
,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii anii 12 fior., pe ș6se Iun! 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Bomănia și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șăse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

SE PRENUMERĂ:

ANULU XLIX.
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Scrisori nofranoato nu eo prlmesou. — Hanusorlpto nu ie retrimită.

Sâmbătă, 11 (23) Octomvre.
------ . - ................... . . ■ ---------------- --------- -------------- . . : - .

1886.Brașovu, 10 Octomvre 1886.
In numărulti de Mercur! ală ftiiei ndstre 

amfl publicații unu Apelă ală Românceloră din 
Deva pentru înființarea unei „Reuniuni a fe- 
meiloru române Huniădorene, cu scopulă înain
tării industriei de casă și ajutoratei fetițeloru și 
văduveloră române

Acestă apelă, plinii de idei frumdse și salu
tare și de nobilă însuflețire pentru sânta chiămare 
a femeiloră, cuprinde între altele următorulil pa
sagiu, care indică însemnatul!! rolă ce-lu jdcă 
adi femeia română în sînulil puporului nostru :

„Ce au făcută femeile române numai în 
răstimpulu scurtă de 20—30 de ani?.. Espo- 
sițiunea din 1881, sctilele de fetițe din Brașovu 
și Sibiiu, reuniunile femeiesc! filantropice, întoc
mite în ttită țtira“....

Aceste suntă în adevăru fapte, cari dove- 
descă, că femeile române își iubescă națiunea cu 
tdtă arddrea inimei loră și trebue să ne salte 
inima de bucuriă, când apelulă braveloră Ro
mânce din Deva ne asigură, că femeile române 
din comitatulă Huniăddrei voră să emuleze cu 
surorile loru din celelalte ținuturi ale patriei 
ndstre în împlinirea sacrei datorințe ce-o au față 
cu națiunoa loru, luându-și de modelă pe nobi
lele fiice ale Romei clasice.

Nu putemă decâtă să felicitămă cu tdtă căl
dura inimei ndstre pasulă salutară și multă pro- 
mițătoră, ce-lă întreprindă femeile române din 
Deva în urma hotărîrei luate în conferența loră 
prealabilă dela 8 Septemvre a. c.

Comitatulă Huniăddrei este unulă din cele 
mai mari comitate ale țărei și e populată mai 
numai de Români. Cum n’ar avea femeia ro
mână o deosebită misiune în acestă întinsă ți
nută românescă, in care trăiescă, ce’i dreptă, și 
mulți dmeni cu carte români, dăr în care dom- 
nesce și o pirotălă, ce s’apropiă multă de indo
lență pe tăremulă muncei pentru înaintarea cul
turală și desvoltarea socială a poporului nostru 
huniădoreană.

Pănă acum în Huniăddra, afară de despăr- 
țămintele Asociațiunei transilvane, cari încă su
feră de multă somnolență, nu esistă nici o altă 
reuniune română c’unu scopă culturală, socială 
său filantropică.

In asemeni circumstanțe inițiativa femeiloră 
române din Deva e vrednică de tdtă lauda.

Vii td rea „Reuniune a femeiloră române 
Huniădorene, “ va avd nu numai o misiune cul
turală și filantropică, ci și unu rolă însemnată 
socială în aceste părți.

Nu numai odată ni s’a dată ocasiune a au- 
(Ji plângerea, că intre Românii din comitatulă 
Huniăddrei nu este o viață socială, cum o cere 
timpulă.

Femeile române huniădorene suntă chiă- 
mate a strînge prin entusiasmulu loră pentru 
fapte nobile pe terămulă culturei și ală binefa
ceri, a strînge, Țicemă, mai tare legătura so
cială între Românii din acestă romantică ținută.

De aceea dorimu din totă sufletulă, ca pa
șii comitetului de ddmne, ce s’a formată în Deva 
pentru a realisa salutarulă proiectă ală înființă- 
rei unei „Reuniuni a femeiloră române huniădo1 
rene“, să fiă încoronați de celă mai bună suc- 
cesă.

Pentru ca să se împlindscă acdstă dorință, 
ce credemă că o nutresce fîăcare Română bine 
semțitoră, este înainte de tdte de lipsă ca Ro
mâncele din comitatulă Huniăddrei să îmbrățișeze 
cu totă foculă inimei loră causa numitei reuniuni.

Pe Țiua de 18/30 Octomvre a. c. este con- 
chemată conferința femeiloră române Huniădo
rene, care va avă să ia decisiunile ulteridre pen
tru înființarea reuniunei din vorbă.

Românce din Huniăddra! Dovediți că suro
rile vdstre din Deva n’au greșită, când au asi

gurată că vă înțelegeți pe deplină cliiămarea ca 
mame și fice române, și fiți sigure de sprijinulă 
și de stima tuturoră Româniloră de inimă!

Crisa bulgară.
— Guvernulă bulgară a decisă să trimâtă la Sul- 

tanulă o persănă de încredere pentru a trata asupra 
persănei viitorului prință. Va fi trimisă pote fostulă 
ministru Grekoff său Dimitrieff.

— In Zakri-Zdagora în Bulgaria de sudă s’au 
arestată persăne, cari organisau bande spre a ataca au
toritățile. Consulatulă rusă e Implicată în causă.

— Părta va adresa mareloră puteri o notă amă
nunțită, în care va protesta contra alegeriloră din Ru- 
melia orientală. Părta (jice că aceste alegeri s’au făcută 
contra textului tractatului de Berlină și contrară con- 
vențiunii dela 5 Aprile a. c. și declară, că Puterea su
zerană nu e în posițiă a recunășce alegerile de legale 
și valabile.

— Sgomotele despre o intervenire armată în Bul
garia persistă mai alesă în cercurile financiare din Pe- 
tersburg, dăr deocamdată nu trebue să li se dea o im
portanță deosebită, căci opinia publică rusă, mai alesă 
în cercurile militare, consideră ocuparea ca ună ce pe- 
riculosă. Foile dela 6 Octomvre v. prevădă numai o 
intervenire activă a Turciei. Kaulbars a constatată, că 
totă poporulă bulgară, cu puține escepții, este plină de 
ură contra Rusiei. Piarulă „Grajdanin" scrie: „Atunci 
a ce o ocupațiune? Bulgaria s’o ia cine vră. Austria 
ar pute găsi acolo peirea. Anglia o beșică de săpună. 
Cănd Rusia va isprăvi cu flota sa din Marea Negră, 
atunci Bulgaria e a ei. Bulgaria nu merită ca Rusia să 
se espună primejdi’loră.< Și „Novosti? prevede, că Rusia 
se va întărce spre propriile sale interese. Dăr acăstă 
făiă pretinde a sci, că mișcarea rusofilă crește în Bul
garia și că acăstă mișcare are nevoe numai de spriji
nulă morală ală Rusiei spre a-și găsi calea cea bună.

— După nișce informațiuni sosite din Petersburg 
în Parisă și menționate într’o telegramă din Berlină, 
d. de Giers ar fi disă: >Vomă lăsa pe Bulgari să se 
frământe între denșii (cuire dans leur jus). Rusia n’are 
de locă trebuință să regurgă la forță pentru a avă 
dreptate din partea politicianiloră din Sofia/

Niliiliștii cortinei în Bulgaria.
(Koronovannitie nihilisti v. Blgarija)

Sub acestă titlu a apărută în Rusciucă o 
broșură scrisă de publicistulu Zacharia Stoianoff 
și aii! cărei copiinsă îlă aflămă în „Neue Freie 
Presse“ :

Autorulă spune, că densulă nu e nici rusofob, nici 
inamică ală Turciloră și că critica lui este îndreptată 
numai contra aceloră cinci său șăse diplomați reacționari 
ruși, cari n’au nimică comună cu poporulă frate rusă și 
cu Țarulă liberatoră și ale căroră brațe apăsătăre țină 
în servitute peste o sută de milione de Ruși; acestora le 
adresăză elă critica sa.

D. Stoianoff dice că ună funcționară dela consula
tulă rusă din Sofia, după lovitura de stată, ar fi decla
rată, că pentru isgonirea prințului Alexandru aveau la 
disposițiune patru miliăne franci; dăr, lăudată fiă numele 
Domnului, ei au isbutită și numai cu 350,000 franci.

Autorulă nu voesce să intre în amănunte, dăcă îm- 
păratulă Alexandru II a liberată Bulgaria în interesulă 
Rușiloră său ală Bulgariloră, ci se mărginesce numai în 
a constata că, dela suirea pe tronă a actualului țară, 
Rusia a dată probe de ostilitate față cu Bulgaria. îndată 
după luarea în mână a cârmei statului de către împăra- 
tulă Alexandru III, a urmată lovitura de stată dela 2 Apri
lie 1881, care s’a plănuită în Petersburgă și care țintea 
la nimicirea independenței Bulgariei, reducend’o la ună 
simplu guvernămentă rusă. Prințulă Alexandru, care n’a- 
vea esperiență și care era devotată Țarului, s’a învoită 
la înlăturarea constituțiunei; dăr după trecerea de ună 
ană s’a convinsă, că miniștrii ruși în Bulgaria n’au alt
ceva în vedere, decâtă să facă dintr’ensulă ună guver- 
natoră rusă. Cei doi generali ruși au fostă alungați 

din țeră cu consimțămentulă tuturoră partideloră și din 
acelă momentă datăză dușmănia curței Rusiei față cu 
prințulă Alexandru. Temeiulă acelei dușmănii este, că 
prințulă Alexandru voia să fiă ună prință bulgară, deși 
i se promisese 2 miliăne de ruble dăcă elă va renunța 
Ia politica lui națională bulgară.

Broșura arată că pressa rusă, după lovitura dela 
Filipopolă, atacă pa Bulgaria cu înverșunare; diplomația 
rusă ofensă chiar directă pe prință și pe stradele dela 
Filipopolă, Slivno, Tatar-Bazargik, turme de țărani îmbă- 
tați de către agenții ruși strigau „Josă Battenberg!“ Di
plomația rusă, pentru ajungerea scopuriloră sale despo
tice, a făcută usă de mijlăce revoluționare. Omorîrea 
lui Popa Anghel și a locotenentului Zerberoo era opera 
ei. încercarea de omorîre a prințului Alexandru la Bur- 
gas era opera unui ofițeră rusă și a consulului rusă din 
Burgas. Lovitura de stată dela 21 Augustă s’a plăsmuită 
în consulatulă rusă dela Sofia și când autorulă broșurei 
a întrebată pe Bendereff și Grueff, că și-ar fi ridicată ei 
6re mâna contra prințului loră, dăcă nu erau asmuțațl 
de Ruși? aceștia au răspunsă: »Nu“. Conspirațiunea 
dela 21 Augustă nu era decâtă opera a câtorva venduțl 
și numărulă conspiratoriloră nu era mai mare de 40 și 
că cei 50,000 lei pe cari i-au dată prințului în Sofia ca 
bani de călătoriă au fostă primiți dela consululă rusă 
din Sofia. Grueff și Bendereff aveau pașpărte rusescl. In 
fine, autorulă se raportă la mai mulți martori, cari afirmă 
că atașatulă militară rusă, d. Zacharoff, a făcută încer
cări ca să provăce neliniște în Bulgaria. De asemenea 
consululă rusă în Rusciuk ar fi culisă comandantului de 
brigadă, colonelului Filoff, că dăcă elă va refusa supu
nerea guvernului din Sofia, va fi înaintatu la gradulă de 
generală, er în casă contrară va fi degradată Ia sergent- 
majoră. Diplomația rusă nu și-a ținută niciodată pro
misiunile. Așa bunăără, ea cerea numai depunerea prin
țului și apoi va respecta independența Bulgariei. fîtă dăr 
că prințulă e detronată, dăr diplomația rusă își urmăză 
agitațiunile căci pretențiunile ei n’au margini. Este 
sigură că ea nu mai voesce ca Bulgaria să aibă ună 
prință, ci numai ună guvernatoră rusă. Cu tote acestea 
Bulgarii nu desesperă, căci în Europa esistă și popăre 
cari susțină Bulgaria. Intre acestea în prima liniă suntă 
popărele din Balcani: Românii, Sârbii, Turcii și Grecii, 
cari avendă interese comune trebue să-și dea mâna spre 
a înființa multă dorita confederațiune balcanică, care ar 
putea să ridice o armată de două miliăne, spre a nu se 
teme de deosebiții protectori și binefăcători ai Orien
tului.

Autorulă propune realegerea prințului Alexandru 
de Battenberg, care singurulă e demnă de a purta co- 
răna Bulgariei și pe care numai diplomația rusă îlă duș- 
mănesce. Elă arată Ia ce pericule ar fi espusă indepen
dența Bulgariei, dăcă adunarea națională ar alege ună 
candidată ală Rusiei. Acesta încetulă cu încetulă ar ru- 
sifica Bulgaria, pe oficerii Bulgari i-ar trimite în Serbia 
și elă s’ar înconjura numai de funcționari ruși. Din a- 
ceste împrejurări s’ar nasce o mulțime de încurcături 
cari ar da pretestă diplomației ruse ca să ocupe țăra. 
Realegerea prințului Alexandru de Battenberg ar fi dăr 
mijloculă pentru asigurarea Iiniștei țărei. Dăcă acăsta 
n’ar fi cu putință, atunci Bulgarii să proclame Republica 
cu ună președinte în frunte, care s’ar alege din doig în 
doi ani.

Ca răspunsă Ia broșura d-lui Stoianoff a a- 
părută o alta, care pare a fi scrisă după inspira
ți unea d-lui' Zancoff și care este contra unei ocu
pări a Rusiei, dăr care, pentru restabilirea ordi
ne! interne, face următtirele propuneri:

a) . Guvernulă actuală, regența și ministerulă, să 
se retragă și să fiă înlocuiți cu alți bărbați, cari se bu
cură de încrederea poporului și a Rusiei;

b) . Desființarea și reducerea armatei la minimum 
de 5000 de ămenl pănă la alegerea principelui;

c) . Aducerea în țără a ofițeriloră superiori ruși, cari 
suntă recunoscuți ca autorități militare și cari ar fi apoi 
însărcinați cu conducerea armatei, desvoltândă în soldați 
spiritulă de disciplină;

d) . Restabilirea buneloră relațiunl cu Rusia, dove
direa de simpatii pentru persăna Țarului, spre a arăta 



Nr. 229. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

că tâte frecările din aceste două țări s’au întemeiată pe 
neînțelegeri provenite din intrigi și calumnii;

e) Alegerea generalului Ignatieff seu a altei per- 
s6ne totă ațâță de capabilă la tronulă princiară vacantă 
ală Bulgariei;

f) . Internarea pe timpă determinată a unoră per- 
sâne displăcute, cari lucrâză contra liniscei și ordinei 
țărei;

g) . Modificarea unoră articole din constituțiă spre 
a sustrage posibilitatea unei clase de trântori și răsvră- 
titorl, ca să neliniștăscă țâra prin graiu și scrisă ;

h) . Liberarea ofițeriloră arestați precum și a tutu
rora persâneloră, cari se află în cercetare pentru conspi- 
rațiunea dela 21 Augustă.

Paul Deronlede și impresiunile sale 
de căletoriă.

D. Doroulăde a comunicată unui colaboratoră ală 
diarului «Matin» impresiunile sale de călătoria.

Poporulă italiană, a disă Deroulede, nu urăște pe 
Francesî, cu cari elă este legată prin simpatii de rase, 
tradițiuni și instituțium. Ochii poporului italiană nu suntă 
ațintiți spre Savoia ci spre Triestă. Francesii trebue să 
convingă pe ItalianI, că ei nu voră restabili dominațiunea 
papei. Cu privire la politica colonială în Mediterana, 
care mâhnea pe Italieni, d. de Freycinet prin politica sa 
i-a liniștită. O alianță cu Italia se păte face îndată ce 
ar voi Francesii. Ună tratată de navigațiune ar fi pri- 
mulă pasă spre acâstă alianță.

In Grecia n’a găsită decâtă simpatii pentru Franța. 
Tricupis e ună adevărată bărbată de stată. Dâcă is- 
bucnea răsboiulă cu Turcii d-sa s’ar fi înrolată în ar
mata elină, care e bravă și care ar fi bătută pe Turci.

Bulgarii suntă nerecunoscători și uită ce datorescă 
Țarului; ei voră numai să-și schimbe stăpânulă făcen- 
du-se servitorii Germaniei și Austriei,

Poporulă rusă urăște pe Germani ca pe nișce asu
pritori. Rușii au mari simpatii pentru Francesî. Numai 
forma republicană de guvernămentă desparte pe Ruși de 
Francesî. D. Deroulede s’a silită să înlăture acestă pre
judiciu dicendu: „Eu sunt republicană și consideră o 
alianță a Franciei cu Rusia ca o necesitate". Pericululă 
pentru Rusia nu zace în ideile republicane, ci în Ger
mania, care după înfrângerea Franciei dictâză în Europa. 
Germanii suntă inimicii Rusiei ca și ai Franciei și acestă 
ură dela mojică și pănă la generală e totă așa de mare 
ca și în Franța. Amândouă aceste popâre îșl voră în
tinde mânele peste capulă Germaniei. Armata rusă e 
escelentă.

Poporulă din Norvegia și Svedia e pentru Franța, 
âr regele pentru Germania.

In Danemarca domneșce în tâte părțile ura contra 
Germaniei.

Olanda iubeșce pe Franța dâr întocmai ca și 
Austria nu voeșce să veijă pericolulă din partea Ger
maniei.

De 15 ani Europa sufere de dictatura Germaniei și 
acum s’a obosită. Francesii să tragă folâse din acăstă 
situațiune.

SOIRILE DILEL
Cetitorii noștri își voră fi aducândă aminte, că 

Barta Miklăuș adresase în „Ellenzâk" ună apelă de'ga se 
aduna „numele valahe de origină maghiară". Acum răs

punde în acea fâiă »patriotică" preotulă reformată Iosif 
lrsai. Stă ce poveste cu nouă țeste islorisesce preotulă 1 
dice că de ună ană de dile urmăresce cu atențiune pro- 
cesulu valahisărei și n’a vădută și n’a audită altele de
câtă totă res romanicae, pănă și în aeră. Despre co
muna Băbuțu (Babucz) 4’ce, e% acolo au fosta odată 
familii avute unguresc!, cari au zidită biserica reformată. 
Acele" familii însă s’au mutată d’acolo și cu ele s’au 
dusă și o parte din servitorii loră, âr alții au intrată ca 
servitori la alte familii. Valahi cu nume maghiare în 
BăbuțI suntă: Kis, Siito și Botlia. Botha este celă mai 
bătrână omă din sată, aprâpe de 100 ani, și cu tâte 
astea nu’șl aduce aminte ca părinții familieloră citate să 
fi fostă maghiari, ba susține că tatălă Kisesciloră de adi 
a fostă^cantoră românescă, precum și adi pe cantorulă va
lahă îlă chiamă Kis. Din comuna Făurei (Kovacsi) ci- 
feză pe Racoczy, resp. Racolcza. In Șoimuști (Solyomko) 
4ice că se află Davidescii, afară de notarulă valahă, care 
are bine-sunăforulă nume ungurescă Csergi, și preotulă 
valahă Bene, care de origină e Săcuiu și despre care 
mai că se adeveresce proverbulă: ,Sângele apă nu se 
face». Numai în Crețescii ungurești (Magyar-Fodorhaza) 
se află o coloniă de 25—30 familii ungurescl, care ’șl-au 
zidită o bisericuță și o șcâlă de jumătate ce nu se pole 
folosi. Plătescă și ună învățătoră cu 20 fl. pe ană, în 
care se socotescă și lemnele de focă, dâr facă progresă, 
copii sciu vorbi, ceti și scrie unguresce, âr ce privesce 
priceperea și fluiditatea vorbirei, sâmână cu vițeii cei 
mici și Ia cântată le-ajută rii cei mici ai viteloră. In 
Eschileulă mică, Eschileulă mare și Cristurulă dracului 
(? Ordog-Keresztur) nu se află Valahi cu nume maghiare, 
dâr suntă Maghiari cu nume valahe. Preotulă lrsai e 
convinsă, că dâcă s’ar înființa o filială kiillucegylelistă, 
scopulă (maghiarisarea) s’ar ajunge fârte ușoră. căci 
vede că strănepoții lui Tuhutum nu sciu unguresce. -- 
Povestea e interesantă, și te face să pufnesel de rîsă. 
Românii însă, ală căroră nume sună a unguresce, potă 
trage o învățătură din ea; să’șl reia numele românescl 
ale strămoșiloră loră. Preotului Bene din Șoimușă ii 
facemă o întrebare: ce vrâ să 4>că preotulă lrsai cu 
aceea, că «sângele apă nu se face» ? A că4ulă în ispita 
maghiarisărei? S’ar putâ lămuri cu lrsai, care-lă insultă 
făcându-lă că e Săcuiu,

—x—
In numărulă de MercurI amă publicată ună apelu 

alu braveloru Române din Deva cătră surorile loră hu- 
niădorene d’a contribui cu puteri unite la formarea »re- 
uniunei femeiloră române hunedorene." Ce inimă româ
nă nu va fi entusiasmată de însuflețirea ce respiră din 
fiăcare vorbă a apelului? Ce inimă română nu va con
tribui la ajungerea nobilei ținte ce și-au ales’o bravele 
Române din Deva ? Nu credemă că va fi femeiă româ
nă, care să nu dea mâna cu surorile loră din Deva. Ina 
inte numai cu puteri unite, căci I)umne4eu ajută orice 
întreprindere nobilă !

—x—
însemnate documente istorice s’au aflată în archiva 

fostului conte Tholdalagi. Profesorulă Soos dela prepa
randia de stată din Deva și-a adusă, cu permisiunea 
contesei Victoria Tholdalagi, în a căreia proprietate se 
află archiva, mai multe documente, pe cari istoriculă 
maghiară Alexandru Szilâgyi aflându-le de mare impor
tanță s’a dusă numai de câtă la contesa Tholdalagi în 
Rodnotfaia pentru ca să cerceteze întrega archivă. Au- 
4>ndă de acâsta profesorulă dela universitatea din Clușiu 
Dr. Carolă Szabo s’a dusă și elă la Deva pentru ca să 

cerceteze documentele aflătâre acolo, intre cari constătă 
că s’ară afla însemnate documente de pe timpulă lui 
Arpadă și Anjou. In vâra viitâre au de gândă istoricii 
maghiari să cerceteze mai cu deamăruntulă acăstă ar
chivă.

—x—
«Magyar Polgar" se bucură de «progresele" Kul- 

turegyletului, în contra căruia cea dintâiu voce de opo- 
sițiă s’a ridicată din Brașovă, unde elementulă română 
și săsescă a protestată energică contra acestei reuniuni. 
Fâia «patriotă» salută apoi cu bucuriă „entusiasmulă» 
filialei kulturegyleliste din ferașiovă, însuflețirea și spiri- 
tulă «patriotică» ce le-au dovedită în adunarea de Du
mineca trecută. — Care progrese ale Kulturegyletului ? 
banchetele? Care entusiasmă, însuflețire și spirită «pa
triotică" de Duminecă, acela că au strigată „Eljen» când 
au audită de banchetă ?» Dâmne sfinte, că maarrrl 
prrrogrese!

—x—
Președintele societății studențiloră juriști din Clușiu 

a trimisă o felicitare deputatului Komjaty, prin care în 
numele junimei îlă felicită pentru atitudinia bărbătâscă 
și patriotică» ce a manifestat’o în afacerea Herbert- 
Christen.

Sub titlulă „Ostași valahi tâlhari" scrie «Kolozs. 
Koz.“: In 4Uclc trecute'au venită nâptea 10 ostași valahi 
înarmați și au furată 29 vite cornute moldovenescl din 
ocolulă carantinei dela Ciucă-Ghimeșă. CevașI mai târ- 
4iu, în 10 Octomvre, ostașii valahi au furată 5 capre 
din grădina bine închisă a locuitorului Petru Deaki din 
Ciucă-Chimeșă. Constatarea faptului 4ice ,Kolozs. Kâz.» 
că este încredințată judelui de tribunală Gaal."

—x—
Sub tillulă; «Ună nobilă nou1 scrie «Ellenzâk» că 

s’a sporită încă cu ună esemplară numărulă distincțiu- 
niloră comitatului de modelă ală fișpanului Banffy Deezso 
căci ună fabiicantă din Deșiu, Samuilă Kremer, șl-a 
«nobilitată" numele, adăugându-și la nume „ballai», a- 
decă pe românesce ar fi «Kremer de Bălla», âr nu nu
mai Kremer, cum a fostă mainainte. — Felicitămă pe 
«patrioțl" de achisițiunea noului „nobilă". Noi le reco- 
mandămă pe toți fii lui Israilă.

—x—
Totă acea fâiă reproduce după o codiță: „In 9 

Octomvre, pe când Românii din România duceau să în- 
chi4ă oile ce păsceau pe teritoriu ungurescă, proprieta- 
rulă oiloră le-a luată și le-a mânată la carantina (unde?) 
Pe când au ajunsă însă la carantină 27 de oi și o ca
pră lipseau.. Doi dorobanți români au-trecută într’aceea 
pe teritoriulă ungurescă și au începută a împușca. Gen- 
darmii ungurești de sentinelă au4indă împușcările s’au 
apropiată și ei într’acolo, dâr ostașii valahi au începută 
a inpușca asupra loră, însă n’au nimerită pe nici unulă. 
Gendarmii i-au alungată îndărătă pe Valahi fără nici o 
împușcătură, pe când Valahii încă și în vitejâsca loră 
fugă înpușcau dâr n’au nimerită pe nime.»

Năpradea (Selagiu), luna lui Octomvre 1886.

Tâmna anului 1867 a adusă o grea lovitură prin 
mârtea bravului protopopă Georgiu Stanciu atâtă între
gului Sălagiu, câtă și comunei Năpradea în specie, căci 
acestă omă s’a născută s’a botezată și a murită ca Ro
mână și creștină în înțelesulă celă mai nobilă ală cu
vântului. Cine numai l’a cunoscută, Inteligentă și opin- 
cară, cu pietate pronunță și a41 numele de Stanciu și

FOILETONU.

Despre socre.
E lucru vechiu, că sâcrele nu se prâ bucură de 

popularitate, nici nu se prâ potă lăuda că ginerii sâu 
nurorile le iubescă de se prăpădescă după ele. Și cine 
ar fi în stare sâ ne spună causa ? Căci, dreptă vorbindă, 
voră fi și rele unele între ele, precum e uscătură în 
orice pădure, dâr cele mai multe •— și nu credemă că 
spunemă ună neadevără — suntă bune de le poți pune 
pe rană. Câți gineri nu-șl vindecă ranele pricinuite — 
de creditori, și ârăși câte nurori nu’șl vindecă ranele ce 
i-le pricinuesce lipsa — unei rochii sâu pălării după cea 
mai noua modă, făcendă pe mama sâcră se-și deschi4ă 
din când în când — câtă mai desă — pungulița și sâ 
scâță din ea balsamulă sunătoră/ Atunci s’au4i pe gine
rele ori pe nora: „mamă dragă încâce, mamă dragă 
încolo* de stă sâ plângă mama socră de bucuriă, vă- 
4endu-se îmbu^ită de atâta dragoste. Er când nu mai 
are de unde să dea, sâu e neputinciâsă d’a mai face 
serviții, atunci sâcra e isvorulă tuluroră releloră.

Nu-i vorbă, socrele rele, puține câte voră fi, trebue 
că suntă focă și pârjolă în casă, căci alt felii nu înțelegă 
cum amă putâ avâ proverbele :

Sâcră, socră,
Pâmă acră,
De te-ai câce câtu te-ai câce, 
Pâmă bună nu te-ai face.

Și ârăși: Socră,

De vreai mai dragă se-ml fi, 
Mai rară pe la noi să vii.

Și lucru curiosă, din vechime nu se bucurau de 
nume bună sâcrele, nici la Elini, nici la Romani, celă 
puțină așa ne dau a înțelege scriitorii loră.

Dâr ca să scurtămă vorba, să lăsămă la o parte 
pe cei vechi, și să rămânemă la cei noi, cari mergă cu 
răutatea; pănă a numi pe sâcre: «căptușala dracului», 
fără să țină sâmă câți mititei «stăpâni», cari vină pe 
lume, suntă încăl4ițl și adormiți în acâstă căptușală, 
scufindă pe noră-sa ori pe ginere-său de multe nopți 
nedormite și de multă cheltuială ce ar face-o aducândă 
in casă o femeiă streină!

Nici ună ginere însă n’a întrecută în răutate pe 
francesulă Evariste Carrance din Agen, capitala departa
mentului Lot-Garrone. Ce neplăceri va fi avută cu 
socră-sa, Dumne4eu scie destulă că a adunată — pre
cum se vede, ca să-și răsbune pe sâcră-sa — o mulțime 
de anecdote, epigrame și satire, le-a tipărită într’o bro
șură sub titlulă: „Les belle mbres" (Socrele) și le-a îm
prăștiată prin lume. Să lăsămă să vorbâscă d. Car- 
ranee:

Sâcrele! Vă cutremurați, scumpi cetitori, acestă 
cuvântă ve amintesce durerile trecute și — presente! 
Sâcrele! Hei bine, să pășimă pe față, cu curagiu eroică 
cu acestă obiectă durerosă, spinosă și delicată, și să ne 

ferimă a face escepțiune. Escepțiunea întărește aci, ca 
și aiurea, regula I

*
Ca să prindemă curagiu pentru marea nâsti>ft în

treprindere, să istorisimă vorba tinerei fete, care într’o 
4i fără îndoială va fi o înfricoșată sâcră. Se vorbea 
despre apropiata căsătoriă și se făceau totă felulă de 
planuri.

Mirele: Ași vrea să plecă în 4iua după cununia 
nâstră la Dieppe.

Mirisa: Fiă cum voesd, amice.
Mirele: ....Și profesorulă tău de desemnă, miculă 

Blondin, care atâtă de multă iml displace, să fiă con
cediată.

Miresa-. Fiă și asta.
Mama (încetă cătră fică-sa): Multe mai poftesce vii- 

torulă tău soță.
Mirtsa (încetă cătră mamă-sa): Fi liniștită, mamă, 

îșl impune voința lui cea din urmă.
*

E cunoscută vorba șiretului: Dâcă sâcră-ta cade-n 
apă — e o întâmplare rea, dâcă o scâte afară — e o 
nenorocire!

*

Ducele de R. dă ună prân4ă mare. Afară e frigă 
cumplită și curtea palatului e o formală ghiățăriă. U- 
nulă dintre invitați alunecă, cade, se ridică cu mare 
greutate și întră de totă turburată în sală.

— E cam greu să ajungi aci, 4*ce elă silindu se 
să nu șchiopăteze. De ce nu înlăturați. ..

— Pst! replică ducele. Nu sci...
— Ce?
Ducele răspunde șoptindă: 
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din sinceră inimă suspină pentru mârtea lui prâtim- 
puriă.

Dâcă suntă sâu nu adevărate aceste laude spună 
bătrâna „Gazetă* cu articulii și corespondențele sale 
„De sub petra Cozlii* și >De pe Malulă-Someșului‘, 
spună-o acăsta unii Demetriu Coroiană, vicarulă Silvaniei 
pe atunci, ună Georgiu Popă de Băseșci ș. a. ș. a. amici 
de idei și consoțl ai săi în fapte de bine naționali și 
bisericesc!.

Mai mari merite însă șl-a făcută bărbatulă acesta 
față cu parochia sa Năpradea. Pe poporenii săi decă- 
cjuțl materialminte i-a arădicală și scăpată de lipitorile, 
cari le sugeau sângele; bisericei i-a câștigată bunuri 
imobile (o pădure de 90 jugăreQJ) și băneșci; șcâlă conf. 
română la mârtea lui dispunea de avere de peste 1200 fi. 
v. a. bani stătători și cereale, din a căroră usură se sa- 
larisa învețălorulu; biserica arsă o reedificasă; mai apoi 
mijlocise dela locurile competente concediu să ridice în 
Năpradea patru clase normale române și cu timpă spera 
să ridice și alte 4 gimn., spre care scopă a și depusă 
fundamentulă unui pomposă edificiu, dela a căruia com
pletare însă l’a împedecată mârtea și acestă edificiu as
tăzi a rămasă de casă parochială; a lăsată în urma sa 
ună poporă consciu de sine, disciplinată și cultivată mo- 
ralminte și spiritualminte ș. a. ș. a.

— Astfelă stăteau trebile în Năpradea, când fu 
dispusă de parochă și protopopă actualulă Ioană Kesej. 
Calea era deschisă, greutățile delăturate și numai bună
voință, capacitate și bărbăția se recerea dela noulă pa- 
rochă-protopopă, ca să facă, dăcă nu mai multă, dâr 
celă puțină atâta, câtă antecesorulă său.

Durere insă, că s’a întâmplată chiară conlrariulă. 
Totă ce a făcută și planisată Stanciulă, astăzi e ruină, 
ună pium desiderium.

Când fu chiămată la cele eterne meritatulă Stanciu, 
în Năpradea erau poporenl, cari aveau câte 8— 24 boi, 
Evrei abia erau 2—3 familii și și acestea gata de ducă, 
pe când astădl în întrâga comună — afară de Jidani — 
nici ună sufletă de Română nu se pâte făli, nu cu 8—24 
boi, der nici cu 4 juncani; acjî Năpradea n’are timbru 
românescă, ci jidovescă, căci numărulă familieloră evre- 
esci s’a urcată la inspăimântătorea cifră de 15, între 
cari 2 dispună de câte 900—1000 jugăre de pămentă 
propriu, pe când la mârtea fostului protopopă și celă 
mai avută Evreu — Iudovitsch — încă era numai aren- 
datoră. Astăzi sârtea poporului din Năpradea este mai 
grea ca cea dinainte de 1848.

D. Ioană Kesej, neputendă juca destulă de liberă 
pe conta poporului său dinaintea notarului cerc. Ioană 
Maioră, nepotă demnă de sânge și fapte ală nemurito
rului nostru istorică Petru Maioră, își puse mâra pe 
țarină, mișcă tâte petrile, fiă bune, fiă rele, ca să res- 
tbrne pe nobilulă notară, ceea ce în urmă i-a și suc- 
cesă. Intemplându-se deci, acum 2 ani, alegerea de 
notară, protopopulă nostru pentru a-șî putea ajunge mai 
sigură interesele necualificabile află de bine a nu-și 
mai pune încrederea înlr’ună „Valachă* ci în maimoni- 
dulă Filipă Buzasi (quondam Weisner), caresăjdce cum 
i va cânta d-sa, căci vecjl dragă Domne, altcum poporulă 
n’ară fi ajunsă in saculă fără de fundă ală d-sale și 
ală Jidaniloră. In 4iua premârsă alegerei protopopulă 
nostru întocmi și isprăvi tolulă, ca la tătă întâmplarea 
să reâsă strănepotulă lui Moisă; er în (Jiua alegerei, 
desă de diminăță mai oțăli încă odată pe amărîtulă po
poră și îi rosti o instructivă cazaniă, nu cumva să uite, 
că demnulă său candidată pârtă numele de Buzâsi Fi- 
lipă. Pe la 7 6re diminăță protocolulă s’a închisă, a’ 
lesă fiindă Buzasi. Bieții concurenți români: Octaviană 
Popă, Demetriu Baicană ș. c. 1. cărora le promise spri
jină d. {protopopă, însă cari fiindă săraci nu putură 
să-lă imbiă câte cu 500 fl., cum au făcută alți concu- 
renți, după cum s’a esprimată fiulă său Alexandru, și 
pe lângă aceea parola că voră fi umiliți și ascultători 
pănă la morte — aceștia (Jică merseră dela urnă cu 
inima desamăgită.

Acum șâde d. protopopă cu mânile în sînă și pri- 
vesce la favoritulă său notară cum licitâză câte pentru 
3 fl. restanță de dare boi și vaci, căsî și șuri, âr cona
ționalii săi evrei le cumpără cu nimica. Evreii Năpră-

— Vine sâcră-mea la mâncare.
*

— Ești tristă, amice.
— Viu dela cimitiră.
— Ai perdută ună membru ală familiei?
•— Da... pe sâcră-mea.
— Condolențele mele cele mai sincere...
— Oh, asta mă întristeză. Vorbirea preotului m’a 

înfricoșată.
— Dâr ce-a <|isă?
— A (fisă: Nu plângeți, esistă o revtdere în ceru...

*
O sâcră, cam bolnavă, a chemată pe mediculă. 

Dupăce i-a pipăită pulsulă, dise:
— Deschide gura! Oh, ce limbă rea!
Ginerele încetă cătră mediculă:
— Asta nu dovedesce nicidecum, că e bolnavă.

*

— Cunăscețî o deosebire între ună flașnetă și în
tre o sâcră?

— Nu.
— Nici eu.

*

Unu câne tâneru și o s6oră: celă dintâiu latră fără 
să musce, cea de-a doua mușcă fără să latre.

*
Yaya, ună drăgălașă bâbâ, face nebunii și mama 

mare (bunica) vrea ca să o râge de ertare. Yaya 
nu vrea.

— Dăcă nu vreai, am să chemă pe dracu ca să 
te ia.

denl — contra espresei disposițiunî a legii împrumutâ- 
ză bani biețiloră Români prelângă 12O°/o anuală, adecă 
10 cr. usură după ună florenă la lună. Camăta să so- 
cotesce la olaltă cu capitalulă și așa se scrie în obligațiuni; 
seu eventuală și fără obligațiuni, însă numai la âmenl 
de încredere și de omeniă. Poporulă geme sub aceste 
împilări, âr protopopulă Kesej își închide ochii la tâte.

Asta încă nu fu de ajunsă. Pentru ca d. proto
popă să pâtă face aceea ce tace acum, trebui să con- 
lucre ca poporulă său să șl perdă și ultimulă razîmă 
de viâța, — adecă moșiile. Năprădenii aQi semână cu- 
curuză pe ripi și dealuri, pe cănd matca hotarului, ce o 
adapă și îngrașă Someșulă în tâte primăverile, e în mâna 
Evreiloră. Numai acestei împrejurări pâte d. protopopă 
datori »gescheftulă« ce-lă face cu poporenii săi, când le 
împrumută câte o felderă de cucuruză. ca după 4 luni 
să-i dea ca camătă seu chiar o felderă întregă.

La începutulă comasării bătrânulă loan Maioră a 
sfătuită și capacitată pe săteni, ca să-și ia proprietățile 
împregiură de sată, deârece aici ar fi avută bieții omeni 
locă de grâne, cucuruză, fânațe etc. de clasa primă. 
Protocolulă sa și subscrisă pe lângă aceste condițiunî. 
D-lui Kesej însă nu i-a convenită acâsta. Urzesce deci 
procesă cu câți-va săteni mai slabi de ângeră contra 
stipulațiunlloră de întâiă. Acestă procesă, cursă în 10 
ani, avuse cu sine urmarea, că sătenii noștri suntă a- 
runcați de o parte de sată, unde e celă mai neproduc
tivă locă în hotară. Astătji poporulă să vaetă, plânge 
și afurisesce „publice et palam“ pe nesdrăvanulă proto
popă, er protopopulă rîde pe sub musteță și își urmeză 
mai neparte cu inima liniștită planurile sale desas- 
truâse.

Der nu numai moșiele âmeniloră, ci chiar și por
țiunea canonică (eclesia) de aici — care era vestită 
prin întinderea și productivitatea sa în Silvania — atȘI 
e situată în părțile cele mai rele ale hotarului, ba una 
din cele 2 table de eclesiă comasate, care mai era de 
ceva trebă, o schimbă cu Evreulă Iudovitsch pe o rîpi- 
tură ce abia se pâte lucra. Scopulă d-sale aci a fostă 
curată și luminată acela, ca să curme orice posibilitate 
străiniloră de a subsista, în acestă parochiă; câtă pen
tru ai săi, aceia suntă asecurațl prin propriulă loră. 
Adecă voesce a-șl înrădăcina familia în acestă nefericită 
parochiă.

Scâla gr. cat. română dela noi, pe la anii 1866—7 
era în posesiunea a 1200 fl., parte bani disponibili, parte 
cereale. Din ușura acestui capitală se salarisa învățăto- 
rulă. Atfi însă învățătorulă își culege plata prin repartiția. 
Unde suntă banii? Răspundă — dâcă pote — d. Kesej, 
căci ce s’au făcută, nici UQă sufletă de Năprădână 
nu scie.

Cu ocasiunea alegeriloră din urmă dietall, d. Kesej 
și ficiorulă său Teofilă să băteau cu pumnulă în peptă, 
că suntă Români și că voră numai și numai deputată 
română, cu programă naț. rom. Când însă in <jiua ale
gerei, bătrânulă Kesej corteși, și pe față și pe desă, pen
tru Nemânyi Avrum (Neumann), âr pe ficiorulă său Teo
filă, care e totă afâtă de mare măestru în apucături ca 
și tatălă său, îlă trimise să facă sfară în țâră pentru 
Georgiu Popă de Băseșci.

Ce se ține de afacerile ținâtâre esclusivă de bise
rică, amintescă numai că nu de flori de cucă ceră bieții 
credincioși Năprădeni amesteculu ministrului de culte și 
instrucțiune în cele bisericescl ale loră. Despre alte abu- 
surl de oficiu nu mai amintescă. Ajunge a spune, că, 
stăndă lucrulă astfelă, poporenii s’au îndreptată cu o 
plângere la prea ven. ordinariată de Gherla încă in 1873, 
dâr nu li s’a dată satisfacțiune. Acum au înaintată a 
doua plângere, dâr în urma întâmplărei prime neavândă 
destule speranțe de răușită, s’au adresată și la ministrulă 
după ajutoră și apoi va fi vai de noi, cândă voră în
cepe străinii să ne facă renduială în casă.

iSeniineia.

Ultime sciri.
Constantinopolă, 19 Octomvre. Cale indirectă. 

Gadban-Effendi, care a plecată Sâmbătă la Sofia,

— Nu vine ; papa de câte ori vorbesce de tine 
(fice: ‘Să o ia dracu!“ și tu ești încă totă aici.

*
Idea unui ginere: Sâcră este ună motivă de di- 

vorță Cdespărțire), pe care tribunalele totă îlă voră re- 
cunâsce în fine.

*
Dâmna V. a îndemnată pe fică-sa să ceră divor- 

țulă și ea e Invitată ca martoră îngreuiătâre. Președin
tele încependă interogatoriulă:

— Ocupațiunea dumitale?
Dâmna V. cu energiă:
— Sâcră!

*
Adam se plânge de miseria vieții sale.
— Am avută numai doi fii, unulă a omorîtă pe 

celălallă și în raiu muierea mea a....
— Nerecunoscătorul! îi 4>ce mâniosă Creatorulă.
— Pentru ce sunt nerecunoscători ?
— Te-am cruțată de celă mai înfricoșată biciu și 

tu te plângi....
— Ce ml-a mai lipsită, ca să fiu celă mai neno

rocită între omeni?
— Miserabilă și nerecunoscătâre creatură: sâcră!

*
Nu asemăna niciodată cânele tău cu s6cră-ta: celă 

dinteiu te linge, cea de-a doua te mușcă.
*

— Cum îi merge sâcrei tale?
— Ți mulțămescă, îi merge deja multă mai rău.

(Va urma.) 

e însărcinată sS întrebuințeze tdtă influența sa 
pentru a face regență să fiă binevoitâre față cu 
Rusia. Elfi mai este însărcinată s§ facă ună ra
portă asupra situațiunei și mai cu sâmă asupra 
operațiuniloră electorale și validității alegeriloră. 
Pe de altă parte P6rta a chemată ieri pe Abro- 
Effendi, delegată la Sofia și însărcinată cu re 
visuirea statutului Rumeliei, să dea esplicatiuni a- 
supra situațiunii din Bulgaria. D. Sandisson, 
primulă dragomană ală ambasadei englezescl, 
care de curând fusese la BucurescI să confereze 
cu Sir White, lucrâză cu sârguință la Ildis 
Kiosk spre a pregăti terenulă în privința ces- 
tiunii Egiptului înaintea sosirei lui Sir White. 
Se asigură că primele resultate obținute ar fi ■ de 
bună augură pentru urmarea negociăriloră.

Rusciucă, 20 Octomvre. Ună (fiară din 
Rusciucă, într’ună violentă articulă contra gene
ralului Kaulbars și contra Rusiei, semnată de 
d. Zaharia Stoianov, unulă din principalii autori 
ai revolutiunei din Filipopolă și leaderulă par
tidului intransigentă anti-rusă, povestesce drama 
grdznică ce s’a săvârșită la Dubnitza în cfiua a- 
legeriloră. Cele două partide încăerându-se și 
partisanii Rusiei fiindă cei mai puternici, se 
aruncară asupra deputațiloră Grenciacov și Zan- 
cov. Celă dinteiă fă înăbușită și tăiată în bu
căți ; celui d’ală doilea, după ce'a murită, i s’a 
sdrobită capulă cu lovituri de cuțită. Subpre- 
fectulă Dimitrov și profesorală Papucinski au 
fostă asemenea omorîți și corpurile loră tăiate 
în bucăți și apoi aruncate în rîu. După ce a 
semnalată aceste grozăvii, d. Stoianov tratâză 
pe generalulă Kaulbars de măcelară infamă.

Rusciucă, 20 Octomvre, Generalulă Kaul
bars a plecată la Sofia. Scimă că opiniunea ge
neralului asupra situațiunei e pesimistă și că nu 
mai speră multă ca se se potă pună capătă conflic
tului fără o intervențiune militară. Cu tâte aces
tea elă mai crede că, după sosirea sa la Sofia, 
Bulgarii voră înțelege primejdiile situaț'unii și 
nu voră urma părerea partidului intransigentă. 
Generalulă consideră că țâra este în complectă 
anarchiă, și că guvernulă actuală cu cea mai 
mare bunăvoință, ar fi neputinciosă sâ restabi- 
lâscă ierachia și disciplina în armată, să liniștâs- 
că spiritele, să urmărâscă (fiarele ce insultă pe 
generală și să împedice pe funcționarii de pro
vincia a comite nisce acte de care ar fi victime 
supușii ruși său partisanii ruși pretutindeni, după 
nota ce a adresat’o generalulă Kaulbars ieri 
guvernului.

Viena, 20 Octomvre. Se citesce în „Noua 
Pressă Liberă“; Pare că dintr’ună schimbă de 
vederi între cabinete, resultă că se voră opri la 
expedientulă următoră: A se abțină dela ori 
ce declarațiuni asupra validității său invalidității 
alegeriloră pentru a împăciui pe Rusia. Se spe
ră că se va ajunge la ună aranjamentă între 
Petersburgă și Sofia, menagiândă susceptibilită
țile rusesci și mai cu sâmă depărtândă în modă 
definitivă realegerea prințului Alexandru de Bat- 
tenberg.

Petersburgă^ 20 Octomvre. Ț)iarulă „Novoje 
Vremia“ atacândă mereu regența conhide: „Său 
să va supune Rusiei său Rusia va sci să facă 
prin forță ca să fie ascultată.

Berlină, 20 Octomvre. 
tung“ semnalează o 6re-care 
unei în Bulgaria, care pare 
fere ună cabinetă zankovistă.

Adrianopolu, 20 Octomvre. Sciri din Filipo
polă anunță că pe timpulă nopții de Sâmbătă 
spre Duminică, poliția acestui orașă a procedată 
la arestarea principaliloră șefi ai partidului rusă. 
Nu se scie loculă unde au fostă conduși. Con- 
sulatulă Rusiei ar fi fostă păzită de trupe chiar 
în timpulă nopții.

Parisă, 20 Oct- „ Journal des Dâbats“ spune 
că s’a făcută o învoială între cele 3 imperii, pe ba- 
sele următdre: „Rusia nu va ocupa Bulgaria, dâr 
Austria și Germania nu voră recunoștc nici regența 
nici alegerea prințului fără consimțimentulă Rusiei, 
lăsându astfelă acestei din urmă puteri inițiativa 
alegerei.

„Allgemeine Zei- 
schimbare a opini- 
a fi dispusă s6 su-

DIVERSE.
Logică femeiasoă. — D-na X... cătră una din prie

tenele sale : — Dela mârtea sărmanului meu soță nu
mai am o (fi albă, potă (fice că numai trăiescă... — 
Așa dârj îlă iubeai fârte multă? — Oh! da.... — Atunci 
pentru ce vreai să te mai căsătorescl ? — .... Pentru a 
nu’I fi necredinciâsă!

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 229. 1886.

Ouraulu Ia bursa de Viaaa
din 21 Octomvre st. n, 1886.

Rentă de aură 4% . . . 103,75
Rentă de hârtiă 5% • • 92.75 
Imprumutultt căiloră ferate 

ungare ........ 151.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.70

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu ci. d6 sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.50
Imprumutulti cu premiu

ung.....................................121.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 84.20 
Renta de arg. austr. . . 83 50 
Renta de aurii austr. . . 114 50 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 865 —
Act. băncel de credita ung. 288.25 
Act. băncel de credita austr. 280.10 
Argintuia —. — Galbin!

împărătesc! .................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.91
Mărci 100 împ. germ. . . 61.35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.35

Bursa de Bucuresci.

Cota oficială dela 6 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 93— 94—

» convert. (6°/0) • . 87’/. 88i/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 101—

„ „ (5°/o) • 87— 87x/a
» » urban (7°/0) . . lOOVs 101V.
» » » (6°/0) • • 92— 93—
» » » (5°/o) • • 83i/2 84—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 212
Aură contra bilete de bancă . . 15. Va 16.—
Bancnote austriaco contra aură. 2.03— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românescl .... Cump. 8.49 Vând 8.51
Argint românesc..................... » 8.45 * 8.50
Napoleon-d’orI......................... » 9.87 > 9.91
Lire turcescl............................. » 11.26 > 11.30
Imperiali.................................. » 10.26 » 10.30

Galbeni...................................... » 5.89 » 5.91

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 117.50 > 118,50

Ruble RusescI......................... » 117.— » 118.—

Discontulti ... » 7—10°/» pe ană.

DICȚZONA3UX. GEBBEAHO-BOMA St
deTEOCHO ALEXI

ă 1 fl. 50 cr. seu 3 lei 50 bani exempl. edițiimea autorisată, se află pănă astădi de vendare la următorele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae I. Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstădter.
Bucuresci: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 

Comp., Ig. Haiman, R. Watzina. (A. Cerny.)
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Ilatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blasiu: Librăria arcliidiecesană, Tipografia semin.
Câmpulungu (Bucov.): D. Gabriel Storfer.
Craiova: D. II. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Sclially, D. H. Pardini li

brăria Universității.
Clușiu: D. Ioliann Stein.

A se cere exemplare din a opta s6u a noua
Brașovu, 9 (21) Iuliu 1886.

Făgârasiu: D. Bruder Thierfeld.
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga, 
ILugosm: D. Adolf Auspitz.
Naseudih Librăria Concordia.
Oravicsa: D. I. E. Tieranu.
Orșova: D. C. Bohme.
Madawta: D. Iacob Niderhofer.
Sibim: D. W. Krafft, D. A. Schmidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.

rîena: D. D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 
Wilhelm Frick librăria Curții, D. D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

miiâ' Tipografia ALEZL

MersulU trenurilor!!
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia iPredealii-Biidapesta și pe linia Teiușiî-Aradii-IBiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal u-ISudapesta ISudapesta—IPredealti

Bucuresci

Predealu (
(

Trenă 
de 

porsdne
Tren 

accelerat
Trenu 

omnibus
Trenu 

omnibus
Trenă 

de pers.
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

de 
pcrsdne

i
4.50
9.32

Trenă 
omnibus

Timișii

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Grăciunelă
Teiușft
Aiudtî
Vințuld de susb 
Uiora
Cucerdea 
Ohirisft
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu
Aghirișii 
Stana
Huiedinii 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-VeJințe

i 
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

(
(

9.56
10 29

603
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
543

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2.56
3 64
4.51
5.28
5 56

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
F ugyi-V ăsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gbirbgu 
Nedeșdu

Clatin

Apahida 
Gliiriș 

Cucerdea

/
V 
(

( 
(

Nota: Orele de nopte sunttt

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

8.00
11,40
2,31

Uiora 
Vințultt de 
Aiudti 
Teiuștt 
Crăciunelâ 
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașft 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișii

susi

11.00
1119
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

e

Predealu

Bucuresci

(
(

cele dintre liniile gr6se.

5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

5.45
6.22
6.47

11.45

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4,28
6.J6
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovâ. Hârtia din fabrica d-lorfl Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- 1 Iradii-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiuștt.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenfi Trenă
omnibus omnibus peradne persdne do persdno omnlbur

Teiușfc 11,24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfi de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
ȘibotQ 12.52 — 4.50 oZUliiUK / 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2.52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 -
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 __ li
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7.25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopâ 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8.55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotii 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de joșii 12.18 12.29 - -
Budapesta — — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiuștt 1.29 1.41 —

Aradfi-Timfișâra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne mixt peradne omnibuH mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou (5.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegii 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 - 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.40
Tisuișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișâra-Aradfr Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnlbua de pers. omnlbua mixt

Timiș6ra 6.25 __ 5.00 Petroșeui 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.82 Crivadia 11.25 — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegii 12.42 — 9.01
Aradulâ nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradâ 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31

I


