebrisoreanu din prot. Cărții fund. 
No. 4 după contractulă interimală dto 8 Maiu 
1876, tâte acestea încă cu dreptă de posesiune 
pănă la finea vieții -— âră de ereiji cu dreptă 
de proprietate denumescă pruncii soției mele Iu
liana în linia primă, eventualminte pe Petru Han
gea și succesorii lui.

3. Surorei mele Iftira Hangea îi lasă și tes
teză :

a) In bani gata două sute fiorini v. a: 200 fi.
b) */«, una a patra , parte din mobilele de 

mâsă și pată, desemnate și în No. IV 1 b) și 
No. 2 c); mai încolo ună cofăru văpsită roșiu le
gată cu feră — și portretulă poetului laureată 
Andreiu Mureșianu și tâte vestmintele mele de 
posta vă.

4. Surorei mele Maria Hangea îi lasă și 
testeză :

a) In bani gata două sute fiorini v. a. 200 fi.
&) V<, una a patra, parte din mobiliile de mâsă 

și pată, apoi o canapea de lemnă văpsită, o masă 
de f rășină și o icână. a familiei împărătesei.

5. Nepotului de frate Beniamină Hangea 
îi lasă:

a) In bani cinci-decl fiorini v. a. 50 fi.
â) O cutiă de zahară de argintă cu acope- 

rișă de argintă.
6. Nepâtei mele de soră Ioana Tanco îi 

lasă:
a) In bani cinci-cjecl de fiorini v. a. 50 fi. 
V) O icână de cusuturi în rame negre.
Nepotului meu de soră Severă Mureșianu 

actu pictoru în Mtinchen îi lasă :
a) Ună orologiu de aură cu lanță de aură.

Testamentu.
După voia a totă puternicului Dumnedeu, 

avândă de a fi rechiemată din acâsta viață, dis
pună pentru casulu morții — despre averea ce 
va rcmânâ de mine, precum urmâză:

I.
Rcmășițele mele trupeșei să se așede în pă

mântii cu ceremoniile rituale în locă usitatu, cu 
tâtă simplicitatea după disposițiunea făcută.

II.
Averea mea de care dispună actu constă în 

numerariu (bani gata) :
1. In cassa de păstrare din Bistrița la Frie- 

dricli Kelpu după libelulă de depunere (Einlags- 
buch des Bistritzer Credit- und Vorscliusvereins) 
pe lângă 6°/o în val. aus. patru mii fiorini, 4000 fi.

2. In cassa societății de împrumută 
și de păstrare „Aurora" din Năsăudă pe
lângă 6°/o, două mii fiorini v. a. 2000 fi.

Suma în numerariu 6000 fi.
3. Una sumă accidentală în bani gata pen

tru spesele de înmormântare și altele — precum 
în pretensiuni înprumutate la privați cu con
tracte, cari însă în decursulă timpului încassân- 
du-se, nu se potă actu determina și specifica.

4. Averea în mobilii de casă și de econo
mie — deârece vitele ce suntă, său voră fi la 
casulu morții, suntă date servitoriloră mei Ava- 
cumă Hodoroga și sociei lui, Trifilina Voniciocu, 
cu contractulă său convențiunea încheiată cu dân
șii dto. Maieru în 1 Fevruariu 1879, ca resplată 
pentru serviciulu loră, prin urmare acelea nu se 
voră considera de lăsământă, precum nici celea 
200 fi. ce suntă a li-să plăti, și nici objectele 
mobiliari, înșirate în acelu contractă.

5. Realitățile și superedificatele cuprinse în 
protocolu Cart. fund. Nr. 89 din Maieră, com- 
petința realitățiloră cuprinse în prot. Cărții fund. 
Nr. 113 și 111 din Maieră, competința realită- 
țiloru din Rocna - vechiă Nr. prot. Cărții fund. 
516 — Competința locuriloru din Leșiu din prot. 
Cărții fund. Nr.

III.
De erecți universali la testamentulă meu de- 

numescă pe fratele meu Petru Hangea, locuitorii 
în Maieră, eventualminte pe succesorii lui legi
timi, mai încolo pe surorile mele Iftira Hangea, 
socia locotenentelui pensionată Gâvrilă Popă în 
Feldru. — Maria Hangea, socia profesorului pen
sionată Vasiliu Mureșianu în Năsăudă — și pe 
socia mea Iuliana născută Moisilă cu condițiu- 
nile, și pe lăngă înfiiințarea legatelorfl, fundațiu- 
niloră, donațiuniloră și stipendiiloră specificate 
în testulă acestei disposițiuni testamentarie.

IV.
Intru specificarea disposițiunei de sub III 

lasă și testeză:
1. Fratelui meu Petru Hangea eventual

minte succesoriloră lui legiuițl: a) în bani gata 
trei sute fiorini v. a. 300 fi. — b) După estra- 
darea celoră cuprinse în contractulă de 1 Febr. 
1879, pentru servitorii numiți, sâu nominativu 
ne lăsate la alții, din obiectele de mâsă și pată 
’h-a parte împreună cu tâte vestmintele mele cele 
albe și ună Cofăru cu pele acoperită, c) Din 
realitățile intabulate cu superedificatele dimpre
ună următârele;

Din prot. fund, din Maieru Nr. 89—A I 
Nr. ord. 1. Nr. top. 168—169— Nr. ord. 2 Nr. 
top. 221/1 —222/a — 223/1 Nr. ord. 18— Nr. 
top. 4085—4086—4087—4088—4089—4090— 
cu dreptă de proprietate, dâră dreptulă de pose
siune sân usufructulă acelora îlu lasă numitului 
meu frate și succesoriloră lui numai după mâr- 
tea sociei mele Iuliana Moisilă, care are sâu va 
avâ dreptă sâ-le folosâscă neconturbată pănă va 
fi în viață.

Lasă mai în colo numitului meu frate cu 
dreptă de proprietate și luarea în posesiune du
pă trecerea unui ană dela mârtea mea realitățile 
din prot. fund. Nr. 89— Nr. ord. 17. Nr. top. 
3859—3860—3861—3862—3863—3864—3865 
Nr. ord. 27— Nr. top. 7221—7222— Nr. ord.

/>) întrâga bibliotecă și mapele.
8. Vărului meu Leonă Ilorga, notară co

munală, îi lasă în suvenire; o tasă mare cu flori, 
și o icână „reîntârcerea lui Davidă."

8‘|2 Domnului parochu locală Basiliu Groze 
îi lasă în suv. o icână cu fructe.

9. Domnului Cirilă Popiezca c. reg. profosă 
în pensiune îi lasă în suv. monumentulă mare
șalului Radetzki gravată în aramă și o icână a 
eroului Ioană Hunyadi.

10. Veriloră mei Cosma Ioană și Tâder 
Hangea le lasă cu dreptă de proprietate, în părți 
egali, loculu numită pe opcina în hotarulă co
munei Leșă, adecă partea mie competentă din se
siunea părintâscă înscrisă pe numele tatălui meu 
Ioană Hangea.

V.
Servitoriloră mei Avacumu Hodoroga și Tri

filina Voniciocă în legătură cu punctulă II. 4 
și cu contractulă de d-to 1 Febr. 1879 le lasă 
a li se esolvi și le dau :

1. Lui Avacum Hodoroga:
a) In simbria anuală restantă — espresă și în 

contractă — o sută fiorini v. a. 100 fl.
&) Pământele specificate în contractulă men

ționată de sub Nr. prot. 89 din Maieră Nr. 
top. 5224 a) 5224 b) — 5216 — 5219 — 5222
— 5645 — 5647 — 6393 — âră 3534 ca 
adaosă.

2. Trifilinei Hodoroga îi lasă:
a) Simbria restantă după contractă — o 

sută fiorini v. a. 100 fl.
V) pământele luate în susă și în contr. men

ționată Nr. top. 7994 — 7995 — 6710 — 6398
— 6399 — 3369 — 3380 — 3381 — 3382 — 
9450 afară de acestea ca adaosă Nr. top. 5697
— 3877 care, din urma eredii lui Ștefană Cob- 
zaleu îlu potă răscumpăra cu 145 fl. v. a. dela 
Trifilina Voniciocă.

c) Numitei Trifilina îi mai lasă în remune- 
rațiunea serviciului din pruncia: doi boi, trei 
vaci cu viței mici, ună porcă, care să voră afla 
la casă, de ori ce preță, precum tâte celelalte 
obiecte mobiliari specificate în contractulă de 1 
Febr. 1879.

'3. Afară de acestea ambiloră servitori le 
lasă cu dreptulă de proprietate în părți e- 
gale tâte bucatele și victualele de totă felulă 
ce s’ar afla la casulă morții mele, precum din 
nutrețulă pentru vite, care să va afla clădită, 
atâta câtă ar fi de lipsă pentru iernatulă aloru 
2 boi și trei vaci, âră ce va rămânea să-lă ca
pete Petru Hangea și Iuliana Moisilă în aseme
nea părți. Asemenea lasă servitoriloră și tâte 
altele obiecte, mobile de casă, de culină și econo
mie despre care n’ași fi dispusă nominativă în 
punctele anteriori sâu următori.

VI.
Din mobilele de casă voră râmânâ în casa 

mea neîmpărțite: o oglindă mare cu rame au
rite, o mâsă mare văpsită, o canapea umplută 
cu lână, ună castană de trasă cu puicuri, sâu 
lăduții, ună chifoneră, două paturi, trei scaune 
de frasină, două scaune de molidă văpsite, o 
ladă de căruță, dâuă lădâie mari de bucate pe 
podulă casei, și unulă mai mică, și 10 icâne, 
parte cu rame aurite parte neaurite, pentru 
totdâuna voră rămână spre folosințe acelora, 
cari suntă chemați și îndreptățiți după testa- 
mentă a locui în casa mea, tâte acestea sub paza 
și îngrijirea fratelui meu Petru Hangea și a 
prunciloră lui, precum și a soției mele Iuliana, 
de cumva va locui în casă.

VII.
Fiă-care dintre eredi sâu legatori pe tim- 

pulă până când voră folosi usufructulă reali
tățiloră lăsate loră, voră avă de a solvi con- 
tribuțiunea statului și tâte contribuțiunile acce
sorie, voră suporta totă odată tâte prestațiunile 
publice și comunale.

Aceia dintre eredii usufructuarl, cărora le-am 
lăsată spre folosire până la sfârșitulă vieții rea
lități, voră avă a suporta și competința de ere
ditate, după acelea măsurândă.
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tercalări pănă întră atâtă, câtă cele 4/B a intere
seloră să dea ună superplus preste lăfa medi
cului veterinară și a mășei indicată sub a), di- 
sulă superplus se va da ca stipendiu pentru o 
fetiță dela scăla inferiără de fete, pănă când 
acestă stipendiu va fi de 60 fl. val. austr.

c) Superplusulă ulterioră se va da ca sti
pendiu pentru ună elevă dela scălele reale pănă 
ce va face stipendiulă 100 florini.

d) Superplusulă ulterioră se va conferi ca 
stipendiu unui învățăcelă industriariu său unui 
sodală ce va vre să se așecje ca măiestru, pănă 
la suma de 60 fl. v. a.

c) Superplusulă remânătoru cu tempulă dela 
lefele, pensiunile și stipendiile de sub a. b. c. 
și d. se va transforma cu încetulu ărăși în ună 
stipendiu pentru ună gimnasistă pănă la suma 
de 100 fior. — Eră peste 4ecî de ani prisosindă 
interesele capitalului prin cea 4/B mereu crescută 
se voră crea nouă stipendie de categoria celoră 
de sub b—c—d—și e.

3. Din acestă fondu se voră pută împăr
tăși cu stipendie mai cu sămă acei tineri săraci 
său orfani din comuna Maieră, cari voră avă ca
pacitate bună, voră arăta iubire cătră învățătură, 
voru documenta purtare bună morală și voră 
produce calculă de eminențiă din studiile loră. 
Se va pută face escepțiune cu petenții din fami
liile consângeniloră mei, deși părinții acestora nu 
se voră considera de săraci.

4. Salarele, pensiunile și stipendiile acestea, 
Ie va conferi comitetulă comunei Maieru întru
nită cu celă scolastică.

5. Stipendiștii voră avă a-și documenta în 
fiacare ană progresulă în studiele și respective 
în meseria loră, cum și purtarea morală recerută, 
la din contra se voră lipsi de stipendiu.

6. Atâtă mediculă veterinară câtă și mășa 
voră trebui să aibă diplome în tătă regula, și 
în comuna Maieru mășa va fi îndatorată a 
moșii femeiloră sărace fără plată, eră mediculă 
veterinară a face în disa comună operațiunile 
la vite, și curarea locuitoriloră morboși pre lângă 
onorariu moderată, la cei de totă săraci gratisă.

Literile fundaționale B.
A<1 VIII 2) La fondulă do ajutoră pentru locuitorii din comuna 

Maieru, cari voru păgubi cu vitele sale de trăsură. 

Convingându-mă cumcă în comuna Maieru 
păgubescă inulți locuitori din felurite cause cu 
vitele loră de trăsură, după care întâmplări, ne 
avându toți daunații mijlăce materiale de ajunsă 
a-și cumpăra alte vite de trăsură, devind mulți 
dintre ei la sărăcia; deci spre a se pută încâtva 
desdauna unii ca aceștia, am lăsată, sub VIII 2, 
patru sute florini în v. a. și venitulă curată 
care se va căpăta în totă anulă din pamentele 
testate comunei, ca fondă de ajutoră pentru 
6menii păgubiți în vitele de trăsură. — Cu pri
vire la acestă fondă statorescă următdrele

Condițiuni:

1. Fondulă acesta de 400 fl. patru sute de 
florini v. a. la care, se va adauge în fiecare 
ană arenda pămenteloră testate comunei Maieru, 
așișderea voiu să crăscă din ce în ce prin aceea, 
ca: 4/B a intereseloră să se a'daugă totă mereu la 
capitală.

2. 4/B a intereseloră capitalului să se împăr- 
țâscă între locuitorii Maiereni, cari voră păgubii 
în ori ce modă cu vitele loră de trăsură. — 
Adjutulă acesta să se dă păgubițiloră îndată 
după paguba întâmplată, anume așa — ca și în 
casă de a se fi mărită fondulă în măsură în
semnată, nimenea să nu capete mai multă de 
jumătatea prețului ecuitabilă a vitei perite, și 
așa ca în prima liniă să fie luați în considerare 
cei mai miseri, apoi cei cu avere mai mijlociă, 
ără celoră avuți numai atuncia să li se tindă 
ajutoră amăsurată, dâcă voră fi păgubiți cu mai 
multe vite.

3. De sine se înțelege că ori-ce rămășiță 
aceloru 4/B de interese se voră adaoge asemenea 
a capitală.

4. Chiar și după ce peste numeroși ani 
ondulă acesta va fi crescută în modă conside

rabilă pentru desdaunarea locuitoriloră păgubiți 
în vitele sale de trăsură nu se va pută espensa 
je ună ană mai multă de 600 fl. v. a. afară de 
anii de epizootică, când se voră pută desdauna și 
ieste suma de 600 fl. v. a. din câtă ar ajunge, 

și se voru pută în atare casă desdauna și alte 
vite cornute, nu numai cele de trăsură. Restulu 
intereseloră de aci încolo comuna Maieră îlă va. 
întrebuința pentru scopuri culturale române.

5. Scopulă meu în privința acestui com-i

VIII.
Legate pentru scopuri de cultura poporului 

românu și a naționalitâțci româno.
Din puțina mea avere, ce va rămânea după 

mdrtea mea, lasă și testeză sumele mai la vale 
numite pe lângă condițiunile ce se voră numi 
și statori în literile fundaționale în acestă tes- 
tamentă :

In favorulă poporului din Comuna Maieră: 
a) In numerariu: bani gata două mii de 

floreni în valuta austriacă................... 2000 fl.
&) Pamentele următdre din prot. Cărții fund: 

No. 89—No. top. 1110/, —1111—1120/2 —1161 
—1162—1107/3 — 1107/4 —1107— 1107/, — 
1164—1165—1163—1166—1045 și 1046 — 
în mărime teritorială de 3 Iugăre 28 orgi □ 
cu venitulă curată de 15 fl. M. Conv: t6te 
comasate pe șesă.

Spre efectuirea acestei disposițiuni rogu dâră 
pre esecutorulă testamentului să bine voiăscă a 
depune, după încetarea mea din viâță și după 
încheierea pertractării judecătoresc! a lăsămân- 
tului meu, din capitalulă de 4000 florini elocatu 
în casa de păstrare din Bistrița Ia locurile și 
scopurile desemnate precum urmâză:

1. Spre înființarea unui fondă, din care are 
a se efectua dorința și voința în detaliu, espresă 
în literile fundațiunali, la Comitetulă Comunei 
Maieru în cassa alodială una miă șâse sute fl v. a. 
  1600 fl.

2. Spre înființarea unui fonda pentru lo
cuitorii din Comuna Maieru, cari voră păgubi 
prilegi cu vitele lorîî de trăsură, totă în cassa 
alodială: patru sute floreni v. a. . . 400 fl.

Spre înmulțirea acestui fondu va servi adecă: 
Representațiunea Comunală va fi chemată a de
pune și venitulă curatu din locurile mai susă 
numite, ce se voru esarenda, care mini mo cal
culă voru aduce una sumă de 50 florini valută 
austriacă. Cinci-cjeci florini pe anu.

Din 2000 fl. două mii florini în valută 
austriacă depuși la Cassa de păstrare „Aurora" 
în Năsăudă pe lângă 6°/0 lasă:

3. Spre înființarea unui fondu de stipendii 
pentru elevii militari lasă, la îngrijirea și mani
pularea comitetului fonduriloră scolastice grani- 
țăresci din Năsăudă înainte de altele, în favdrea 
a loră 44 comune grănițăresci, în cassa de 
păstrare „Aurora“ din Năsăudă suma de o miă 
florini v. a. 1000 fl.

4. Pentru înființarea unui fondă de sti- 
pendiii cu numele „Gregoriu Hangea" lasă sub 
administrațiunea „Associațiunei transilvane" pentru 
literatura și cultura poporului română, în cassa 
de păstrare „Aurora“ în Năsăudu, o sumă de o 
miiă florini în val. austr. 1000 fl. și așa suma 
întrăgâ pentru fonduri face patru mii fl. v. a. 
4000 fl. și 3 Jugăre 28 orgi 0 sesiune ne- 
mișcătâre.

4. Pentru fondulă academiei române înfiin- 
țânde, Iasă cincideci fl. v. a. 50 fl. deosebi de 
celealalte, care sumă esecutorulă testamentului e 
însărcinată a o administra la loculu competinte, 
adecă la comitetulă „Associațiunei transilvane" în 
Sibiiu.

Literile fundaționale A.
A<1. VIII 1. 2. pentru fonilulu de 1600 II. în favoroa poporaținnii 

din comuna Maieru.

Condiți uni :

1. Interesele capitalului de 1600 fl. în 
4/B părți se voru adauge la capitală și se voră 
capitalisa necontenită.

2. Din 4/B -a parte a interesuriului se voră 
da următdrele stipendii, respective salarie și 
pensiuni:

a) din celea 4/B a interesului două din trei 
părți le va trage ună medică, care totodată să 
fiă și veterinară cu locuința în Maieră, 6ră una 
a treia parte să o capete o m6șă, totă cu lo
cuința în Maieră. Acăsta o a treia parte se va 
pută da și ca stipendiu unei femei, care ară 
frecuenta cursulă de obstreticie spre a deveni 
mășă în Maieră. — Celea 4/s din interesulă ca
pitalului de 1600 fl. mărite din ană în ană cu 
cea 1/B a intereseloră, se voră da totă medicului 
veterinară și mășei din Maieră în proporțiunea 
indicată, pănă atuncea, pănă când salariulă din 
acestea interese obvenităre va face pentru medică 
400 fl. v. a. ăr a mășei 80 fl. v. a. Servindă 
mediculă veterinară și mășa 40 de ani, ju
mătate din sumele acum indicate le va compeții 
ca pensiune.

b) Inmulțindu-se capitalulă de 1600 fl. prin 
cea 4/B a intereseloră anuali și prin venitele in

piesă de locă, cu multă strădaniă și mari chel- 
tueli cumpărată și comassată, este — pe lângă 
celea ce am dispusă în privința lui — ca se ră
mână pe veci comasată, precum se află de față, 
și să nu se vâncjă nici schimbe cu alte locuri 
sub nici ună pretextă.

6. Acestea locuri voră trece în folosința 
comunei Maieră după mortea mea numai decâtă, 
eră în proprietate, după finita pertractare judecă- 
torâscă, și transcriindu-se pe numele comunei în- 
tr’o fdiă deosebită, să se adnoteze, cumcă acestea 
locuri suntă lăsate de mine spre scopulă indicată.

7. Rațiociniile despre manipularea ambe- 
loră fonduri și împărțirea . stipendiiloră. din par
tea representanții comunale gătite, se voră revedâ 
și censura cu ocasiunea adunărei generale a Co
mitatului (prefecturei) și resultatele voră fi a se 
publica în comuna Maieră la adunarea poporu
lui. Dorescă ca după una mai însemnată cres- 
cere a fondului, purtătorii rațiociniiloră acestoră 
fonduri se fiă după putință remunerați din pro- 
ventele acestui fondă.

8. Acestă fondă va purta numele meu ș- 
va fi a se susținea de sine stătătoră.

9. Acestea două fonduri le încredințeză 0- 
noratului Comitetă comunală și scolastică din 
Maieră, pe lângă supraveghiarea onoratei repre- 
sentață comitatensă competintă, cu rugarea a es- 
opera: ca suma de 2000 fl. două mii floreni în 
v. a. pentru fondurile numite, îndată ce se va 
primi, să se depună în ori-care cassă de păstrare 
sigură spre fructificare, pe numele, recte în favd- 
rea comunei Maieră, și se nu se scdtă nimica 
din capitală său interese spre alte scopuri, nici 
în timpulă crescerii, nici după crescerea capitai 
leloră la sumele statorite. — Dintre cassele de 
păstrare să se facă reflesiune la „Aurora" în 
Năsăudă, și „Albina" în Sibiiu cu preferință.

Litere fundaționale C.
Ad. VIII 3. La fondulă dc 1000, una miiă ilorenl v. a. pentru sti
pendii pe seina eleviloru militari, cu preferință în favoroa coiiiu- 

neloru din fostulu reginicntă II românu de graniță.

Sub p. VIII 3 am lăsată spre înființarea 
unui fondă de stipendii pentru elevii militari, 1? 
comitetulă fonduriloră scol, grănițăresci Năsău- 
dene 1000 floreni depuși în cassa de păstrare 
„Aurora" din Năsăi du.

Acâsta o făcui ca fiu de militară și ca celu 
ce însu’mi am fostă militară, în sincera convic
țiune, că fosta grănițerime și peste totă poporală 
românu din acâstă monarchiă, precum a adusa 
și pănă acuma în câmpii lupteloră sângerdse nu 
neînsemnate sacrificii pe altarulă înaltei dinastii, 
a patriei și a naționalităței române: așa trebue 
se aducă și pe viitorii.

Acâsta o pretinde chiar și interesulă bine 
înțelesă a naționalităței ndstre.

Deci în privința acestui fondu statorescă 
următdrele

Condițiuni:J
1. Din interesele fondului pentru elevi mi

litari, de 1000 fl., 4/b așișderea, ca la celelalte, să 
va adauge din ană -în ană, și fără termină, la 
capitală, ca acesta din ce în ce să crăscă.

2. Cele 4/b ale interesului după capitală să 
voru da numai decâtă după pertractarea judecă- 
torâscă resp. în înțelesulă disposițiuniloră de sub 
IV. 2 după mdrtea soției mgle Iuliana Moisilă 
— ca stipendiu unui tânără rom. născută în vre
una din cele 44 comune ale fostului regimentă 
ală II. rom. confiniară, cu preferință la cei năs- 
cuți în Maieră, au în lipsa de atare tânără, și 
altui june rom. din monarchia austro-ungară, ca
rele devotându-să carierei militari, vrâ să asculte, 
au ascultă deja în vre-o scdlă militară ce prepară 
oficeri militari.

3 Petentelui i se va conferi stipendiulă 
acesta numai dâcă va avă recerințele prescrise 
pentru suscepțiunea în atari institute militari, âr 
de licuidată i se va licuida numai după ce va 
fi aievea susceputu.

Stipendistulă are să-și documenteze în fie-care 
ană progresulă în studii și purtarea morală bună, 
sub pedâpsă de a-și perde la din contră stipen
diulă.

4. Stipendiulă acesta va fi de 100 fl. o 
sută floreni v. a., deci când în urmarea crescerei 
capitalului cele 4/B ale intereseloră ar trece preste 100 
fl. cu superplusulă să se ’ncâpă unu ală doilea 
stipendiu militară ărăși până la 100 fl. apoi cu 
timpulă ală treilea și ală patrulea, și așa mai de
parte.

5. Crescândă capitalulă până la două sti-



rată de lfl. 26 cr. m. c. mai încolo loculă „po- 
dulă din josă44 de sub No. ord. 21 No. top. 
5466—5467, în mărime de 693 orgi O, pe lângă 
următorele :

Condițunr.

1. Acestea locuri voru trece în proprietatea 
scdlei rom. gr. cat. confesionale din Maieru nu
mai decâtă după mdrtea mea, și transcriindu-se 
în f6ia de posesiune a scdlei, se va anota cum 
că acelea realități suntu donate de cătră mine.

2. Acestea locuri, resp. venitulu loru, să se 
olosescă spre cumpărarea de cărți și recuisite 

școlari pentru pruncii cei săraci din comună, și 
spre împărțirea de premii la școlari.

3. Locurile acestea să nu se vândă nici 
odată sub nici ună pretestă. Senatul ă scolastică 
e rugată, a se îngriji de împlinirea acestoră 
condițiuni și despre manipularea averei, deci va 
avă în rațiociniulă scolastică anuală, — care este 
a se substerne la loculă competinte spre revi- 
siune — se dea socotâlă și despre manipularea 
acestei posesiuni.

X, Disposiițuni generale.

1. Față de acestă testamentă.
Eu decheară cum-că acestă testamentă cu

prinde în sine ultimele mele disposițiuni, că afară 
de acelea ce se cuprindă aicea altele nu potă 
avă valdre legală, deci voiescă ca disposițiunile 
din acestă testamentă să se respecteze și să nu 
se modifice de cătră nimeni. De6re-ce însă se 
pdte întâmpla cum că pănă la mdrtea mea, să 
pretindă jurustările unele modificări, său adău
gări, la acestea îmi susțină dreptulă și după 
subscrierea acestui testamentă, cari însă nu voră 
altera punctele nemotivate.

Acestă testamentă l’am făcută în cinci eșem- 
plare originale, care — să binevoâscă esecutorii 
testamentului a le trămite la locurile competinte 
și anumită câte ună esemplară:

a. la onorata judecătoriă regiă cercuală în 
Borgoprundă.

b. la onoratulă comietăală „Asociațiunei tran
silvaniei pentru literatura și cultura poporului ro
mână," în Sibiiu.

e. la onoratulă comitetă alu fonduriloră gră- 
nițerescî în Năsăudă.

d. la onoratulă comitetă alu comunei Maieră.
e. la onoratulă domnă redactoră ală „Gazetei 

Transilvanie?4 în Brașovă.
2. Față de competințiele erariali.
Competințiile erariali le va suporta flecarele 

după partea ce i se va da în posesiune pe basa 
acestui testamentă, âră după părțile donate și 
testate la corporațiuni său ca fonduri le voră plăti 
esecutorii testamentului, spre care scopă lasă suma 
de 450 fl. patru sute cinci-deci florini în v. a.

3. Pentru cheltuelile neprevăzute:
Lasă din capitalulă elocată în cassa de păs

trare în Bistrița 150 fl. una sută cinci-deci florini 
în val. austr. Din suma acâsta să se întregâscă 
suma competințiiloră erariale d e c u m v a cu suma 
menită de 450 fl. nu se voră pută acoperi de 
totă recerințile erariale, apoi să se plătâscă spe
sele inventariului etc. etc.

4. Față de datoriele seu pretensiunile la privați.
După mărtea mea în termină de ună ană 

să se încaseze pretensiunile mele dela debitori, 
pre basa decumenteloră ce se voră afla în lada 
mea; acelora le iertă tăte interesele restante și 
la terminulă plătirei voră avă numai capitalulă 
ală solvi, după încassarea capitaleloră suma ba
niloră incurși să se împărțâscă în patru părți 
egali, între rudeniile mele: Petru Hangea, Iuli
ana Moisilă, Iftira Popă și Maria Mureșianu. In 
privința încasării baniloră și purtarea speseloră 
de încassare, voră avă numiții eredi a se con
sulta așa, ca nici unulă să fiă scurtată la împăr
țirea acestei averi.

.5, Față de fenulă clădită și alte naturale — 
servescă disposițiunile de sub V 3.

6. Față de împărțirea averei neprevedute:
In legătură cu p. X 2—3— după plătirea 

competințiiloră erariale:
a) Suma întracătăre din cea preliminată-
ti) Interesele restante după Capitalulă de

pusă în Bistrița, precum și în Năsăudă.
c) Pensiunea mea cumva neridicată dela 

perceptoratulă reg. din Bistrița — și
rf) Banii ce se voră afla după mărte-mi în 

lada mea, luându-se la olaltă într’o sumă, aceea 
să se împărțăscă în nouă părți egale, între: fra
tele Petru, surorile mele Iftira Popă, Maria Mu
reșianu și muierea mea Iuliana Hangea, apoi ser

pendie de câte 100 fi. de aci încolo să potă 
mări aceste stipendii până la 120—150 fi. după 
împrejurările și recerințele pecuniari, și numai 
după aceea să se continue multiplicarea mai de
parte a acestoru stipendie.

Literile fundaționale D.
(ad. VHL 4.)

La fondulă, de 1000 fl. o miiă floreni v. a. 
pentru stipendie la „Asociațiunea transilvană pentru 
literatura română și cultu,ra poporului românul

Sub VIII. 4, lăsai spre înființarea unui fondu 
de stipendii la „Asociațiunea transilvană pentru 
literatura română și cultura poporului română44 
suma de 1000 fi. depuși în cassa de păstrare 
„Aurora44 în Năsăudu. Cu respecta la acâstă 
fundațiune și cu reflesiune la disposițiunea de 
sub IV 2, după mdrtea muierei mele Iuliana Moi- 
siltij statorescu următdrele

. Condițiun i:

1. Interesele acestei fundațiuni în ’/s așiș
derea voră servi spre înmulțirea succesivă a ca
pitalului.

2. Din cele 4/» ale intereseloru să voru 
crea succesive stipendii :

a) pentru doi tineri români cari să voră 
dedica carierei de comercianți, stipendiile acestea 
voră pută fi firesce cu timpulii — până la 80 
fl. unulă.

b) După celea de sub a) pentru doi juni 
români elevi industrială, său meseriași, ori și pen
tru sodali rom. cari voru să se stabilăscă ca mă
iestrii. Stipendiile acestea nu voră pută fi mai 
mari de 60 fl. șăsecjeci florini v. a. unulă.

c) După celea de sub a) și b) pentru ună 
juristă rom. un ti stipendiu de 300 fl. trei sute 
fiorini val. austr.

3. După mai multe cleci de ani crescândă 
capitalulă mereu, din superplusulă intereseloră, 
se vorti crea încă câte unu stipendiu, ântâiu de 
cele de sub a), apoi de cele de sub b), în fine 
de cele de sub c) și așa mai încolo.

Condițiuni:

La arnbe fondurile de sub VIII §. 3 și 4.
1. Capitalulu depusă la cassa de păstrare 

„Aurora44 în Năsăudă de 2000 fl. v. a. va trece 
în posesiunea și sub administrarea comitetului 
fonduriloru grănițăresci din Năsăudu, și a Aso- 
ciațiunei transilvane din Sibiiu, numai după mor- 
t,ea soției mele Iuliana Moisilu, care pe timpulă 
vieții e îndreptățită a trage interesurile de 6°/0 
după acelă capitală.

2. Stipendiile se voru conferi la tineri ro
mâni, în studie eminenți și cu purtare morală 
bună, care progresulă loră în studie, și respective 
în măiestria loră, voru trebui să îlă documenteze 
în fiecare ană în tătă forma și că suntă fii devo
tați ai bisericei loră strămoșescl, cercetându-o. —

Descendenții consângeniloră mei se aibă la 
conferire preferință.

3. Aceste fonduri să fie de. sine stătătăre 
și să părte numele meu pe veci.

4) Onoratulă comitetă altî fonduriloru gră
nițăresci și comitetulă Associațiunei transilvane 
suntă îndreptățite a asigura dreptulă de proprie
tate la sumele fundaționali lăsate în modrulu cum 
voru afla de bine și cu scopă.

IX DonațiunL

I. In Javorulu bisericei române greco-catolice 
— pro fondo eclasiastico din Maieru.

Ca bunulă bisericii să se sporăscă, testeză și 
donezu în favorulă fondului bisericescă 50 fl. 
(cinci-cjeci floreni în val. austr.) și livada mea pe 
perisdra din prot. Cărții fund. No. 89, No. ord. 
26. No. top. 6966 în mărime de 1188 orgi O 
cu venitulă curată de 1 fl. 24 cr. m. c. Acestă 
locă va trece după mârtea mea îndată în pose
siunea fondului bisericescu, și se va transcrie în 
f6ia aceea, în care se va însemna că este dona- 
țiunea mea, iară suma baniloră se va primi după 
finita pertractare judecătorâscă a lasementului, 
dela esecutorii testamentului.

In urmă donezu una icdnă mare cu rame 
aurite (Iovă cu amicii săi).

II. In favorulu scotei române confesionale gre- 
co-catolice din Maieru.

Dorindă a ajutora și scdla română conf. gr. 
cat. respective înaintarea culturei poporului din 
Maieră, testezu și donezu a.) Livada mea proprie 
pe „podulă din susă44 sub No. 89 a prot. Cărt. 
fund. No. ord. 37. No. top. 9074 și 9075 în mă
rime de 1 Iug. și 1212 orgi □ cu venitulu cu

vitorii mei Avacum și Trifilina Hodoroga așa ca 
rudeniile să capete câte 2, două părți, ără ser
vitorii ambii o parte; așișderea cu privire la com
petințiile erariale, care mai nainte de tote trebue 
solvite.

Pe lângă t,6te ce am dispusă, mai adaugă, 
cumcă voința mea nestrămutată este: ca funda- 
țiunile să nu se stirbescă sub nici ună felă de 
condițiune.

e) C61ele catastrale să rămână fratelui meu 
Petru Hangea.

7, Față de esecutarca testamentului:
De esecutoră ală testamentului acestuia de- 

numescă pe domnulă notară comunală, vărulă 
meu Leonă Horga, pe domnulă preotă lo
cală Basiliu Groze, și pe nepotulă meu de soră 
Simeonă Popă din Feldru, și-i rogă să primâscă 
acâsta însărcinare, ără pentru fatigiile cu adu
narea baniloră din Bistrița și alte afaceri la 
lasă 50 fl. cinci Zeci florini, și anumită 30 fl. 
domnului Leonă Horga, eră 20 fl. domnului 
Basiliu Groze.

8. Publicarea testamentului:
Dorescă ca acestă testamentă să vină la cu- 

noscința publică; rogă dâră pe domnulă Leonă 
Horga ună esemplară din acesta să-lă trimită 
numai decâtă la Domnulă Redactoră ală „Ga
zetei Transilvaniei,44 pe care îlă rogă, ca într’o 
c6lă suplementară să-lă dea publicității; pentru 
acoperirea speseloră de țipară lasă 50 fl. cinci
zeci florini în val. austr. care sumă domnulă 
Leonă Horga, esecutorulă testamentului are a o 
trimite Domnului Redactoră.

Recapitulafiune.
Preste sumele de erogatQ din suma de 6000 fl, depusă în 

cassa de păstrare Bistrița și Năsăudă:
1. pentru legate la rudenii ..... •......................... 1000 fl.
2. » » > servitori................................................ 200 fl.
3. > > > 4 fonduri............................................. 4000 fl.
4. > Ajutorulu unuia fonda .................................... 60 fl.
6. » Donațiunea Bisericii........................................ 50 fl.
6. > Cadnițiile erariale............................................ 450 fl.
7. » Cheltuell neprevădute............................................150 fl.
8. » Esecutorii testamentului.................................... 50 fl.
9. > Remunerațiunea »Gazetei<................................. 50 fl.

Suma . . . 6000 fl.
Acestă testamentă, care cuprinde ultima 

mea voință, e scrisă de mine cu deplina mea 
voință în totă cuprinsulă, și declară sărbătoresce 
și nestrămutată, că l’am subscrisă eu cu mâna 
mea propriă în ființa de față a subsemnațiloră 
martori.

Dată în Maieră la anulă 1882 în 18 lunei 
lui Augustă.

(L. S.) Gregoriu Hangea m. p. 
testatorii.

Cumcă domnulă Gregoriu Hangea ces. reg. 
cancelistă în pensiune din comuna nâstră, Maier, 
a cărui persdnă este bine cunoscută subscrișiloră 
martori, acestă testamentă gătită în șâse esem- 
plare originali, der nu numai în cinci esemplare, 
precum se vede însemnată sub X 1. constătătoră 
din șâpte cdle, dintre cari una și jumătate albă, cu
sute la olaltă și provăZute cu subscrierea și si- 
gilulu testatoreiui, apoi din douăzeci și două pa- 
gine, l-a scrisă cu mâna sa propriă și subscrisă 
în presența ndstră, fiindă la mintea întrâgă, și a 
dechiarată cumcă acestă testamentă conține în 
sine ultima sa voință, întărimă prin propria n6s- 
tră subscriere și apăsarea sigilieloră n6stre proprie.

Maieră în 18 Augustă 1882.
(L. S.) Basiliu Groze m. p. 

parochulă locului, ca martore testamentară.
(L. S.) Leou Horgea m. p. 

notară comunală, ca martore testamentară.
(L. S.) Ciril Popiezka m. p. 

ca martoră testamentară,
(L. S.) Vincențiu Cerbune m. p.

ca martoră testamentară.

Subscriu acestă testamentă ca martore, și 
totă deodată ca precepătoră de lucru, cu acea 
observare, cum că testatorulă, domnulă Gre
goriu Hangea, cancelistă ces. reg. în pensiune, 
din comuna Maieru, are deplină integritatea 
mentală.

Năsăudă în 24 Augustă 1882. 
(L. S.) l)r. Emilio Filipanti m. p. 

med. snbprefectă.

G o cl i c i 1 u.
Subscrisulă amă aflată de bine a face în 

testamentulă meu din 18 August 1882 următd- 
rele schimbări și adause:

1. La c61a I punctu IV 2 lit. e se vede 
că amă lăsată grădina de sub Nro. ord. 3 Nr. 
top. 274 muierei mele Iuliana evcntualminte fra
telui Petru Hangea.



, ajutoră unei asemenea Reuniuni deja esistente, 
’ după cum va afla de bine onorabila năstră „Aso- 
• ciațiune Transilvană. “

10. Lasu o acțiă din l-a Decembre 1884 
Nr. 71 cu coponî despre 25 fl. v. a. care i-am

, solvită la cassa societății acționare tipografice și 
de librăria „C o n c o r d i a‘‘ în Năsăudă în legătură 
cu punctulă IX. II. și condițiunile statorite în 
favorulă scolei române confesionale gr. cat. din 
Maieră.

11. In legătură cu punctulu X. 4 din tes
tamentulă amintită lasă obligațiunile preste pre- 
tensiunile mele la debitori pe mâna fratelui meu 
Petru Hangea, spre încassarea baniloră cu ajuto- 
torulă nepotului meu Simionă Popă, în sensulă 
făcutei disposițiuni testamentare.

12. La punctă V. 2 lit. b) vine înainte: 
Trifilina Ho do r o ga i lasă, și apoi: îlă p6te 
rescumpăra de la Trifilina Voniciocă totă una și 
aceeași persănă.

13. Pe pagina din urmă a acestui testa- 
mentă desnumită, subscrisă de maitori, să vede 
însemnată, că testamentulă l’am gătită în 6 esein- 
plare, însă dispunândă eu sub X. numai preste 
5 — lasă ală 6-lea esemplară pentru familiile 
consângenilor mei, cu care să se împărtășâscă 
fratele meu Petru Hangea.

14. Cu privire la disposițiunea făcută de 
mine în testamentulă meu d. dto. 18 Augustă 1882 
la punct. 1. referitoră la modulă astrucărei re- 
mășițeloră mele și unde să dice că aceea se va 
întâmpla după disposițiunea făcută, 
a observa, cumcă acea disposițiune să va 
afla compuse separată și depuse în lada mea cea 
nâgră de căruță dimpreună cu suma banală, ce 
va fi a se spesa cu ocasiunea astrucărei remăși- 
țeloră mele trupeșei, și care sumă se află depusă 
separată de alți bani.

15. Mai încolo facă în privința sigilărei 
testamentului cunoscută, cumcă persdna care a 
apăsată sigilulă său dimpreună cu mine pe do- 
sulă testamentului, anumită pe capetele fireloră 
cu care s’au cusută laolaltă călele testamentului, 
este martorulă testamentară, d-lă parochă locală 
Basiliu Groze.

16. La capătulă testamentului, pe a 6-a 
c61ă în recapitulațiune peste suma baniloră de 
6000 fl. v. a. depuse în casa de păstrare la 
Friedrich Kelp în Bistrița și „Aurora" în Năsă- 
udă să vede cum că acâstă sumă este deja me
nită și împărțită în sensulă testamentului, deci 
am numai atâta a observa: în legătură cu ală 
5-lea punctă din acestă codicilă ar trebui schim
bate sumele în recapitulațiune așa ca la punctulă 
1, legate la rudenii, să se pună în locă de 
1000 fl. — 850 fl. dră la Nr. 3, legate la 4 
fonduri, să se pună în locă de 4000 fl. 4150 
fl. in v.

17. După aceea, 
să vede că testamentulă e scrisă cu negrâlă nâ- 
gră cenușiă — âr subscrierea mea, apoi clausula 
de autenticare a martoriloră și subscrierile loră 
suntă scrise cu negrâlă violetă, acâsta dorescă 
să nu altereze î-ntru nimică opiniunea publică, 
său dâră să dea ansă la nescai bănueli înaintea 
judecătoriloră, de 6re-ce eu am subscrisă testa
mentulă în fața martoriloră, de odată presenți și 
chiămați prin mine în casa d-lui parochă locală 
Basiliu Groze, unde s’a aflată numai 
violetă.

Acestă codicilă l’am compusă, scrisă 
scrisă însumi cu mâna mea.

Maieră în 20 Maiă 1885.
Gregoriu Hangea m. 

testatorfl.
Disposițiune.

Peste înmormântarea corpului meu defunctă 
cu testamentulă

Acestă punctă nu mai are val6re, pentru că 
am vândută numita grădină lui Snach Vasile și 
muierei sale Snach Matr6na cu dreptă de pro
prietate pentru totdâuna.

2. Totă pe cdla aceea sub punctulă IV 2 
lit. e) se vede că am lăsată muierei mele Iuliana 
loculă de sub Nr. top. 1024 și 1026/' după ună 
contractă inteiimală în folosință.

La punctulă acesta am numai atâta a ob
serva, că numitulă contractă nu mai esistă, pen
tru că l’am înlocuită ci’, ună contractă formală 
pentru totdâuna.

3. Cu contractulă dto. 19 Fevruarie 1883 
am cumpărată loculă de sub Nr. top. 4549 dela 
Berendea Aftone. — In legătură cu punctulă ală 
V. 2 lit. lf dispună: se rămână loculă acesta ca 
adaosă în proprietatea servitărei mele Trifilina 
Hodordgă, născuta Voniciocă cu dreptă de a-lă 
pută intabula pe numele ei după mărtea mea.

4. In sensulă contractului din 18 Aprilie 
1884 am cumpărată dela Candele Nicolae o par- 
țelă din loculă de sub Nr. 361 ală protocolului 
cărții funduare din Maieră 2. Nr. top. 4670/2 acâsta 
parțelă de locă asemenea se rămână servitărei 
mele Trifilina Voniciocă măritată Hodorăgă în 
proprietate ca adausă la celelalte locuri, cari i- 
le-am testată cu dreptă de intabulare pe nu
mele ei.

5. In testamentulă meu din 18 Augustă 
1882, sub punctu IV. 3. am testată surorei mele 
Iftira Hangea 200 fl. v. a. Peste acâsta sumă 
dedrece numita mea soră Iftira ca văduvă, ră
masă de repausatulă ei bărbată, locotenentele Ga- 
vrilă Popă în 14 Martie 1884 a murită — dis
pună, ca din numita sumă de 200 fl., 150 fl. 
una sută cincizeci fiorini să se adaugă la suma 
de 400 fi. care sub punctu VIII 2 s’au menită 
spre înființarea unui fondă de ajutoră pentru lo
cuitorii din comuna Maieră, cari voră păgubi 
cu vitele loră de trăsură, precum arată literile 
fund. B. și așa fondulă acesta se fiă ridicată la 
suma de 550 fl. — âr’ restulă de 50 fl. îlă tes- 
teclă nepotului meu de soră Simionă Popă din 
Feldru dimpreună cu obiectele lăsate mamei sale 
Iftira și partea din bani sub X 4 și 6 a. b. c. 
și d., ce nu cumva se voră afla.

6. In punctulă IV 7 a) am testată nepo
tului meu Severu Mureșianu ună orologiu de 
aură cu hanță de aură, care însă în decursulă tim
pului deja i l’am și predată, prin urmare nu se 
mai păte pretinde.

7. Eu posedă în loculă Maieru pe grădina 
lui Domide Hodoroga sub Nr. cons. o casă nouă 
de lemnă clădită, cu o chiliă de locuită, o ca
meră, o șură și ună grajdă cu 2 rânduri pentru 
vite, acâstă clădire o testeză servitoriloră mei 
Avacumu și Trifilina Hodoroga cu dreptă de 
proprietate în părți egale în cuprinsulă punct. V. 3.

8. In punctulă X. 7. ală testamentului me
morată am denumită pe domnulă notară Leonă 
Horga, esecutoră ală acestui testamentă, și ca 
atare am lăsată să capete o remunerațiune de 
30 fl. v. a. pentru fatigiele și alte afaceri privi- 
tdre de lesămentulă meu, însă acum — dedrece 
numitulă notară din pricina unui morbă de care 
pătimesce s’a pensionată și nu este în stare a 
purta sarcina lui încredințată de esecutoră ală 
testamentului meu — lasă suma de 30 fl. v. a. 
domnului Danilă Sanjoană, care de față să află 
notară definitivă în comuna Maieră, eventuală 
pentru notarulă care pe timpulă morții mele va 
fi în serviciulă comunei Maieră, cu rogarea: să 
binevoidscă în conțelegere cu esecutorulă lesa- 
mentului, d-lă parochă Basiliu Groze, a împlini 
condițiunile statorite de sub punctulă X. 1—7— 
și 8 cu a căroră îndeplinire a fostă d-lă Leonă 
Horga însărcinată.

9. După ce fondului proiectatei Academii 
rom. de drepturi prin „Asociațiunea Transilvană1' * 
i s’a dată altă destinațiune de asemenea salutare: < 
50 florenî de sub VIII, 5) ce-i destinasemă 
fondului numitei Academii rom. de drepturi, do- i 
reșcă să-i lasă să se servâscă ca ună mică te- < 
mei la înființarea unei reuniuni rom. de sodali i 
ori de Industria preste totă, ori să se dea ca 1

am

în finea testamentului meu

negrâlă

și sub-

P-

clielfotelile înmormântării în legătură 
din 18 Augustă 1882 punctulă I.

a) Corpulă meu îmbrăcată în vestmintele 
mele cele negre să se asede înO 5 t

dută cu cele de lipsă după datină, pentru 
roră cumpărătură lasă două-deci și cini florenî 
v. a............................................................ 25 fi. —

sălașiă provă-
a că-

a.

Clopotile să se tragă la ambe biserici 
din Maieră după datină, pentru care să se sol- 
veze șepte florenî v. a........................ 7 fl. —

c) Cultulă divină să se celebreze în biserică. 
(7) Conductulă va pleca cătră loculă în

mormântării, ducândă sălașulă patru — eventuală 
— șese bărbați, cărora să se solveze patru flo- 
reni v. a............................................... 4 fl. —
Popasuri până la mormântă să se facă numai 
atâtea, câte voră fi de lipsă ducătoriloră pentru 
greutatea corpului.

e) Voiescă a să dispune ca la acestă conductă 
să se înfățoșeze școlarii de ambe secse în cor- 
pore sub conducerea ambiloră învățători, cărora să 
li se solveze și anumită: Invățătoriloră în părți 
egale patru florenî v. a......................4 fl. —
âr scolariloră să li să dea câte ună bănuță în 
arg. de 10 crucerî, său 10 cr. în aramă, spre 
care scopă lasă 180 de bănuți, cari facă 18 fl.

/) Corpulă meu să se înmormânteze în cin- 
miterulă comună, de va fi cu putință în apro
pierea corpuriloră părințiloră mei repausațî, și 
la capă să mi se pună crucea de pâtră cioplită, 
procurată și plătită de mine, care de față să află 
la casa mea, gravată cu inscripțiunea numelui 
meu, și a anului nascerii mele, însă nu și a 
anului morții mele, pentru aceea lasă pentru 
gravarea anului morții și așeejarea crucei în pă- 
mântă, trei florenî v. a...................... 3 fl. —
dră pentru săpătura mormânt, doi fl. 2. fl. —

g) Celebrarea ceremoniiloră funebrale do
rescă ca să se efectueze prin Reverendissimulă 
domnă Vicariu foraneu, ală meu vără Gregoriu 
Moisilă din Năsăudă ca pontificantă, domnulă pa
rochă locală Basiliu Groze, d-lă parochă Ilarionă 
Filipoiă, ală meu vără din Rocna nouă, și d-lă 
preotă Greasină Domide din Rocna vecliiă, din
tre cari rogă pe părintele Basiliu Groze a țină 
o cuvântare scurtă cu iertăciuni.

Strapațiile și afacerile acestoră domni pre
oți, precum și a cantorului și a fătului, cari 
voră coasista la ceremoniile funebrale să se re
munereze astfelă ca să capete:
D-lă Vicariu Gregoriu Moisilă șdse 6 galb. imp.

„ parochă Basiliu Groze șdse 6 „ „
„ „ Ilarionă Filipoiă doi 2 „ „
„ preotă Greasină Domide doi 2 „ „

Suma șdse-spre-clece galb. 16 „ „
Calculați la 80 fl.

Cantorulă și fetulă să primdscă în părți e- 
gale patru florenî în v. a. , . . . 4. fl. —

h) Rogă pe d-lă parochă locală Basiliu 
Groze a șierbi după mdrtea mea trei sfinte liturgii 
în trei dile după olaltă pentru odihna sufletului 
meu, pentru care să se solveze trei fl. v. a. 3 fl.

i) . Spre acoperirea celorlalte cheltueli a în
mormântării precum: pentru cumpărarea lumi- 
năriloră, faăerea pomeneloră după datină etc. lasă 
șdptecjeci de fiorini v. a. 70 fl. —

Suma .... 220 fl.
adecă două sute două-cjeci florini în v. a. care
sumă cuprinde în sine:

16 galbini austr. împărat. calc, la . . 80 fl.
180 bănuți â 10 cr., care facă . . . 18 fl.

2 două bancnote â 50 fl. v. a. . . 100 fl.
2 două bancnote ă 10 fl. „ „ . . 20 fl.
2 două bancnote â 1 fl. „ „ . . 2 fl.

220 fl. 
și este menită spre acoperirea cheltueleloră mai 
susă specificate.

Deci rogă pe nepdta mea Ioana Tanco pro- 
topopdsă văduvită în Sângeorgiu — în conțele
gere cu muierea mea Iuliana — a se îngriji în
dată după mdrtea mea cu cele de lipsă pentru 
înmormântarea corpului meu, și a împărți^ banii 
în sensulă acestei disposițiuni.—Mai încolo rogă 
pe domnulă Parochă Basiliu Groze și pe dom
nulă notară și primară comunală din locă în 
conțelegere a efectui ca disposițiunea mea în totă 
cuprinsulă ei să se împlindscă.

Maieră, în 5 Maiu 1885.

(L. S.) Gregoriu Hangea, in. p.


