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E lucru cunoscută, și în țâră și în afară 

din țeră, că orice mișcare întreprinsă de popd- 
rele nemaghiare pentru progresii lîî și înaintarea 
lorCt nu numai nu e bine vătjutâ de stăpânirea 
ungurâscă, ci e împiedecată chiar si?ii deadrep- 
tulă de cătră guvernă prin diferite măsuri, în
tre care locuia ânteiu îlu ocupă nesfârșitele or- 
donațe ilegale, seu indirectă prin organele lui 
încependu dela ilustritățile fișpănescl pănă la 
măriile loru solgăbirăesci, prin amenințări. Mai 
vine apoi și pressa maghiaro-jidană cu țipetele 
ei și trâba e făcută, „opiniunea publică" s’a 
pronunțată, țiiarele nemaghiare pe câtă se p6te 
se opreseu d’a se ceti, lucrările de literatură, mai 
alesă istorică din trecutulă nostru, se confiscă, 
cărțile școlare care nu le convină șoviniștiloră 
nu se aprobă și se scotă din scdle, și așa mai 
departe în infinită.

Nu ne-a rămasă decâtă unu cercă forte res- 
trînsă de activitate 4ia,’*st*Cil 9’ literară, care 
încă abia dă înainte, pentru că stăpânirea un- 
gurescă îngrijesce, ca poporală nostru să se cul
tive încetă de totă și să-lă reducă în privința 
materială la cea mai simplă espresiune. La a- 
cestea se mai adaugă apoi și indiferentismulu de 
care e cuprinsă o parte a inteligenței nostre dela 
orașe și dela sate față cu mișcarea ndstră lite
rară, și astfelă să ne mai mirămă că facemă doi 
pași înainte și unulă îndărătă.

De aceste sentimente cuprinsă, ună zeloșii 
susțiitoră ală pressei și literaturei ndstre în ge
nere mâhnită pentru slaba părtinire a acestora, 
ne trimite ună articulă arătândă unele mij- 
16ce, prin care s’ar pută înlătura multe neajun
suri în acestă privință și s’ar încuragea acea 
parte a bărbațiloră noștri cu carte, cari au lu
crată și lucrăză neobosită, precum și aceia cari 
ară ave dorința ferbinte a lucra pentru înavu
țirea literaturei ndstre și prin urmare pentru cul
tura poporului, âr cu Jimpulă pentru ridicarea 
literaturei române la o treptă mai înaltă. Eată 
articululă :

„E ceva cunoscută, că nici ună lucru, care 
nu se plătesce celă puțină amăsurată muncei, 
nu se face bucurosă și nu se perfecționâză ci 
rămâne baltă; din contră t.otu lucrulu plătită 
cum se cuvine se încârcă și prin emulațiunea 
celoră ce-lă facă se perfecționăză. Adevărului 
acestuia nu i se p6te sustrage nici celu care lu 
crâză cu pdna."

„De lucrurile acelea care nu se plătescu se 
ține, durere, și a face literatură românâscă, adecă 
a scrie românesce."

„Foile nostre politice, deși luptă pentru 
drepturile poporului română cu rară energia și 
abnegațiune suferindă și espunendu-se la t6te, 
ară trebui să fiă cetite de toți Românii, cari 
au învățată câtuși de puțină carte. Cu ei însă 
totă îșl mai esplică omulă lucrulă, căci ce e 
dreptu, poporulă nostru încă n’are acea matu
ritate politică, ca să scie apreția serviciulă ce 
i-lă facă (jiarele, nici cultură destulă — mulță-
mită trecutului întunecosu și în mare parte pre- 
sintelui vitregă — ca să cetescă foi în massă, 
cum facă popdrele înaintate în cultură."

„Der ce facă inteligenții ? Unii, mai alesă 
cei de pe la sate, nu simtă mai de locă lipsa 
nutrimentului spirituală. Aceștia lucră, econo- 
misescă, agonisescă; tfite celelalte le lasă în voia 
lui Dumnezeu. Totă ce nu aduce cruceru în 
casă n’are preță înaintea loră, totă ce duce cru- 
cerulă din casă e urgisită de ei."

„Alții simtă lipsa nutrimentului spirituală, 
ară prenumăra bucurosă foi române, nu le-ar 
părea rău pentru bănișorii dațl, dâr se temă că 
abonândă foi române se voră strica cu „măria 
sa" solgăbirăulă, cu ilustritatea fișpănescă, de 
esemplu cu Banffy-pașa, cu șefii loră de dregă- 

toriă său cu alțl „puternici" ai ijilei și tim
pului."

„E lucru sciută, că a ceti foi românești, 
în ochii „opiniunei publice" ungurești, seu mai 
bine disu în ochii pressei maghiaro-jidane și a 
mariloră și miciloră tirani, trece de „trădare de 
patriă." Toți aceia, cari comită acestă „crimă", 
suntă consemnați și ținuți în evidență. Aceștia 
citescă pe „Magyar Allam" și alte foi neromâne 
ajutorândă cu banii loră, sustrași literaturei ro
mâne, literaturi streine. Mică e numărulă ace- 
loră inteligenți independenți după caracteră și 
posițiune, cari țină foi politice române. Ce mi
rare dâră, că foile ndstre politice au să lupte 
cu mari greutăți!"

„Literatura ndstră beletristică de (Jeci de 
ani n'a făcută mai nici ună progresă. Cele două 
foi ce le avemă cu chiu cu vai abia o ducă. 
Ți se rupe inima vădendă formatulu, esposiți- 
unea și mai alesă ilustrațiunile loră, când le 
asemeni cu cele ale altoră foi beletristice nero
mâne. Der ce să facă redactorii loră ? Lucră
rile, hârtia, tiparulă și ilustrațiunile frumdse costă 
bani, tnnlți bani, și publiculă nostru dă puțini, 
fdrte puțini, și apoi și aceștia numai cu mare 
năcază. De deci de ani n’a apărută o nuvelă, 
ună romană originală de Domne-ajută. Dâr ce 
să fad când damele ndstre cetescă în tote lim
bile, numai roinânesce pre puțină ; când țină de 
„bon ton" a ceti în limbi streine și de „măr
ginire" a ceti mai multă roinânesce; când t6tă 
lumea umblă dnpă amețâlă, âr nu după ade- 
vără și realitate! Când vomă avă noi roman
cieri ca Victor Ilugo, Dumas ș. a. seu baremi 
ca Germanii, și romanuri ca cele scrise de aceștia? 
Atunci, când ne vomă da banii noștri pe opuri 
române — bune, slabe cum suntă Ia începută, 
mai bune mai târȚu și escelente în fine — și 
când scriitorii noștri îșl voră pute sc6te baremi 
cheltuelile tiparului și hârtiei, dâcă nu chiar a 
se ’mbogăți și a ’și edifica palate cu câte ună 
romană, două."

„Dâr cum stămă cu literatura didactică? 
Rău, fdrte rău, dâră mai rău decâtă cu cele 
două de mai nainte. A scrie cărți didactice ro
mâne însemnâză a te îngropa în datorii, ca să 
nu mai poți eși din ele, cu prețulă ostenelei și 
sănătății tale. Vasile Petri și alții ară sci istorisi 
multe lucruri amare despre aceea ce’nsemnâză a 
îmbogăți literatura didactică română. Și 6re nu 
este leacă nici aci? Suntemă 6re siliți a aștepta 
și la acestă ramă ală literaturei, ca la celelalte 
două de mai nainte, procesulă celă lungă ală 
desvoltării naturale, adecă pănă ce să’și vină ’n 
ori publiculă nostru românescă ? Mulțămită lui 
Dumnezeu, nu. Acestă ramă ală literaturei nu 
atârnă de „bene placitum" ală publicului nostru, 
se p6te desvolta — și trebue să se desvolte — pe 
cale mai puțină naturală decâtă aceea a venirei 
în ori a publicului nostru, și desvoltându se va 
servi totă odată de cea mai puternică dospelă 
spre grăbirea procesului desvoltării naturale."

„Acestă leacă e în mâna autoritățiloră n6s- 
tre bisericești. Trebue să se folosâscă de elă 
pănă ce nu li se voră pune pedeci și în acâstă 
privință. Semne suntă deja despre acâsta, fap
tele nu voră întârzia. Aceia cari strigă în ca- 
pulă nostru, provdcă și iau de ani înedee atâtea 
disposițiuni sinistre pentru convețuirea paclnică 
a concetățeniloră și înaintarea loră în cultură 
pe cale firescă, nu strigă și nu facă din prin
cipiu, nici din convingere, ci pentru — pâne. 
Aceștia nu voră negligea încercările de a’șl asi
gura loră și acestă pâne, ca și pe celelalte. 
Putemă fi siguri, că pretextele nu le voră lipsi, 
suntă meșteri în născociri. E de folosită deră 
leaculu pănă ce nu e târziu."

„Autoritățile ndstre bisericesc! ară trebui să 
îngrijâscă, ca opuri didactice aflate bune de con- 
sistorii să se cumpere pentiu tdte bibliotecele

școlare și parochiale. Ddcă s’ară da pe ană nn 
mai multă decâtă 1—2 fi. pe cărți didactice 
lentru fiecare bibliotecă — și atâta se p6te da 
chiar și din pedepsele pentru necercet.area scdlei 
și chiar și din banii celei mai sărace parochii— 
în câțiva ani ne-amă pomeni cu biblioteci bune 
în scdlele ndstre. Ce folosă ar resulta de aci 
ânteiu pentru literatura ndstră didactică, apoi 
pentru învățămentulu poporală și din acesta în 
genere pentru înaintarea ndstră în cultură ! Scrii
torii noștri ară emula în a da la lumină cărți 
didactice, care de care mai bune, ca să fiă a- 
piobate de consistorii și așa să vâijă ună bună 
folosă pe urma ostenelei loră ; învățătorii mai 
slabi ară avă de unde să ’și suplinâscă lipsa său 
defectele calificațiunei; preoții, ca inspectori șco
lari, ară fi în stare a controla activitatea învă- 
țătoriloră și în casă de lipsă ară da acesteia chiar 
direcțiunea recerută; poporulă s’ar lumina și ar 
cunosce starea primejdidsă în care se află, și-ar 
sci folosi drepturile, ar sci apreția pe bărbații 
devotați causei lui, ar fi în stare a îmbrățișa în 
massă și cu căldură literatura națională și ast
felă anlu ajunge în 20—30 de ani la o stare 
culturală, care ne-ar face respectați chiar și îna
intea răuvoitoriloră noștri, căci ună poporă lu
minată și consciu de sine nu p6te fi ignorată".

„T6te aceste avantage ni le-amă câștiga așa 
(jicendă fără cheltueli enorme și fără pră multă 
ostenelâ. Numai de ună lucru ar trebui să se 
țină sâmă-‘ autoritățile bisericesc! se nu se mul- 
țumâscă numai cu emiterea cerculareloră în fa- 
vorulă unei său altei cărți , ci să stăruâscă cu 
tdtă energia și pentru esecutarea celoră cuprinse 
în ele".

„Dea ceriulă, ca vocea mea să nu fiă a a- 
celuia, care strigă în pustiă !“

Cestiunea bulgară.
piarulă bulgara >Sloboda» din Sofia publică răs- 

punsulă ce l'a dată Marele Viziră la propunerile lui 
Zankov.

Marele Viziri) respinge punctulă ânteiu, privitoră la 
imediata retragere a regenței, din motivulă că pănă la 
alegerea unui principe e necesară regența, ca să repre- 
sinte cea mai înaltă autoritate in țeră și să conducă aface
rile guvernului. De aceea regența trebue se esiste mai departe, 
mai alesă că ea a fostă recunoscută aprdpe de tăte pu
terile. Ce privesce venirea unoră membri ai oposițiunei 
la guvernă, Marele Viziră declară, că ar fi de dorită 
acesta pentru împăcarea partideloră, și anume să se dea 
oposițiunei două portofoliurl; ministerulă de resboiu inse 
trebue se remână reservatu unui Bulgarii. Precum se 
scie, Zankov cerea retragerea actualului ministru de răs- 
boiu Nikolajew, er Vizirulă a răspunsă, că remânerea 
lui Nikolajeu) în oficiu, după dovezile de energiă și ca
pacitate ce le-a dată, e de dorită. Cu privire la propu
nerile lui Zankow, d’a se alege o nouă Sobraniă și Da- 
dian de Mingrelia ca principe, Marele Viziră e de părere, 
că aceste propuneri suntă periculose considerândă îm
prejurarea, că Rusia și Turcia nu stăruescu nicidecum 
pentru acestă candidatură. In același modă respinge 
Marele Viziră celelalte propuneri ale lui Zankow, deărece 
acelea privescă afaceri interne, care nu cadă in cerculă 
de competință ală Porții.

Sciri militare.
Rusia. Din Cracovia se telegrafiază, că Țarulă a 

dată ordină, ca imediată să se incepă construirea unui 
drumă de leră cu cale largă dela Varșovia la Radom. 
In Odessa au sosită din Petersburgă și din Germania 
cantități enorme de conserve pentru armata de sudă.

Germania. După o scire din Amberg, numărulă 
lucrătoriloră tn fabrica de pusei de acolo a fostă spo
rită in modă însemnată, deorece s’a ordonată să se fa
brice și să se predea în fie-care <|> 180—200 pusei. Re» 
ferentulă în inspecțiunea artileriei și trenului, colonelulă 
Thurheim, a plecată la Amberg.
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Muntenegru. O telegrama din Conslantinopolă spune, 
că 20,000 Muntenegreni suntă înarmați eu pusei nouă. 
Deși i’orta a fostă asigurată despre pacinicele intențiuni 
ale prințului Nichita, totuși a trimisu întăriri de trupe 
in Serbia vechiă.

Franeia. Din i’etersburgă se telegrafiază, că la eon- 
sulatulă lraneesă de acolo s'a afișată o publicare, prin 
care toți Francesii, cari facă parte din reservă, suntă 
chemați la consulată și avisați a fi gafa pentru convo
care sub steaguri.

SOIRILE DILEI.
Ni se scrie, că in comitatulă Murișiî-'Jurda preoții 

suntă puși la facerea drumuriloră de țeră său să se răs
cumpere dela lueru prin bani: astă primă-vâră organele 
unguresc! au umblată din grajdă in grajdă pentru a în
scrie vitele la drumă, er unde vitele nu erau acasă au 
numărată strungurile dela esle și astfelă au aruncată a 
se plăti bani pentru facerea drumului chiar și după vi
tele mărunte, cari nu erau de jugă și cari in sensulă 
legei nu suntă supuse taxei pentru facerea drumului. 
Reclamele omeniloră n’au fostă băgate in semă. De 
altă parte nisce notari unguri aprope l'ără cunoscință de 
carte visităză sculele române și fără asistența loră nu 
le este permisă preoțiloră a ține esamene cu copii. Din 
astă causă protopopii noștri suntu lorte disgustați și de
câtă să se în.josescă a sta la ună esamenă sub controla 
unui notară ungurescă, mai bine preferă să nu ia parte 
la esamene de loeă, ci pentru ași împlini dat.orința îșî 
trimită numai delegați. — Rău facă protopopii că nu se 
ducă, aci nu e vorba de înjosire, ci de ocrotirea scole- 
loră in contra unelliriloră ce s’artt face din partea a- 
cestora. Și apoi cu ce dreptă notarii unguresci inspec- 
teză sculele nostre și cum au ajunsă lucrurile ca fără ei 
să nu se țină esamene?

—x—
Se scrie din Sebeșiu cătră „Kolozsvâr," că Sașii 

aparținători partidei liberale se organiseză deja pentru 
viitorele alegeri de deputați dietali. in loculă președin
telui de până acum ală partidei Friedrich Bomches, care 
a resemnată, Iu alesă intr'o adunare Moriz Welthern, 
maior in pensiune. Corespondentulă numitei foi pretinde 
a ii aflată, că la viitorele alegeri dietale voră păși pe a- 
renă și Românii, der încă nu e hotărîtă, decă ei au de 
gândă să pună ună candidată guvernamentală, seu opo- 
sițională. — Nu pntemă da credămân'ă acestei comuni
cări, deorece Românii din Sebeșiu sciu bine, eă noi Ar
delenii nu alegemă deputați dietali. Fote că agiteză 
printre ei nescai seducători, de aceea să se ferescă să 
nu cadă in cursă.

—x—
Cu subscrierea „Unii căletoră câmpeanu* ni s’a tri

misă o corespondență, ală căreia autoră susține că de 
30 de ani muncesce în causa scoliloră și a poporului 
română peste totă, față cu cari nutresce ună mare in
teresă. Din o călătoria făcută prin părțile Meseșului s’a 
convinsă, că situațiunea scoleloră în protopopiatulă Al
inatului mare nu este așa de tristă, precum s’a descrisă 
mai astă-veră intr’o corespondență, ce ni s’a trimisă dm 
părțile acele. Nu-i dreptă că preoții ară face speculă 
cu scola, gerându-se pe sine ca învățători, lăcomindu la 
salarulă acestora, ci în ceea ce atinge scola atâtă proto- 
populă, câtă și preoții și curatorii loră suntă deplină 
conscii de chiămarea ce o au. Substituirea învățătoriloră 
prin preoți s’a inlămplată — dice corespondentulă—nu
mai forte rară și în cașuri de necesitate; astfelu s’a în
tâmplată și in Restolțulă mare, unde preotulă și-a dă
ruită plata, ce a luat’o ca invățătoră. în favorulă paro- 
chiei sale; totă cam acesta se întâmplă și in alte locuri 
unde funcțiuneză preoții ca învățători, ceea ce atestă că 
nu pofta de câștigă ii face să ocupe loculă de învățători. 
După acesta laudă corespondentulă starea edificieloră sco 
lastice și bisericesc! din protopopiaiulă Almașului mare, 
ceea ce o atribue zelului respectivului protopopă, și în 
fine arată reaua dotațiune a unoră preoți din tractă, cum 
d. e. a celoră din comunele Ciumarna și Chichi.șa, cari 
nu suntă mai mari ca 25—30 familii gr. cat. și ai că- 
roru preoți nu au mai mare venită decâtă celă mai din 
urmă funcționară ală satului. Decâtă să mai esiste ase
menea parochii — dice corespondentulă — mai bine ar 
fi să se contopescă seu afilieze la altele mai mari, căci 
atunci celă puțină ar dispăre multele neplăceri dintre 
preoții uniți și neuniți ai respectiveloră comune.

—x—
După raporlulă ministrului Trefortă, care e și pre

ședinte ală academiei unguresci 'de seiințe, averea aca
demiei s’a sporită în anulă trecută numai cu 1976 fl- 
34 cr. și era la 1 Ianuariu 1887 de 2,123,647 fl. 91 
cr. Jn acestă sumă se cuprinde și valârea palatului aca
demiei, a casei închiriate, a bibliolecei și a mobileloră 
cu ună milionă.

■—x—
Sub titlulu: Marșulă Cooperatoriloră, c-etimă in „Co

operatorul- din Bucuresc): „D-lă lacobu Mureșianu, eme 

ritulă profesorii de Canto dela sein narulă din Blașiu (Tran
silvania). a compusă ună inarșă triumfală pentru viilorea 
Exposițiune din Craiova a Cooperatoriloră, pe care l’a 
dedicată D-lui președinte fondatoră ală soeietățiloră Co
operative române. Melodiile acestui mirșă suntă de ună 
stilă pură romăiiescă trans-carpatin. Intre multe alte 
opere ale acestui distinsă artistă, iiiulă renumitului pa
triotă și bătrână luptătoră ală emancipării românismului 
in Transilvania, suntă și operlurele lui „Ștefanii celă 
Mure“ și „Mihaiu Vitezulăf composițiunl măestre de 
însemnată valore prin idealulă, caracteristica și energia 
moduluțiuniloră loră. Acestă marșă se va da publicității 
peste curendă și se va vinde cu 1 leu 50 bani bucata la 
tote librăriile din țeră Avisă Cooperatoriloră!"

Sub titlulu „Maghiarizarea cislaitanică".scrie »Deut- 
sclie Zeitung:» -Curncă cineva, care cutrieră stradele 
Pestei și lîudei, intelnesce numai firme unguresci, deși 
o mare parte a poporațiunei și cu puține escepțiuni mai 
toți streinii cari vină la Budapesta numai atunci s'ară 
pute orienta, decă inscripțiunile ară fi în colțulă strade- 
loră și în limba germană, ’ este lucru cunoscută. Non 
insă e, că intr’o foiă oficială ce apare în Viena se în- 
trebuințeză espresiunî unguresci, încâtă unulă care cu- 
nosce limba ungurescă seu care are la disposițiune ună 
dicționară ungurescă pote înțelege ce e scrisă. In fas- 
cicululă pe Ianuariu ală foiei «Statistische Mcnatsschrift» 
edafă de comisiunea centrală statistică c. r. Viena 1887, 
es’e ună tractată: „Statistica meseriiloră și industriei 
Ungariei în anulă 1885," de Dr. losef de Jekelfalussy. 
Acestă interesantă tractat,ă conține tote însemnările lo- 
curiloră în idiomă curată maghiară. In locă de Raab 
se dice Gybr, in loeă de Hermanstadt Szeben, în locă 
de Kronstadt Brasso, în locă de Pressburg Pozsony, în 
locă de Oedenburg Șopron ș a. deorece astfelă de în
semnări numai cu ajutorulă unei charte bune se potă 
ceti și cetitorii germani, în a căroră limbă apare »Sta- 
tistische Monatssehrift", nu potă ave charte cu nume 
unguresc?, devine întregă traetatulă nefolositoră. Redac- 
țiunea acestei foi se aibă baremi atâta simtă pentru sco- 
pulă ei, ca să nu păgabescă pe cetitori in astfelă de 
modă, și atâta—tactă să nu pretindă dela cetitorii ger
mani astfelă de lucruri.*

—x—
Ună casă de morte în condițiuni de tolă triste s'a 

întâmplată de curândă în pastilă Ciucii-Ghimeșil. Des- 
părțămentulă militară română postată la graniță fu 
schimbată și trei dintre soldații schimbați hotărîră, spre 
a cruța scoborirea cea obositore spre casa de gardă, să 
se dea josă pe loculă din apropiare pe unde să trimită 
devale lemnele din vârfulă muntelui. Când se aflau pe la 
mijloculă drumului, ună trunchiu de lemnă se derîmă 
deodată. Doi dintre soldați putură să se dea înlături 
încă la timpă ală treilea insă fu apucată de lemnă, tîrîlă 
in vale și găsită apoi mortu, fiindu’i cadavrulă mutilată 
cumplită.

Ni se scriă din Socolul de Câmpia, cu data 29 Ia- 
nuariu: „Vă facă cunoscută că in 28 1. c. sera la 9 
Ore în comuna Socolă din ținutulă Reghinului s’a întâm
plată ună mare incendiu la doi economi din aceeași co
mună și anumită la Zacharie Friciu și Filimonă Bota. 
Foculă s’a escală din mijloculă unei șire<|I de paie. 
Celui dinlâiu i-a arsă casa cu tote cerealele adunate 
precum grâu, cucuruze, ordă, ovăsă, sămânță de cânepă 
etc. celuilaltu i-a arsă grașdiul, șiura, paiele și nutrețulă 
viteloră, precum și nenumărate obiecte economice la 
amândoi, rămânendă in vreme de nopte înspăimântați și 
dăunați de furia focului pusă de o mână rea. Dauna es
timată după calculă de mijlocă se suie peste 1000 fl. v. a. 
la ambii. Din nenorocire nici unulă n’a fostă asigurată. 
Norocă a fostă pentru intrega uliță ba putemă tj'ce 
pentru intrega comună, că n’a trasă ventulă. Fiindă us
cate tote, foculă a ținută cu pară 2 ore, âr de totă nu 
l’au putută stinge pănă dimineța cu atâtă mai virtosă că 
a fostă în vreme de nopte, pre când s’au fostă culcată 
omenii, și numai puțini erau neculcați, cari cu străjile 
îndată au alergată la focă mai sărindă intr’ajutoră și 
ceilalți săteni mai târziu. Este de a se mulțămi pe lângă 
Socoleni d-lui Alexandru Truția, jude comunală in Cosma, 
care a alergată îndată cu mai. mulți Cosmeni de acolo 
cu pusei de apă la stingere, precum și d-lui Nagy lozsef, 
deregâtoră la domeniulă Gr. Teleky Gustav din Toneiu, 
care a venită cu mai mulți Toncenî, și așa s’a mai po
tolită elementulă celă înfuriată. Mă miră că poporulă 
nostru de pe sate, deși preoții și inteligința îlă capaei- 
teză destulă, nu se asigmâză. Fubliculă nostru ar face 
o faptă creștinâscă, decă ar ajuta după putință pe acești 
nenoriciți îngreunați cu familii grele. Binefăcătorii să se 
adreseze la subscrisulă oficiu parochială gr. cat. din So
colă, Fosta ultimă SzâszRâgen. Iacob Popă, preotă gr. 
cat. în Socolă.

—x—
Vineri în săptămâna trecută, comandantulă secției 

polițienescl din Blumina a descoperită o casă de prosti

tuate în țigăniă. Propiietara aceleia fii escortată în co
muna ei natală.

„Szâkely Nemzet« spune, că învețătorii unguresci 
din comitatulă Trei-scaune trebue să se eserciteze a su
feri fome. fiindcă nu șl au primită lefa de trei luni. — 
Așa sprijinescă „Kulturegylet«-iștii cultura? Ori cultura 
loră le stă în banchete?

—x—
Se scrie din Sebeșiu, că in năptea de 1 spre 2 

Febr. n. au intrată nisce hoți în prăvălia de haine alui 
H. Ilanich și au furată baine în preță de 100 fl.; dela 
o prăvăliă de lipscăniă din vecinătate au ruptă lăcățele 
Wertheim fără însă ca să fi putută intra înăuntru; pro
babilă că hoții au fostă conturbați în lucrarea loră.

—x—
Din Herșenî ni se scriu urmălorele.- ,-Domnule Re- 

dactoră! In interesulă adevărului vă rugămă să bine
voiți a da locă în prețuitulă 4'ară „Gazeta Transilvaniei» 
acestui răspunsă la corespondența anonimului Făgărășa- 
nulă, apărută în Nro. 280 din 19 Decemvre 1886 ală 
„Gazetei*. Noi ca alegători amă luată parte la alegerea 
de membri in comitetulă comitatensă, ce s'a ținută în 
15 Noemvre 1886 în comuna Mărgineni; scimă că totă 
ce s’a disă în acea corespondență suntă neadevăruri; 
părintele Gheorghiu Fătu avendă maioritate a reeșită pe 
cale legală, și avemă și speranța că ne folosesce mai 
multă ca alți membri de cari amă avută și cari nicio
dată nu au luată parte la ședințe. Deci basațl numai 
pre adevără vă rugămă cu fotă stima a da locă acestui 
răspunsă, căci numai astfelă se păte lămuri adevărulă. 
Cei cari s’au folosită cu corespondența contra paroch. 
gr. cath. Georgiu Fătu nu suntă Români adevărațl, ci 
caută alte interese. Der la astfelă de vânătore ar trebui 
să renunțe. Credemă că prin eșirea acestui răspunsă nu 
voră întinde lațurile mai departe. Pentru onorea d-lui 
parochă și a nostră a tuturoră suntemă in deplină spe
ranță că ne veți da locă acestei juste cereri.* (SubscrișI 
28 alegători).

—x—
Junimea română din Alba-Iulia va da ună bălti 

la 17 Februariu st. n. in «Oteluiă Națională," în folosulă 
ambeloru scole române de acolo. Prețuia întrărei de 
persănă 1 fl. de familia 2 fl. Biletele se potă căpăta 
în prăvălia D. Moreno, sera la casă. Inceputulă la 8 ore. 
Damele suntă rugate a se presenfa în toilete simple. 
Supra-solviri se primescă cu mulțămită și se voră chita 
pre calea diaristică. — Comitetulă organisătoră.

O nouA lucrare a unui sculptorii românu.
Cetimă în «Voința Națională" :
„Unniă din cei mai eminențî sculptori ai țării, d. 

Ștefană Valbudea, s’a reintorsă de câteva luni în capi
tală din Parisă și Roma, unde a studiată cu multă ar- 
dore și zelă arta sculpturii pre lângă cei mai distinși 
profesori, d-sa e cunoscută în lumea artistică pentru mai 
multe opere pline de talentă esecutate in străinătate, 
expuse la exposiția salonului din 1885 în Parisă și apoi 
trimise în țeră, unde se află astăzi, in museulă din Bu- 
curesci, precum „Mihailă nebunulă" lucrată în Parisă 
și „Invingetorulă" lucrată în Roma. D-10 Valbudea a 
terminată de curândă o lucrare forte interesantă, ma
cheta și bustulă unui mare cronicară ală țării, Mironă 
Costină. Impulsiunea i a fostă dată de d. Urechiă, care 
a studiată în tote amănuntele sale viăța acestui distinsă 
bărbată. D. Urechiă voindă să eterniseze memoria a- 
cestui omă politică și literată profită de talentulă tine- 
rului sculptoră d, Valbudea pentru a-i ridica o statuă, 
care va fi aședată la Romană, loculă natală ală lui Mi- 
ronă Costină. Dificultățile, în contra cărora sculptorulă 
avea ca să lupte pentru a reproduce cu o exactitudine 
posibilă fisionomia adevărată a acestui cronicară, au fostă 
forte mari, căci cu fote cercetările făcute nu s’a putută 
găsi ună portretă exactă ală trăsăturilor^ lui. Cu tăie 
acestea talentulă artistului a triumfată in parte contra 
acestoră dificultăți: o gravură de o asemănare dubiosă 
găsită în Polonia și nisce indice din memoriulă d-lui 
Urechiă, etă modelulă cu care s’a servita sculptorulă 
pentru a reproduce pe platru tipulă aprăpe exactă ală 
lui Mironă Costină.

Macheta representă pe eminentulă bărbală in pi- 
ciore, ținendă cujmâna dreptă o penă cu care scrie, âr 
eu cea stângă ună volumă de hârtii. Pe piedestală îm- 
prejurulă picioreloră suntă împrăștiate mai multe cărți 
și manuscrise. îmbrăcămintea lui este a unui boeră din 
Moldova și ne amintesce epoca în care a trăită Mironă, 
adecă la 1650. 0 manta lungă, blănită, forte bogată,
acopere aprâpe totă corpulă; întredeschisă dinainte lasă 
să se vadă pantalonii forte strimțl, pe care se desemnă 
mușchii gambei bine desvoltați. La piciore pârtă san
dale adjustate și legate dinainte cu mare îngrijire. Dâr 
atențiunea cea mai îngrijită e dirigeată asupra capului. 
Eiă este coafată de o cască de omă răsboinică, fruntea 
e largă, contractată la rădăcina nasului, gura zimbifore 
întredeschisă: pare că vorbesce. 0 barbă lungă și bu
clată se confundă cu ună pâră asemenea buclată, dare 
cade in abundanță pe umeri; fisionomia e energ că, ex
presia francă și holărîtore ca ală unui omă, pe care 
nimică nu-lă pote sdruncina în jdeile sale. Artistulă eu 
talentulă ce-lă caracterisă a căutată să dea operei sale 
ună țipă aprâpe identică cu vitejii din secolulă ală 
XVII-a, cu aceeași atitudine imposantă, în care se re
flecta și măreța sufletului. Anatomia este cu fote amă
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nuntele căutată, mușchii și disposiția tendoneloră nu 
lasă nimicii de dorită. Nimica in fine nu e omisa în 
acestă operă, a cărei perfecțiune atrage atenția și in 
același timpO admirația observatorului.»

• Macheta după care se va lucra statua este numai 
de ună metru. Aceasta va fi efectuată de o mărime de 
21', metri și turbată in bronza la Florența, unde d-la 
Valbudea va pleca curândă, spre a-’șî termina studiile 
sale in arta sculpturei.

După acestă schiță d-10 Valbudea a lucrata cu o 
artă nu mai puțina distinsă și bustulO lui Mironă CostinQ 
în mărime normală, pe care ilă va reproduce in mai 
multe exemplare, ce vora fi aședate in diferite edificii 
publice ale capitalei.“

De sub Ciceu, 2 Februariu 1887.

Domnule Redactară1 In Nr. 13 a. c. ala multa 
prețuitei „Gazete» am cetită măsura luată contra <|,a* 
reloră române și in specia contra „Gazetei" în pa.șalî- 
culă Nr. II. In raportulă ce Vi s’a dată despre acesta se 
fliee, că decă comunele din vorbă ar fi prenumerată 
foi maghiare, nu li s ar fi pusă nici o pedecă. Eu mai 
adaugă pe basa esprienței, că in pașallculă Nr. I nu 
numai se permite prenumerarea de foi maghiare pe spe
sele comunei, der se impune foia „Szolnok-Doboka» fiă- 
cărei comune, fără să se mai intrebe decă ii trebuesce 
cuiva ori ba, decă înțelege ori ba ,literatura" acestei 
foi. Ba se scdte prețuia pe ea și dela comune, cărora 
nici nu li s’a trămisa și nici nu i-au vădută fața. Și 
puține comune potă scăpa să nu plătăscă cei 5 fi. abo
namente, prin proteste său inapoind’o de câte ori întră 
în comună. De aceea trebue băgată bine de semă, că 
oprirea «Gazetei» păte să fiă urmată de impunerea vre
unei foi ca .Szolnok-Doboka". Cum scriă acestă făiă 
despre Români Vă este bine cunoscută; să ferăscă sfân- 
tulă pe vr'ună membru comitatensă română să’șl rădice 
vocea pentru drepturile Româmloră, că «trădarea" e 
gala. Și acestă foiă ni se impune nouă Româniloră 1 
Der au greșită adresa impunătorii. Ajungă sarcinele ce 
apasă pe umerii poporului și nu pote, nici nu are de unde 
să mai plătăscă și foi pe care nu le’nțelege. — Y.

Roșia-montană, lanuariu 1887.

Domnule Redactoră I Cu mâhnire Vă aducă la cu- 
noscință, că preotulă nostru I6nă Maioră se lasă a fi dus 
pe bete de curatorele primară. In ședințele coratorale, cu
ratorii, cari nu aprobă totă ce face curatorele primară 
suntă espuși la neplăceri. Biserica nostră a fostă despo
iată de corulă vocală prin transferarea docentelui-can
toră Hocmană întâmplată din causa intrigilorO; s’a pusa 
ună cantoră care nu sciă cânta și mai are și alte de
fecte. Asupra acestora și altoră rele, ce nu le mai amin- 
tescO, s’a făcuta atenta preotulă și chiar venerabilulă 
consisloriu, der înzadară. O altă palmă și mai grea pen
tru biserica nostră este că preotulă nostru a făcută unO 
testimoniu, în care voia să adeverăscă că venitula său 
atolară nu se urcă pe ană mai susă ca la 75 fi. E de 
notată că acesta testimoniu l'a făcută abia după trei 
luni de preoția. Ar fi ună adevărată blamă [pe biserica 
gr. cat. din Roșia, care numără la 1500 suflete, mai toți 
Omeni cu bună stare și creștini adevărațl, decă s’ar lua 
in considerare acestă testimoniu, căci dăcă cu timpulă pa- 
rochia acestei comune ar veni vacantă, ar fi în periculă 
să nu-șl mai pOtă căpăta preotă amăsurată așteptăriloră 
năstre temeinica, dăcă in adevără dotațiunea preotului 
ar fi așa de slabă, precum o arată d-lă Maioră. Spre 
lămurirea adevărului facă cunoscută, că venitulă stolarO 
ală acelui preotă este — după cum arată protocolele 
matriculare — următorulă: 40—50 botezuri, socotite
numai ă 1 fl., facă celă puțină 40 fi.; aprOpe totă cam 
atâtea înmormântări â 3 fl. facă 120.; 10 cununii ă 3 
fl. facă 30 fl.; 10 feștanii â 1 fl. facă 10 fl.; 10 paras
tase ă 1 fl. facă 10 fl.; sărutarea crucei și miruitulă la 
diferite sărbători de asemenea se socotescă în 10 fl.; 
mărturisirea său spovedania 16 fl.; la Botezulă Domnului 
antecesorulă a încassată la 140 fl.; salarulă parochială 
și capelanală face 360 fl.; fenațele ce le are spre folo
sințe facă erășl 100 fl. — Din aceste se vede că veni- 
tulO totala ală acestei parochii face 836 fl. Nu mă potă 
deră mira indeajunsO, cum ună preotă tinără nu este 
mulțumită cu ună venită ca acesta, cândă antecesorii 
săi cu familii grele au fostă mulțumiți. — X.

Cetatea de baltă, lanuariu 1887.

Este cunoscută cetitoriloră acestui prețuită diată, 
că biserica gr. or. de aici a arsă in 1879 punendu-i-se 
loca din partea unui rău-făcătoră.

Poporulă credinciosă s’a pusă pe lucru și sub con
ducerea zelosului protopresbiteră, d. Nicolau TodoranO, 
i-a succesă a pune încă in primăvăra anului trecută fun
damentală unei nouă biserici, a căreia sânțire s’a săvir- 
șito în 5 Decemvre a. tr. Biserica este alcătuită după 
unO stila moderna și cu ună gustă estetica deosebita, 
așa câta pe la sate puține biserici vorO mai fi asemenea 
ei. Meritata este a se atribui nu numai înaltei bună

voințe a poporului, ci in deosebi d-lui Todoranu, care a 
urmărită cu zelă și activitate neobosită esecutarea pla
nului in tote amănuntele sale.

Deși cam târziu, vă comunică că cu ocasiunea sân- 
țirei, poporulă acestei comnne a avută o sărbătdre mare. 
Aclulă consacrărei s’a îndeplinită prin 10 preoți dintractă 
in frunte cu meritatulă protopresbiteră Niculae Todorană 
Popotă numărosă de tote confesiunile a luată parte la 
acestă actă celebru, er la line d-lă protopresbiteră a ros
tită o predică ocasiunală, întonândă intre altele recu- 
noscință sinceră mărinimoșiloră donatori și spriginitorl 
ai întreprinderiloră bisericescl și naționale și arălândă 
in deosebi devoțiune față cu Metropolitulă gr. or., 6r pe 
poporă l'a îndemnată și pe viitorii la asemenea fapte de 
laudă.

Onore poporului română din Cetatea de baltă, onore 
bravului loră protopresbiteră, care ar fi de dorită să 
aibă mulțl imitatori in cleră. — Unii străină.

De. pe Secașiu, lanuariu 1887.
Domnule Redactoră ! Golulă devenită prin încetarea 

din viâță a unui preotă ilă simte nu numai ângustulă 
cercO ala familiei, der ilă simte o turmă fntregă de creș
tini, care prin mortea preotului, părăsită fiindă, devine 
expusă încercăriloră, ce și naia fără busolă caprițiului 
mărei turbulente.

Ținut ula nostru simte doliulă perderei unuia 
dintre veteranii preoți ai archidiecesei Blașiu'ui și fiindcă 
defunctula tirnpă îndelungata a funcționată ca protopopă 
ală tractului Sebeșiului săsescO, fără de a face necro- 
logulă reposatului, pentrucă din întâmplare nu suntemă 
exactă informați despre intregulă 1 i trecută, voimă 
numai a da espresiune ferbintei dorințe rugândă pe Es- 
celența Sa metropolitulă și bunulă nostru părinte, ca să 
se îndure părintesce a ingriji câtă mai curândă de supli- 
uiree postului de protopopă devenita vacantă.

Scimă noi aceea, că după praxa usuată notarială 
tractului este administratorulă protopopescă pănă la su
plinirea definitivă, provisoriile însă ca periode de incer
titudine a transițiunei suniă cele mai puțină mănose in 
vastulă câmpă de activitate reservată oficiului protopo
pescă, pentru aceea dorința nostră ar fi ca câtă mai 
curândă să ne aflăiuă față cu faptulă complinită ală 
chiemărei administratorului protopopescă la postula defi
nitivă de protopopă, pentrucă frumdseie calități și tre 
cululă plină de activitate a părintelui administratoră 
Dobrescu ne dau cele mai sigure garanții de a crede că 
între mulțl chiemați domnia-sa este celă dintâiu alesă 
pentru acelă postă.

Numai ca prin trecătă fiă amintită, cum părintele 
Dobrescu și ca pontificante la imormântarea răposatului 
protopopă Deacă prin tactă și ordine esemplară, prin o 
vorbire ținută la înălțimea actului lugubru săvârșită, a 
sciuta inprumuta întregului ceremonială de înmormântare 
decorulă cuvenita. — Mai mulțl.

Ultime sciri
Berlină, 5 Februariu. — „National-Zeitung“ 

primesce din BucurescI o desmințire a sgomo- 
teloră despre ^alăturarea României la o confe- 
derațiune balcanică. Negreșitu Serbia a tăcutu 
în acestă privință propuneri în Sofia și in Bu
curescI ; d6r România a retușată hotărîtu și ne- 
echivoctt. România nu va eși din atitudinea sa 
observătdre.

Berlină, 6 Februariu. — Usina Krupp a 
primită comande fdrte însemnate pentru artile
ria de campaniă. T6te aceste comande trebue 
predate în luna lui Marte.

Roma, 6 Februariu. — T6te comunele din 
Italia au primita ordinulu d’a pregăti rolurile 
pentru miliția teritorială care va fi convocată în 
curdndâ.

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

PESTA, 8 Februariu. — In camera depu- 
tațilora desbătându-se bugetula resortului de fi
nanțe, ministrula de finanțe s’a pronunțata în 
contra reducerei timbrului pentru fiarele ce aparii 
în provincia. Statuia nu se pote lipsi adi de nici 
una venita de felulu acesta.

BERLINtJ, 8 Februjiriu. — Moltke de
clară, înaintea deputațiunei alegătoriloru con
servatori, căsituațiunea e câta se pdte 
de seridsă, împuternicind’o a aduce acâsta la 
cunoscința publică.

ROMA, 8 Februariu.—T6te foile confirmă 
că Robilant, minisrula de esterne, nu șl-a schim
bata hotărîrea d’a demisiona.

VAȘINGTONtJ, 8 Februariu. — Senatula 
a votata 21 milidne pentru înarmarea flotei de

răsboiu și peniru întregirea mijldcelorâ de a- 
pferare a litoraliloră.

DIVERSE.
Pasteur și cheia cea mare a Sf. Hnbertns. — Din 

Szent-llubert, comitalulă Torontalului, se serie: Pe când 
in ședințele „Academiei de medicină» din Parisa se țină 
cele mai aprige discuțiunl asupra metodei de vaccinare 
a lui Pasteur în contra turbărei și chiar cele mai emi
nente capacități medicinale nu suntă în stare a se lă
muri in privința metodei de vindecare a lui Pasteur, au 
reușita cârpacii din Szt. Hubert a deslega pe deplină 
acestă problemă grea. Fata unui săteană, Magdalena 
Morang, avu nenorocirea de a fi mușcată de o „pisică 
turbată'. Din rană curgea sânge, pielea și carnea erau 
adânca sfișiate. Pe când sărmanii părinți ai nenorocitei 
copile cereau în desperare sfată și ajutoră, și în primej
dia nu seiau decă in ingroijitorulO casă ară fi mai de 
preferata ajutorula medicului, sâu adesea întrebuințatele 
leacuri de casă, se hotărescă rudele pentru imediata a- 
plicare a acelei metode a cărei întrebuințare se obiclnuise 
și pănă acum in contra înfricoșatei turbări. Le între
buințară deci cele mai diferite lecurl țărănescl. Chinulă 
sărmanei fete la aceste crude torturi nu fu luata în con
siderare. In fine ajunseră cu ceremoniele așa de departe, 
incâtă, pentru a asigura vindecarea, credâu de indispen
sabilă „operațiunea împărătâscă". Nenorocita fată fu 
sdravănă arsă la mâni și la piciâre eu o cheiă vechiă, 
după cum se c}ice cu cheia Sf. Hubertus, și suntă încre
dințați, că prin acâstă procedere turbarea nu va isbucni 
la sârmana fată.

Cratlime! — Din Parisă se comunică următarea is
torie nicidecum rău născocită: «înainte cu câteva (Jile 
mergea pe Bulevard unO domnă elegantă învestmântată, 
țiindă în brațe ună copilă asemenea frumosO îmbrăcată, 
înaintea unei case mai mari se opri. Copilulă, care pă
rea a fi bolnavă, fu aședată de dânsulă intr'ună modă 
cam brutală pe trepte adresându-i următorele cuvinte as
pre: ,Sue scara singură, eu celă puțină nu te ducă». 
Copilulă începu a se ruga cu voce lină și rugătăre: „O, 
dragă tată, sue mă tu, scii că de cândă a trecută carulă 
peste mine și mî-am perdută piciărele, nu mai potă 
umbla.' La aceste cuvinte s’au adunată mulți domni în 
juruiă grupei și unO murmură de indignare isbucni din 
mulțime. Der crudula tată părea că nu observă acâsta. 
«Nebuniă», strigă elă, „dâcă nu urci imediată treptele, 
atunci te bată de te’nvinețescă.»

Pe același timpă și începu a lovi pe nenorocitulă 
copilă așa de tare in capO, încâta acesta căcju la pă- 
mântă. Acâstă purtare irită mulțimea pănă la extremă. 
• Este acesta copilulă d-tale?“ întrebă una domnă. — 
„Ce te privesce pe d-ta asta?» fu scurtulă și obrazni- 
culă răspunsă. ,Ela este tatălă meu, este tatălU meu," 
se văeta copilulă, «elă a ucisă pe mama și mă va u- 
cide și pe minei' Tatălă strângea pumnulă cu furiă șl 
voia a mai aplica copilului o lovitură, der fu din no
rocire reținuta dela acâsta de ună domnă puternică. 
,De nu încetezi imediată cu purtarea d-tale brutală și 
vrednică de osândă," cjise elă, „atunci te voiu âresta 
printr’unO funcționară de polițiă. Prin aceste cuvinte 
deveni brutalulă tată și mai furiosă, așa că se smuci cu 
o violentă încordare de puteri și căută o armă. „Elă 
ia ună cuțită, și te va înjunghia, bagă de sâmă! strigă 
copilulă, „elă strepunge pe ori și care i se apropiă!» 
La aceste cuvinte se împrășciă mulțimea, numai doi 
bărbați curagioși rămaseră pe locă. .Aduceți ună polițistă 
arestațl-lă!« strigară ei.

«Decă e vorba să fiu arestat, mugi apoi tatăl, voiu să 
sciu pentru ce". Și fără să-la pătă împedeca vre-unulă 
dintre acești domni, împlântă furiosulă cu tată puterea 
pumnalula in corpula copilului. Ună strigătă nearticu
lată : Sunt ucisă, m’a ucisă 1" fu celă de pe urmă semnă 
de viâță ala nenorocitei ființe. Toți se aruncară asupra 
tatălui voindă să-lă sfărâme pe locO. Dâr acesta ’șl luă 
copilulă cu nepăsare în brațe și salutându-i, cjise: 
«Domnii mei, acesta este ună copilă de lemnă, eu suntă 
ventrilogă, și decă ml-ațl dărui ceva, m’ațl bucura tarte 
multa». Zimbindă și cu mulțl bani se retrase".

Bală mascată — Bală filantropică. — «Pentru 
cine e fiecare bala mascata una bală filantropică?» în
trebă unO tânără mai deunăzi intr’ună cercă de dame 
bogate, der fără deosebire urite, care se consultau asu
pra viitorului bală filantropică. .Pentru închinătorii măs- 
cilorO!« răspunse una din patronesele de față. „Nu e 
adevărata," strigă tânărulO aruncândă o uitătură trium- 
fătore înprejură «ci pentru tote femeile urile la față!" 
Gluma fu găsită așa de potrivită, încâtă damele deciseră 
îndată ca viitorulă bală filantropică să fiă bală mascată.

Rectificare. In articululă prima de erl, colâna 2-a, 
rândula 7 de susă să se citâscă: In Craiova de finele 
semestrului ânlâiu. revisorulă scdleloră primare a invi
tata direcțiunile școleloră catolică și protestantă ca scâle 
private etc, er la discursulă d-lui V. Babeșă, șirulă 
ala 2-lea din urmă să se cetescă respunsu în locă de 
repaosO.

Editară: Iacobft Mureșianu.
Redactoră responsabila Dr. Anrel Mureșiauu
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Oursulft U bura» de Viena
din 7 Februariu st. n. 18b7.

Ren ti de aură 5*,, ... 96 20 
Rentă de hărții 5“/0 . . 86 70
ImprumutulO căilorfl ferate

ungare..........................145 50
Amortisarea datoriei căi-

iorfl ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
loril ferate de osta ung. 
(8-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 103.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.40 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișft............................ 103 40
Bonuri cu cl. de [sortare 103 40 
Bonuri rurale transilvane 103.40

Bonuri croato-slavonc . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vina ung.........................—.—
Imprumutula cu premiu 

ung.................................. 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 — 
Renta de hărții austriacă 77 80 
Renta de arg. austr. . . 80 20
Renta de aura austr. . . 109 25 
Losurile din 1860 . . . 130.50
Acțiunile bănce) austro- 

ungare........................  856 —
I Act. băncel de credita ung. 281.— 

Act. băncel de credita austr.292.— 
Argintula —. — GalbinI 

împărătesei ................. 6.03
Napoleen-d’orl .... 1011 
Mărci 100 imp. germ. . . 62 80 
Londra 10 Livrea sterlinge 127.—

Cota oficială dela 25 Ianuarie st. v. 1887.

Bursa <le Bucurescl.

Cump. vend.

Renta română (5°0). 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 93*/a 92*/,

» convert. (6’/#) 85»/, 86*/,
Irnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 36—
Credit fonc. rural (7°/,) 101— 102»/,

* „ » ^/0) * 85— 86—
» • urban (7°/,) . 98*/s 991/*

. (6°/0) - 92— 92—
’ (5°/o) ■ 81— 82—

Banca națională a României 500 Lei------ ——
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.90 18.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

din 8 Februariu st. n. 1887.

Cursulu pieței Brașovu

Bancnote romftnescl . . . . Cump. 8.46 Vând 8.48

Argint românesc .... . . » 8.42 • 8.44

Napoleon-d’orI................... ... 1008 * 1011

Lire turcescl........................ . . • 11.46 • 11.50

Imperial!............................. . . . 10.46 • 10.50

Galbeni.................................. . . • 6.00 > 6.03

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 101.— > 102.- -

Ruble Rusesc!................... . . • 116.— » 117.—

Discontulă . . . > 7—10’/, pe ană.

9997/1886. t. k. sz.
/

Arveresi liirdehnenyi kivonat.
A brassâi kir. tiirvenysz^k mint tkvi hatdsâg kOzhirrd teszi, liogy 

Hamzea Iosif vegrehajtatonak Stîndu Iuon vdgrehajtâst szenvedo elleni 
118 frt. 75 kr. toke kiiveteles es jâr. iriînti vâgrehajtâsi iigyâben, a 
brassoi kir. torvszek Zernesti kir. j;irâsbir6sâg teriiletdn 16vo s Ujtohân liatti- 
rân fekvU az ujtoluini 124 6s 89 sz. tjkvbe A alatt 782, 797, 1225, 
1226, 1491, 1880, 1965, 401 a/,, 401 b/s, 923, 1645, 1748 h. r. 
szâmu fekvokre az ârverâst 466 fr. ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
ban elrendelte, es liogy a fenti ingatlanok az 1887. evi Mârczius 116 
17-ik napjiin delelott 9 drakor Ujtohân kdzseg irodâjâban megtartandd 
nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni sziîndekozdk tartoznak az ingatlanok becst'uânak lO°/o-ât 
vegrehajt.atd k^pviseloje kiv^tel^vel k£szpf>nzben, vagy az 1881. 60. 
t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal szâmitott ds az 1881. 6vi Noventber 
l-(^n 3.333. sztim alatt kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8. §-ăban ki- 
jelolt 6vadekk£pes ertekpapirban a kikiildOtt kez^hez letenni, avagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §. drtelmdben a biinatpdnznek a birâsâgnâl eld- 
leges ellielyezes^rol kiâllitott szabtilyszerii elismerv6nyt ătszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1886. evi December h6 31-ik napjân. 
A kir. torvdnysz^k mint tkkvi liatosâg.

Deesi, Jakab Alajos,
b, elnok. jegyzo.

ABONAMENTE
la

„gazeta Transilvaniei11
se potfi face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușor Ci 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămiî a ni se trimite esactfl arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni...................... . . . 3 fi. —
„ șdse luni...................... . . . 6 fi. —
„ unit anu...................... . . . 12 fi. —

Pentru România și strftinfttate:
pe trei luni ....
„ ș£se luni...................... ... 20 „

,, unii ană...................... . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

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

pe linia'Predeal il-Bud a pesta și pe linia Tei ușa-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de statfl reg. ung.

Vredealii-Budapesta Budapesta—rredealfl TeiușA* Ki-adA*Biida|)esta

Bucurescl

Predoalu

TimișO

BrașovO 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva
Homorod <1
Hașfaleu

(
(

Sighișora
Elisabetopole 
MediașS
Copsa i<“£
Micăsasa
Blașiu
Crăciuuelfl
Teiușfi
Aiudtl
Vințula de 
Uiora
Cucerdea
Ghiriatt
Apahida

Clușin
Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișfi
Stana
Huiedin a 
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhelyl 
Vărad-Velințe

susti

(!

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peata

( 
(

Viena

Nota:

Trenă 
de 

persâne
Tren 

accelerat
Trend 

omnibua
Trenh 

omnibua
Trenfl Tren

de pers, accelerat omnibua I ’ I

Trenil Trenâ Tr.nfl
1 de omnlbun 
|pertufae |
i

7.30
1.14

1.45

Trerifi 
omnibua

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
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

8.00
Orele de nopte sunta

Tipografia ALEXI Brașovă.

'2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhelț 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

(
Clnșin

Apahida 
Ghiriș
Cucerdea !

Uiora 
Vințula de st 
Aiudtl 
Teiușă 
Crăciunetii
Blașâ 
Micăsasa 
(Jopșa mic 
Mediașd 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă 

Timișfi

Predealu

Bucurescl

cele dintre liniile grâse.

I

11.05 3.58|-
2 02 5.28
4.121 6.58
— —

f — —
7.33

— 8.04
— —
— —
__ 8.58
— 9.28

— —
__ —

10.28
11.00 —
11 19 —
12 30 —

1.01 —
1 06 —
1 13 —

8 1.20 __
1 41 __
2.C0 __
2 35 __
2.48 __
3.20 __
3 36 __
4.C0 __
4.35 __
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —

( 9.21 —
( —

—
( — —
( — — 3.281

9.35

1.55
2.53

8.00
11.40
2.31

i

Hârtia d’n fabrica d-loră Kiiniges & Kopony, ZernescI

TelușA
Alba-Iulia
Vințulă de 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovață
AradA
Szolnok

josO

I

Budapesta
Viena

AradA-Tiuaișdra

Arad A
Aradulă nou
N6meth-Sâgh
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișâra

Trenă 
nmnlbna

Trenă de 
peraâne

5.48
0.19
6.44
7.16
7.47

9.02

TimișAra-AradA

Timișâra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
A radulă nou
Arad 6

I Trend de
| peradne

Trenă de 
peradne

6.25

7.46
8.15
8.36
9.1t
9.27

5.00

Trenă de 
peradne

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

Trena 
mixt

I
1 Trenii 

omnibua

9.08

Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenfi de 
peri 6 ne

Trena 
dc perene

Trenfl 
nmnihni

Viena 11.10 12.10
Budapesta 8.20 9.05 —

Szoinok z
t

11.20 12.41 —

4.10 5.45 —
AradA 4.30 6.— 7.04
GlogovațQ 4.43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Paulișă 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Conopă 6 09 7.37 —
Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —

Gurasada 8 34 9.41 —

llia 8 55 9J 8 —
Braniclca 9 19 10.17 —
Deva 9 51 '10 42 __
Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12.— —
Vințulă de josă 12 18 12.29 —
Alba-Iulia 12.36 12.46 —
TeiușA , 1.29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșeni

Tren& de Trentt Trena
penâne omnlbtu mixt

Simeria 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 416
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 — 6 41
Petroșeni 3.37 — 7.12

Petroșeni—Simeria (Piski)

■"
Tten& Trena Trentt
de peri. omnlbui mixt

Petroșeni 10 07 — 6.10
Banița 10 48 — 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12.05 — 8.20
Hațegă 1242 — 9.01
Streiu 1.22 — 9.52
Nimeri» 1.53 — 10.81


