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Brașovu, 6 Novembre 1886.
E ridiculu de totă. modula cum înțelege 

pressa maghiaro-]idană și susțiitorii ei patriotis- 
mulu, dăr totH atâtu de nefastă e, că urmările 
acestei monopolisări a patriotismului le sufere 
nu numai naționalitățile, ci și poporală maghiară. 
Deosebirea e, că ’naționalitățile le sufere în mai 
mare măsură și în tdte direcțiunile.

După pătura, care esploatăză patriotismulă, 
a fi patriotă nu însemnâză a’ți iubi pământulă 
în care te-ai născută și trăesci, ci a iubi isvo- 
rulă din care’ți poți îndopa punga și sătura pân
tecele ; patria și națiunea suntă numai perdeaua 
după care’ți poți juca mendrele.

Și pentru ca să’și p6tă satisface pofteloră și 
dorințeloră ce le urmăresce pătura maghiaro-ji- 
dană, adecă pentru ca să nu le sece isvorulă 
din care se îmbuibăză în contulă naționalitățiloră 
și a poporului maghiară, nu lasă nici o ocasiune 
bine venită să trăcă, fără a se bate’n peptă, că 
dăcă n’ar fi ei cu patriotismulă loră celă mare 
s’ar prăpădi țâra.

După ei, a fi patriotă însemnăză a’ți lă- 
păda opinca și țundra, și a îmbrăca atila, a-ți 
pune pănă’n pălăriă și pinteni Ia cisme, a nu 
mai vorbi și a nu te mai închina în limba ta, 
ci a pretinșiloră patrioți, a nu respecta legile, 
ci ordinațiunile care le înlocuescă, a corteși la 
alegeri, fiă comitatense fiă dietale, a vota pentru un 
candidată său altulă totă patriotică, a nu-ți mai 
apăra interesele nici în comună nici în comitată, 
a lua parte la jubileuri și la banchete totă pa
triotice, a lucra în contra infereseloră scălei și 
bisericei tale, a-ți lăpăda credința strămoșăscă, 
a aduce poporală la sapă de lemnă cu biruri 
grele, a face pe Săcui să ia lumea ’n capă pă- 
răsindu-și vatra părintăscă, a supune (jeci de fa
milii învățătoresci maghiare la încercările lui 
Succi, a contribui pentru Kulturegylet, hain- 
barulă în care se grămădesce patriotismulă, ș. a.

Etă atâtea acte de patriotismă, care dau 
garanțiă, că pănă când acestea voră avea tre
cere, isvorulă îmbuibării nu săcă.

Ducă-se numai patrioții maghiaro-jidani în 
Săcuime, său în alte părți printre Unguri, unde 
șovinismulă și falsulă patriotismă n’a infectată 
inimele, cerceteze bine în poporă, și se voră con
vinge că nu se simte nicidecum încântată de 
asemenea acte de patriotismă; Ie va spune, că 
mai puțină patriotismă de soiulă acesta, și mai 
multă patriotismă pentru bunăstarea poporului, 
pentru împuținarea esecutoriloră și a lefegiiloră, 
pentru îmblândirea gendarmeriei, ale cărei acte 
de sălbătăciă au a se mulțămi totă agitatoriloră 
maghiaro-jidani, pentru respectarea drepturiloi'ă 
tuturora deopotrivă, pentru buna înțelegere între 
toți, pentru încetarea agitațiuniloră și uneltiriloră 
jidano-maghiare, le voră spune, dicemă, că ase
menea patriotismă le-ar cădea multă mai bine, 
pentru că numai ună asemenea patriotismă do- 
vedesce iubire de patriă.

G-uvernulă ungurescă cu tătă căta lefegii
loră, încependă dela măria sa solgăbireulă pănă 
la mai măria sa fișpanulă, negreșită că nu potă 
să refuse sprijinulă loră unoră patrioți de talia 
maghiaro - jidaniloră, pentru că de, împreună’și 
facă trebșorele; puterea e dulce și afacerile stră
lucite nenumărate, cu una cu două nu te poți 
despărți de ele.

E bătătoră la ochi însă, că aceste agitați
uni nu au nici o măsură. A striga în continuu, 
că Românii gravităză spre România, Sârbii spre 
Sârbia, Germanii spre Germania, Slovacii spre 
Rusia, nu credemă că suntă acte de patriotismă. 
Pressa jidano-maghiară face rău serviciu d-lui 
Tisza. Acum, când situațiunea din afaiă e atât 
de critică, n’au altceva de făcută agitatorii ji- 
dano-maghiari, decâtu a scrie ellenzekiane ca 
cea următdrel:

„Aceștia — adecă Românii — voiescă să 
ne dispute acestă pământă; (jică că noi — Un
gurii — suntemă străini aici; voiescă să răpâscă 
femeiloră ndstre sonorulă cuvântă ungurescă; ei 
credă că marele transformări politice ale Orien
tului ce clocotesce voră duce lucrurile acolo, ca 
Ardealulă să cadă ca o pdmă cdptă în brațele 
României. Acâsta e adi numai o poftă, mâne 
este nebuniă, poimâne rămâne cugetulă acesta o 
cronică stupiditate. Dăr stupiditatea acâsta îșl 
câștigă ună statornică nutrimentă pănă atunci, 
pănă când naționalitățile ndstre nu mai consimtă 
cu noi. A face pe cei ce vorbescă românesce 
cetățeni, cari să simță și să gândâscă unguresce: 
etă problema Kulturegyletului! îndată ce va fi 
așa, se va împrăștia acea negură daco-română, 
care revarsă orbiă și produce nebuniă. “

Intr’adevără că numai orbia și nebunia pdte 
împinge pe patrioții jidano-maghiari a scrie ase
menea insanități, care nu potă folosi nicidecum 
țării. Avemă însă noi ună folosă; graiulă duș- 
maniloră noștri ne avertisâză mereu să fimă la 
pândă: Kulturegyletulă n’ar.e gândă bună cu noi.

O sciamă acăsta, dăr nu e rău că ni se 
spune mereu, negreșită fără voiă, căci tdtă pa
sărea pe limba ei pere.

Prințula Waldemar și tronulti bulgarii.
piarulă daneză „Avisen“,. într’ună articulă, 

probabilă inspirată de cercurile influente daneze, 
arată motivele ce au făcută pe prințulu Walde
mar să refuse, prin tatălă său, a primi tronulă 
bulgară. Motivele suntă acelea1, care le-amu 
arătată și noi în articulii de fondă ai fdiei n6s- 
tre. Etă ce dice „Avisen“ între altele:

A primi ună tronfl, pe care îlă pote oferi Sobra- 
nia bulgară prințului Waldemar, este mai pre josă de 
demnitatea unui fiu ală regelui din Danemarca. Posiți- 
unea de principe ală Bulgariei, vasală Rusiei și Turciei, 
și cea de guvernatorii generală ală Sultanului în Ru- 
melia orientală nu va duce în ispită pe nici ună prin
cipe danes, Chiar și eventuala coronă de rege ală Bul
gariei unite, presupunândă că ea va fi acceptată de că- 
tră puteri, ar avea prea puțină putere de atracțiune 
pentru fratele împărătesei din Rusia și ală regelui Greciei.

Tocmai aceste relațiunl de rudeniă ar îngreuna 
posiția sa și în curăndă l’ar tace imposibilă.

O convorbire cu generalulă Brialmont.
Generalulă Brialmont, într’o convorbire privitore 

la situațiunea din Europa, a declarată — scrie , Pest. 
LIoyd< — că modulă cum se urmâză cu tractatele im
pune tuturoră statelor celoră slabe datoria d’a se gândi 
seriosă la apărarea țărei, pentru ca să nu le găsescă 
evenimentele nepregătite.

Decă la 1877 România nu ar fi avută o armată 
gata de bătaiă, care a scăpată pe Rusia de o catastrofă 
la Plevna, păte că pacea ar fi costat’a independința ei

Belgia înainte de tote trebue să se gândescă la a- 
părarea liniei Maas. Anversulă este destulă de apărată, 
chiar și în contra proiectileloră torpile, ală căroră efect 
sdrobitoră va fi zădărnicită prin largile șanțuri umplute 
cu apă; celă multă âr trebui întărite zidurile boltituri- 
loră și ală casemateloră. Și apoi mai lipsescă încă 26 
de baterii pentru apărare.

Cestiunea principală este d’a apăra Liegiulă prin 
două capete de poduri, de 6re-ce actuala fortificare a 
Liegiului este espusă pericolului d’a fi atinsă de foculă 
dușmanului, seu d’a fi ocupată.

In împrejurările actuale generalulă Brialmont nu 
crede că s’ar putea înființa servieiulă militară personală. 
Ceea ce doresce dânsulă este, ca parlamentulă să alăgă 
o comisiune micstă, însărcinând’o d’a studia organisa- 
țiunea apărărei ’țărei și a armatei. Bugetulă armatei 
în sumă de 50 miliâne nu corespunde în resultatele sale 
acestei mari cifre.

SOIRILE PILEI.
La 2 Decemvre n. 1888, Maiestatea Sa monarhulă 

nostru împlinesce 40 de ani de când domnesce. Con- 
siliulă comunală ia măsuri, ca acea (ji să o sărbăto- 
rescă prin publicarea unei cărți, care să tracteze des
pre desvoltarea Vienei în privința zidiriloră în acești 40 
de ani.

—x—
In 12 Noemvre s’a ținută în Turda adunarea or

dinară a învățătoriloră unguresel din comitatulă Turda- 
Arieșu. In acăstă adunare unulă din învățători discrise 
în «așa termini lămuriți starea miseră a învățătoriloră 
poporali unguresel din acelă comitată, încâtă raporto- 
rulă lui »Magyar Polgâr“ (jice, că dăcă este adevărată 
acăsta atunci nu e mirare, decă învățătorii pier<|ându-șl 
voia față cu cariera loră iau în mână sapa în locă de 
condeiă, biciulă de visitiu în loculă cerusei, {și în loculă 
cărței îmbrăcișăză o altă lucraie, „cu care mai si
gură îșl câștigă pânea loră. Cestiunea miseriei în
vățătoresci a dată locă unei discuții sgomotăse: unii 
erau de părere să recurgă la dieta țărei, pentru 
ca 'să cără îmbunătățirea sortii loră, alții însă}, a 
căroră părere în fine fu și majorisată, s’au îndestulită 
cu încredințarea, ce le-a dat’o înspectorulă scolastică, 
că se va stărui ca învățătorii să-și pătă primi atâtă sa- 
lariele dela comune, câtă și ajutărele în restanță din 
partea statului. — Dăr Kulturegyletiștii, pentru ce adună 
banii? Pentru banchete? De ce nu schimbă banchetarii 
numele „Kulturegylet" în „Diszebâdegylet«, ca să cores
pundă numirea întruj tăte cu practica?!

— x—
Gomisiunea pentru armată a delegațiunei unguresel 

a primită bugetulă ordinară ală răsboiului fără mo
dificări.

—x—
Lui >Magyar Polgâr* i se pare de necredută scirea 

comunicată de o făiă ungurăscă, că adecă direcțiunea 
financiară din Sibiiu }a hotărîtă ca tote anunțurile lite
rare (bibliografiele), concertele, balurile și alte publica- 
țiunl de soiulă acesta, apărute în c^iare, să fiă supuse la 
timbru, său la câte o taxă de 30 cr. pentru fiăcare. 
Făia clușiană tjice, că deși nu o interesăză directă or
dinațiunile direcțiunei financiare din Sibiiu, fiindcă Clu- 
șiulă nu cade sub cerculă aceleia, dăr ar dori ca di
recțiunea din Sibiiu să-i dea informațiuni despre acăsta 
scire, fiindă că ar voi să caute pe altă cale mântuirea 
pressei de ună asemenea eventuală periculă. — Ca să 
crădă „Magyar Polgâr», îi facemă noi cunoscută, că făia 
năstră plătesce deja asemenea taxe și că fără a mai 
aștepta informațiuni din Sibiiu, să-și ridice guvernamen- 
tala’i voce în contra acestui biră.

Talerii Maria Teresiam suntă scoși din cursă. Ei 
au adli numai valorea argintului, adecă 1 fl. 70 cr. Pănă 
acum se schimbau cu 2 fl. 10 cr.

Joi, săptămâna trecută, locuitorii din Vesprimu 
fură deșteptați din somnă de ună cutremură de pămăntă. 
Trei case au fostă ruinate: ămeni însă n’au fostă omo- 
rîțî. Totă în săptămâna trecută, Duminecă, a fostă cu
tremură de pămentă si la Timiștira, care a durată vre-o 
două secunde, der n’a causată nici o stricăciune. După 
cutremură a urmată ună ventă mare și în urmă ploiă.

In opereta »Der Bettelstudent", ce s’a jucată Mer- 
curl sera de trupa teatrală germană, a debutată pentru 
prima 6ră D-șora Auguste Koleit, cântăreță dela teatrulă 
germană din Budapesta. D-șora Koleit dispune de o 
voce forte plăcută și bine cultivată. Ap'ausele, cu care 
a fostă întâmpinată din partea publicului, au fostă me
ritate. — Astă sără Joi se va juca „Die Rantzau“ său 
,Die feindlichen Brutler," dramă de sensațiune în 4 acte, 
de Erckmann-Chatrian.

—x - -
încă dlece preoți gr. or. au mai fostă „pricopsiți* 

de ministrulă Trefort. Dăcă Mântuitorulă neamului o- 
menescă ar fi avută asemenea învățăcei, de sigură că 
nu-lă mai mântuia.

—x—



Nr. 251. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

In 24 Noemvre n. se voru alege jumătate din mem
brii comnitățiloră orășane Sibiiu și Sebeșu, ală căroră 
mandată espiră la sfârșitulG anului 1886.

—x—
Gimnasiulă superiorii rom. cat. din Clușiu va serba 

la 12 Decemvre n. aniversarea dilei de 300 ani dela 
mârtea fostului principe ală Transilvaniei Ștefană Batori, 
ca fundatorii ală acestui și altoră mai multe institute 
unguresc! de învâțământă.

—x—
Representanța orășenâscă a Glușiutyi a dată 7000 

fl. subarhivarului țârii Iakab din Pesta pentru trei vo
lume de manuscrisii, în care se tractâză istoria Clu- 
șiului. Cartea se va tipări pe cheltuiala orașului.—Afa
cerea nu e rea!

In curândă se va înființa în Budapesta de nisce 
întreprindâtor! privați o fabrică de pusei repețitore, cu 
cari se va înarma armata comună, și pe câtă va cere 
trebuința, și honveijimea.

—x—
I'

Br. Heine-Geldern, editorulă diarului »Fremden- 
blatt*, a murită. Averea lui se socotesce la mai multe 
miliâne.

—x—
Epidemia de versată e încă totă în crescere în 

Pesta. Se bolnăvescă pe di pănă la 30 de persone.
—x—

In săptămâna acesta, vapor ulii „Rottweil,* sub co
manda căpitanului Iosef Greikl, trecu pe Dunăre în josă 
încărcată cu 87.650 chilograme de prafă de pușcă din 
fabrica Rottweil din Wtîrttemberg. Prafulă se liferâză 
României și Serbiei.

—x—
Prințulă Leopold de Hohenzollern cu fiulă său, prin- 

țulă Ferdinandă, înainte de a pleca în România, au vi- 
sitată pe împăratulă Vilhelm. Cu acăstă ocasiune se 
(|ice, că împăratulă i-ar fi adresată prințului Ferdinandă 
cuvinte fărte seridse și i-ar fi disă între altele: »Credă 
că-țl va fi plăcută mai bine în Potsdam, decâtă cum îți 
va plăcea mai târdiu în România.» După »Corespon- 
dance de Vienne“ i-ar fi <Șisă: „Nu-ți ureză decâtă ună 
lucru: ca sâ-țl placă în BucurescI cum îți place în Pots 
dam“. Cu aceste cuvinte împăratulă i-a amintită greua 
chiămare ce o are ca viitoră moștenitoră ală tronului 
română.

—x—
Acum câteva (|ile, substitutulă de primă-procuroră 

Dr. Franz Szekely dela procuratura din Becîchereculil 
mare făcu o investigațiune, cu care ocasiune, spune 
»E-s“, descoperi numârdse neregularitățl. In urma a- 
căsta, procurorulă Alexius Almastj ceru suspendarea sa 
din postă. Se (Jice că unele persâne au abusată de în
crederea lui Almasy. Agendele procuraturei le conduce 
acum ună viceprocuroră.

—x—
Din Bistrița se scrie, că ucigașii bogatului jidovă 

Jantei Khan din Entradamă s’au descoperită. Principa- 
lulă criminală e Kalman Simon, fostă visitiu ală ucisu
lui. Șăse părtași suntă arestați. Crima s’a comisă în 
Septemvre anulă trecută.

—x—
Deună(|iie studenții universitari Dionisiu Kovacs și 

Alexandru Wertheimer din Pesta certându-se, se deciseră 
la ună duelu americană. Sârtea cădu pe Weitheimer, 
care îșl și trimise ună glonță în peptă, fără să mâră 

însă. Afacerea are să o judece tribunalulă. Kovacs a 
dispărută din Peșta.

Inaugurarea unei ședle.
Sâmbătă, 25 Octomvre curentă, s’a inaugu

rată în Bucurescî deschiderea cursuriloru șc61ei 
normale primare de institutori. Cu acăstă oca
siune d, Dimitrie Sturza, ministrulu instrucțiunei 
publice și ală culteloru, ținu discursulft următoră: 

Domniloră profesori! O nouă șcOlă se deschide, 
fiienită a da o nouă impulsiune și o nouă desvoltare 
învățământului publică.

Școla este ună sanctuariu, o biserică, în care totă 
gândirea trebue să fiă purtată de o consciință curată și 
sinceră, în care cei ce o conducă și cei ce ascultă tre
bue să fiă egală însuflețiți de o singură idee și de o 
singură simțire. Șcâla trebue să fiă mai nainte de tote 
ună sanctuară nebănuită de nimeni și iubită de toți. 
Pentru acâsta ea trebue să fiă oglinda adevărului și a 
ordinei, a dreptăței și a disciplinei.

Sciințele suntă basate pe adevără și- pe cercetarea 
lui, și de aceea și școla e nedespărsiță de adevără. 
Numai o expunere clară și corectă e în stare să cu
prindă mintea și inima și să se întipărăscă în consciință 
năstră astfelă ca să fiă una cu noi. O expunere clară 
și corectă este însă și adevărată; âr o asemenea expu
nere nu pote exista unde adevărulă nu a intrată și în 
practica dlilnică a vieții.

Omulă e o ființă, care are în t.6te o construcțiune 
de o logică axtraordinară. Neadevărată în sciință și ade
vărată în viâță, neadevărată în viâță și adevărată în 
sciință suntă situațiuni ce nu potă să fiă. Primulă pasă 
spre rău, ca și exemplulă răului suntă cantagiose, și 
pre.'um ună preotă vițiosă este o monstruositate, de 
care ori ce omă se înfioreză, asemenea și ună învăță- 
toră, care nu calcă în viâța sa pe călea adevărului, nu 
păte să fiă ună învățătoră bună și de o influență pă- 
trunejătore asupra eleviloră săi.

La ce ar și servi o plângere bine făcută, dâeă, ca 
răscumpărare sciinței date, se sădesce în inima elevului 
nerespectarea adevărului pe tăremulă practică ală vieței. 
Mâne ori poimâne și sciință va trebui să plătâscă bi
ruia ei neadevărului.

De lumina adevărului ne încăldimă noi toți și prin 
urmare și șcăla. Omulă celă adevărată scie ce vrâ și 
unde merge: elă e totdâuna împăcată cu consciință sa 
și nu șovăește nici odată.

De aceea în șcâlă trebue să strălucâscă adevărulă 
la profesori și la elevi. Nici unii nu trebue să’și des
carce pe alții vina minciunei, care e sorgintea tuturora 
vițiiloru. Fiăcare trebue să urmărâscă adevărulă, să’și 
impună adevărulă, să gândâscă la elă dhua și noptea, 
să nu se depărteze de elă ună singură minută, și să cu
gete necontenită, că celă mai mică neadevără ce ne âse 
din gură seu care îșl ia trupă în faptele nâstre nu se 
pote acoperi, ci este înscrisă pe pagina cea năgră a 
vieței nostre de acelă care însuși este adevărulă și ju- 
decătorulă celă dreptă ală tuturora.

Decă acâsta este așa pentru orice șcâlă, cu atâtă 
mai multă în școla în care crescă viitorii învățători ai 
poporului. Ar fi celă mai mare păcat ce amă pută comite, 
când în acâstă șcâlă, prin vorbe seu prin fapte, în ex
punerea obiecteloră ce suntă a se învăța sâu în viâța 
dilnică, nu s’ar răspândi și nu s’ar respecta cultulă și 
cunoscința adevărului, când încă s’ar ajunge a se falsi
fica și a se rătăci mintea și inima tineriloră ce ni s’au 
încredințată de națiune intr’ună mare scopă culturală.

Cultivarea adevărului însă duce la practicarea drep
tăței, fără de care societatea omenâscă nu pote să existe, 
căci simțământulă dreptăței este care alineză și orbirile 
și pornirile âmeniloră.

Și unde este dreptatea mai necesară decâtă în 
școlă, unde o abatere dela ea pâte deveni mai ușoră 
germinele unei cangrene morale ce arde conștiințele cele 
tinere, fragede și neoțelite încă.

Dâr adevărulă nu pote prinde rădăcini acolo, unde 
nu e stabilită ordinea. Pentru școlă ordinea e totă atâtă 
de necesară ca și aerulă pentru omă. In atmosfera ce 
se produce de ordinea școlară învățătura și moralitatea 
crescă și se înlărescă.

O șcâlă fără ordine este o mâră fără apă, a (^isă 
Amos Cornenius, unulă din fundatorii sciinței pedago
gice. Precum adevărulă trebue să fiă în tâte, asemenea 
și ordinea. Cea mai mică desordine în șcâlă ca și în 
viâța omenâscă este colțulă celă mică, de unde se acață 
vițiulă ca să se introducă și să distrugă cele mai mă
rețe concepțiunl. Ordinea incepe dela curățenia externă, 
se întinde asupra regulei de pădită în ocupațiunile nâstre 
de tote dilele, asupra mersului întregă ală vieței nostre. 
Ordinea este inima disciplinei, căreia fiăcare dela mică 
pănă la mare, dela copii pănă la bătrâni, trebue să se 
supună, pentru că respectulă legei și supunerea la lege 
pentru indivizi ca și pentru popâre e singurulă mijlocă 
de propășire și de înaintare sigură în cultură.

Practicarea adevărului și a dreptăței, a ordinei și a 
disciplinei de cătră profesori, pentru ca școlarii să învețe 
a iubi și a practica și ei la rândulă loră aceste virtuți, 
acâsta este condițiunea cea mai esențială a unei școli, 
carea vrâ să fiă fundată pe base solide.

Căci în fine, care e scopulă finală ală șcâlei, de 
nu a forma âmeni muncitori și onești părinți de familiă, 
cari să scie să’și aducă renduiala casei și să’și crâscă 
copii, vrednici cetățeni, cari să-și iubescă și să-șî res- 
pecteze din fundulă inimei patria loră, legile sub cari 
trăescă și Suveranulă care îi povățuesce.

Sunt convinsă, d-loră profesor’, că pe lângă partea 
sciințifică, unde veți căuta a introduce metădele de în
vâțământă practicate cu succesă in țările conducâtore a 
culturei, d-vâstră vă veți da tâte silințele pentru ca să 
rădicați partea morală a șcâlei atâtă de susă, ca și d- 
vâstră și școlarii d-vostră să trăiț! în ea și prin ea, 
aflândă în școlă mie^ulă vieței și ală acțiunei d-vâstre.

Sunt convinsă că și d-vâstră, scolariloră, veți 
căuta, prin silințe neîncetate, prin o purtare esemplară, 
prin iubirea și respectulă scâlei și a învățătoriloră voștri, 
să vă faceți demni de solicitudinea ce are pentru voi M. 
S. Regele, a căruia ochiă neadormită veghâză asupra 
scolei. Elă scie că scola este viitorulă națiunei și că 
prin ea are să se întărâscă totă mai tare edificiulă, ce 
înțelepciunea și vitejia sa a clădită.

Faceți cu toții, ca la încheiarea anului, acâstă 
scOla să fiă ca o stea strălucitâre, la care cu toții să 
ne uitămă cu dragă și de care cu toții să ne încăldimă 
inimile și sufletele.

Să trăiască prâ iubitulă nostru Rege și prâ grați- 
âsa nâstră Regină 1

Să prospereze acâstă scâlă și poporulă română!

Conferințe preoțesc!.
Selagiu, 12 Noemvre 1886.

Onorată Redacțiune 1 In sensulă punctului I ală 
constituțiunei a VI emisă cu ocasiunea sinodului diece- 
sană ținută în Gherla la 12—14 Noemvre 1882, pentru 
de a se țină conferințe preoțesc! în tote traetele proto-

FOILETONU.

Unii firtt de p6ril albii.
— Noveletă. —

(Urmaae.)
Amiculă meu Corneliu începu a’ml istorisi astfelă, 

cu seriositatea și obicinuita lui liniște:
— înainte de acâsta cu câteva săptămâni, într’o di 

negurâsă, mă preumblamă singură pe stradele orașului. 
Am umblată mai multe 6re singură, fără a mă întâlni 
cu vr’ună cunoscută, — eram ostenită și indispusă. — 
Lumea ce trecea pe lângă mine nu mă interesa. Aerulă 
era umedă și rece, — și eu totă umblamă ca pier
dută.... — Deodată, pe neașteptate m’a cuprinsă ună 
farmecă misteriosă! O simțire, ce de multă — — — 
de multă s’a fostă stinsă în pieptulă meu, o dulce sim
țire mi-a cuprinsă totă interiorulă. — Mi se părea că 
negura grâsă se ridică încetă — încetă din jurulă meu, 
aerulă se încălcjesce, cerulă e mai azuriu ca de altă 
dată, e mai înaltă și mai sublimă....! Eu stamă ca în
țepenită înlr’ună locă, și cuprinsă de ună doră ne- 
esplicabilă, mâ delectamă în privirea unui frumosă 
portretă.

Am trecută pe lângă esposiția unui stabilimentă 
fotografică și portretulă frumâsei Laura m’a oprită în 

mersulă meu1 Era espusă de o parte de celelalte por
trete, căci era neasâmânată mai frumosă și mai per
fectă. — De când m’a făcută Dumnecjeu ună așa por
tretă nu am vâdulu. — Pe fruntea-i înaltă domnea o 
adevărată demnitate femeiască și de pe buzele-i deli- 
ciâse sbura ună surîsă — — — care te atrăgea ca 
radele sorelui de primăveră. In ochii ei ardea ună focă 
pâtruntjătoră — — — fața’i senină esprima blândețea 
și inteligința. Era o aparițiune fenomenală, a cărei pri
vire am simțită că lasă urme în eternă neșterse în 
inima mea.

E lucru ciudată, — continuă vorbitorulă totă mai 
mișcată — că am cunoscută pe Laura de un timpă ârecare, 
și numai acum i-am descoperită calitățile eminente... mai 
nainte nici că o luamă în sâmă. Portretulă acela mî-a 
deschisă ochii să vădă lumina —------- să simță a-
morulă cu tâte urmările lui dulci și chinuitâre.... — Am 
stată multă timpă înaintea acestui portretă minunată, 
m’am delectată în privirea lui.... — pănă când ună ser- 
viloră a închisă esposiția. — Mi-am continuată preum
blarea, dâr nu ca mai nainte, fără nici ună scopă, ci 
cu hotărîrea firmă, că voiu căuta orice ocasiune să mă 
întâlnescă cu Laura ca să-i spună câtă de multă o iu
bescă, să-i spună că o admiră — — —1

Din momentulă acela nu am mai avută o di bună. 
Nu, căci surîsulă acela nu-lă puteamă uita. Aci îm! lu

mina viitorulă cu colori aurii... aci îmi întuneca presen- 
tulă... Eram o unâltă în mâna unei puteri supranaturale, 
pănă atunci mie necunoscută. Portretulă acestei fete ti
nere era acâstă putere.

Eu frate, — continuă Corneliu cu ună surîsă ușoră 
— care am umblată atâta lume și în variata și lunga 
mea junețe am fostă espusă la atâtea ispite și intrigi de
licate de inimă, eu, care treceamă ușoră preste cestiunile 
de amoră... căci începândă dela fâla cea mai naivă dela 
sală, pănă la dama cea mai cochetă de salonă nu au 
putută sâ mâ oprâscă în mersulă meu voiosă.... eu să 
fiu fermecată de ună portretă? Ai credută acâstă mi
nune!?— Eu nu! — fși răspunde elă însuși, apoi conti
nuă mai departe:

Cum dicu, portretulă acela m’a fermecată. După 
câteva (jile am convenită cu Laura. 0-am aflată mai 
frumosă și mai perfectă decâtă portretulă. Da, căci îi 
puteam admira spiritulă ei înaltă și bogăția cunoștințe- 
toră... apoi surîsulă acela.... cu ună cuvântă, în jurulă 
ei eram fericită, sâu esprimându-mă mai prosaică, eram 
amoresată. Nu aveam altă cugetă, altă dorință, decâtă 
sâ esă biruitoră și sâ’i câștigă inima. Apoi amorulă, 
frate, e puternică. Nu cunâsce pedeci, nu etate și nu 
are milă---------- și dâcă te opui fui, te nimicesce! Și ca
sâ nu mâ nimicâscă m’am hotărîtă sâ trăescă... și încă 
multă, —sâ trăescă în fericire.... M’am hotărîtă sâ le 



Nr. 25i. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

popesc! ale diecesei, cu viuă recunoștință față cu prea
bunule și eruditul Arhiereu ală nostru, Dr. Ioană Szabo, 
suntemă în favorabila posițiune de a anunța, că punerea 
în praxă a aceloră conferințe deja s’a făcută încă în 
primăvâra anului trecută, așa dicendu în tote tractele 
protopopescî ale diecesei nostre. Despre demersulă aces
tora conferințe încă pănă acum prea puțină s’a strecu
rată prin foile nostre, cansa de sigură a fostă: ,,Er’ 
celă ce te laudă, laude-se în Domnulu. Căci nu celii ce 
se laudă însuși este aprobată, ci pre care-lu laudă Dom
nulu. II Corinth X v. 17. Avendă însă în vedere verita
bila educațiune, care emanâză din desbaterile și conclu
sele aceloră conferințe pentru poporulă română, îmi iau 
libertate a descrie decursulă unei conferințe, în părțile 
sale mai generali, ca astfelă publiculă binevoitoră mi- 
reană, luândă actă despre neobosita nisuință a clerului 
întru edificarea morală-sciințifică, atâtă a sa propriă, 
câtă și a poporului credinciosă, să se conducă cu bună
voință față cu resoluțiunile aceloră conferințe și mână 
în mână cu preoțimea să se nisuescă a le validita întru 
fericirea poporului nostru oropsită, însă credinciosă 
și bună.

Preoțimea din tractulă protopopescă ală Crasnei 
își ținu conferința de tâmnă în 4 Septemvre în comuna 
Cățelulă Română, sub presidiul Reverendissimului domnă 
Alimpiu Barbaloviciu. Pe terminulă fixată, 8 ore a. m. 
ca la ună semnală dată, toți preoții din tractă au fostă 
presențî, pentru de a servi sub pontificatulă Reverendis
simului Domnă Vicariu sf. Liturgiă în salutea preoțiloră și 
poporeniloră din acestă tractă. Biserica cea frumosă și 
spațiâsă, de curendă pictată, ne-a servită de ună puter 
nică stimula de a ridica fierbinți rugăciuni și pentru 
aceea cari: „ Didit-amu ție casă de locuință și locă ca 
sS locuescl în 'eternă11 II Cronica VI 2. Și aci pe lângă 
bravulă poporă din Cățelulă Română suntemă datori a 
aminti ca vrednică de tributulă recunoștinței pe Reve- 
rendissimulă Domnă Simeonă Bocșia, emerită Archi-Dia- 
conă ală Logiardului și actualulă parochă ală Cățelului 
Română, care cu ună desinteresă admirabilă față de 
bătrânețele sale, cu putere și voință juvenilă n’a pre
getată de a conlucra la edificarea acestui monumentă 
frumosă ală creștinătății. Sub decursulă St. Liturgii, as
cultată cu pietate de cătră poporulă din locă, ne-a înăl
țată inimele corulă scolariloră condusă de d-lă docente 
din locă Ioană Selăgianu, care să vede a avă o anumită 
întocmită chiămare spre acesta. La finea Sf. Liturgii, 
on. D-nă Vasilie Marincașiu, parochă în Pria, prin o 
vorbire forte frumâsă și instructivă, a făcută ca toți cre
dincioșii să se depărteze cu o credință viuă îr. Dumnezeu 
și cu ună respectă cuvenită față cu persdna Domniei 
gale. _ După S. Liturgiă, toți preoții ne amă întrunită 
la ospitaliera mâ«ă a Reverendissimului Domnă Simeonă 
Bocșia, pentru de a lua una mică dejună. . După acăsta 
se începu conferința preoțăscă la 11 6re a. m. în sala 
de învățământă a edificiului scolastică, care încă este 
ună monumentă vrednică de a fi numărată între cele mai 
frumâse edificii de instrucțiune din Silvania, — și a că
rui edificare este în strînsă necsă cu persâna vetera
nului anteluptătoră în căușele bisericesc! și școlare, Re- 
verendissimulă Domnă Simeonă Bocșia. Onâre Iui!

Reverendissimulă Domnă Vicariu printr’ună discursă 
bine definită și rostită la înălțimea causei, revocându-ne 
în memoriă patronagiulă lui Is. Chr, „unde suntă coa- 
dunati doi siu trei în numele meu, eu acolo suntu“ 
ne accentuâză necesitatea, ca cei eoadunaț! să fimă 
conduși de același spirită creștinescă, nutrindă speranța, 
credința și iubirea în inimile nâstre, căci astfelă putemă 
fi siguri de triumfală causei sacre ce represintămă, și ca 
gagiu succesului conferinței învocămă ună .Țatălă Nos
tru*', după care conferința șe dechiară deschisă.

După formalitățile necesare și obicinuite la adunări, 
presediulă provâcă pe on. D-nă Alexandru Vicașiu preotă 
în Stîrciu, ca să-și citâscă disertațiuneâ „Sacramentulă 
Penitenției“, care i s’a fostă designată ca temă în con
ferința precedentă. Adunarea a ascultată cu o atenți
une încordată elaboratulă d-lui disertante, și din ce în 
ce a trebuită se se convingă mai multă, că d-lă diser
tante tractăză tema cu atâta devotament^ și cunoștință 
de causă, încâtă cu toții amă învățată din acea prele
gere, și amu remasă Impresionați de conținutulă celă 
atâtă de premeditată ală disertațiunei. Esența confe

rinței o formâză disertațiunea, ală căreia autoră și ma
teria totdâuna se designeză prin conferința precedentă, 
dându-se astfelă terenă și ocasiune preoțimei, de a-șî 
validita știința câștigată prin pracsă și scoli, precum și 
aceea a o augmenta. „Prefaceți-vb prin învoirea minții 
vostre, ca se cercați care este voia lui Dumnedeu cea 
bună, plăcută și deplină.11 Rom. XII. 2. După diser- 
tațiune au urmată desbaterile punctă de punctă ale pro
gramei conferinței cu respectă la referințele morale cuL 
turale ale credincioșilor^.

In referințele sociale ale poporului nostru concură 
o datină condamnabilă prin formarea unoră conveniri 
nocturne așa numite „șe^ătore*, „haba“, unde părinții 
amăgiți de vechimea acestei datini își lasă ficele, ca ast
felă să aibă — precum dică ei — puțină distragere, și 
să potă torce în societate; bine, însă durere, în acele 
conveniri , precum atâtă trista esperiență, câtă adesea și 
lacremile părinților^ desamăgiți arată, că inima junimei se 
infectăză și cade jertfă aleșiuirei pofteloră trupeșei, — 
apoi unde este înțelepciunea preotului, unde este resul- 
tatulă osteneleloră sale întru educarea morală a junimei ? 
lâte suferă naufragiu în aceste conventicule vițiâse; pen
tru aceea conferința a adusă ună condusă recerută în 
acăstă privință, ca convenirile nocturne, adică „ședălârea" 
în tote parochiele tractului strînsă să se oprâscă, ve- 
ghiândă cu agerime în respectulă acestui condusă, pre
cum și jocurile, convenirile sgomotâse și crâșmăritulă în 
Dumineci și sărbători înainte de cele două servicii bise
ricesc! să se opăscă, și în casă de ob8linațiune să secără 
intermediarea autorității civile, deobligată fundă fiăcare 
preotă a relata minuțiosă despre esecutarea conclusului 
seu obstaculele ivite, în procsima conferință.

Mai apoi s’a discutată statuia instrucțiunei poporale 
din tâte parochiele tractuale, îndatorându-se fiesce care 
preotă a veghia strictă peste frecventarea scâlei de că
tră elevi, precum să se formeze coră în fiesce care pa- 
rochiă, ca ună puternică stimula pentru ridicarea mora
lității. Atâtă scâlele, câtă și parochiele nâstre fiindă avi- 
sate materialminte la propria subsistință, s’a desbătută 
și decisă ca în tâte parochiele Iractuall să se facă „fun- 
dațiune de bucate», ca acuși din venită să se susțină 
scălele nâstre și altcum misere. In punctele mai prin
cipali aceste cestiuni s’au discutată în conferință, după 
cari ședința șe ridjcă printr'o părinteștii alocuțiune a Re
verendissimului domnă Vicariu, invocândG asupra celoră 
decise binecuvântarea cerescă.

După conferință cu toții amă fostă întruniți la prân- 
dulă oferită cu multă ospitalitate de Reverendissimulă 
domnă Simeonă Bocșia, unde ne-amă petrecuta cu o 
cordialitate adevărată frățâscă, E. V.

Ultime sciri.
Berlină,, 16 Noemvre. — „Nordd. Allg. Zei- 

tung“ își esprimă speranța, că politicii unguri 
vorti sci apreția, că unitatea armatei. în care se 
cuprinde și limba germană, e o garanțiă pentru 
esistența celui mai importantă factorii ală im
periului.

Sofia, 16 Noemvre. — Se vorbesce în cer
curile dătătdre de măsură, că dedrece nu se ține 
sâmă de reclamarea generalului Kaulbars, d’a 
se concedia din funcțiune comandantul^ Filipo- 
polei, Kaulbars va părăsi în curândit Bulgaria. 
La 7 (19) Noemvre, aniversarea luptei dela 
Sliynița, se așteptă o demonstrațiune pentru prin- 
țulu Alexandru.

Parisă, 16 Noemvre. — „Temps“ scrie: 
Cercurile oficiale din Petersburg suntu nemulță- 
mite cu discursurile lui Salisbury și Kalnoky și 
se temă că evenimentele voru duce la o ocu
pare a Bulgariei. ________

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 17 Noemvre. — In comisiunea 
pentru esterne a delegațiunei ungare, ministrulu 

de esterne Kalnoky, răspun^endti la întrebarea 
ce i s’a pusă în cestiunea raporturiloră comerciale 
cu România, declară că acestea suntu în tdtă 
privința de mare importanță. Elă regretă, că 
n’a succesfi-, ca să ducă la unu resultatti favo
rabilă tractările asupra prelungirei convenției co
merciale. De faptă greutățile n’au fostă așa de 
mari, der prin regretabilul^ amestecă ală rapor
turiloră de partidă s’a provocată în BucurescI 
o violentă agitațiune contra convențiunei comer
ciale dinainte. Kalnoky crede, că de atunci s’a 
făcută drecare schimbare în opiniunea publică 
a României; au ajunsă la pătrunderea, că ce e 
dreptă suntă în stare a păgubi monarhia vecină 
prin ruperea relațiuniloră comerciale, dâr că nu 
se potă scuti ei inșiși de o pagubă și mai mare. 
Și la noi e disposițiunea astfelă, că cu plăcere 
ar întinde mâna pentru restabilirea raportului 
de mai nainte. Tractările actuale confidențiale 
suntă într’ună stadiu, care deschide perspectiva 
că, după bunele disposițiuni ce domnescă de 
amândouă părțile, se va putea pune capătă si- 
tuațiunei actuale nedorite de nici o parte.

DIVERSE.
Prințulă Niculae de Mingrelia. — »Gazetta de 

Colonia" scrie asupra acestui personagiu următârele: 
»Prințulă Nicolae DavidowicI Dadian de Mingrelia este 
acum ună bărbată de 36 ani și trece de ună omă ne
însemnată, frivolă, der bună de inimă. Elă este urmașă 
directă ală ultimului prință domnitoră în Mingrelia. 
Nămulă lui celă străvechiu a trecută de vâcurl la legea 
greco-ortodoxă, ca multe nămurl caucaziene din Min
grelia, Georgia, Imereția, etc. Deja străbunii să-i erau 
în serviciu rusescă. Elă a intrată în copulă pagiloră, 
mai târdiu în școla iunkeriloră cavaleriei de gardă și pe 
la 1869 deveni ofițeră în Garde du Corps. Pe la 1875 
s’a căsătorită cu fica ministrului de atunci ală Țarului 
Alexandru II, cornițele Alexandru WladimirovicI Adler- 
berg. A ave de ginere pe ună tînără așa distinsă a 
convenită multă familiei Adlerberg, a cărei nobleță data 
numai dela Niculae I și a înflorită prin favârea Curții. 
La începută tînerulă prință avu numai plăceri din partea 
căsătoriei Cornițele Adlerberg a reușită a face, ca să 
se restitue tînârului prință o moșie mare, ce fusese odi- 
niâră a familiei de Mingrelia pănă la anexarea acestui 
principală de cătră Rusia. Prințulă deveni în curăndă 
adjutantă și apoi colonelă. Răsboiulă turco-rusă l’a fă
cută în cartierulă generală Imperială și fără multă oste- 
nâlă a câștigată diferite decorații. Dâr noroculă nu țină 
multă. Căsătoria devine prea nefericită, mai multă din 
vina femeei, așa că de mulțl ani deja a urmată o des
părțire de faptă, deși nu formală. Prințulă e atașată 
ministerului de interne, dâr nu face serviciu, nici nu se 
ocupă seriosă cu ceva. Situația’i financiară e fârte cri
tică în urma vieții luxâse dela începutulă căsătoriei. Elă 
e totă colonelă și nu prea e speranță să înainteze în 
cariera militară. Celă puțină Bulgarii ar face ună pro
gresă alegăndu-lă, căci ar pune pe tronulă loră’peună 
colonelă, âr nu pe ună locotenentă.11

SWSF* Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
niei'1 ă 5 cr. se potă, cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, fi în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresianu

spună tote acestea Laurei, să-i spună că o iubescă. Am 
căutată dâră o ocasiune bună, ca să-mi descoperă sim 
țimentele !..-

Și când am convenită âră cu ea, cretjl că i am 
spusă? Nu. In jurulă ei eram ferice, der totdâuna în 
perplesitate. Nu sciam cum să începă... Nu aveam cu
tezanța să-i spună că o iubescă. Odată o am întrebată 
că are inimă? Și scii ce răspunsă mi-a dată? A rîsă, 
— da, a rîsă cu dispreță! Dâr amorezatulă nu aude, 
nu vede și nu pricepe...- — ț)i și nopte mă cugetam, 
mă consultam cum se-i spună... cum să-i descoperă 
secretulă inimei mele.

Pe când mă frământam așa, âtă mi se ivesce o 
ocasiune bună. Capătă ună anunță de teatru cu danță. 
Diletanții aveau să represinte o piesă în care și Laura 

¥ avea rolă, și încă ce rolă ? I Rolulă Reginei Da, regina 
aspirațiuniloră mele va debuta pe scenă, și eu înaintea 
unui publică numerosă, îi voiu da espresiune simțimen- 
teloră mele.... printr’ună frumosă buchetă de flori, îi voiu 
așterne la piciârele ei devotamentulă meu, admirațiunea 
mea------ 1 Inteligenta fâtă, sărbătorita artistă nu va re
tușa---------- ! Așa îmi cugetamă eu, și acestă plană în
dată l’am și pusă în esecutare, — se întrerupse Cor- 
neliu cam ostenită.

▼

După o mică pausă continuă:
— Era sâra representațiunei. După programă în

cepea la 8 6re, avea să țină pănă la 10, — și după a- 
ceea urma danță. Eu îmbrăcată serbătoresce, așteptam 
cu nerăbdare ora fixată. 0 iritațiune febrilă mă alunga 
în susă și în josă prin odaiă. Totă minutulă mi se pă
rea ună seculă. Pe mâsă era așezată frumosulă buchetă 
destinată pentru Laura. Ca să-mi trâcă mai curândă tim- 
pulă, mă oprescă înaintea lui, îlă ridică cu amândouă 
manile, ca și când l’așă țină în brațe, și-lă esamineză âră 
cu de-amăruntulă, că ore întocmită e după cum dispuse 
sem eu ? Florile suntă frumose, fragede și culorile suntă 
așezate în ordinea cuvenită ? Da. căci aici totă flârea 
avea însemnătate și totă colorea era o espresiă a inimei 
mele esaltate ! Aceste flori trebue să-i spună Laurei, câtă 
de multă o iubescă !----------

Și cum mă delectam în privirea floriloră — vedâmă 
surîsulă dulce ală Laurei sburândă de pe fiăcare garâfă... 
trandafirii fragezi îmi înfățișau obrajii ei rumeni... Apoi 
îmbătată de mirosulă aromatică ce exalau diferitele flori 
vorbiam: Mergeți---------- mergeți frumose flori la sora
vâstră, la Laura, la florea vieții mele, și-i spuneți în limba 
vâstră că eu v’am trimisă. Spuneți’i că parfumulă vos
tru e dorulă meu, âr voi sunteți flori de pe câmpulă 
speranțeloră mele... Să vă primâscă cu dragoste!... Spu
neți’i, că eu o iubescă mai multă, decâtă cum iubiți voi

rouă răcoritâre a nopțiloră raisteriâse---------- mai ferbinte
decâtă cum iubiți voi radele calde ale sorelui binefăcă- 
toră, cari vă dau vieța !...

Vorbindă așa, dintr’ună bobocă de garâfă ârăși vădă 
sburândă surîsulă acela fermecătoră ală Laurei. In ima- 
ginațiunea mea iritată vedâmă în buchetulă de flori fi
gura gingașă a Laurei. Mă aplecă spre buchetă... să-i 
sărută rumenii obraji------ fragezii [trandafiri!... Atunci
îtnl cade din capă ună firă de pără albă — da, albă ca 
zăpada din munți, chiar pe trandafirulă, care voiamă se-lă 
sărută. Acestă firă de pără părea că protestâză în con
tra acestei crime... Mi se părea că audă strigându-mi-se: 
Nu mă atinge!

Acâstă părută voce m’a deșteptată din estasulă ce 
mă domina... In momentulă următoră visulă a sburată 
----------ilusiunile au dispărută. Buchetulă de flori fa 
ruptă și aruncată sub mâsă. ErășI începui a mă pre
umbla prin odaiă cu pași repeijl. Nu sciu cum ml-a 
venită în minte, dâr recitamă frumâsa poesiă a lui 
Sion :

Domne, câtă e de frumosă Lizișora mea...
Ea e jună și frumâsă... —
Și eu sunt bătrână...!

(Va urma).
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Oursuln la bursa de Viona Bursa de Bueuresei.
din 17 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 75 
împrumutul^ căiloril ferate 

ungare..........................151.30
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de osttt ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.40

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de osttt ung.
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

zniștt..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104.80

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.75
împrumutul^ cu premiu

ung................................... 122.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 75 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. , . 84 65
Renta de aură austr. . . 113 50 
Losurile din 1860 . ... 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 870 —
Act. băncel de credită ung. 295.— 
Act. băncel de credită austr. 284.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Cola oficială dela 4 Noemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 91— 921/2
Renta rom. amort. (5°/0) 93^ 94i/4

» convert. (6°/0) 85»/4 86V*
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit tone, rural (7°/0) . 103Va 104—

> H » (5°/o) . 87^2 88—
» > urban (7°/0) . 101 Va 102—
> , (6°/0) . 92— 93—
> » (5°/o) • 84— 84Vs

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 16.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 18 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.43 Vend. 8.45
Argint românesc .... . . > 8.36 • 8.40
Napoleon-d’orI................. . . » 9.88 > 9.91
Lire turcesc!..................... . . » 11.22 > 11.25

Imperiali......................... . . » 10.22 » 10.25

Galbeni............................. . . » 5.90 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Nr. 4732—1886.

Publicatîune
9

referitore la măsurarea dărei de casă pentru anii 
1887, 1888 și 1889.

Spre scopulă măsurărei și conscrierei dărei de casă pro 1887, 1888 și 
1889, conformă §§-loră 11 și 12 ai art. de lege 44 din 1883, se provdcă toți po
sesorii de casă de pe teritorulil brașoveană, ca să-ș! procure dela oficiolatulă oră- 
șenescă de dare din 15—30 Novembre a. c. cblele pentru fasionarea dârei de casă, 
qentru ca se se p6te defige fasionarea dărei. Aceste fasiunî au ca să se aștearnă 
6rășl oficiolatului amintită de dare celă multă pană în 30 Noemvre a. c. de ore ce 
la casă contrară’aceste fasiunî se voru defige din oficiu pe socotea părțiloru respective.

La compunerea fasionăriloră suntă de a se induce în colele de fasionare 
atâtă singuraticele părți de locuințe, câtă și chiriile loră încassale pro 1886.

Chiriile suntă a se declara pe deplină și nu este permisă a se scădea din 
ele sub nici ună titlu ca de esemplu întreținerea locuințelor^ său compensațiuni din 
partea chiriașiloră ș. a.

La casă decă o localitate a rămasă în decursulă anului 1886 g61ă și ne
închiriată, atunci are de a se induce în cblele de fasionare suma de chirie, care 
s’ar fi căpătată închiriându-se localitatea.

In urmă se observă, cumcă fasionările dărei după chiria de casă, așternute 
în decursulă amintitului termină, voră avea valâre pro 1887, 1888 și 1889, consi- 
derându-să chiriile căpătate pro 1886 ca basă la computarea dărei după chiria de 
casă pentru acești 3 ani următori.

Brașovă, 15 Noemvre 1886.
Oflciulti de dare orășeiiescii.

Nr. 12,743/1886.

Imentire de dajdiă!f
Pe basa §-lui 58—74 de lege XLIV, din anulu 1883 suntă toți 

plătitorii de dajdiă din Brașovă, cari au rămasă cu vre-o sumă în da
toria loră curentă pe dajdiă, din cadențiile pentru comerciu și industriă, 
cu taxa militară, cu dajdiă pentru scdlă, drumulă și comunale în res
tanță. suntă seriosă provocațl, să o plătăscă acăsta la oficiulă de dajdiă 
ală orașului, nesmintită pănă în 24 Noemvre a. c. 6rele 5 după 
amăcjb că la din contră se voră scdte restanțiile acestea cu esecuțiune 
fără respectă la persdnă.

Brașovă, 15 Noemvre 1886.

Magistratului urbanii.

(Avisti d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANS*

Mersulti trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tejușsi-ArasluI-SStidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

Predealii-Budapesta Budapesta—Vredeald

BucurescI

Predealu
Timiștt

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt 
Hașfaleu

Sighișâra 
[JElisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Grăciunelâ
Teiușft
Aiudtt
Vințultt de sustt 
Uiâra
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt
Stana 
Huiedintt
Ciuda
Bucia
Bratca
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely
Vârad-Velințe 

Oradia-mare 
P. Ladâny
Szolnok 
Buda-peata

Viena

Trenfi 
de 

peradne

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă
de 

perfldne

(
(

(
(

(
(

(
(

— 4.50 — —
9.32
9.56 _

— 10 29 — —
7.47 _ 4.16 —

8.24 — 5.02 —
8 51 — 5 43 —

6.15 —
9.51 7.06 —

11.03 — 8.52 —
11.29 — 9.19 —
11.26 — 9.31 —
12 00 10.16 —
12.29 — 10.57 —
12.44 11.19 —

1.05 --- 11.31
11.52 —

1.34 — 12.31 —
1.46 — 12,48 —
2.09 _ 1.22 —
2.39 — 2.18 —
3.01 — 2.48 —
3.08 — 2.56 —
3.14 — 3 64 —
3.53 — 4.51 —
5.10 — 5.28 —
5.30 — 5 56 —
_ 6.03 — 8.00
— 6.21 — 8.36
_ — — 9.02
— — — 9.32
— — 10.11
— 7.14 — 10.51
— 7.43 — 12 16
— — — 12.50'
—— — — 1.21
— 8.22 — 2.02
_ 8.48 — 3.06
— — — 3.38
— — — 3.54
— 9.13 — 4.05
— 9.18 10.55 4.50
— 10.38 1.23 7.28
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
- 1 8.00| 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușin

Apahida 
Ghiris

Cncerdea

Ui6ra
Vințultt de susfi 
Aiudd
Teiușă 
Crăciuneltt
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timiștt

Predealu
BucurescI

10.28

11.10 —
7.40 2.—

11.05 3.58
2 02 5.28
4.12 6.58
— —
— —

7.33
— 8.04
— —
_ —
— 8.58
— 9.28
— —

_

11.45

11.00 ____

11 19
12 30 __

1.01 _
106 _
1.13 - - -
1.20 __
1.41
2.C0 _
2.35 _
2.48 -
3.20
3 36 _
4.C0 _
4.3: _
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— 5.45
— 6.22
_ 6.47

— — —
3.10 6.20 8.00
7.38 9.34 11.40
540 11.26 2.31

9.14 1.38
9.24 2.06 7 *

9.41 2.17 —

10.19 2.40 —

11.38 3.24 —

12.18 3.47 —

12.54 4.07 —

1.57 4.33 —

3.11 5.15 —

3.40 5.31 —

4.15 5.55 —

4.36 6.07
4.58 6.24 —

5.26 6.43
— —■ 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
— — 6.16
— — 7.06
__ — 7.46
__ — 8.25
— — 9.15
.— — —
— — —

— — --

— — —

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Trenă 
omnlbus

Teiușâ- Iradih-Budapesta Budapesta-Aradd"Teinșft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibua persâne perBâne de perdone omnlbw

Teîușft 11.24 — 2.40
1

Viena 11.10 12.10
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok >t 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 6.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 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 69 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 .—
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9/8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 J2.29
Budapesta — - 1 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 __
Viena — 6.05 Teiușft 1.29 1.41 —

Ar adft-'S'înaișâra. Simaeria (Piski) Petrușeufi

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trend Trenă
omnibua peradne mixt peradne omnlbus mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
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
Timișdra 9.02 — 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradd Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
pereâne pereine omnlbus de pers. omnibufl mixt

Timișdra 6.25 1 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 | Simeria 1.63 — 10.31


