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1886.

Brașov il, 26 Novembre 1886.
Discursul!! mareșalului Moltke a făcutu o 

adencă impresiune pretutindeni. Fie-care sâmte, 
că de astădată Moltke a constatată numai pu- 
rulu adevâru, când a disă că Europa se află în 
ajunul!! unoră evenimente hotărîtdre.

Asupra vorbirilor!! lui Moltke și a minis
trului de răsboiu, generală Bronsart, diarulă ofi- 
ciosă berlinesă „Die Post“ publică art.icull rSs- 
boinici. Elu dice, că armările Franciei suntă așa 
de încordate încâtu numai pentru casă de răs- 
boiu mai potă fi suportabile. Declararea minis
trului de resboiu germană, că numai în dilele 
aceste s’a luată decisiunea a cere punerea în lu
crare a legei militare deja dela 1 Aprile 1887, 
dovedesce, că s’a petrecută ceva însemnată în 
sferele diplomatice. Acesta, dice „Post“, nu p6te 
fi decâtă nemulțumirea ce s’a manifestată în cer
curi influente rusesc! contra Germaniei, căreia i 
se atribue fiasculă politicei rusesc! în Bulgaria.

,.Ceea ce a vorbită alaltăer! Moltke e de 
natură a face să se cutremure amicii păcii în 
Europa pănă în măduvă, căci, o profețire plină 
de perspective posomorite o profețire de lupte 
între popdre și de miserii ale răsboiului a fost 
cuprinsul!! discursului său.“

Ce s’a întâmplată, întrâbă f6ia vienesă, ca 
venerabilulă beliduce să părte unu asemenea 
limbagiu ? La 1874 relațiunile dintre Germania 
și Francia nu erau mai bune ca a(jl, atunci însă 
cuvintele pronunțate de Moltke în cameră ves
teau pacea, elă credea în pace, cu tdte că dicea 
că Germania va trebui să păzăscă cu sabia în 
mână 50 de ani ce a dobândită ia 1870/1. Cu 
totulă altfelă a vorbită însă mareșalulă astăzi, 
elă nu mai amintesce pacea, ci pievestesce o 
apropiată „decisiune“, din care celă mai tare 
va eși învingătoru, o decisiune, care nu va de
pinde de finance, ci de patrdne.

Dăcă — adauge „N. fr. Presse“ — măe- 
strulă se cunâsce din aceea ce retace în modă 
înțelepțescă, atunci isvorulă nefericirei, care se 
redică amenințătorii dinaintea ocbiloră lui Moltke, 
îlă putemu ușorii descoperi. Rusia este adevă
rata stahiă, care neliniștesce Europa în cjiua mare, 
acăstă Rusiă odinidră amică așa de mare cu Ger
mania, care c’unu surîsă de încuragiare primesce 
acum întîmpinările Francesiloră și le deștăptă 
din nou speranțele de revanșă, ce erau aprdpe 
amorțite; Rusia, care vede amenințate planurile 
sale în Orient!!, a făcută ca pe timpii necalcu
labilă să nu mai fiă cu putință o înțelegere între 
Germania și Francia, în schimbă însă a mărită 
așa de multă pericululă pentru pacea lumei, în- 
cătă bătrânului conducetoră de răsbdie germană 
i se pare în spiritulă său, că decisiunea trebue 
să urmeze în curândă cu necesitate... “

Trecândă la alianța germană-austriacă, or- 
ganulă vienesă găsesce, că contele Moltke a trac
tată acdstă alianță în discursulă său c’ună „res
pectă rece,“ dăr să mângăiă cu aceea, că mai 
toți vorbitorii din Reichstag au accentuată în 
modă căldurosă legătura dintre Germania și 
Austria, ca o garanțiă liniștitdre.

Interesantă e și interpretarea ce o dă me
morata fdiă unoră cuvinte esprimate de minis- 
trulă de răsboiă germană. Generalulă Bron
sart a dish adecă că „unu stată cu o armată 
mai tare este mai multă temută, ca unulu cu-o 
armată slabă și este și ună aliată mai bună.“ 
Acestă aliată, crede „N. fr. Presse,“ nu pdte 
fi nici Rusia, mai puțină însă Francia, de aceea 
ministrul!! Bronsart a putută înțelege numai pe 
Austro-Ungaria.

Aceeași importanță o atribue vorbirei mare
șalului Moltke și oficiosulă „Pester Lloyd“, di- 
cendă, că dânsulă a simțită că vorbesce în aju- 
nulă unoră nouă decisiunl, cari voră face epocă 
în istoria lumei.

piarulă pestană ajunge la conclusiunea, că 
deârece Germania va fi constrînsă a face frontă 
spre drăpta și spre stânga, ea va fi avisată, 
vrendă a se apăra de inimiculă din răsărită, la 
ajutorul!! unei puteri mari, care e naturală că 
numai Austro-Ungaria p6te fi.“

T6tă speianța și-o basăză „Pester Lloyd“ 
pe următdrea icdnă ce și-o face despre actuala 
constelațiune a situațiunei esteridre;

„Ună răsboiu numai între două puteri mar! 
apare esclusă pentru multă timpă. Dăcă va is- 
bucni răsboiulă, acesta va trebui să fiă purtată 
întotdăuna celă puțină de două părechi (doi cu 
doi). Au trecută p6te pentru totdăuna acele 
timpuri, când Rusia avea ună domnitorii, care 
erai bnevoitoră față cu Germania și care îi aco
perea spatele în bătăile neevitabilej cu Francia. 
Evenimentele din 1870 nu se voră mai repeta, 
nici în privința primului atacă, care nu va veni 
din partea Franciei. Primulă atacă îlă va face 
din contră Rusia și republica din apusă va aș
tepta mai întâiu semnalulu acesta, mai înainte 
de a pune și ea tunurile în mișcare, Ună răs
boiu germano-rusescu însă nu se pdte cugeta fără 
ca într’ună timpă să isbucndscă și ună răsboiu 
austro-ungaro-rusescu. Ună răsboiu ală Germa
niei cu Francia nu e probabilă fără ca Germa 
nia să pdrte răsboiu totodată și cu Rusia. Acdsta 
este situațiunea...“

Oficiosulă din Peșta mai este de părere că 
durata păcii depinde dela vidța împăratului Wil- 
helm. Din respectă cătră acesta, Țarulă nu va 
începe răsboiu, însă îndată ce va închide ochii 
se voră schimba lucrurile.

Așa combindză cei din Pesta. Spre a ne 
face însă o icdnă clară despre situațiune credemă 
că e de lipsă să cundscemu și părerile (juareloru 
francese și rusesc! despre discursulă lui Moltke.

Dările în Ungaria.
In deceniulă, care cuprinde anii deia 1876 pănă la 

1884, seu mai corectă disă în 9 an! facă în Ungaria în 
sumă totală clan directe:

Darea de pământa nu (cu nrea mari; fluctuațiuni) 
334,416.743 fl.; Darea de casă 76,813.720 11.; Darea 
de câștigă 154,810.754 fl. ; Darea instituteloră și reuni- 
uniloră obligate la dări de semă publice 22,297.955 fl.; 
Darea mineloră 842.381 gfl.; Darea pe interesele dela 
capitală și pe rentă (care e în crescere) 34,208.209 fl.; 
Darea de venită (care cresce încetă și puțină) 1,672.760fl; 
Darea pe mori (care e în scădere) 384.970 fl.; Darea 
de comerță, industria și protecțiune 2,794.373 fl.; Da
rea de transportă pe căile ferate și pe vapore (care 
e în crescere) 25,963.772 fl.; Darea de profită dela 1880:
I, 067,808 fl.; Darea de vânată 3,432.040 fl.; Darea pen
tru liberarea din armată dela 1880: 14,083,988 fl.; A- 
dausulă generală la darea de venită (care e în crescere) 
85,590.209 fl.; Darea de luxă (care e în scădere pro
gresivă, așa că în 1876 se încasau 295.738 fl.; er în 
1884 s’au încasată 10 fl.) 970.934 fl.; Dobânda pentru 
întârdieri 14,111.255 fl.; Competințele pentru încasarea 
dăriloră 3,769.906 fl.; Restanțele de dare (pănă la 1881 
inclusivă) 10, 759. 532 fl.

Suma totală a dăriloră directe în Ungaria în a- 
cesta periodă face dec! 781,991,929 fl.

Totă în acești ani facă în Ungaria dările indirecte:
Darea pe spirtă (care e în crescere) 60,432,817 fl ; 

Darea pe vină 29,265.961 fl.; Darea pe carne 21,494,472 fl 
Darea pe bere 9,175.922 fl.; Darea pe zahară 14,892.943
II. ; Darea de consumă pe zahară, cafea și bere dela 
1881: 7,200.575 fl.; Darea pe uleiurile minerale dela 
1882: 2,612.623 fl; Timbrele 72,196,093 |fl.; Compe
tințele de dreptă (care suntă în crescere) 129,260.131 fl ; 
însemnarea metaleloră (Punzirung) 185.464 11.; Vama 
drumuriloră, poduriloră și de trecere 223 702 fl.; Veni
tele tutunului (care suntă în crescere) 308,719,694 
fl.; Venitele lotăriiloră 31,240.025 fl.; Venitele sării 
127,795.322 fl.

Suma totală a dăriloră indirecte în Ungaria în a 
cestă periodă face dec! 818, 889. 532 fl.

Suma totală a dărilorii directe si indirecte 'face 
așaderă 1.606.881.461 fl.

In Cislaitania suma tuturoră dăriloră directe și in
directe în același periodă face 2.954,154.786 fl.

SOIRILE DILEL
Ună rară jocă alu naturei s’a observată în dilele 

trecute, la apunerea sorelui, în Homorodă-Heviz, la p6- 
le e Alpiloră Făgărașului. S6rele apuse și coloră purpuriu 
zăpada pe verfulă muntelui. De-odată se înălțară în ro- 
șăța serei doi sori strălucitori, cari se opriră în locă mai 
multe minute, în mică depărtare unulă de altulă. Două 
(jile mai târziu se repeți acestă straniu fenomenă natu
rală, însă cu luna. Acestă fenomenă dispărh și elă re
pede, der lăs^ în urmă’i o fășiă de noră de o culdre 
argintiă, care te orbea. Negreșită că popopulă profețesce 
diferite viitore întâmplări.

Ministrulă ungurescu de lucrări publice și comu- 
nicațiune a dată concesiune protonotarului comitatului 
Cojocna, Ștefan Bonis, a face lucrările pregătitore pentru 
o cale ferată dela stațiunea Lechința liniei Mureșă- 
Ludoșă-Bistrița pănă la stațiunea Reghinulă săsescă a 
liniei Tergu-Mureșului-Reghinulă săsescă.

—x—
In comitatulă Torontalului a isbucnită colera în 

comuna Ivanda,\ s’au bolnăvită dela 22 Noemvre 30 
persăne, din care au murită 17 pănă acum. La 4 De
cemvre s’au bolnăvită 6 persone. Autoritatea a luată mă
surile necesare.

La 4 Decemvre n., s’a pertractată înaintea jura- 
țiloră din Glușiu procesulă de pressă, ce-lă intentase 
casierulă teatrului națională de acolo Iosif Toth contra 
colaboratorului Iui »Ellenzek" Zilahi Kiss Bella pentru 
calomniă. Toți martorii au dovedită, că Toth n’a făcută 
cu nici ună membru ală teatrului afaceri de cămătară, 
ci din contră a fostă filantropă și neinteresată. La prima 
întrebare: este Kiss autorulă articulului încriminată ? răs
punseră jurații cu 12 voturi da; la a doua: conține ar- 
ticolulă calumnia? Răspunseră cu 10 voturi da, contra 
2 nu; la a treia: este Kiss vinovată de calumniă ? răs
punseră cu 7 voturi nu, contra 5 da. Kiss a fostă achi
tată. — Logica?

—x—
„L’Etendardf organă ală alianței Greco-Latine, 

care apare în Parisă, publică în capulă numărului dela 
30 Noemvre ună articula intitulată „Les Roumains“. 
Acestă articula, care va urma și în numărulă viitoră 
este ună studiu asupra Româniloră făcută de d-nulă Gr. 
Maniu. ,,L’tendard“ are în comitetulă său de patronare 
pe d. E. Lockroy, ministrulă comerciului și industriei 
francesă, pe d. Emile Gastelar, fostulă președinte ală re- 
publicei Spaniole, pe generalulu Turr, pe d Meziere, 
membru ală academiei franceze și pe d nii Delatre și 
Douville Maillefen deputați.

—x—
Privitoră la furtulă din Teresiopolă, se scrie că 

șepte hoți, între cari se află și vestitulă Mazonka și fiulă 
său, suntă puși la adăposta în Teresiopolă.

—x—
Din Neutra se scrie că Moriz Ungar, arendașulă 

moșiei văduvei Kallinay în Uezbegh, cădii în concursă 
pentru restanța arendei. La 2 Decemvre se duse Iuliu 
Vieszt, viitorulă ginere ala văduvei, cu ună funcționară 
să liciteze lucrurile lui Ungar. Acesta însă îmbrățișa pe 
Vieszt și’i mușca nasulă de totă.

—x—
In editura d-lui Nicolae Chir cu, librară în Brașovă, 

a începută să apară «Biblioteca copiiloră“, care va cu
prinde istoriăre morale, fabule, legende, basme și poesii 
poporale alese din literatura română. Au apărută pănă 
acum Nr. 1 cu «Peneșă Gurcanulft», Nr. 2 cu »Tolpa 
și Ștefană Vodă», tradițiune poporală de S. Fl. Mariana, 
și «Țăranulă și Pescarulă», fabulă de C. Bălăcescu. Pre
țuia unui număra 2 cr. Recomandămă părințiloră aceste 
folosităre cărticele.



Nr. 265. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Societatea de lectură „Andreiu Șaguna“ va ține 
Ședință publică Sâmbătă în 29 Noemvre st. v. in me
moria Marelui Archipăstoră Andreiu, în sala cea mare a 
„seminariului Andreiană” din Sibiiu. Inceputulă la 7 Ore 
sâra. Oferte mărinimOse se primescă cu mulțumită și se 
voră chita pe cale publică. Programulă: 1. „Cântecă de 
jertfă”, coră de L. van Beethoven, „Corona cufundată", 
coră de H. Bonicke, eseculate de corală societății. 2. 
„Cuvântă ocasională”, rostită de Emiliană Popescu, cl. 
curs. III. 3. „Pe pământulă Turcului”, poesie de G. 
Coșbucă, declamată de Ioană Teculescu, cl. curs. II. 4. 
„El’ Rbaa”, — cântecă arăpescă — coru degEus. Man- 
dyceschi, esecutată de corală societății. 5. „Vieța reli- 
giOsă morală creștinâscă procură omului adevărată li- 
nisce sufletâscă”, disertațiune de Nicolau Muscă, cl. curs.
III. 6. „Herșcu Boccegiulă”, cântecelă comică de V. 
Alexandri, declamată de Emiliană Ciceiu, ped. curs. III. 
7. „Satira III”, — partea I. — de M. Eminescu, decla
mată de Ioană Broju, cl. curs. II. 8. „Serenadă”, coră 
de Tudoră de Flondor, și „Hora plâea”, coră de G. Dima, 
esecutate de corală societății.

—x—
Noulă Metropolită Primată ală României E. S. Iosifu, 

episcopă ală Dunării de Josă, a fostă în copilăria sa 
băiâtă de casă pe lângă mai mulți arhierei, cu ajut orală 
cărora a studiată la liceulă din Iași. Mai în urmă s’a 
călugărită la schitulă Gurovei de unde a fostă luată de 
episcopulă de Huși și făcută arehidiaconă. După ce 
studiă la seminarulă din Socola fu atașată apoi ca dia
conii pe lângă archimandritulă Iosofată, la Capela ro
mână din Parisă. La 1865 fu numită episcopă de Huși 
și la 1879 ală Dunărei de josă. E. S. Iosifă a tradusă 
din limba franceză „Jidovulă rătăcitoră”, „Catechismulă 
paralelă și papalitatea schismatică,» Noulă Metropolită 
este frate cu d. Ghiorghiană, deputatulă din Iași.

—x—
„Națiunea” scrie: „Se dice, că printre cei ce au 

luptată cu multă focă în potriva candidaturei S. S. Epis
copului Melchisedecu la scaunulă de metropolită primată, 
este și monseniorul^ Palma, care e supărată focă pen
tru lupta ce S. S. Episcopulă Melchisedecă a întreprinsă 
în potriva catolicismului.

—x—
Luni a plecată din Brăila pentru Italia vaporuiă 

germană „Dithmarschen”, încărcată cu: 290 boi, 68 vaci, 
94 mânzate și 100 masculi. Vaporulă aparține casei ger
mane „Hartwig&Gehlsen din Toenning”, care pănă acum 
a espediată în Italia, în cursulă acestui ană, peste 2,500 
boi. D-nii Hartwig & Gehtsen, mai încarcă săptămâna 
acăsta și două vapâre engleze pe cuvertă cu câte 100 
capete fiăcare.

—x—
„Veteranulă” din Bucurescî aduce în cadru negru 

soirea tristă din Parisă, că d-nulă Eduard Drumond, ce- 
lebrulă autoră ală scrierii „La France Juive”, a fostă 
condamnată la 2 luni închisOre pentru nisce pasage din 
noua sa scriere, „La France Juive devant l’opinion". La 
acăsta observă „Veteranulă:” „Deplăngemă trista stare 
în care a ajunsă poporală francesă, aceea de a fi gu
vernată de Jidovi și Ia ordinele loră. Martirii anti-jido- 
vismului însă voră face a se mări cerculă nostru. Con
damnarea se datoresce influinții ministrului lucrăriloră 
publice, Jidovă, care nu erta confratelui nostru, că i-au 
demascată nămulă. Noi vomă striga „Trăiască Drumont!“ 
Condamnarea sa este rădicarea sa. Francezii trebue să 
se deștepte, căci Jidovii voră ajunge într’o di pănă acolo,

încâtă să trimită pe Francezii de inimă a popula Cale- 
donia, Senegalul și Algeria, âr Jidovii voră stăpâni Francia, 
silindă pe copii ei a-și vărsa sângele pentru interesele 
loră. Se va rădica vălul negru ce acopere ochii Franciei ??‘ 

—x—
„Telegrafulă” din Bucurescî află, că ună studentă 

română dela facultatea de dreptă din Liege, D. Burileanu, 
a voită într’una din cailele trecute să se înece in Meusa 
Mai mulțî colegi ai săi însă, urmărindu’lă, l’au oprită 
tocmai în momentulă când voia să se arunce, dâr ne 
mai putendă să-i resiste au fostă siliți să-lă dea unui 
agentă polițienescă, care l’a condusă la polițiă. Aci fu 
închisă o nople întregă într’o celulă, unde densulă a 
voită să se sinucidă. Ne avendă însă nici o armă la elă, 
’șl-a sdrobită degetele dela mână cu tocurile ghetei. 
Causa care l’a împinsă la acesta actă desperată a fostă, 
se dtice, miseria provenită din lipsă de mijloce. Guver- 
nulă belgiană, în urmă, i-a dată o slujbă intr’ună ate- 
lieră de mecanică, unde e salariată cu 120 franci pe lună.

Din comitatalfli Albei inferidre.
Noemvre 1886.

Comitatulă nostru, odiniâră centrală principatului 
Ardealului, de ună bună renume și invidiată pOte pentru 
eroii produși din sinulă său, adi lânceijesce sub presiunea 
unei administrațiuni, care orbesce suprimă orice mișcare 
mai spre bine. Lupta a amorțită, fiesce care îșl vede 
de Osele din 01ă puse pentru molcomirea sufleteloră mici, 
cari se înmulțescă pe di ce merge. Amară privelisce și 
tristă aparițiune la următorii neamului; noi cei, ce ve- 
ghiămă, trebue să o considerămă de bOlă.

Boia acăsta însă nu se p6te suferi la ună poporă 
ca celă românescă, care are datorința a se avânta Ia 
ună viitoră priinciosă, și aceia cari adi mai stau mor- 
țișă pe lângă legenda vechiă cumcă >apa trece petrile 
rămână, să binevoiască a-și împlini jchiămarea cuprinsă 
în partea din urmă a proverbiului, și a’și arăta greutatea 
— lepădându-se de indolența, ce ne-a cuprinsă.

Acum, cu ocasiunea alegerilor^ membriloră la con- 
gregațiunea comitatensă, afară de cerculă Blașiului—Ro
mânii nu s’au afirmată după puterile de cari dispună, și 
aflămă cumcă mai în tăte celelalte cercuri au reușită pu
țini Români, âră in unele cercuri românesc! numai Ma
ghiari.

In orașulft Alba-Iulia alegerile aceste s’au făcută 
în modă ascunsă, încâtă alegătorii nici că au fostă încu- 
nosciințațl. Dovădă despre liberalismulă falsă, cu care 
se fălescă ămenii dela putere. Se precepe de sine că s’au 
alesă mameluci — cu desconsiderarea Româniloră.

Dreptă că de mai mulți ani Românii nu mai iau 
parte la vieța comitatensă, din simpla causă, că cu con
locuitorii maghiari nu mai poți sta de vorbă din pricina 
șovinismului loră. Nu le poți vorbi nici în celă mai o- 
biectivă modă fără de a nu ți-se da titlulă nemeritată 
de agitatoră și altele.

Au făcută unii oficiali comitatensl și judecătoresc! 
atâta svonă în țâră, ca să se pâtă căpătui, încâtă gândea 
lumea cumcă acestă comitată este așezată pe ună vul- 
cană, și în urmă eși la lumină, că tOle denunțările cu 
dinamita și iridenta au fostă născocite și mărite intr’ună 
modă artificială, ca stăpânirea să vădă că numai cei ce 
le scorniră potă să mântuâscă statuia de stahiile și pri
mejdiile închipuite. Să și căpătuiră vr’o 2—3 cu aceste 
merite și adi ’și rîdă în pumni, că câtă de ușoră te poți

face adi bună patriotă și nedispensabilă. Aceste nu nu
mai Românii le sciu, ci chiar în fâia ungurâscă Politizai 
Szemle din Belgradă s’a scrisă ună articulă în care se 
descoperă uneltirile aceloră omeni față cu locuitorii ro
mâni, și li se impută că au sedusă pe Omenii dela re- 
gimă. X. Y.

Beiușu, 20 Noemvre 1886.

(Alegeri municipale în comitatulă Bihorului). Tim- 
pulă este urzăla în care se țese viâța. Acestă dicală se 
pote aplica și față cu viăța unui poporă. Lungă fOrte 
lungă timpă e de când sustă urzăla în care se țese viăța 
Românului. Pănă acum a rămasă încă tenace și bine 
încordată, și pentru ce? Pentrucă firele, cari constitu- 
escă urzăla, au fostă bine tOrse și netezite ără țesătorii 
au avută mâni și suveice bune și sprintene.

Ore ce mâni au țesătorii — voiescă să cjictî con- 
ducătorii noștri de astăzi? Respunsulă ni’lă dau faptele 
și isprăvile loră de astăzi.

Așa se vede, că Românașiloră din părțile nOstre li 
s’a părută lucru mică și pOte neînsemnată alegerile mu
nicipale efectuite în dilele trecute în cerculă Beiușiului 
și a Vascăului, căci dealtmintrelea nu le-ară fi privită 
cu atâta indolență.

Trăimă astăzi în ună timpă , cănd trebue să 
nisuimă a fi representațl în tâte locurile unde e vorbă 
de noi și averea nOstră, căci la din contră ne vomă 
tredi cu amară amăgire , că tOte se facă de noi fără 
noi. Să vedemă dâră cum s’au efeptuită alegerile po
menite ?

In cerculă electorală ală Beiușiului s’a alesă judele 
de cercă Kotzka și Hermann. Amă ținută ca lucru mo- 
mentuosă a face cunoscute publicului cetitoră alegerile 
aceste, deârece au reușită așa, că ori care Română con- 
sciu de demnitatea sa națională cunoscendă resultatulă 
a rămasă uimită.

Cum a trecută jupânulă Hermann prin lista can- 
didațiloră? Asta nu sunt in stare a-o pricepe. Ca se 
scițl cine e acelă Hermann, ătă vi-lă poseză în câteva 
cuvinte: Vânătorulă mare, fostă esecutoră și în presinte 
scritoriulu românofagului solgăbirău Beliczey. Poftimă, o 
persână ca acăsta față cu directorulă gimnasială a tre
cută prin lista candidațiloră și a devenită alesă, să re- 
presinte la comitată unu cercă aprOpe pură româ
nescă.

Și cine e causa de chiar Hermann s’a alesă ? Ro- 
mânașii noștri beiușeni, cari — onore escepliuniloră — 
într’atâta s’au interesată de alegere, încâtă abia au 
luată notiță despre ea. Unulă se jură că nu va mai 
țină cu Românii în veci, deărece ei i-au pusă pedecă de 
n’a putută deveni fișpanăț?!) altulă voiesce să trăcă de 
patriotă patentată, o parte se supune orbesce iritațiu- 
niloră pătimașe, pănă ce alții ducă ună traiu nu prea 
lipsită de serbătorl, și multe altele asemenea.

In cerculă Vascăului s’au alesă: judele cercuală 
Fășie, pădurariulă Medgyesy și notarulă Sarkady. Dela 
toți aceștia nu mare sprijină putemă aștepta. Primulă 
vrândă nevrăndă e silită să jâce pe cOrda cârmei; ală 
doilea mai multă se pricepe cătră pielea de ursă, pe 
care e scrisă diploma lui cea din lună, decâtă la dato- 
rințele sale de membru municipală, ăr ală treilea nu 
multă stivcă, der nici nu tocmesce.

Frațiloră Români beiușianî 1 Trăimă astăzi în ună 
timpă critică pentru noi, trăimă în timpulă când nu 
numai seceta morală, ci multe alte calamități și-au o-

FOILETONU.

Fratele Toma eremitulil.
Tablou psicliologicfl.

(După Nicolae M i s a s i: Novele din Calabria). 
(Urmare și fine).

Mai tare urla, vîjăia vântulă printre vârfurile bra- 
(jiloră.

Călătorii povestiau veseli la veselele flăcări de pe 
vatră. Ea ’și lăpădase botinele ude și ’și sprijinea pi
ciorușele în ciorapi albi pe marginea vetrei. Se cunu
naseră adi douăcjeci de ani. Elă nu fusese bogată, der 
bunulă Dumnezeu îlă binecuvântase, casa și pânea de t.6te 
cjilele niciodată nu’i lipsise. Femeiușcă ceea, tânără încă 
și frumâsă, nu’i dreptă? îlă dăruise cu cinci copii. Ce 
mai frumOse făpturi, sănătoși, veseli, le umpleau casa cu 
rîsete și sbierete. O fată o măritaseră în anulă trecută. 
Ce grea a fostă pentru mamă despărțirea, dâr ce’i de 
făcută? Doră te nașei, să iubesc! și să trăeștl între mi
titeii copii. Fiăcare femeă e mamă, și apoi nu grăescă 
și cărțile sfinte: Triști cei singuratici? Ei erau chiar pe 
cale, mergeau la fata loră, să petrâcă Crăciunulă cu toții. 
Ceilalți copii erau acolo de câtă-va vreme. Voiau să fiă 
veseli cum să cuvine anulă ăsta. Ce frumosă Crăciună 
o să serbeze. Și Marietta sta să fiă mamă. Moșă la 
cincizeci de ani, bunica Ia patrudecl 1 Ce frumâsă bunică, 
nu’i dreptă? O bunică, ce’i mamă încă frumOsă și ’n 
totă puterea.

Eremitulă îșl ținea mânile la focă și capulă și’lă 
plecase pe peptă.

Anulă ăsta va fi ună praesepe, de bunăsemă—gră- 
iră mai departe călătorii. Iți mai aduci aminte de celă 
din primulă ană, a fostă de totă scurtă din pricina ne
norocitei întâmplări. Da, nenorocire a fostă și-am dusă 
rele (jile atunci; o, ce dile rele! Gândesce-ți, altulă da 
ocolă casei femeușcei ăsteia. Deptă e, că’i zîmbise, dâr 
ea nu'lă iubia, nu! îlă cunoscuse de copilașă, gândes- 
ce’ți, și ’lă avea dragă ca pe ună frate. Nu ’i vorbă, 
elă o iubea multă, asta nu o poți tăgădui. Dâr era 
ună frate sburdalnică, copilă mare, risipitoră și ar fi 
fostă de totă rău bărbată. Și pismosă mai era 1 Gân- 
diți-vă ce făcu, când află, că eu facă dragoste cu ea, 
gândiți-vă 1 într’o <}i intâlneșce dușmanulă în târgă, 
se aruncă la elă și-10 răneșce. Dâr pe furișă, alârgă ta- 
tălă, rudele și ale unuia și ale celuilaltă, și’n învălmă- 
șâlă tatălă mișelului e ucisă. Asta a fostă mare neno
rocire pentru familia ceea, dâr așa se ’ntâmplă, când ia 
în casă aslfeliu de Omeni de nici o trâbă. O rudă de-a 
loră, părîtă că a ucisă, a fostă dusă la temniță; răni- 
tulă era să ’și pârdă vieța; bunica pricinuitorului năca
zului ăstuia muri de durere. Dâr, dâr, mare nenorocire 
a fostă 1 Despre făptuitoră nu s’a mai audilă nimică, 
pOte s’a dusă la America, pOte a murită în temniță, căci 
pentru elă mișelulă nu putea să nu fiă locă aici. Ei doi 
se cununară. Anulă dîntâiu le merse rău. Dâr mai apoi 
le zîmbi Dumnezeu drăguțulă, veniră copiii, și trebile 

mergeau bine. Acum suntemă norociți deplină. Apoi 
copii veseli, sănătoși, frumoși, să’i vetjl numai 1 Chiar 
ângeri! Și cum înainlăză la scOlă! lulius se face ad
vocată, Beppino doctoră, se dice, că va eși bună doc- 
toră din elă. Apoi Nella băâta, ună Amoră de fată, cu 
ochi mari, tocmai mamă-sa, ea s’ar face călugăriță; na, 
asta’i calea bună, e chiar păcală, ună drăcșoră, trebue 
să-i rânduimă câtă mai repede zestrea. Lui îi trebuescă 
nepoței mulți la casă, căci bogăția de sânge e mai bună, 
decâtă bOgăția de bani, nu’i dreptă ?

Eremitulă ascultă povestea, nemișcată, cu capulă 
plecată pe peptă, cu mânile întinse la focă. Afară fur
tuna încovoia vârfurile arboriloră vâjeitorl. Mai poves
tiră ceva, apoi se făcu liniște. Femea, ajunsă de somnă, 
îșl răijămase capulă pe spatele scaunului.

„Vrâi să dormi? Colo e patulă meu», dise eremi
tulă cu jumătate glasulă cătră âspele său.

tDâr... și tu?“
,Eu rămână aici, la focă. Voi sunteți obosiți și pe 

mâne aveți ună drumă lungă de umblată.»
„E dreptă; bine, primescă. Filomenă*, dise apoi 

elă, mișcândă încetă pe femeeă, „bunătatea ăsta de omă 
îți dă patulă lui».

SomnorOsă se ridică femeea, bărbatulă o însoți pănă 
la pată și ’i ajută să se pună în elă, așa cum era îm
brăcată și-o acoperi cu straiulă de lână. Elă se puse 
pe ună scaună Ia piciOrele patului, îșl puse capulă pe 
matrața de pae și adurmi repede. Eremitulă auijia din 
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cupată tronulă lorii; fiți așadâră stăruitori cu toții, pur
ta ți în sinulă vostru totdâuna aprinsă făclia tăriei, a 
curagiului, a unirei și a bunei înțelegeri.

«Căci nu glotă, numără mare
Dau tăriă giuțiloră,
Ci ’nfrățirea la lucrare
Pentr’ună mândru viitorii!« C.

Selagiu, 21 Noemvre 1886 st. n.
Domnule Redactoră! In 11 Noemvre n. c. »Reu

niunea filială a învățătoriloră români Sălăgeni" din trac- 
tulă protopopescă ală Crasnei șl-a ținută ședința sa de 
tomnă în comuna Șieredeiu, la pola vestică a Mese- 
șului sălâgiană.

La acâstă ședință, din causa numărâseloră afa
ceri, Rvd. d. Alimpiu Barboloviciu, vicarulă for. ală 
Silvaniei, nu s’a putută presenta în calitate de preșe
dinte ordinară, ci delegă ca președinte în loculă d-sale 
pe d-lă Vasiliu Gheție, preotulă locului, care conformă 
programei adunărei, dimpreună cu părintele Grațianu 
Flonta, cooperatorele Cățelului-Română, ca âspe la 
adunarea nâstră, a celebrată sf. liturghiă, la care au 
participată aprope toți membrii reuniunei și ună nu
mără âre-care din poporă din locă.

După săvârșirea servilului divină adunându-ne la 
scola confesională, d-lă președinte, prin ună discursă 
potrivită, îndemnândă pe învățători la concordiă, înțele
gere și activitate seridsă pe terenulă culturei poporale 
și în deosebi pe spinâsa carieră invățătorâscă, deschise 
ședința prin convocarea „Spiritului Sântă,» eră adunarea 
îlă aplaudă.

Din partea președintelui se provocă învățătorulă 
locală, Petru Ghișiu, să propună oupă metodă scolariloră 
săi: a) Din scriptologiă: Tractarea sunetului și literei 
consonante n cu elevii din bieniulă I-m și b) Din Istoria 
patriei: Originea Româniloră, cu elevii din bieniulă ală 
IJI-lea; teme de probă, desemnate deja cu patru săptă
mâni înainte prin președintele și notarulă cercului. Pro 
punerile susă amintite n’au prea fostă metodice.

După eșirea din scolă a eleviloră a urmată critica 
propuneriloră de probă, care s’a făcută cu mari discu
tări pro și contra, er la fine propunătorulă și le ia tâte 
observațiunile critisătâre spre îndreptare și pentru vii- 
toră promite că-și va da mai multă silință spre studiu. 
Din partea adunărei îi s’a mai făcută în fine numitului 
învățătoră obiecțiunea că sub servițiulă divină n’a ți
nută coră cu școlarii săi în înțelesulă regulamentului, ba 
nici n’a participată la servițiulă divină.

In decursulă desbateriloră s’a constatată o ținută, 
o seriositate și o ordine esemplară din partea tuturoră 
învățătoriloră. S’a observată totuși cu durere, că d-nii 
învățători se cam retragă, când e vorba de încordări 
spirituale, adecă nu prea vrâu să se țină strânsă de de- 
cisiunile adunăriloră trecute. Așa d. e. s’a fostă decisă 
într’o adunare ținută păre-mi-se în Malu, că să se de- 
numâscăj la fie-care adunare câte ună învățătoră, care 
să fiă îndatorată a diserta la procsima adunare viitore. 
Conclusulă acesta s’a primită atunci, dâr durere că nu 
se pune in pracsă, căci de atunci încâce numai ună 
singură învățătoră a diserlată

Nu pricepă causa, pentru ce să nu voâscă unii 
învățători a aduce puțină jertfă pe altariulă Minervei, 
când sciută este, că chiar noi, învățătorii, suntemă chiă- 
mațl în primulă locă a fi promovatorii sciinței și cultu
rei între multă prigonitulă poporă română, apoi prin 

compunerea de disertațium se oțelesce spiritulă didactică 
și se deprinde spre o activitate literară; ceea ce a bună 
sămă, că le-ar servi spre progresă.

Apoi ar mai fi de dorită, ca Ia adunările acPstea 
filiale, precum și la celea generale, se țină d-nii învă
țători în comună ună coră armonică, dâcă respectivulă 
învățătoră, la care se ține adunarea, nu-și are întocmită 
corulă său în înțelesulă regulamentului, cu elevii săi or
dinari și repețitori.

Astfelă poporulă ce s’a adunată Ia sf. Liturgiă cu 
acea ocasiune ar merge acasă încântată de cântările 
celea dulci bisericesc!, și în acesta și-ar afla o frumosă 
răsplată sufletâscă.

După finea desbateriloră se alegă membrii verifi
catori ai protocolului, se decide loculă adunărei viitore 
în comuna Stârciu, după cari d-lă președinte, prin o 
cuvântare scurtă oechiară ședința de închisă. D-lă Ne
chita Liscană, învățătorulă Cizeriului, prin o vorbire în* 
suflețitâre mulțamesce d-lui președinte în numele adună
rei pentru căldurosa îmbrățișare a causei ndstre învăță- 
toresci și dimpreună cu adunarea întrâgă îi urâză mulți 
ani.

După adunare s’a ținută prâncjă comună la învă
țătorulă locală, unde conformă datinei străbune de a 
închina s’a închinată întru sănătatea Rvds. D-nă Alim
piu Barboloviciu, Vicarulă Silvaniei ca președinte ordi
nară ală Reuniunei, pentru președintele adhoc, pentru 
corpulă invățătorescă etc. Cam la 4 ore p. m. ne-amă 
împrăștiată la ale nostre, ducândă cu noi o amintire 
dulce din viâța dăscălâscă. Dăscălașulu.

Ultime soiri.
JBerlinii, 6 Decemvre. — Corespondentulu 

diarului „Kreuzzeitung“, care este inspirată din 
sferele diplomatice rusesc!, raportdză, că relațiu- 
nile Franciei cu Turcia devină pe di ce merge 
mai amicabile ; de altă parte cont6ză Rusia cu 
siguritate pe Turcia la regularea cestiunei bulgare.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

PESTA, 7 Decemvre. — Deputațiunea bul
gară, constătătdre din Grecov, Stoilov și Kal- 
cev, a sosită eri după amădi aci. La gară a 
fostă salutată de numerosă publică și de juni
mea universitară. In numele acesteia din urmă, 
studentulă Farkas a dată espresiune simțămin- 
teloru de simpatiă pentru poporulă bulgară. In 
numele deputațiunei, mulțam! Grecov accentu- 
ândă, că Bulgarii se luptă pentru independența 
loră constituțională și nu ei pdrtă vina pentru 
regretabila stare actuală în care a căzută. Bul
garia ; mulțamesce fdrte căldurosu pentru sim
patia națiunei ungare, încheiă între vii „eljen- 
uri“ ale celorH de față, strigându să trăiască na
țiunea ungară și Ungaria. — Deputațiunea a 
plecată mai departe la 3 ore spre Viena.

BERLINtJ, 7 Decemvre. — Principele re
gentă ală Bavariei a sosită aci. La gară a 
fostă fdrte cordialii primită de împăratulu și de 
prințulă de cordnă.

PARIStl, 7 Decemvre. — In urma faime- 
loru demne de credință, președintele camerei 

Floquet ar lua asupră’și misiunea formării ca
binetului.

DIVERSE.
Tapiseriile de hârtie verde. — Domnulă G., șefulă 

unui institută de comunicațiune din Budapesta pătimia 
de câtva tîmpă de dureri de capă și de amețeli, mai 
cu sâmă diminâța după deșteptarea lui din somnă. Me
dicii consultați nu sciau cărei cause să atribue acea su
ferință, care resista tuturoră medicamentelor^, cei mai 
mulți erau de părere, că aceste simptome ar indica în- 
ceputulă unui morbă ală creeriloră, care ar putea să 
aibă triste consecințe. Numai unui medică îi veni idea 
că simptomele fiindă mai pronunțate diminâța după deș
teptare, ar pută fi resultatulă unei continuate otrăviri de 
arsenică și că colărea verde a tapiseriei pote cuprinde 
acestă materiă otrăvitore, căci camera de culcată a pa
cientului era tapisată cu hârtiă verde. După ordinulă 
medicului se desfăcu o parte a tapiseriei, care fu su
pusă unei analise chimice și se constată că în adevără 
colorea verde a tapiseriei cuprindea arsenică. Inhalați- 
unea acestei materii veninăse în timpulă nopței era de 
ajunsă să producă aceste dureri de capă și amețeli, de 
care suferea d. G. Dupâ depărtarea tapiseriei de hărtiă 
verde din camera de culcată, d. G. nu întârtjiă a se 
însănătoși.

Principesa și țeranulu. — Suntă câte-va (Jile de 
când principesa de Wales dete la Sandringham ună bală 
câmpenescă. Unulă din copii, ună june țărână, care, 
conformă proverbului „in vino veritas,* căutase adevă- 
rulă în fundul’j buteliiloră, dâr găsi acolo numai vesetiă 
și îndrăsnelă, se apropiă de prncipesa de Wales învi- 
tând’o a dansa cu elă o polcă. Principesă îi răspunse 
suritjândă: «Bucurosă, der ună copilașă ală meu e bol
navă de scarlatină, și fiind-că petrecă mai tâtă diua 
lângă palulă bolnavului, mi-e târnă a nu-ți comunica 
bola.tt „A! nu face nimică, pe la noi nimeni nu să 
teme de asemenea lucruri de nimică, și chiar de a-și 
căpăta scarlatina nu-mi pasă de locă!» Cu aceste cu
vinte țăranulă apucâ talia ‘principesei și se învârti cu 
dânsa în mijloeulă dănțuitoriloră.

La ună examenu. — Intră în clasă delegatulă mi
nistrului. Toți școlarii se ridică în piciore, er delegatulă 
fără a perde timpă, scote pe unulă din ei spre a’lă exa
mina la geografiă. — „Sci d-ta ce este ună tropicu."
— «Da, domnule, ună idropicu este acela care are apă 
în stomacă.* — , Curiosă! și ai sci să’mi spui de ce?« 
întrebă delegatulă mirată. — »Pentru că are în stomacă 
o bălă, care păle să fiă.... ună canceru.... — .Drace!..*
— „•••!?’ să fiă și ună cornw. Pentru acâsta se 
(jice: idropiculu cancerului, idropiculu cornului." —„Sci 
să’mi spui ce însemnetjă axa pământului ?“ — „Sigură 
nu; der am văzută pe tata jucândă cu ună domnă în 
cărți, și am"observată că însemna un-spre-dece punte, 
când dicea axa pământului-...," — „Der revoluțiunea pă
mântului?" întrebă delegatulă, care începu să scotă, la 
înădușeli. — „Este anulă 1848, sâu revoluțiunea din 
93, răspunse scolarulă sigură de sine. — „Bravo, bravo, 
cjeu! Ia să vedemă alta: spune’mi ce suntă gradele? — 
«Unulă, de esemplu, este caporală, și ună altulă este 
sergentă... Ei bine, atunci avemă două grade !"

(„ Cetățenulu.u)

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

unghiuță său resuflarea femeei și horcăitulă lungă, puter
nică ală bărbatului.

Pe vatră flacăra se mai stinsese, numai lămpișora 
împrăștia o slabă licărire prin chiliă.

Elă ședea nemișcată și se uita Ia ea... îi vedea 
fața albă cu obrazii ca trandafirulă. Straiulă, împinsă la 
vale prin mișcările ei, îi desvălise puțină sînulă albă, ce 
strălucia prin haina pe jumătate desfăcută, sub ușorulă 
învălișă se vedea corpulă frumosă. Atunci lampa îngăl
beni, tremură și se stinse; jarulă aprinsă de pe vatră 
mai împrăștia o roșiă lumină, la care puteai cunâsce fața 
eremitului ghemuită în unghiulă său.

In sfârșită începu a se lumina. 0 lumină slabă 
străbătea prin strimta ferâstră, ce se deschidea deasupra 
ușei, și lumina căsuța. Eremitulă d^cea încă în un
ghiulă vetrei, mânile îi căduseră, jarulă era acoperită 
de cenușă.

Bărbatulă se deșteptă mai ântâiu, elă sări în piciăre 
și-și deșteptă muerea.

«Filomeno, Filomeno, scălă te, e târziu; gândesce, 
că ne așteptă.'

Femeia își întinse mânile, căscă și se sculă din 
pată. Hainele nu-i erau chiar în rânduiâlă, părulă în
curcată, ochii paingeniți încă de somnă, dâr era frumosă. 
Apoi vorbi omulă :

„Eu mă ducă, să pună șâua pe cai.'
Elă merse afară. Femeia să apropiă de eremită 

și-lă mișcă de brață.

„Ce vrei?“ (Jise cu glasă blândă.
Privirile loră se întâlniră. Ea caută adâncă în ochii 

lui, părândă că voesce să deștepte o depărtată amintire, 
apoi scâse din pungă o bucată de bană, i-o întinse și grăi:

«Nu suntemă bogați, der o pomană totă pu- 
îemă da.«

«Ține-ți banii," dise eremitulă și îi respinse cu as
prime mâna. Apoi se ridică; ochii stinși și cufundați 
străluceau ca în cea mai viă lumină; își încrucișă mâ
nile pe peptă și’și pironi ochii pe femea, ce se uita ui
mită la elă. Elă deschise gura, să vorbâscă, dâr cu pu
tere se opri.... Genunchii îi se încovoiară, ochii îi se 
stinseră âră; liniștea se așetjă âră în fața lui. Cădu în 
vechiulă său scaună și-și plecă capulă spre peptă.

Bărbatulă veni îndărătă, schimbă o privire cu femeia.
„N’a primită,* 4’se ea cu jumătate glasulă.
Bărbatulă se întorse la eremită.
„De ce nu ai primită puținii bani? De bună sâmă 

nu voiu să te vătămămă cu asta.“
„Nu, nu’mi trebue nimică; casa mea-i deschisă 

pentru toți," murmură eremitulă.
«Atunci,* vorbi femea cu glasă prietinosă, lingu- 

șitoră, «vei primi celă puțină medalia câsta de argintă, 
e binecuvântată de episcopulă. La rugăciuni îți va aduce 
aminte de noi.*

Și i-o dete, luând’o dela gâtă. Mută, fără să-și ri
dice ochii o primi eremitulă.

„Rămâi cu bine dâră,“ îi 4<se bărbatulă, «rămâi 
cu bine și’ți mulțămimă!*

„Rămâi cu bine și’ți mulțămimă,* repeți femeia.
Pășiră spre ușă; erau afară, când auriră graiulă 

eremitului chemându’i îndărătă. Ei întrară în chiliă.
«Și eu vreau să vă dau ceva, să vă aduceți a- 

minte,“ grăi eremitulă, ce se ridicase. Se apropiă de 
ladă, ridică coperișulă, răscoli printre sdrențe și scâse o 
legătură; o desvăli și scâse din ea o inimă de corală 
roșiă, de cari copii țăraniloră bogați au obiceiu de pârtă 
la gâtă. Elă i-o dete femeiei (jicendă:

«A fostă a unei fete... acum e mărtă.... dă-o fetei 
tale, îf va aduce norocă.“

Femeia se aita la inima de corală, să uita la ere
mită și părea că voesce să deștepte o depărtată a- 
mintire.

„Cine țl-a dată inima?“ întrebă ea.
Fratele Toma zimbi :
«0 fată, ce-i mârtă acum; ți-am spusă dâră!“
„Rămâi dâr cu bine!*
Ei eșiră. Eremitulă se rădimă de ușă, cătră drumă, 

și-i vădu urcându-se pe cai. Plecară. Femea se în- 
târse de mai multe ori, să lă vâdă; dâr ea nu-lă saluta, 
nu zimbea. Era tristă și palidă. își adusese aminte......

Eremitulă îi urmărea cu ochii; când nu se mai 
zăriră după o cotitură a drumului, se întorse în chiliă, se 
așecță în unghiulă vetrei, șî-și ascunse fața în slabele 
mâni.

Afară suspina vântulă printre bratjl, ningea cu 
fulgi deși... . tr. B.



Nr. 266. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

(Jursulu la bursa ă& Vleaa
din 7 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/Q . . . 106 45
Rentă de hârtiă 5% • • 94 75 
împrumutul!! căilor!! ferate 

ungare..........................152.80
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostfl ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 119 75

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare 104,60 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

znișfi..............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104,80 
Bonuri rurale transilvane 104 70

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

vină ung............................99.10
împrumutul!! cu premiu

ung.................................. 123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126,80 
Renta de hărtiă austriacă 84.05 
Renta de arg. austr. . . 84 60
Renta de aură austr. . . 114 68 
Losurile din 1860 . . . 139.30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 886 —
Act. băncel de credită ung. 300.60 
Act. băncel de credită austr.300.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61,90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.30

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 24 Noemvre st. v. 1886.

Cuinp. vând.
Renta română (5°n). . 91% 92%
Renta rom. amort. (5% ) . 94— 94%

> convert. (6%) . . 85% 86%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7% • . 103% 104—

> „ ,, (5°/0; 87% 88—
» urban (7%' . . 101% 1021/.

> » (6%) 93% 9474
> > (5%) • • 84% 85—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 266 268

< > » Națională 206 208
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02-- 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.42 Vând. 8.44
Argint românesc . . . . 8.40 A 8.42
Napoleon-d’orI .... > 9.94 A 9.97
Lire turcescl..................... • • * 11.27 » 11.30
Imperiali......................... 10.27 » 10.30
Galbeni.............................. . . » 5.91 » 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» • • » 100.50 > 101.50
Ruble Rusescl................. • . » 117.— A 118.—
Discontulă . . . > 7— 10% pe ană.

T lToT-t- (Esarendare.
Până în 10 Decemvre a anului curentei se primescu oferte în 

scrisă provădute cu vadiulă de 10% a arendei.de unu ană, timbrate și 
sigilate, pentru darea în arendă la celă ce va îmbia mai multă a urmă- 
tdreloră case de dspețl, pe timpii de cinci ani, încependu din 1 Ianu- 
ariu 1887 la miadă ndpte pănă în 31 Decemvre 1891 la miadă n6pte 
și anume:

1. Ospetăria din Năsăudă, 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 Anieșă (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, voră primi informațiuni mai 

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

trali din districtului
Năsăudă, 18 Novembre 1886.

Președ.: Ionii Ciocanii. Secret.: Ioacliimil Mureșianu.
L â t t a m:

Beszterczen, 1886 ăvi November ho 28 ân. 3—3
Bl’. Bânffy Dezso s. k. foispân, kirălyi biztos.

ConspectultL operațiuniloră 
institutului de credită și de economii »ALBINA < 

în luna Noemvre r886.
Intrate:

Numerariu din 31 Octomvre 1886 . . fl.
Depuneri....................................................
Cambii răscumpărate................................
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 
Interese și provisiuni...............................
La fondulă de pensiune..........................
Moneta vândută.................................... , .
Efecte ,....................................................
Conturi curente ....................................
Diverse ....................................................

»

»

>

>

>

»

>

76,086.92
251,722.52
242,907.59

33,460.05
20,677.95 

114.76
34,619.37

2,878.50
154,>«02.31

5,095.64
. Suma fl. 822,365.61

Depuneri....................................................fl. 176,155.40
Cambii escomptate .................................. » 277,333.32
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 29,727.83 !
Interese pentru depuneri......................... » 1.143. - |
Contribuțiune și competințe . . . . » 290.79 J
Salarie și spese ......................................... < 2,994.06 1
Moneta cumpărată....................................» 37,889.64 1
Conturi curente ......................................... « 158,437 83 j
Diverse......................................................... » 1 816.72
Saldulă Numerarului cu 30 Nov. 1886. .. 136,547.02
Sibiiu, în 30 Nov. 1886. Suma fl. 822,365.61

P. Cosma m. p.
Director esecutiv.

losifu Lissai, m. p.
. Comptabilu.

Mersulu trenurilorti
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia l*re<lealii-Biidapesta și pe linia Teiușii-Ai’adîâ-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta JBudapesta—3*redeald

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peradue
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibua
Trenă 

omnibua

7.30
1.14

TronTrenă
de pers, accelerat

Trend
omnibm

Trend 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

Timișiî
Brasovă

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva
Homorodfi
Hașfaleu

(
(

Sighișdra 
iJElisabetopole
Mediaș!!
Copsa mică
Micăsasa
Blaștu 
Crăciunelă
Teiușfi
Aiudii
Vințulti de susC 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișd 
Stana 
Huiedin ti
C.iucia
Bucia 
Bratea
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

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

603
6.21

7.14
7.43

Oradia-mare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Viena

1.45

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2.56
3 64
4 51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.06
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntti

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsârhely 
Mezb-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cacerdea

Ui6ra 
Vințulâ de 
Aiudii 
Teiușă 
Grăciunelă 
Blaști 
Micăsasa 
Cop șa mic 
Mediașă 
Eiisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișd

(
I

( 
(

susă

(
(

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

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

Predealu

BucurescI

(
(

cele dintre liniile grdse.

1.55
2.53

3.28
9.35

I

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

Teiușiî- t radii-Budapesta I, Budapesta-Aradii-Teiușft.

Trenu 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă de 
persone

Trenă do 
peradne

1
Trenă 

de peradne
Trenă 

omnibui

’ffeîușii 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.1.0 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulu de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 oZOluOK / 4 10 5.45 —-
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradii 4.30 6.— 7.04
Siineria (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 6(9 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 __ 1
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.c8 —
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 1107 —
Aradii 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 12.29 - -
Budapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena - 6.05 Tefiușii . 1.29 1.41 - —

Aradii-Timlșdra Simeria (Piski) Fetroșeull

Trenă 'Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibua peradne mixt peradne omnibua mixt

Aradâ 5.48 6.05 ®£mer.8a 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 lT4 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 — 6 40
TImișâra 9.02 — 9.08 Fetroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra- Aradii Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă da Trenă Trenă Trenu Trenă
peradne peradne omnibua de peru. omnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Fetroșeul 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
Aradii 9.27 — 8.17 Speria 1.53 — 10.31

arendei.de

