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MB 265. Mercuri, 26 Noemvre (8 Decemvre). 1886.

Brașovu, 25 Novembre 1886.
Maghiarisare și 6r m'aghiarisare. Din ma

ghiarisare nu mai eșimu; când ne sculămă și 
când ne culcămti numai de maghiarisare dămti.

In t6te diminețile, după ce deschidemu ochii 
ne facemă cruce și mulțămimu lui Dumnezeu, 
că amu rămasă încă fotă așa, cum ne-a lăsată, 
cu limba și cu simțămintele ce le-amu suptă la 
peptulă mamei ndstre; ne facemă cruce și mul- 
țămimă ceriului, că încă nu suntemă maghia- 
risați.

Nu scimă însă dăcă și copiii noștri s’aru 
mai pută bucura de acâstă mângâiere când și-ar 
ajunge scopulă Escelența Sa ministrulă de culte 
și instrucțiune publică, care, după ce a pusă te
melia maghiarisărei scdleloră poporale prin legea 
dela 1879 și prin ordonanțele sale din ultimii 
șăse ani, are de gândă acuma a maghiarisa și 
grădinile de copii, așa numite froebeliane, ce se 
înființâză în țâră icî și colo de cătră Nema
ghiari.

Nu-i destulă că copiii nemaghiarî dela 7 
ani încolo suntă torturați în scdlele poporale cu 
studiulă limbei maghiare, acum mai cere mi
nistrulă , ca și copiii dela 3—6 ani, cari voră 
cerceta grădinele froebeliane, să fiă introduși în 
vorbirea limbei maghiare. Mergându înainte pe 
calea acâsta, vomă ajunge încă așa departe, ca 
să ni se impună crescerea copiiloră nemaghiari 
numai cu doice maghiare, ca să-i învețe ungu- 
resce dela 1—3 ani, analogă prescrierei celei 
mai nouă, după care t.6te instituldrele în grădi
nele froebeliane trebue să cunâscă limba ma
ghiară , ca să o pâtă aplica copilașiloră dela 
3—6 ani.

Lucrulu, deși pare a fi de necrezută, se 
petrece în realitate astfelă. fită ce cetimă în 
privința acâsta în numărulă de Sâmbătă ală 
fâiei naționale săsesci din Sibiiu, „Siebenbiirg. 
deutsches Tageblatt:“

* Introducerea limbei maghiare ca obiectă de in
strucțiune obligată la tâte scâlele poporale nemaghiare 
din Ungaria prin art. de lege XVIII din anulă 1879 a 
fostă o aspră măsură pentru naționalitățile nemaghiare. 
Ea a fostă și mai multă înăsprită' prin draconica ordi- 
națiune de esecutare a ministrului r. ung. de instruc
țiune, care în contra spiritului legii a ridicată limba ma
ghiară la rangulă unei a doua limbi de instrucțiune prin 
planulă âreloră prescrise și prin metodă. Dâr ne-amă 
supusă legii și chiar ordinațiunei ministrului, dupăce tâte 
contra-representațiunile întemeiate pe dreptă, pe lege și 
umanitate aflaseră în Budapesta urechi surde. Veni apoi 
vânătârea cu „învățătorii auxiliari* maghiari cu tote agi
tațiunile și împotrivirile ce i-au urmată. Chiar învăță
torii poporali neobligați după lege au fostă mânați la 
cursurile limbei maghiare, amenințați fiindă cu destituirea; 
învățătorii, scolele și autoritățile școlare au fostă chinuite; 
rugăciuni și gravamine n’au ajutată nimică și nici acum 
nu s’a pusă capătă nedemnului spectaculă. încă nu s’au 
liniștită spiritele de ultima lovitură, și ătă că ună nou 
periculă pentru naționalități se ridică.

In ședința dela 19 Noemvre n. a comisiunei ad
ministrative a comitatului Bistrița-Năsăudă, fișpanulă 
Banffy, care a presidată adunarea, puse de se ceti ună 
rescriptă ală ministrului ungurescă de culte și instruc
țiune sub Nr. 39,631, care între altele cjice din cuvântă 
în cuvântă :

„Asiluri (grădini de copii) potă înființa confesiunile 
seu comunele fără să ceră o deosebită permisiune, dâcă 
ele decidă mai ’nainte regulamentară înființarea loră, în- 
grijescă de purtarea chelțueliloră, întocmescă asilulă fără 
defecte și lipsuri la ună Iocă potrivită și sănătosă și decă 
inspeclorulă școlară r. și-a câștigată convingere despre 
acâsta. In asiluri (grădini de copii) se potă instala nu
mai astfelă de institutâre, care au primită o instruire re
gulamentară în Ungaria în institutulă pentru instructore 
de asiluri (grădini de copii) ală reuniunei țării pentru 
asiluri de copii, sâu ală reuniunei froebeliane a femeiloră, 
seu care posedă o diplomă obținută în străinătate și 
nostrificată aci \cunoscința limbei unguresci se pretinde 
dela acestea necondiționata. In fiăcare astfelu de insti

tuții, unde poporațiunea nu e de limbă maghiară, trebue 
pe temeiulu art. de lege XVIII din anulă 1879 se se 
cdră, ca mititeii se fiă introduși și în vorbirea limbei un ■ 
gureșei".

Partea acâsta din urmă a ordinațiunei ministeriale 
e atâtă de surprindătâre, dice >Sieb. Deutsches Tage- 
blatt*, încâtă nu ne pare cu totulă neîntemeiată între
barea, că 6re acâstă caracteristică ordinațiune e ori nu 
autentică. Der ordinațiunea a publicat’o fâia guverna
mentală «Kolozsvary Kozlony," Nr. 269 dela 24 Noem
vre n. c., și încă într’o formă care nu mai lăsă nici o 
îndoială despre autenticitatea ei.

Acestă rescriptă nu însemnâză nimică mai multă 
nici mai puțină decâtă maghiarisarea asiluriloru și gră- 
diniloru de copii. . . .“

Fâia. germană Sibiiană se încârcă a dovedi 
cu argumente destulu de puternice, că ordonan
țele ministrului Trefort nu corăspundu spiritului 
legiloră și că și măsura din urmă pârta pe frun- 
te-i timbrulu ilegalității.

Zadărnică silință. Par’că Trefort nu ar ig
nora cu intențiune disposițiunile acelea ale legi
loră, cari se potă interpreta în favârea Nema- 
ghiariloru 1

Câtă pentru „spiritulă legiloră, “ legislatorii 
unguri suntă de firma credință, că acesta tre
bue să fiă identicii ^cu nisuințele și aspirațiunile 
lorii și aceste — scimă fârte bine cu toții — 
au în vedere maghiarisarea și ârăși maghiarisa
rea /le susu până josu și de josu până susu.

A apela dâr la spiritulu legiloră este adi 
vreme pierdută, chiar și pentru compatrioții Sași 
cari s’au înșelată a crede la începută că aceste 
legi voru oferi scutu naționalității loru.

De ară fi câtă de bune legile unui stată, 
efectulă loră depinde totuși numai dela aceia, 
cari suntă chiămați a le păzi și esecuta. Cum 
ar putâ însâ Ungurii de a$i esecuta legea de 
naționalitate în oposițiune cu spiritulu ce-i con
duce în activitatea loră publică?

„N’a fostă destulu cu măsurile de maghia- 
„risare luate pănă acuma, mai trebuia să fiă su- 
„puși esperimenteloră de maghiarisare și nevi
novății copilași ?“

Astfelă întrâbă „Sieb. d. Tageblatt“.
Răspunsulă ară trebui să lă căra dela acei 

„politici11 ardeleni, cari au manevrată atâtă de 
dibaciu și cu atâta precauțiune, încâtă lucrurile 
au putută ajunge așa departe în vechiulu prin- 
cipată ală Transilvaniei!

Unii nou proiectil altî lui Stanley.
Stanley, renumitulă esploratoră, se gândesce la o 

nouă aventură asemenea celei pe care a întreprins’o 
în Africa pentru a găsi pe Livingstone.

Se scie că Stanley a plecată în Statele-Unite, der 
mai nainte d’a se îmbarca, a declarată că e gata să se 
întorcă, Ia ună semnă ală guvernului englesă, pentru a 
se duce să scape pe Emin bey, guvernalorulă provinci- 
eloră ecuatoriale ale Egipetului, care nu pote să se mai 
întârcă în valea Nilului, de când Sudanulă a rămasă în 
manile partisaniloră Mahdiului.

De multă se creduse că Emin bey fusese încon- 
giurală de insurgenți sudanesi și că murise. Ună căle- 
toră germană, doctorulă Junker, s’a asigurată însă de 
contrarulă, și s’au primită chiar dela Emin bey scirl 
directe, cari nu mai lasă nici o îndoială.

Este vorba acum de scăparea lui; dâr deși esplo- 
ratori ca Sehweinfurth și Joseph Thompson declară că 
lucrulă este cu totulă practicabilă, guvernulă englesă, 
puțină răspunzătorii de totă ce s’a petrecută și se pe
trece în Sudană, esitâză, după cum atâtă timpă a esitată 
și încă cu resultate atâtă de funeste în casulă nenoro
citului Gordonă.

Astăzi, Stanley se oferă pentru acestă întreprin
dere. Elă se va pune în capulă unei espedițiuni nemi- 
litare, care va pleca din Africa orientală în Uganda, și 
se va încerca să obțină trecerea prin acâstă țâră, ală 
cărei suverană actuală este fiulă fostului rege Mtesa, 
forte amică cu Stanley.

Espedițiunea va ținâ 12 pănă la 18 luni. Stanley 
a autorisată pe amiculă său, d. Hutlon, președintele ca
merei de comerciu din Manchester, să supuiă devisulă 
său de cheltuell guvernului englesă.

Stanley nu va cere, în ceea ce-Iă prlvesce pe elă, 

nici o remunerațiune, și declară că descarcă mai dina 
inte pe miniștrii reginei Victoria de orice răspundere 
pentru nenorocirile, cari ar putea să i se întâmple în 
cursulă acestei aventure.

Lordul Iddesleigh, ministrulă afaceriloră străine, se 
ocupă acum cu acâstă propunere.

SOIRILE DILEI.e

Din Petersburg se scrie cătră »N. W. Tgblt», că în 
circulă Ciniselli de acolo a fostă la 27 Noemvre o de- 
monstrațiune politică anti austro-ungară. Intre altele se 
produce de câtva timpă și o capelă de țigani unguresci. 
Când acâsta apăru în diua amintită în circă și începu 
să concerteze, deodată ca la comandă răsunară din tâte 
părțile strigăte, șuerături, bătăi din piciore. Musicanții 
încetară cu cântarea și se uitau încremeniți înprejură. 
După câteva minute se potoli furtuna și capela începu 
să cânte din nou, și anume ună eeardașă. Tunete isbuc- 
niră în circă și strigăte: „Afară cu . . . unguresci!« — 
»Josă cu . . . austriac!!“ — „La o parte cu . . .1“ ș. a. 
Musicanții se retraseră. La demonstrațiune au luată 
parte și persâne de clasele mai bune și funcționarii po
lițienesc! de față, cari dealtmintrelea nu suferă nici cea 
mai mică turburare a liniștei, au lăsată să se facă de- 
monstrațiunea. — Semnele timpului!

—x—
,remps< anunță din Roma, că Papa a notificată 

intențiunea de a părăsi Vaticanulă față cu atitudinea 
guvernului italiană. Acâstă notă s’a adresată însă nu
mai Austriei, Spaniei, Portugaliei și Bavariei. Se dice 
că Papa a fostă încunj urată la acestă demersă de cătră 
nisce guverne, care n’au interese catolice.

— x—
Patriarchulă ecumenică din Constantinopolă Ioa- 

chim IV își dase demisiunea din demnitatea sa, fiindă 
bolnavă Sinodulă și consiliulă națională mixtă a hotă- 
rîtă să nu primâscă demisiunea. ci să dea patriarhului 
ca ajutoră ună vioară. 0 deputațiune se duse la mt- 
nisrrulă justiției Dșevdet-pașa, ca să încunosciințeze gu
vernulă despre decisiunea acâsta și să obțină împuterni
cirea d’a alege ună vioară.

—x —
Se scie, că eomisiunea austro-română pentru deli

mitarea granițeloră n’a putută s’ajungă la o înțelegere. 
Delegații români s’au întorșii la BucurescI ca să ia in
strucțiuni nouă, dice „Resboiulă".

—x—
Din Sofia se scrie cătră *Armeeblatt* din Viena 

„Guvernulă bulgară, care comandase cu luni înainte în 
Germania materială de artileriă, aștâptă acum să se în- 
cuvințeze trecerea prin Austro-Ungaria. Suntă comandate: 
1) La Krupp 3 baterii de munte de câte 8 tunuri cu 
rechisite cu totă; 2) 50 tunuri de câmpă de 8 și 9 cen
timetri; 3) 30,000 chilograme prafă la fabrica de prafă 
Rotlweil din Hamburg ; 4) 500,000 cartușe pentru pusei 
Berdau la Lorentz în Karlsruhe; 5) 10,000 granate la 
Gruson în Buckau (Magdeburg). Acestă transportă a a- 
junsă în Viena și așteptă acum să fiă transportată mai 
departe.*

—x—
Redactorulă fâiei »Neusalzer Zeitung," Ștefană 

Keller, a fostă acusată de locuitorulă din Neoplanta Au
gustă Zahnbauer pentru calomniă și vătămare de onâre. 
In Nr. 6 din 6 Februariu a. c. se scrisese în diară sub 
titlulă „Agitațiune in Neoplanta", că ună ârecare >co- 
respondentă face larmă și înșâlă, ca să-și primâscă pla
ta Iudei." Zahnbauer s’a simțită vătămată. Tribunalulă 
din Pesta, la cererea apărătorului Polonyi, hotărî sista
rea procesului, deorece acusarea a venită prea târdiu. 
Acusatorulă fu condamnată la 473 fi. cheltuell de jude
cată. Advocatulă său Komjathy a anunțată nulitate.

—x—
Teatrulă ungurescă din Nedtra a făcută fiasco. 

Directorulă Karl Bacs a declarată membriloră trupei, 
că nu mai pote conduce direcțiunea din causa slabei 
visitări a teatrului. Societatea își mai încârcă singură 
noroculă Esistă temere, că în celă mai apropiată se- 
sonă va rămânea teatrulă golă.

—x—



Nr. 264. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Academia ortodoxă . pentru literatură, retorică și 
musică bisericâscă a alumniloră seminariali din Cernăuți 
s’a constituită pentru anulă 1886/87 în ședința ordinară 
din 11/23 Noemvre a. c. precum urmâză: Presid. »A- 
cademiei*: Traiană Puticî, alumn. sem. an. IV. Secre. 
tariu de esterne: Ioană Dorofteiă, alumn. sem. an. 111. 
Secretariu de interne: Victoră Zaharoschi alumn. sem. 
an. II. Secțiunea literară: Presid. ală secțiunei și vi- 
cepresid. I. ală «Academiei*: Nicolau St. Popă alumn. 
sem. an. III. Bibiotecară: G. Mihăescu. alumn. sem. an. 
III. Controloră: E. Semaca, alumn. sem. an. III. Sec 
țiunea musicală4. Presid. ală secțiunei și vicepresid. II. 
ală „Academiei»: Lazară GrigorovicI, stud. teolog, an. 111. 
Casariu: N. Mihalciucă, alumn. sem. an. II. Rânduitoră: 
E. Vasilovschi, alumn. sem. an. I. Comisiunea revedătâre 
Christ. Iliuță, alumn. sem. an. III. Dimitrie Zopa. alumn 
sem. an. II. Teodoră Petruc, alumn. sem. an. I.

—x—
Ni se scrie din Regăinulu săsescă cu data 4 De- 

cemvre n. următârele: »In comuna Fărăgău de lângă 
Reghină, servitârea proprietarului Dem. Popă a născută 
în săptămâna acâsta ună copilă și ca să nu afle nime
nea șl-a ascunsă copilulă în buruenl după nisce paiă. 
Stăpânu-său însă observase mai de multă posiția servi- 
t6rei și vădendu-o în diminăța după nascere ușurată, a 
luat’o de scurtă și a mărturisită servitârea faptulă, di- 
cendă că l’a ascunsă copilulă fiindă născută mortă. S’a 
făcută arătare locului competentă și servitârea, care e 
de vr’o 17 ani, fă arestată.*

—x—
Felulă de fabricare a bancnoteloră, despre care 

amă comunicată în dilele trecute, se cultivă multă în 
Pesta. Atâlă la posta principală, câtă și la cassa cen
trală a statului s’au descoperită bancnote tăiate.

—x—
„Pester Lloyd44 comunică, că dșâra Bârsescu, tî- 

năra eroină a Burgteatrului din Viena, are de gândă 
să jâce câteva seri pe scena teatrului germană din 
Pesta.

—x—
Camera din Pesta a suspendată, la cererea tribu

nalului, dreptulă de imunitate asupra deputațiloră: Emil 
Szemenecz, care în 15 Martie 1884 la adunarea popo
rală din Czegled a amenințată pe oratori și a aruncată 
în ei cu ouă ; Iuliu Gyorffy, care la 12 Septemvre 1885 
s’a duelată cu Arpad Miko.

—x—
Ună fenomenu. s’a observată de observatoriulă din 

Calocea la 28 Noemvre. Pe partea sudostică a discului 
sârelui s’a văzută o rară perturbațiune. Flacăra îsbuc- 
nilă s’a ridicată pănă la o înălțime de 22,000 milurl. 
Acum s’a desfăcută flacăra de corpulă sârelui și plutesce 
in formă de noră deasupra discului sorelui.

—x—
Principesa Pignatelli de Cerchiara, o artistă cu re

nume, sora principesei Potocka din Parisă și aliata tu- 
turoră familieloră Pignatelli din Italia (Monte-Leone, Cer
chiara și Belmonte) se află în Bucuresci. Principesa Pig
natelli a debutată pe scena Teatrului Bossel, Duminică 
23 Noemvrie.

—x—
«Pol. Corr.“ e autorisată de ambasada sârbâscă, 

a desminți soirea despre atentatulă plănuită contra re
gelui Milană.

—x—
Zale și țimbale bate „Ellenzek" în lauda învățăto

rului scâlei elementare de stată din Entradam, comit. 
Bistrița-Năsăudă, Szathmary Jakab. Entradamulă e o 

comună curată jidovâscă aprâpe de Năsăudă. Locuitorii 
mai în etate vorbescă nemțesce și românesce, dâr nici 
o vorbă ungurescă. Copii. însă cercetâză scâla de stată 
și vorbescă deja cunulă cu altulă unguresce. „Ellenzek44 
doresce, „ca fiăcare învățătoră să fiă ună astfelă de an- 
teluptătoră ală Kulturegyletului, ca Szathmary Jakab, pe 
carelă conduce acea nobilă ambițiune, ca după decur- 
sulă unei generațiunl să predea statului și națiunei ungu
resc! o comună curată maghiară.* — O nouă mărturi
sire, că Kulturegyletulă urmăresce tendința de maghia* 
risare. Câtă pentru jidovi: îl dăruimă pe toți.

T6te diarele din Grecia suntă oprite de censura 
turcăscă a intra în Turcia. Ambasadorulă grecescă Kon- 
duriotis a cerută lămuriri.

in
—x—

luna Octomvre s’au născută în Pesta 1310 
pii și au murită 1855 persâne, 
cele dece luni dinteiu ale anului 
ceri și 14,104 cașuri de morte, 
fostă aflați.

co-
In

nas-
afară de soldați, 
au fostă 11.918 
Dintre copii, 415 au

—x
A eșită de sub țipară și se află de vândare la li

brăria Socec 7. Calea Victoriei din BucurescI, cu prețulă 
de 3 lei esemplarulă : , Amenagiamentulă pădurei Mo-
runglavulă' din județulă RomanațI în România, pădure 
de stejară de 2602H- A- 6616 m. p., tratată prin metoda 
«însămânțării naturale.* Anexată : planulă topografică.

—x—
Joi săra se va juca la teatrulu germană «Othello, 

der Mohr von Venedig.* Rolulă lui «Othello44 îlă jâcă 
tragedianulă Morrisson.

Salnică, la 2 Decemvre 1886.

Domnule Redactară! In 30 Noemvre a. c. s’a în
tâmplată alegerea de notară în cerculă JBobota-Zalnocă- 
Dumuslău.

Desă de diminâță erau adunați alegătorii din co
munele amintite la loculă de alegere, adecă la casa co
munală în Bobota, asteptândă sosirea pretorelui.

Concurenți la acestă postă au fostă mai mulți, în
tre cari 4 Români și pre atâția Unguri și Jidani.

Cerculă acesta fiindă curată românescă, ne aștep- 
tamă cu totă dreptulă, că ne va fi dată să alegemă ună 
notară de Română. Preoții și învățătorii, inteligența și 
poporală cu toții eramă uniți în cugetă ca să ne dămă 
voturile tânărului de bună speranță Ioană Buteanu, de 
cumva se va întâmpla să fiă candidată, âră dâcă nu 
atunci să votămă pentru orl-care Română, care va fi 
candidată. Dâr Românulă propune și pretorele dispune.

Să scie cumcă în anulă acesta s’a schimbată legea 
în privința candidaturii, luându-se acestă dreptă dela re- 
presentanța comunală și dându-se pretorelui.

Acesta se sciu folosi atâtă de bine de acâsta îm
puternicire dată prin lege de a candida elă, încâtă pen
tru ună cercă notarială curată română candidă pe trei 
Unguri: Elteto, Edar și Szikszai, lăsândă cu totală ne- 
considerațl pe concurenții români: Ioană Buteanu, Ga- 
vrilă Vandiciu, Duma și Bozintană.

Să fi văzută fețele triste și pline de surprindere 
ale taturoră Românilorăl Muți privâu unulă la a’tulă 
compătimindu-se reciprocă la câtă batjocură a ajunsă 
astădl Românulă în vechia sa patriă, să nu-șl potă elă 
alege nici notară din sînulu său, ci și acestă postă a- 
tâtă de adâncă tăiătoră în viâță să fiă nevoită ală în
credința unoră âmeni, cari nici nu-i cunoscă limba.

Amă fi ridicată cu toții protestă în contra acestei

candidărî nedrepte, însă de dinainte ni se spune de cătră 
pretorele, că nici ună protestă acolo n’are locă și nu-i 
ierțată a da nici prin ună gestă bareml semnă, cumcă 
nu-ți place candidarea.1)

Eră 4 gendarml se aflau postați dinaintea casei 
comunale cu baionetele pe pusei, ve<JI Domne, în semnă 
că dâcă nu vremă noi, vrea pretorele să fiă așa și nu 
altfelă.

Astfelă mai multă denumită decâtă alesă se puse 
d-lă Elteto de notară ală cercului, pe lângă tâte că nu 
posede limba română, limba poporului, a căruia mâna 
drâptă ar trebui să fiă elă ca notară.

Așa dâră sortea ndstră este hotărîtă ca să fimă 
eloțl în vechiulă nostru pământă ? Puțina libertate ce 
ne mai rămăsese ca trasă prin urechia acului a deștep
tată gelosia guvernanțiloră noștri actuali și âtă-i că în- 
cetulă cu încetulă nimicescă totă ce li se pare că mi- 
râsă a «libertate* pentru nemaghiari. Grele dile amă 
ajunsă sub falșii liberali 1 Ausonia.

Năpradea, 30 Octomvre 1886.a)
Prin influința șcâlei bine-făcătâre amă ajunsă o 

parte din generațiunea cea mai tânără a plugariloră din 
Năprade, de scimfl ceti și scrie: ca cele învățate în șcâlă 
să nu le uitămă, cetimă „Gazeta Transilvaniei14, abonată 
de d-lă protopopă ală nostru Ioană Chesely Dragomiră, 
pe care o cetimă în societate cu multă plăcere neîntre
ruptă în tâte Duminecile și sărbătorile, așa că acum, 
după îndelungată dedare, rari cuvinte aflămă care să 
nu Ie pricepemă.

In Nr, 219 ală »Gazetei* din luna curentă dămă 
peste ună articula scrisă tocmai din Năprade și sub
scrisă de „Sentinela', nu ne trebui să ne gânditnă multă, 
ca să gâcimă: cine este autorulă ? pentru că ne spusese 
mai nainte fiulă8) fostului aici parochă și protopopă că 
se pregătesce să ne surprindă cu ună articula în «Ga
zetă". Getindă cu atențiune acela articula, din laudele, 
ce le încarcă pe tatălă său, îndată am cunoscută pe 
autoră, totdeodată ne-amă convinsă, că în cțiare se vî- 
răscă și neadevăruri de unii corespondenți.

Corespondentulă a (jisă că pe comuna nâstră Nă
pradea o-a ajunsă o grea lovitură, și că opincarii din 
sinceră inimă suspină pentru mărlea răposatului proto
popă Stanciu, pentru că a făcută mari treburi față cu 
parochia Năpradea. Acestea suntă laude nemeriiate. 
Arăte numai ună singură coteță făcută la acea parochiă 
sub dânsulă 1 Mentele-i față cu parochia suntă: că în
dată după intrarea sa în parochia Năpradea în anulă 
1856, în urma unui serviciu celebrata în biserică, prin 
negligența lui s’a aprinsă biserica înăuntru și a arsă; 
acesta e primulă merită, pentru care potă suspina Nă- 
prădenii. După aceea amă reedificată biserica cu spese 
de trei mii floreni, der numai s’a șindililă rară ca o col- 
niță să nu plouă, și acum e perită șindila după 26 de 
ani. îndată ce s’a acoperită biserica, răposatulă proto
popă, fără nici ună bană gata, s’a apucată, împovărân- 
du-ne pe noi, să-și edifice casa parochială, cum (jice ano-

*) Rău ați făcntă, trebuia să protestați energică 
și’n contra alegerei și în contra volniciei pretorelui, chiar 
sciindă că resultatulă va fi nefavorabilă. — Red.

2) Corespondența de față era să n’o publicămă, 
din causa personalitățiloră și deseloră espresiunl nepo- 
liticdse, de care] în corespondența „Sentinelei*, la 
care se răspunde, nu erau. Der fiindă că nu voimă să 
trecemă de parțiali, ci dorimă să iâsă adevărulă la lu
mină, amă ștersă acele espresiunl, lăsândă numai faptele 
ca să putemă face posibilă publicarea ei, precum amă 
făcută și cu corespondențele publicate sub titlulă «În
tâmpinare14, totă în acâstă afacere. — Red.

’_) Amă lăsată anume să apară acâstă bănuială, 
fiindă că Năprădenii pretindă a li se fi spusă chiar de 
dânsulă, că au să fiă surprinși. Suntă însă răi gâcitorl, 
când se lâgă de persâne neamestecate în cestiune și 
încă cu atâta siguranță44.—

FOILETONU.

Fratele Toma eremitul!!.
Tablou psichologicii.

(După Nicolae Misasi: Novele din Colabria).

Ședea singură la foculă pârâitoră cu vesele flăcări. 
Chilia afumată mai era luminată și de o mică lampă 
atârnată la vatră. In chiliă să găsia ună pată, sub pată 
o lădiță de jumătate spartă, lângă estea o masă, ună 
blidară cu trei blide și ună urciorașă de uleiu; de ta 
vană sta atârnată ună coșuleță, în care-șl păstra eremi- 
tulă pânea și altele de ale mâncărei. Astea erau tâte 
mobilele lui, tâtă căsnicia. Pe lângă vatră mai erau 
câteva scaune, de-o parte ună dulapă îh forma unei 
bănci. De fumă erau negri păreții și bârnele erau îm
brăcate în paiangeni. In păretele din drâpta să deschidea 
o portiță cătră bisericuță, o săracă bisericuță, cu altară 
de lemuă, acoperită cu o pânză albă, dâr sfîșiată, cu 
două sfeșnice de lemnă poleită și o mare icână a ma
donei înegrită, râsă de cari. Mai susă ună crucifix, îna
intea crucifixului o candelă, a cărei flacără tremura, pă
rea că sta să se stingă.

Era singură aici, ghemuită în unghiulă vetrei îșl 
întindea mânile fără carne spre flăcări. Haina tocită de 
jână șl-o ridicase pănă la genunchi și desgolia astfelă 

piciârele-i slabe, ici și colo umflate de frigă. Prin văst- 
mântulă desfăcută înainte, cum îlă pârtă Capuținii, se 
dăria peptulă, și câstă de cdstă, acoperite de perl albi 
sburlițl. Capulă, în colârea bronzului, cu ochii afundați 
în orbită, umbriți, acoperițl cu pără desă, lânosă, căruntă, 
îlă plecase pe peptă.

Afară ningea. 0 pânză albă să așternea pe platou
rile munțiloră calabricl. Câteodată fluera vântulă printre 
bradl și scutura ușa chiliei, alteori intra urlândă prin 
cămină. La urletulă vântului bătrânulă se ghemui și mai 
multă în ungheriulă său, în vreme ce foculă scânteia mai 
vioiu, âr flacăra lampei pâlpâia ca în agoniă.

Cam de vre-o douădeel de ani trăia elă pe ăștl 
munți pustii. Vâra mergea cu toiagulă de drumașă, cu 
saculă pe umeri pe la ariile âmeniloră și adeseori se în
torcea cu elă plină de ștulei de păpușoiu și grăunțe. 11 
vedeai cutrierândă țâra, mută, cugetătoră, sprijinindu-se 
pe toiagă, se țâra de ici pănă dincolo, dâr ori unde a- 
jungea băeții îi eșiau veseli în cale. Ii erau tare dragi 
băeții. De'i umpleau țăranii saculă le ijficea „mulțămescă* 
și mergea mai departe. Deseori sta pe locă, să desmierde 
pe copii, dâr niciodată nu a putută asculta flâcurile ma- 
meloră ori ale feteloră.

£rna nu’lă mai vedea nime. Rămânea singură la 
munte, în zăpadă. Călătorii, apucați de viforă pe acea 
înălțime, șciau, că în chilia lui găsescă ună sărăcăciosă, 

dâr sigură adăpostă. Eremitulă le da patulă său și pe
trecea nâptea la focă; de-aceea îlă și iubeau țăranii de 
prin prejură.

*
La ce gândia elă, ghemuită la focă în a- 

cea viforâsă nâpte în Decemvrie? Ce cugeta elă, cu 
ochii țintuiți pe jară, cu mânile întinse la focă, ce cu
geta ?,..

Ce frumosă băiată era elă odată! Odată, odată, 
când mama, după ce’i umplea coșulețulă cu merinde, îlă 
spăla, îlă săruta pe fr nte și’lă trimetea la scâlă cu cei
lalți frați! Cum mai lărmuiau ei pe ulițl, ce greu îșl 
oprâu rîsulă, când domnulă învățătoră le întorcea spatele 
cum rîdeau venindă acasă, și ce bucuriă când de de
parte zăriau pe mama la ferâstră așteptând ăl Ce fru- 
mâse vestminte le cosia mama la masă, unde ei învățau 
și lajjlumina unei lampe! Șî apoi la cină ce mai veseliă 
pe el, sunândă blidele, ce mai strigări de bucuriă, când 
li le umplea cu zâmă 1 Și ce veseliă în serile de ârnă, 
când mama le povestea povești frumâse, torcândă la focă ! 
Și la Crăciună, ce de lumini pe masă la mâncare, ce 
pânzătură albă, cum mai străluceau paharele, ce mai bo
găția de bucate, cum mai pârăia foculă! fir afară că
deau fulgi deși de dăpadă și urla vântulă de mâdă-nâple 
dâr loră le era caldă și ședeau la mâsă, ardea foculă. 
Bunica bătrână ședea în capulu mesei în jilțulă ei, apoi 
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nimulă, ună edificiu pomposă, la care i-a și puști funda
menta, numai câtă n’a trăita să o vât^ă terminată. Tota 
periodula de 10 ani dela 1856 pănă la 1866 pentru Nă- 
prădenl a fosta una periodă de robiă, tota timpuia a- 
cela, tota cu căratulă de petri, lemne, năsipă, cu arde
rea varului, cărămi^ilora și cumpărarea materialului 
l’a consumata. Tabloulă timpului aceluia pentru noi e 
de o memoriă tristă.

Era pe aci să uitămă a spune, că fundamentală 
edificiului parochiala intenționata s’a pusă la comanda 
răposatului protopopă Staneiu pe fundulă parochiala, pe 
o grădină cumpărată de săteni mai timpuriu, însă prin 
conlucrarea companionului său Ioana Maioră, răposatulă 
Staneiu la înființarea cărțiloră funduare o trecu pe nu
mele său în protocolula cărții funduare 81 Nro. topogr. 
210, va să dică a voita să amăgâscă pe popora, însă nu 
i-a ajutata Dumnezeu; apoi rămașii lui o Intabulară pe 
di și o îngreunară cu 1800 fi. v. a.

Se mai dice în corespondență, că la scola din Nă- 
prade a câștigată una fonda de 1200 fl., din ala cărui 
venita s’a plătită lâfa docențilora, și nu din repartițiă, 
cum se întâmplă sub protopopulă actuală. In astă pri
vință ne provoeămă la acei învățători, cari au funcțio
nată sub. răp. Staneiu, și astăcji trăiescă, precum: Va- 
siliu Popă, acum proprietară în Notigă, losifa Maierană, 
proprietara în Cheuda, Grigorie Neamțu, proprietară în 
Minteu Gherlei, să spună dânșii, au nu din repartițiă au 
fosta plătiți? Și apoi decă a fostă capitala de 1200 fl., 
de acela a frebuita să scie și Ven. Ordinariata.

Ne plesnesce mai încolo în față cu acela neadevără, 
că pe timpuia răp. Staneiu avâu Năprădenii câte 8—24 
boi, — când singura unulă ave 6 boi, o parte câte 2 
boi, 2 vaci, mulțimea căduse la sapă de lemnă. ț)ice 
mai încolo, că pe atuncî erau în Năprade 2—3 familii 
evreescî, și acum s’au suită la îngrozitorula numără 
de 15 familii. Adevărulă necontestabilă e, că atunci 
erau 16 familii numărate, acum sunlă 13 familii.

Mai vine Sentinela și laudă pe Ioana Maieră, fos 
tulă notara, pe care intr’o oră nefastă l’a importata ta- 
tălă său în Năprade de ajutoră la esploatarea nenoroci- 
țiloră NăprădenI sub firma de naționalistă, acesta apoi 
a fosta o adevărată plagă pe Năprade; pe acesta îlă 
numesce «Sentinela* nepotă demnă ală istoricului „Petru 
Maioră.< Acesta e neadevără, dovada și faptele lui 
contra Năprădeniloră, cari i-au dată pâne și ospita
litate.

Totă Sentinela mai caracterisâză pe notarulă de 
acum Filipă Buzasi, (Jicendă, că nu e Română, că ne 
face atâta rău. Lucrulă stă din contră, că notarulă e 
umană, blândă, îi place dreptatea și ne scutesce de rele.

Astfelă stândă lucrulă, caută să ne esprimămă mi
rarea: cu ce fariseismă ni se impună de tutori, făcători 
de bine și apărători în contra acelui bărbată, care nu
mai bine, der rău nici când nu ni-a făcută, ca și cum 
amă fi surdo-muțî și orbi, să nu pricepemă cine ne face 
bine, și cine ne face rău.

Cu altă ocasiune vomă da pe față și alte rele. 
Acum încheiămă corespondența năstră, ca răspunsă la 
laudele false și neadevărurile anonimului, cu acea mo
destă rugare, că dâcă i-a succesă a le scâte în publici
tate prin organulă pră stimată ală d-v6stre, la care în 
viâța loră nu s’au prenumărată, să binevoiți a ne face 
și nouă dreptate dândă locă dreptei nâstre constatări.

Primesce pre stimate domnule Redactoră dela plu
garii din Năprade, subscrișl cu mânile loră, espresiunea 
respectului și devotamentului nostru.

Năprade, 30 Octomvre 1886.
(Urmâză iscăliturile a 11 plugari și coriști bisericescl din 
Năprade, în presența notarului cercuală, a judelui comu

nală și a doi jurați.)

Insciințare.
Reuniunea femeiloră române pentru ajutorarea vă- 

duveloră sărace îșl va ținea adunarea sa generală anu
ală ordinariă Duminecă în 30 Noemvre 1886 la 3 âre 
p. m. în sala de desemnă din edificiulă scdleloră cen
trale ort. rom. cu programa următore :

1. Raportulă generală ală Comitetului și ală 
cassei.

2. Alegerea și constituirea noului comitetă pe 
ună nou periodă de 3 ani.

3. Propuneri eventuale.
La acâstă adunare se invită onoratele membre 

fundatore, active și sprijinitâre.
Brașovu, în 24 Noemvre 1886.

St. Iosifiî Susana Mureșianu m. p.
actuarâ. presidintă.

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

PESTA, 6 Decemvre. Camera deputațiloră 
a votatu. cu maioritate preponderantă indem
nitatea.

BELGrRADtJ, 6 Decemvre. Deputațiunea 
bulgară a visitatu pe Grarașanină. Adi va fi pri
mită de regele. Probabilă că mâne va pleca 
la Pesta.

DIVERSE.
Necrologu. — Rebeca Deacă născută Eli, în nu

mele său, ală ficeloră sale Emilia văd. Mureșianu, Ana și 
Cornelia văd. Surdu, precum și în numele aceloră 5 
nepoți, cu inima frântă de durere aduce la cunoscința 
tuturoră consângeniloră și cunoscuțiloră că prea iubilulă 
loră soță,f tată și moșă: Ioanu Deacu, protepopă gr. 
cath. ală S.-Sebeșului, după ună morbă greu și îndelun
gată șl-a dată nobilulă său sufleta în mânile Creatorului 
la 3 Decemvre st. n. în etate de 76 ani. Osemintele de
functului s’au așezată spre eternă odihnă în cimiteriulă 
gr. cath. din S -Sebeșă la 5 Decemvre.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria eternă.
Resultatulfi mergerei Ia circii. — O întâmplare 

fârte hazliă istorisesce «Rumănischer Lloyd“ din Bucu- 
resci cetitareloră sale, făcândă acesta din filantropia diaris- 
tică în folosulă loră d’a se feri. D-șâra Iuliana, fiica 
unei familii germane forte respectabile din BucurescI, 
crescuse sub severa mână a părințiloră ei cuminte, 
cari n’au găsită necesară să-i facă copilului loră, cu 
anulă ală 16-lea său ală 17-lea ală etății, cunoscute tate 
distracțiunile sociale. Ea aduse bărbatului ei în căsă
toria o inimă curată, care gusta cu cea mai adâncă re- 
cunoscință tate plăcerile ce i se ofereau. Nu e mirare 
așadâră, că bărbatulă ei profita adeseori de ocasiune a 
admira cu farmecă încântătârea naivitate și curata bu- 
curiă a adoratei sale soțiâre. Cam după șâse săptămâni 
elă trebui să întreprindă o călătoria de serviciu, care-lă 
ținea mai multe tjile departe de BucurescI, și așa rugă 
pe Iuliana să șâ<|ă în timpuîă acesta la părinții Iui. Ea 
se învoi, căci iubea pe socrii. Aceștia se culcau de vreme 
și totă așa făcea și Iuliana, ca să fiă ordine în casă. 
Intr’o sără, dupăce se culcase și stinsese luminarea în 
odăița sa, nu putu adormi nicidecum. Luna îșl arunca 
tată lumina prin perdelele ferestrei, așa că era ca diua 
în odăiță. Și ea gândea la multă iubitulă ei bărbată. 
De s'ar întârce mai curândă! Adi fu o săptămână de 
când au fostă împreună la circă — ea pentru prima 
dată! Admirabile lucruri a văzută acolo! IndrăsnețI că
lăreți și călărețe, gimnastici, dâr clovnii, caii cu o iu- 
țâlă maimuțescă îșl punâu, peste capă, pe după gâtă 
când ună* picioră când pe celălaltă! Ore greu să fiă a- 
câsta din urmă! Ore ea ar pute-o face! Veni la idea să 
încerce. Jură împrejură era liniște adâncă, numai hor- 
căitulă lui tata socru se audia din odaia laterală; ea 
singură, neobservată, nu pute găsi o mai potrivită oca
siune pentru esperimente gimnastice! Plapoma fu dată la 
o parte și începu a încerca să-și pună piciorulă pe după gâtă. 
Lucrulă însă era mai greu decum crezuse, căci simțea 

dureri mari în încheiaturile piciorului. Din încercare s’a- 
propia de țînta propusă. Luna privea la acâsta straniă 
scenă și rîdea înfundată. Iulianei nu’i păsa de acâsta 
și căuta să esecute astrângându-șl tată energia și puterea. 
0 opintire violentă făcu și piciorulă ședea acum pe după 
gâtă. Der în același momentă simți o durere cumplită 
și ună cârceiu ce o apucă mai că-i răpi simțirea. în
cercă să-și dea josă piciorulă, der tate opintirile fură 
zadarnice. Iuliana gemea de durere și nu vedea nici o 
scăpare. Orologiulă din odaia laterală începu să sune 
ca și cum îșl bătea jocă de situațiunea Iulianei, care 
avea piciorulă drepta pe după gâtă, âr cu celă stângă 
arăta în lume, pe când mânile le ridicase spre ceră, ru- 
gându-se s’o scape din acâsta cumplită sâu neobicinuită 
posițiune, care o făcea să semene mai multă a caraca
tiță, decâtă a făptură asemenea lui Dumnedeu. Ună 
strigătă de durere scăpă de pe buzele ei, care făcu pe 
mama socră să sară din pată și să deschidă ușa. „Iu- 
liano, ce-țl este?“ o întrebă. „Ajutoră," răspunse nora, 
«moră!» Bătrâna femeiă sări la pat#. «Pentru numele 
ceriului, ce ți s’a intâmplata ? Unde țl-este capulă?» — 
»Aci,c i răspunse dintr’o regiune cu totală neașteptată; 
dâr capulă nu l’a găsită. Bătrână femeia bănuia o lo
vitură de dambla cu ornamente pe mărgini și apropiă 
luminarea După o scurtă privire, deslegă nodulă gor- 
diană și noru-sa, care era obosită de mârte," îi spuse 
totă întâmplarea. In urmă rîseră amândouă, fiindă de 
acordă că astfelă de petreceri gimnastice n’au nici ună 
scopă.

* * *
Prepararea limbei de vacă. — Se fierbe o limbă 

în timpă de o âră și pe urmă se pune să se răcâscă și 
se împăneză cu slănină tăvălită în câpă tocată, pătrun- 
jelQ, sare și ardei. Apoi se pune din nou să fiârbă cu 
erburi fine, cu fălii de slănină, de carne de vacă, de 
vițelă, de morcovî, câpă și diverse aromate. Se adauge 
bulionă și se lasă să fiârbă încă patru ore, când apoi 
îl scâte pelea și faci ună sosă de castraveți murați și 
torni peste limbă. („Prunculă română».

* **
Nihiliștii. — 0 cariolă poștală cu bani, mergândă 

în nâptea dela 15 c. din Iekaterinodar spre stația Kaw- 
kaskaia (în Caucază) și conținea suma de 64,585 ruble, 
a fosta atacată de doi-spre-dece âmeni armați și după o 
luptă crâncenă fu jefuită de tota ce conținea. Vizitiulă 
și ună conductoră au fosta omorîți; ală doilea conduc- 
toră a rămasă rănită în drumă. Tîlharii au lăsată căruța 
și caii în câmpă și s’au făcută nevăijuțl. Conductorulă 
celă rănită spune, că tâlharii au fostă âmeni tineri, ele
gantă îmbrăcați și vorbeau franțuzesce.

* * *
Neisbânda lui Succi. — Succi nu isbutesce în pro

iectata său d’a ajuna la Parisă. Gomitetulă de supra
veghere, care se formase, a voită să-i impue în interesulă 
sciinței, ca să dea din licârea cea verde unei persâne, 
care să ajuneze deodată cu dânsulă, în scopulă d’a sta
bili că efectele acestei licâre «minunate* erau generale 
âr nu numai individuale. In lipsă de altă ajunătoră, co- 
mitetuta a cerută să facă esperiență cu licârea verde 
asupra dobitâceloră. Succi refusândă , comitetulă s’a 
disolvafă. Mai în urmă, însă, Succi a isbutită să întru- 
nâscă ună comitetă care se supravegheze ajunarea lui 
,fără nici o condițiune". Elă a și începută de Lunea 
trecută esperiență sa, deodată cu Simon la Bruxelles.

Editară: Iacobft Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

tata, apoi mama, apoi toți copiii, ce ’și primblau ochii 
cu poftă peste bucatele bune, ce aburiau pe masă, sâu 
peste cele ce se făceau încă la vatră. Apoi se trăgeau 
clopotele, la slujba de diminâță, toți îngenunchiau să se 
închine Ia bunulă Isusă; apoi ce mai sărutări, ce îmbră- 
țoșerl, și bunica bătrână îșl punea mânile ei slabe, tre- 
murătâre pe capetele loră îngenunchiândă, și ’i bine
cuvânta.

La ce gândia sârmanulă, ghemuitulă eremită la focă, 
cu ochii țintiți pe jară, cu mânile întinse la flăcări, în 
vreme ce afară cădea zăpada în fulgi deși și vântulă urla 
printre vârfurile bratjiloră!

Gândea la acea dragă de copilă, ce-o întâlnise 
odată în acele depărtate c^ile în drumă; elă o urmărise 
pănă la biserică; și când se văzură âră, și’șî căutară ’n 
față, ea îi zîmbi. Și elă o iubia, cum o iubia elă! Ce 
visuri! Se socotea născută pentru dulci și vesele sim
țiri, născută pentru familiă. ț)iua ar fi lucrata, săra s’ar 
fi întorsă acasă: ea l’ar fi așteptată la ferâstră, cu co- 
pilașulă în brațe! Ce fericire! Dâr într’o di o urmări 
altulă, frumosă și îndrăsneță, o iubi și — ea îlă ascultă. 
Dâmnel ce durere, ce mâniă, ce pizmă! Dușmanii se în- 
tâlnescă în târgă, înșelatulă să aruncă asupra rivalului, 
îlă răneșce; rudele rănitului alârgă, vine tatălă celuilaltă, 
apoi ceilalți din femîliă; sâ nașce bătae, tatălă e ucisă, 
feciorulă urmărită fuge la munți. Acolo află, că bunica 

bătrână muri de supărare, că mamă-sa văduvită a gă
sită adăpostă la o rudeniă, că pe elă îlă caută dreptatea. 
Așa rătăci elă prin munți, pănă ce dădu de astă chiliă, 
și rugă pe moșnâgulă eremită de adăpostă. Murindă 
acesta, moșteni elă saculă și chilia.

La astea gândia bătrânulă, ghemuită pe vatră, cu 
mânile înrinse la focă, cu ochii țintuiți pe jară, pe când 
afară ningea cu fulgi deși și vântulă urla printre vârfu
rile bravilor ă.

*
Bătuse la ușă.
«Intră!“ strigă eremitulă.
Pe pragă sta ună bărbată învăluită în manta, după 

elă o femeă. Pe locșorulă dinaintea colibei steteau doi 
cai cu capetele plecate și sforăiau in zăpadă.

«Dă-ne adăpostire „frate" grăi bărbatulă, „ne-a 
apucată viforulă, dă-ne adăpostire peste nâpte».

Fratele Toma șe rădică. Călătorulă își desfăcuse 
mantaua și o ’ntinsese pe ună scâună; apoi ii ajută fe- 
meei, să se desbrace de hainele ude. Elă era cam de 
vre-o cinci-tjeci de ani, trupeșă, îndesată, cu fața plină, 
mulțămită; ea era mică, drăguță, bine crescută și, deși 
mai de patru-deci ani, încă frumâsă.

„Ședeți", le djse fratele Toma, „eu voiu griji 
de cai".

Elă merse afară. Bărbatulă și femeea se așezară 

pe ladă și’șî încâlceau la focă mânile înghețate.
„Ne-amă fi prăpădită, de nu ajungeamă la vreme 

aici», grăi bărbatulă, soțulă femeei.
Repede se întorse eremitulă, cu ună brață de ra

muri uscate, și le aruncă în focă. Flăcările se rădicau 
voiosă părăindă și colorau păreții chiliuței și vatra 
cu roșu.

„Caii au ovăsă, paie și stau la bună locă sub co- 
perișă; vouă nu vâ potă da, decâtă o bucată de pâne 
și slănină".

„Nu, frate, nimică nu-i pentru noi mai bună, de
cât foculă ăsta", îi răspunde bărbatulă.

Eremitulă se aședă âr în unghiulă său, se plecă 
peste flăcări, care ardeau mai viâie și mai roșii. Când 
îșl rădică capulă, ochii lui se întâlniră cu ai femeei. 
Elă se cutremură, rămase nemișcata și se uita la ea. 
Femeea își sprijinise câtele pe genunchi, îșl întinsese 
mânile la focă și ’și rotia privirile prin casă.

«Sermană omă’, vorbi ea, «aci să stai singură în 
mijloculă zăpe4ei!"

fir să cutremură elă Ia au^ulă ăstui glasă, dâr nu 
răspunse, se mai înghemui în unghiulă său, își întinse 
mânile la focă și capulă și’lă plecă pe piepta.

(Va urma.)
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Ouraulu la bursa de Vlaiia
din 6 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . , . 106 50 
Rentă de hârtiă B°/o . . 9475 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................152.90
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de osttt ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,80

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de osttt ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ost ti ung.
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

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

vină ung............................98.75
Imprumutultt cu premiu

ung.................................. 124 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.50 
Renta de hărtiă austriacă 8415 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aură austr. . . 114 90 
Losurile din 1860 . . . 139.30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 887.—
Act. băncel de credită ung. 308.— 
Act. băncel de credită austr. 298.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.2 J

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 22 Noemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 9P/3 92Va
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

» convert. (6%) 85x/a 86x/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7%1 ■ 103— 10P/4

> >> >; (5°/o) i . 87x/4 873/4
» > urban (7°/0) 101 Va 102\t
> » M 93Va 94V4
> > (5°/o) • 841/, 85—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 267 269

< > » Națională 206 208
Aură contra bilete de bancă . . 17.50 18.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.02-- 2.03

Cursulu pieței Brașovii
din 7 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.42 Vend. 8.44
Argint românesc................. » 8.40 * 8.42
Napoleon-d’orI..................... » 9.94 9.97
Lire turcesc!......................... » 11.27

f

11.30
Imperiali................................. » 10.27 • 10.30
Galbeni.................................. » 5.91 > 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 A 101.50
Ruble Rusesc!......................... » 117.— » 118.—
Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană.

T t13sT‘8T (Esarendare.
Pănă în 10 Decemvre a anului cureDtu se primescă oferte în 

scrisă provădute cu vadiulă de lO°/o a arendei de unu ană, timbrate și 
sigilate, pentru darea în arendă la celă ce va îmbia mai multă a urmă- 
târeloră case de bspeți, pe timpii de cinci ani, începându din 1 Ianu- 
ariu 1887 la miadă ndpte pănă în 31 Decemvre 1891 la miaflă ndpte 
și anume:

1. Ospetăria din NăsSudă, cu arendă de 400 fl. pe ană ca preță 
de strigare.

2. Cea din Rocna-vechiă cu 300 fl. v. a. arendă pe ană ca 
preță de strigare.

3. Cea dela Anieșu (Dombhât) cu 250 fl. arendă pe ană.
4. Din Borgo-Prundă cu 150 fl. v. a. pe ană.
5. In Tihuța cu 60 fl. v. a. pe ană.
6. In Măgura Calului cu arendă de 100 fl. v. a. pe ană.
întreprinzătorii ce cumva s’ar oferi, voru primi informațiuni mai 

cu deamăruntulă aici în cancelariă pănă în 10 Dec. 1886 la 6 6re săra.
Oferteie ce voră întră mai târziu să voră înapoia necons’derate.
Din ședința comisiunei administrătore de fondurile scolastice cen

trali din districtulă:
Năsăudu, 18 Novembre 1886.

Președ.: Ionii Ciocanu. Secret.: Ioacliimii Mureșianu.
L â t t a m:

Beszterczen, 1886 evi November h6 28 ân. 2—3
Br. Bânffy Dezso s. k. foispân, kirâlyi biztos.

se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtT ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ șăse luni..................... 6 fl. —
,, ună ană........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șăse luni .... . ... 20 H

,, ună ană .... . ... 40 n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Mersulu trenurilortl
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia l’redealil-Biidapesta și pe linia Temșsl-Aradiî-ăSîidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealit-Budapesta .Budapesta—Predealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peraine

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibua

7.30
1.14

Timiștt

Brașovd 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișdra 

jElisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiuștt 
Aiudâ 
Vințultt de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratea 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

sustt

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

1.45

2.32

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbttu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cacerdca

Ui6ra 
Vințultt de 
Aiudâ 
î'eiușă 
Crăciuneltt
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mic
Mediaștt 
Elisabctopole
Sigișâra 
Hașfaleu
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Viena 8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Brașovă

Timiștt

Nota: Orele de nâpte sunttt

Tipografia ALEXI Brașovă.

(

(
(

sustt

(

Predealu

BucurescI

(
(

cele dintre liniile grdse.

Hârtia dm

Trenă 
do pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuE

Trenă 
de 

persdne

Tren fi 
omnibua

11.10 — 1 —
7.40 2.— 3.10 6.20 8.00

11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2.06
— — 9.41 2 17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 ■
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.31 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
_ — 4.58 6.24 - —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 ___ — — 7.08
11 19 _ _ — — 7.36
12 30 __ _ — — 9.06

1.01 — — 9.53
106 __ — — 10.—
1.13 — — 10.09
1.20 __ — — 10.19
1.41 — — 10.48
2.00 — — 11.14
2.35 __ — — 12.12
2.48 __ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 __ — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.35 _ — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 — — — 4.28
7.02 __ — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 _ — — 7.46
8.41 _—- — — 8.25
9.21 — — 9.15
—. .— 1.55 —
— — 2.53 — —

_— —— —
_ __ 3.28 — —

9.35
l

»

Teiușft- Lradft-Budapesta Budapesta- Aradd-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Tronfi
oînnibuB omnîbufl persdne peraâne de perene omnlbnt

Viena 11.10 12.10Teiușft 11.24 — 2.40 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52 ___,

4.22
4.50 Szolnok 11.20

4 10
12.41

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
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 6C9 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
Glogovațu 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52

5.12
Șibotă 11.43 12.— —

— — Vințulă de josă 12 18 12.29 — -
Budapesta _ — 1 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Treni Trenă de Trenă Trenă
omnibuH peraâne mixt persane omnlbtJB mixt

Aradft 5.48 6.05 @imeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 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 — 6.4')
Timișdra 9.02 — 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Timișdra-AradA Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnibue de pers. omnibufl mixt

TimișAra 6.25 ___ 5.00 Petroșeul 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
Arad A 9.27 — 8.17 Simeria 1 53 — 10.31


