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*) Aici trebue să observămă, că deși bisericele n6s- 
tre, ale Româniloră dp aici, au dreptulă de a’șl conduce,
regula și organisa scălele loră confesionale, totuși suntă 
dependente în acestă lucrare de planulă de organisațiune 
și de învățământă prescrisă de regimă. Acăsta însă to
tuși nu ne ar împedeca d’a ne gândi a introduce reforme 
practice, folositore în scolele ndstre intre marginele po
sibilității. Escepțiune facă seminariele teologice, unde 
confesiunile potă să se misce cu mullă mai liberă și unde 
în adevără potă să introducă tăie reformele, ce le re
clamă imperiosă trebuințele ndstre urgente precum și spi- 
rilulă timpului. Red.

1887.

Brașovu, 21 Ianuariu 1887.
In dectu'suhi deslmterei speciale asupra bu

getului, în camera ungară, la rubrica „eheltuie- 
lelorCt comune,“ deputatulu stângei estreme Da
niel Iranyi, luândiî cuventulu, dice, că se vede 
silitu a cere unele deslușiri dela ministrulu-pre- 
ședinte în privința afaceriloru esteridre, cu atâtu 
mai vertosft, cu câtii pregătirile de răsboiu, despre 
cari raporteză foile au produsu în țeră dre-care 
neliniște.

Iranyi întrdbă mai întâiu pe ministrulO- 
președinte: decă nu s’a schimbată nimicii în ra
porturile ndstre cu puterile străine, mai alesu 
cu Germania, de când cu declarările din urmă 
făcute de d. Tisza în cameră, er de d. Kalnoky 
în delegațiuni; ddcă și astădi alianța între mo- 
narchia ndstră și Germania este totu așa de 
amicabilă și intimă, ca mai înainte.

Mai departe întrdbă, decă guvernulti spe- 
rcză încă și astăcjl, că va succede a susțind 
pacea fără să fiă constrînsu a sacrifica intere
sele țării.

In fine întrebă, decă guvernulu și astădi 
are intențiunea și e decisu a susțind indepen
dența stateloru mici balcanice conformă tracta- 
teloru și decă este gata a apăra interesele Un
gariei și Austriei, la casă de nevoîă și decă 
altfelă nu e cu putință, și prin mijldce energice.

Ministrulă-președinte Tisza a răspunsă în
dată lui Iranyi. Se vede că era pregătită. Cu 
privire la prima întrebare a declarată, că rapor
turile ndstre cu statele străine și mai alesă cu 
Germania n’au suferită în timpulă din urmă nici 
o schimbare. Câtă pentru susținerea păcii gu- 
vernulă sperdză, că se va pute susțind fără vă
tămarea intereseloră țării.

Despre măsurile de înarmare 4>ce d. Tisza, 
că aceste nu suntă o pregătire pentru răsboiu, 
ci numai „măsuri de precauțiune11, ce le iau tdte 
statele, chiar și Belgia și Elveția, spre a se pune 
în posițiune de a-șl pute apăra interesele cu pro- 
priele puteri, în casă când totuși s’ar amăgi în 
speranțele loră de pace.

D-lă Tisza a mai făcută alusiune și la a- 
propiata convocare a delegațiuniloră cu scopă 
de a încuviința măsurile de precauțiune ce se iau 
la noi, nu ca pregătire pentru răsboiu. ci în ve
derea eventualității, că monarchia va fi silită a 
se apăra, cum cere Iranyi în a treia întrebare a sa.

Camera a primită aceste declarări ale mi- 
nistrului-președinte cu aplause, ddr nu credemu, 
că s’a înțelepțită din vorbele lui. Speranța minis
trului în susținerea păcii nu armonidză nicidecum 
cu întâmplările și faptele 4’leb a?a că nu mai 
pdte insufla încredere nimănui. însuși (jifirulti 
oficiosă germană din Peșta e de părere, că d-lă 
Tisza prin accentuarea repețită a aeestei spe- 
peranțe nu șl-a esprimatu atâtă părerea sa indi
viduală, câtă a voită mai multă să țină contă 
de recerințele posițiunei sale responsabile și forte 
delicate.

Afirmarea, că pregătirile ce se facă, nu se 
facă pentru răsboiu, ci numai din precauțiune, 
ca monarchia să fiă pregătită la ună casă dată, 
este mai multă ună jocă de cuvinte. Ea ne face să 
presupunemă în casulă celă mai bună, că mo
narchia ndstră nu se gândesce a lua ofensiva.

De acdsta eventualitate însă nici nu se teme 
opiniunea publică, ci ceea ce-o îngrijesce așa de 
multă este pericululă, ce zace în situațiunea 
critică generală, îngrijire, căreia îi dă espresiune 
acum și organulu oficiosă din Peșta.

Acum deodată, când d-lu Tisza abia debu
tase cu „speranțele**  sale, „Pester Lloyd**  gă- 
sesce, că adevăratulu periculă își are isvorulu 
în relațiunile germano-francese.

Numitei foi i se raporteză din Paris, că 
președintele republicei francese Greyy împreună cu 
ministrulă-președinte Goblet stăruiescă în modă 

onestă în favdrea păcii. Ddr totodată i se asi
gură, că ministrulă de răsboiu francesă genera
lul u Boulanger este adi mai puternică chiar de- 
câtă președintele cu șefulă cabinetului eu totă 
și că patrioții moderați ai republicei se temu, 
că într’o bună dimindță se voră deslănțui pa 
siunile șoviniștiloru și țâra și camera voră fi ră
pite de curentulă de revanșă.

Ori câtă de netedă s’ară desvolta lucrurile 
în Orientă, ori câtă de favorabilă ar fi resulta- 
tulă nouăloră negociări asupra cestiunei bulgare, 
totuși pacea lumei depinde acjl numai dela ra
porturile dintre Germania și Francia. Pe câtă 
timpă — esclamă „P. Lloyd“ — este mare pe
ricululă în apusă, nu ne pdte ticni nici pacinica 
radă de speranță ce ne lucesce din Orientă.

De aceea oficiosulu pestană sfătuesce a lăsa 
optimismulă la o parte și a urmări cu atențiune 
desvoltarea lucruriloră între Germania și Francia.

Numai acea mângâiere o mai află în neplă
cuta sifuațiune de adi, că, ddcă pacea în adevără 
nu se va pută susțină pentru durată, după tdte 
prevederile omenesc! cea dintâiu bubuitură de 
tună nu va răsuna în Ostă, ci în Vestă și că 
nu monarchia ndstră va fi aceea, care va des
chide foculă.

Slabă mângâiere!

ImTțăuientulu nostru mediu și superiorii,
în raportă cu necesitățile nostre.

I.

De ună șiră de ani incoce se simte in tdte țările 
și la tdte popdrele o viuă agitațiune între bărbații de 
scdlă, in scopă de a modifica și acomoda învâțământulă. 
conformă trebuințeloră timpului modernă, și pe când 
unii suntă pentru reducerea studiului limbiloră șl litera- 
turei clasice în gimnasii, spre a pute da o mai mare aten
țiune și întindere sciințeloră esacte, er alții pentru ad
miterea absolvențiloră dela scdlele reale la universități, 
și erășl alții pentru desființarea scdleloră reale și intro
ducerea învățământului specială — de meserii — încă 
din scălele poporale, pentru ca copii in interesulă des- 
voltării loră fisice și spirituale din crudele tinerețe să se 
dedea și să se deprindă cu ocupațiuniie, la cari se voră 
aplica mai târdiu, ba se nisuescă chiar d’a introduce 
și popularisa prin scdle unele industri de casă în ținu
turile, unde se află multe materii brute, și unde popu- 
lațiunea e lipsită de ocupațiune în timpulă iernei pre
cum și de mijlocele de traiu.

Insă pe când in statele occidentale se desfășură ac
tivitate febrilă, pe când in Francia, Germania, Anglia cele 
mai mari autorități pe tăremulă pedagogiei moderne portă 
o luptă înverșunată în privința reformărei scoleloră și 
a învățământului, pe când chiar și la Unguri ministrulă 
instrucțiunei publice merge însuși și trimite bărbați com- 
petențl în străinătate, ca să studieze cu de-amănunlulă 
institutele principale de învățământă d’acolo, la noi Ro
mânii domnesce liniscea cea mai adâncă, ca și când 
scdlele ndstre ar fi cele mai perfecte și programa loră 
ar fi corăspundătore în tote privințele și n’ar mai fi ră
masă nimică de făcută seu de îndreptată. *)

Insă fără intențiunea d’a lovi in vr’o inslituțiune 
seu alta, fără d’a face responsabilă o persdnă seu alta, 
căci cunoscemă și scimă aprecia cu toții destula de bine 
greutățile cu cari au de a lupta institutele ndstre de în- 
vățămentă și persdnele puse în fruntea loră, totuși să 
stămă puțină pe locă, și să căulămă decă lucrurile suntă 

in adevără atâtă de perfecte ori nu, și dăcă ele cores 
pundă pe deplină imprejurăriloră și trebuințeloră ndstre 
actuale, seu ară ave lipsă de o modificare?

Spre scopulă acesta se vedemă puțină cu ce ’șl 
petreeă băieții noștri timpulă loră și paralele părințiloră 
in scdlă, și apoi ce folosă au ei în vieța practică de ele 
și ce resultată are națiunea?

Dăcă luămă programa orl-cărui gimnasiu în mână, 
vedemă că băieții mai totă timpulă loră și-lă consumă 
cu studiulă limbiloră vechi și moderne și o mulțime de 
lucruri, a eăroră valore pentru starea și raporturile nds
tre actuale de multe ori e fdrte problematică, negligiândă 
pe altele de cari amă putea avea ună bună folosă. Ast- 
felă: pe săptămână au limba latină în 5—6 dre, greca 
vechiă seu elină 4 dre, română 2—3 dre, germană 2 
dre, maghiară 2—3 dre, francesă 1—2 dre ; apoi la is- 
toriă, din istoria vechiă pe cea jidovâscă, persană, asi- 
riană, babiionână, egiptenă etc. cu tdte basmele și mi
turile loră, mare parte desmințite prin descifrarea hiero- 
glifeloră și inscripțiiloră cuneiforme din timpulă mo
dernă, apoi la cea medievală, să cundscă pe toți domni
torii și tdte fasele istoriei francese, germane, englese, da
neze, etc, etc.

Cei 8 ani de gimnasiu suntă îndată trecuțl și deși 
punga părințiloră e cam sleită în urma speseloră celoră 
multe, totuși fiiulă a progresată, a trecută din clasă în 
clasă bine și acum elă e tobă de carte; elă a învățată 
latinesce și grecesce, a tradusă și cundsce pe Cesare, 
Ovidă, Titu Liviu, Virgiliu, Cicerone, Horațiu și Tacită ; 
a tradusă și comentată pe Xenofonte, Omeră, Demosthene, 
Sofocle, Aristotele și Tueidide; a tradusă Halotti beszăd, 
Niebelungele și pe Minnesănger-I, cundsce pe Petdfi, Vo- 
rosmarty, Klopstock, Wieland etc., der pdte pe Alexandri, 
Bolintineanu, A. Mureșianu, Petru Maioră, Șincai etc. mai 
puțină, a studiată bine algebra și fisica, demonstrăză fdrte 
bine teoria lui Laplace și legile lui Ohm etc.; din sciințele 
naturali seiă ceva din zoologiă er din botanică, deși a 
luată ceva mai puțină, totuși cundsce sistemele lui Linde 
și câteva plante veninose, sciă că zăcharulă se face din 
trestia de zăchară, și cafăua cresce pe ună arbustă, și 
in fine mai cundsce și folosulă câtorva palmi. Din che- 
miă inse din lipsa de timpă său că n’au putută lua ni
mică, seu că au luată numai 3—4 elemente: oxigenulă, 
hidrogenulă, azotulă și cărbunele, și acăsta este destulă 
și nici că se cere mai multă pentru esamenulă de ma
turitate seu pentru a ave cineva o cultură universală. 
Despre plantele folositdre și stricăcidse din clima ndstră 
n’a fostă pomenire, er despre rolulă ce-lă jdcă azotulă, 
potassa, fosforulă, varulă etc., la nutrițiunea planteloră 
și animaleloră nici vorbă nu pdte fi.

Și ună astfelă de tânără abituriente, cu studiile în 
regulă, are ună mare viitoră, căci drumulă ii stă deschisă 
în tdte părțile: elă se pdte duce la universitate la filolo
gia, lilosofiă, istoriă, la dreptă, medicină, technică, ca să 
devină profesoră, istorică, advocată ori judecătoră, me
dică, ingineră, etc.; seu chiar și numai cu maturitatea 
pdte deveni amploiată la calea ferată, poștă, telegrafă, 
oficiulă de dare, c’ună cuvântă totă lumea i stă des
chisă.

Durerosă lucru insă, că la tdte aceste i se ceră 
parale și erăși parale, seu celă puțină proptele tari, și 
tocmai aceste de ordinară lipsescă; căci neînsemnata avere 
a tată-său a împuținat’o și împovorat’o greu pănă era încă 
in gimnasiu, așa că de acasă, acum, când i-ar trebui ună 
ajutoră de 3 ori mai mare ca înainte, elă nu mai pdte 
spera nimică; apoi stipendii suntă puține și pe lângă 
certificate bune pentru obținerea loră suntă necesari și 
proptele strașnice, er la oficiile statului, amintite mai 
susă, cu tdte testimoniile cu eminență, cu tdtă cunos- 
cința de limbi, în înprejurările de față nu e de gândită. 
Despre aceea, câtă de puțini Români suntă admiși atjl 
in funcțiunile statului ungară, ne dă o bună probă ună 
articulă din „Romănische Revue« din Februariu 1886, 
care ne arată cu date statistice, că din cei 9541 func- 
țiunarl ai statului ungară, numai 192 inși, adecă abia 
2°/0 suntă Români și și aceștia mai multă în funcțiu
nile inferiore, pe când Românii facă 16°/0 din popula- 
țiunea Ungariei.

Deci lipsa de mijloce pentru studiu și lipsa de pros
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pecie de înaintare, constringe pe tînără să renunțe la 
ori ce carieră de vre-o importanță, să abdică de iote 
idealurile și visurile lui de aură, și seu să se intdrcă di 
rectă la vâtra și moșia tată-său. ocupândă din când in 
când, ca ună lucru secundari), o modestă tuncțiă în co
mună, ca invățătoră, notară, primară, seu decă voescc a 
mai continua studiile, atunci nu-i rămâne altă, decât;'' 
să mârgâ la teologiă, să intre în seminară, unde mai în
văță ceva și capătă celă puțină încă 3—4 ani locuința 
și mâncarea gratuită, er în urmă după absolvire o pane, 
care deși e destulă de macră și sărăcăciosă, dăr celă 
puțină e sigură.

Pe lângă autorii amintiți mai susă, in seminară elă 
trebue să învețe o altă seriă de autori și discipline de-o 
valore nu mai puțină problematică pentru vieța lui 
practică; cu deosebire din istoriă tote bravurele și 
vilejiele poporului alesă — jidovescă ! — să studieze pe 
toțî scholasticil și teologii medievali, ba chiară și scrie
rile lui Torna de Aquino, limbile semitică, coptică, chal- 
deică ele, cestiunî. dealtmintrelea pentru alte națiuni și 
popore, și intre alte împrejurări, pole și pentru noi 
folosităre.

Acum, după ce pe tinără în 3- 4 ani l'ai îndopată 
cu o altă seriă de studii și de autori, ilă trimiți ca pionă 
ală culturei, ca preotă pe sate, la o comună din munte, 
de unde forte rară păte străbate până la orașe seu să 
convină cu ămenii cu carte, și unde nu are nici pănea 
de tăte dtlele, căci iotă beneficiulă său se compune din 
venitele stolari in suma de 100—200 fi. pe ană, și lo- 
losulă a vre-o 6 -15 ectare de pămentă, numită por
țiunea canonică.

Și tjău 1 canonită și de compătimită este sortea 
preotului română, căci după ce l’ai chinuită în timpă 
de 16 ani cu totă felulă de studii și dogme, acum, decă 
vre să trăescă, ii pui cărnele plugului în mână, și elă 
pentru a-șl procura pânea de tote <J>lele, după 16 ani 
de muncă, e silită să se apuce de aceea, ce elă n’aj în
vățată niciodată, și, lipsindu-i și teoria și praxa, să pro
ducă cu multă mai greu și mai rău decâtă înșiși țăranii 
fără cartel! Totă silința și munca lui de nainte. nu-i 
suntă de nici ună folosă, căci neavendă acum mijlocele 
de a’șî procura autorii vechi și noi de literatură, filo
sofic teologiă. istoriă etc. elă îi uită unulă după altulă, o 
limbă după alta, er pentru oeupațiunile lui de tote Zi
lele studiile lui anteriore nu i folosescă nimică. De aceea 
ori și câtă de inteligentă și ori și câtă de silitorii ar fi 
fostă elă în decursulă studiiloră, acum este osândită la 
neactivitate în defavorulă și paguba lui precum și a fa
miliei, comunei și națiunei sale. Și aci nu trebue per- 
dută din vedere, că cu rari escepțiuni acesta e împre
jurarea la aceia, cari au făcută studii sistematice și le-au 
terminată în regulă.

Institutul de credita și economii „Silvania“.
Evulă nostru e evulă progresului pentru că eve

nimentele se desvoltă în elă cu iulăla fulgerului pe tote 
terenele vieței sociale, așa că acelă poporă, care nu va 
asculta de cuveni ulu evului indemnătoră spre muncă și 
progresă, ci va privi numai cu manile încrucișate la pro- 
gresulă ce’lă facă alții -- nu numai că va remâne în- 
dărăptulă alloră popore, ci chiar va apune, pentru că 
cine nu progreseză astădî, acela trebue să pieră. Astădi 
nimenea, ori câtă de egoistă ar ti. nu pole dice că e 
destulă să’ngrijescă numai de capulu său Intregă cor- 
pulă trebue îngrijită, decă e vorba ca membrele singu
ratice să nu se paraliseze.

Cine nu scie dintre noi, că celă dinteiu mijlocă. 
ba condițiunea „sine qua non“ a progresului în dilele 
năstre este: banulu. Fără de bani celelalte averi, fiă 
mobile său imobile, suntă fără valore și nici că se potă 
valora și aduce în curentă fructificatoră. Ba, suntă dese 
împrejurările, când ai moșiă, ai vite, ai cereale și totuși 
suferi lipse apăsătore, pentru că n’ai bani.

Banum ilă pună in curgere și ilă facă accesibilă 
pentru tote treptele societății și pentru tote lipsele ome- 
nimei: Institutele de credită și economii. Acestea îți 
potă mântui moșia, și totu ce ai, de licitațiune. Ba mai 
au aceste institute și acea prerogativa, că nu lasă să 
scurgă in părți și corpuri străine puterea vitală a popo
ral,iunei din acelă ținută cu ală căreia concursă s’a în
ființată cutare institută de credită, ci rămâne poporului, 
ca astfelă, să-i asecureze esistența materială și în
florirea.

De acestea principii fiindă convinși și Românii Să- 
lagieni — s’au pusă pe pieioră de a’șî înființa ună ast
felă de institută economică cu reședința în Șimleulă-Sil 
vaniei, a căruia menire va fi: de a scăte pe biefulă po
poră română afiătorft în părțile Sălagiului și Satumarelui 
din mâna usurariloră nemiloși și a licilațiunei, prin 
aceea, că-i va Linde ajutoră bănescă atunci când va ave 
lipsă, pre lângă unu percentă legală și condițiuni fa
vorabile.

Lipsa înființărei unui astfelă de institută în aceste 
părți a fostă destulă de semțită și pănă acuma; dâr cu 
multă este mai semțită astăijl, când pe de-o parte insti

tutele străine de credită și economii din aceste ținuturi 
nu suntă in stare a satisface mei in parte trebnințeloră 
economice si industriale; er pre de altă parte, pusă fiindă 
in lucrare edificarea eălei lerate, avemă firma speranță, 
că reședința institutului și dimpreună cu aceea intregă 
ținutulă va veni în legătură mai strînsă eu comerciulă 
universală și prin urmare avemă a ne aștepta la o des- 
vollare mai favorabilă pe tote terenele vieței.

Ba, înființarea acestui institută ne este chintă im
pusă imperativă și prin împrejurarea, că: institutele 
străine esistente, partea din profilele destinate spre sco
puri umanitare și culturale o întrebuințeză esclusivă pen
tru promovarea binelui unei rasse de poporă, deși la 
acele profite, parte ca acționari parte ca împrumutători, 
conlribue mulțl și din fiii poporului română.

l’asulă primă e făcută deja, ca acestă institută să 
se înființeze, dedrece colele de subscriere și prospectele 
s’au espedată în t<5te părțile locuite de Români. Remâne 
numai ca în genere, Românii de pretotindenea și în spe
cială Bomânii Selagieni și Sătmăreni—precum în totde- 
una. așa și acuma, să-șt facă destulă datorinței loră de 
bărbați de inimă, imbrățișândă acestă eausă comună cu 
totă căldura prin câștigarea de acționari.

Cu deosebire atragemă atențiunea onorațiloră domni 
protopopi și preoți, ca conducători și părinți ai poporu
lui română din vicariatulă Silvaniei și părțile Satmarelui, 
—asupra inființândului institută și îi rugămă să bine- 
voiescă a împrietini și pre fruntașii poporului cu acestă 
ideă salutară. Ba, rugămă pe dd. protopopi, ca nesmin
tită să se nisuăscă a câștiga ca acționari la institutuhl nos
tru și pe . orporațiunile morale, adecă: biserica și scăla. 
Pole ’ml va <jice cineva : n’au bani bisericele și scălele, 
pentru-că câți i-au avută seu că s’au sleită pe răndă în 
mânile curatoriloră manipulanți — onore escepțiuniloră— 
seu din necredința creditorilor^ au rămasă literă mdrtă 
pe nârtia socoteleloră bisericesc!. Ei bine I Der chiar 
pentru acesta uniculă mijlocă de a întemeia ună fondă 
orecare pentru bisericele și scdlele năstre lipsite — care 
să nu-hl potă prăpădi nimenea—este subscrierea de ac
țiuni, depurarea cărora se va întâmpla in rate mici, prin 
urmare și în cea mai mică filială ună preotă activă și 
zelosă va sci afla modalitatea de a plăti ratele neînsem
nate pentru vre-o 2 — 3 acțiuni, și apoi prin răscumpă
rarea acestoră acțiuni, în ore câțiva ani, fiăcare biserică 
și scolă va fi provădulă c’ună fondă propriu—dâr fondă 
pe care nu-lă voră pute delapida mănipulanții necre
dincioși.

Afară de acestea, instilutulă ,Silvania“ va da aju- 
tore bisericeloră și scoleloră mai sărace din fondulă său 
propriu, tindendu totodată a înainta și cultura multă cer- 
catului nostru poporă română din aceste părți.

Deci la lucru frațiloră români Selăgieni și Sătmă
reni. Să punemă umără la umără, spre a pută înființa 
acestă institută, care — pe lângă aceea, că va ave să 
aducă poporului română și acționariloră cele mai renta
bile folăse,—are totodată și o frumăsă misiune culturală 
națională, îndreptățendu ne la acesta, pe de o parte ze- 
lulă, caracleriilă și posițiunea socială, ce au acei băr
bați, cari s’au pusă în fruntea intreprinderei; er pe de 
altă parte, deșteptarea și activitatea desvoltată — în a 
ceste părți — pe Iote terenele vieței, activitate salutată 
cu ovațiuni din partea marelui publică română.

Ioană P. Lazarli.

SOIRILE ț)ILEI.
In afacerea aprobării eărțiloră școlare reuniunea 

iibrariloră unguri a adresată ministrulni instrucțiunei 
două petițiunî privitore una Ia cărțile pentru scolele po
porale, alta la cărțile pentru scolele medii. In cea din
teiu rdgă pe mmistrulu să stabilescă ună termină, pănă 
la care editorii să presinte ministrului edițiunile de cărți 
școlare, er după espirarea acestui termină să se esami- 
neze cărțile și apoi să se recomande seu se se aprobe 
lista complectă a tuturora eărțiloră aprobate să apară 
în „Neptanitok lapja.» In același timpă să se publice 
și lista acelora cărți, care nu s’au aprobată, der care 
după ameliorări se potă încă întrebuința pentru instruc
țiune într’o nouă edițiune. Aceste cărți să se potă fo
losi trei ani unulă după altulă, er după acestă timpă 
să se dea o nouă edițiune îmbunătățită. Pănă în diua 
când va apăre lista eărțiloră aprobate și in anulă șco
lară următoră pote alege fiecare institută cărțile după 
placă, Cărți cu totulă nouă să se potă folosi în anulă 
primă și fără aprobare. Esaminarea eărțiloră pentru 
scolele poporale să se încredințeze nu profesorilor^ dela 
scole înalte și medii, ci bărbațiloră distinși pe tăremulă 
instrucțiunei poporale. In a doua petițiă rogă pe mi- 
nistrulă să sisteze totală aprobarea eărțiloră pentru in
strucțiunea mediă - în casă că nu s’ar esecuta aeâsta> 
celă puțină să se schimbe aprobarea obligătăre într’o 
aprobare facultativă.

—x —
In contra orașului Clușiu s’au intentată deunătjile 

două procese. Întreprinzătorii francesl Pradier și soți

ceră o despăgubire da 80,000 fl., fiindă că au putută 
esploata mai puține lemne decum a fostă stipulată. Con- 
sorțulă măcelariloră clușienl, în fața apropiatei deschi
deri a noului abatoriu, cere o despăgubire pentru abatoriulă 
său de pănă acum.

—x—
Ministerulă de interne a anulată conlractulă direc

torului teatrului ungureștii din Clușiu, Alex. Csoka, și a 
permisă totodată, ca actorii să continue representațiu- 
nile ca consorțiu. Ca ajutoră momentană intendantulă 
Esterhazy a avisată 500 fl. Actorii însă refusă a forma 
ună consorțiu șt a continua întreprinderea pe propriulă 
loră risieă; au alesă din mijloculă loră o comisiune de 
5 membri, care să le represinte afacerea. Pănă la în
lăturarea crisei se va mai juca deocamdată. — Rău facă 
actorii că nu se adresăză la Kulturegylet, isvorulă „cul- 
turei“; li s’ară pute da ajutăre din fondulă banche- 
teloră.

—x—
După teatrulă din Clușiu, vine teatrulă din Tergu- 

Mureșiului care e în ajună d’a-șî vede societatea acto- 
riloră disolvată. — S’o scape Kulturegyletulă !

—x—
0 telegramă din Viena comunică, că epoca reîn- 

toreerei delegațiloră români însărcinați de a negocia 
coovențiunea comercială nu este încă fixată. Negociă- 
rile nu voră fi reluate decâtă pe la mijloculă lunei Fe
bruarie, după ce se voră stabili la BucurescI basele unui 
arangeamentă posibilă.

—x—
Comitetele și filialele reuniunei > Crucea roșia*,  care 

suntă chemate să întrețină în timpă de răsboiu spitale 
de reservă și stațiuni de întrămare a bolnaviloră, au 
începută deja cursurile pentru păzitdre de bolnavi și 
pentru transportatori de răniți. In Pojună s’a deschisă 
ună cursă de două luni, apoi în Pesta, în Timișdra, in 
Losonțu, Teușiu, Tirnau, Teresiopolă, S. A. Ujhely și 
Sigetulă Marmației. De asemenea e vorba să se începă 
ună asemenea cursă și în Brașovă.

—x—
Tergulă anuală ce s’a ținută la 29 lanuariu n. în 

Sebeșiu a fostă aprope ca ună tergă de săptămână. 
Marfă destulă, der mai n:ei ună cumpărătoră. Numai 
vite mari s’au cumpărată câteva de streini.

Bală filantropică se va da Joi în 10 Februariu st. 
n. a. c. în sala .Otelului Națională» din Blașiu, intru 
folosulă „fondului pentru ajutorarea studențiloră săraci 
în casă de bolă». Președinte: Aronă Deacă. Prețuia 
întrărei: Pentru persănă 1 fl. v. a. Pentru familiă de 
trei membri 2 fl. Pentru familiă de peste trei membri 
3 fl. v. a. Inceputulă la 7 și jumătate ore sera. Oferte 
marinimose se primescă cu mulțămită și se voră chita 
pe cale diaristică.

—x—
Spre orientare se aduce la cunoscința Onoratului 

publică, că «Reuniunea femeiloră române din Aradă și 
provincia» în ședința sa dela 11/23, lanuariu a decisă 
să aranjeze .Balulă*  său din anulă acesta, în favdrea 
fondului Reuniunei, pe timpulă întrunirei Sinodului e- 
parchială, în decursulă săptămânei după Dumineca To- 
mei, la care invitările îndatinate se voră face la timpulă 
său. — Comitetulu.

—x—
Ministrulă de interne a detrasă făiei anarchiste 

„Neue Zuricher Zeitung» debitulă poștală pentru țările 
coronei ungare.

— x—
Din Moloviște, Macedonia, se scrie „Telegrafului» 

din BucurescI: „Românii au începută în sfîrșită să se 
deștepte. După cum sciți, păn’acum scălele năstre func
ționau în case particulare, pe când scolele grecesc! car! 
mai că nu mai au elevi, ocupau localurile comunale. 
Locuitorii din Moloviște au începută a pune capătă a- 
cestei revoltătdre stări de lucruri. Ei au luată cu a- 
saltă scăla comunală și acum copii români învăță in 
primulă etajă, er Grecii s'au refugiată în catulă ală 
doilea. Archiereulă grecă a reclamată la autoritățile 
otomane; sperămă insă că guvernulă M. S. Sultanului 
ne va face in sfîrșită dreptate.»

—x—
In urma stăruinței Germaniei, guvernulă din Viena, 

Zice o telegramă, s’a hotărîtă a schimba pe d. Sig. 
Piombazzi, consulă austriacă la Filipopolă, care era în
sărcinată și cu ocrotirea supușiloră Germaniei. Se îm- 
pută acestui agentă relațiunile sale prea intime cu con- 
sululă Engliterei și simpatiile sale pentru regența bulgară. 
I). Piombazzi a fostă numită consulă generală la Odesa; 
în locuia lui la Filipopoli s’a numită d. Victor Steinbach 
von Hidegkue, consulă la Vidină.

—x—
La 19 lanuariu v., în Constantinopolă s’au făcută 

alegerile pentru scaunulă patriarchală ecumenică. S. S. 
loachirnă III, fostă patriarhă la Constantinopolă, a ob
ținută 33 voturi contra 19 date S. S. lui Dyonisie mi-
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tropolită lâ Adrianopolă, 13 mitropolitului din Heraclea, 
12 mitropolitului din Metelină, 11 mitropolitului dela 
Delkos. Restulă voturiloră s’a împărțită intre alțl dece 
milropolițl. Alegerea definitiva se va tace Dumineca 
viitdre, celă mal târziu, după ce Bdrta va li revisuită 
voturile și înapoiată consiliului ecumenică lista de 
mai susă.

Temeri de resboiu.
Se scie că e vorba să incepă in curândă trădări 

in Constanfinopolă, între ambasadorii puteriloră euro
pene împreună cu Porta, asupra cestiunii bulgare. încă 
nici nu s’au întrunită ambasadorii in acestă seopă, și 
temerile că trădările nu voră ajunge ia ună resultată 
bună au și ’ncepută a se ivi. Der chiar ajungendă am
basadorii la o înțelegere până la ună punctă, e destulă 
ca acâstă înțelegere să nu le convină Bulgariloră, neco- 
răspundândă intereseloră loră. In casulă acesta, cei din 
Berlină se temă de surprinderi, de o revoluțiă in Ma
cedonia provocată de parlidulă bulgară dela putere, său 
de o revoltă in Rumelia Orientală înscenată de Zan- 
koviștl.

In acestă privință în Belgradă au sosită sciri din 
Uskub, care semnalează o reluare a intrigiloră bulgărești 
pentru a da nascere la o revoluțiă in Macedonia. Pre- 
textulă aparentă ală acestei numărose întruniri a ațîță- 
toriloră este ridicarea unui monumentă în amintirea Ma 
cedonemloră morți in răsboiulă bulgaro-sârbă. Presența- 
in acâstă regiune a maiorului englesă Trotter, atașată 
militară la ambasada Engliterei la Constantinopolă, face 
să se presupună, că Anglia nu este streină de aceste 
mișcări.

De altă parte fâia oficiosă bulgară din Sofia »Ne- 
zawissima Bolgaria" pretinde, că refugiații bulgari află
tori in Bucuresci s au pusă in relațiunî cu refugiații 
bulgari din Constantinopole, în scopulă d’a ^provoca o 
răscolă în Rumelia orientală.

Se mai temă cei din Berlină, că prin stadială în 
care a ajunsă adi cestiunea bulgară, prin memorandulă 
lui Zankov inspirată de Rusia și prin conferințele ce le 
voră ține ambasadorii in Constantinopolă, mai curândă 
s’a apropiată, decâtă s’a înlăturată pericululă, că con- 
flictulă latentă intre Austro-Ungaria și Rusia se va ivi 
tocmai acum, când i s’a dată ocasiune d’a isbucni, din 
causa cestiunei bulgare.

Cei din Petersburgă din contră urmărescă cu cea mai 
viuă atențiune înăsprirea raporturilor dintre Francia și Ger
mania. O incăerare a acestor două state ar aduce după sine 
o acțiune a Rusiei in cestiunea bulgară și negreșilă o in
căerare cu Austro Ungaria, care nu va lăsa pe Rusia să 
pună piciorulă în Bulgaria cu putere armată. Rusia deci 
stă in așteptare, să vedă la ce sfârșită voră duce impu
tările ce și le facă reciprocă Francia și Germania, der 
mai multă acesta din urmă, care a și amenințată pe 
Francesi. Lucrurile se petrecă ca înainte de 1870, cu 
deosebire numai că cei din Berlină facă ei adi mai multă 
gură decâtă cei din Parisă, pe când aceștia tacă, der se 
pregătescă mereu. Dâcă provocările ce pornescu mereu 
din Berlină la adresa Francesiloră voră continua, cei din 
Petersburgă dică că Francia, care păstreză o atitudine 
corectă, ișl va perde răbdarea și va răspunde cu contra- 
p ovocărl.

Nu mai e nici o îndoială, că și Germania se pre- 
gătesce mereu. In cercurile înalte din Berlină domnesce 
părerea, că mai curendă ori mai târdiu trebue să ajungă 
Germania la o răfuială cu Francia. In casulă acesta 
Germania pune mare speranță in statele neutrale Belgia 
și Elveția, care voră împedeca pe Francesi d’a trece pe 
teritoriele loră spre a ataca Germania în flancuri, și le 
îndemnă a face pregătiri, ca armatele loră să aibă tăria 
d’a ține in frâu pe cei cari ară voi să între pe terito- 
riulă loră.

Ca provocări se potă considera dintr’o parte și ălta, 
dâr mai multă din partea Germaniei: discursurile lui 
Bismarck in Reichstag, ridicarea baraceloră germane la 
granița francesă, după cum spună oficiosele germane, ca 
răspunsă la ridicarea baraceloră francese la granița ger
mană; fortificarea continuă a granițeloră din amândouă 
părțile; întărirea garnisâneloră francese și germane și 
grămădirea de masse mari de trupe în Alsația-Lotarin- 
gia și la granițele ostice francese; oprirea esportului cai- 
loră din Germania în Francia, deși s’a dovedită că 
Germania a importată din Francia peste 13,000 de cai, 
pe când Francia a importată din Germania abia vr’o 
6000 de cai, oprirea esportului de scânduri din Germa
nia in Francia pela Dieuze. precum ne spune o foiă 
germană âlsațiană conchiămarea marelui numără de re- 
serviștl In Germania sub cuvântă că să esercite mânu- 
area puscei de repelițiă ș. a. Acum n’ar mai rămâne, 
decâtă ca să urmeze și nota ce se cjicea că Germania 
plănuise să o adreseze guvernului francesă spre a’i cere 
socotelă de înarmările și pregătirile de răsboiu ce le 
face; și să nu crâdă cineva, că s’a renunțată la acâstă 
notă, căci sciri și corespondențe din Berlină dau a în

țelege. că trimiterea ei e numai amânată, și atârnă de re- 
sultatulă alegeriloră pentru Reichslagulă germană, după 
cum voră eși favorabile său nefavorabile proiectului mi
litară la care Bismarck ține morți.șă, ca amânarea să 
dureze mai multă seu mai puțină timpă și prin urmare 
și conflirtulă franeo-germană să isbucnescă mai curendă 
seu mai tărcjiu.

Sciri militare.
România. Cetimă in .,Revista armatei” din Bu

curesci : „Luni, 5 lanuariu. a plecată la fabrica lui Krupp 
laEssen. o comisiune compusă din d-nii maior Ghițescu și că- 
pitanulă Tănăsescu din artileriă, pentru a supraveghia 
fabricarea a 165,000 obuse pentru tunurile de câmpă. 
precum și pentru a primi 9 baterii complecte și două 
baterii fără țevi ce suntă deja fabricate. — ..Națiunea" 
spune că la Birotechnia armatei domnesce de câtva timpă 
o mare activitate în fabricarea carlușeloră. 1 se spune 
că, cu mașinele de care dispune astădi pirotedinia, fie
care din ele păte fabrica pe fiecare Zi in termenă mediu 
câte una sută mii de cartușe. — Diarele din Bucuresci 
spună, că marchisulă de Bange , maioră de artileriă in 
armata francesă, atașată militară la ambasada francesă 
din Viena, a visitată regimentulă 3 de liniă din Bucu
resci. D sa a trecută prin tote camerile trupei, seolei, 
magazii și hale, a asistată la esercițiele unei companii, 
a gustată din hrana trupei și și-a esprimată în mai multe 
rânduri mulțumirile sale comandantului regimentului 
felicităndă armata română pe care, a disă d-sa, o gă- 
sesce instruită ca cele mai perfecte armate din Europa. 
D. maioră de Pange a visitată și scola militară.

Germania. In fabrica din Spandau se fabrică diua 
și noptea cartușe pentru pușcele cu repetiție. Admiralulă 
Caprivi, șefulă adiniralității germane, inspecleză tote por
turile militare. — După cum spune o telegramă din 
Berlină, numirea locotenentului generală Verdy, discipu- 
lulă favorită ală mareșalului de Moltke, ca guvernatoră 
alu Strassburgului, este privită in sterile militare ca ună 
actă politică fârte semnificativă in împrejurările actuale.

Francia „Daily News,“ după ce enumără forțele 
Franciei, dice: Prima liniă de apărare cuprinde cetățile 
Verdun, Toul, Epinal și Belfort și intervalele dintre ele 
suntă apărate prin forturi așa de apropiate incâtă nu e 
ună punctă ală frontierei care să nu tiă sub protecția 
tunuriloră. Decă prima liniă ar fi pătrunsă, Germanii 
ar da peste lucrările făcute la Reims, Laon, Langres, 
Dijon și Besancjon. ce formeză o a doua liniă mai tare 
ca cea d’ântâia. Statulă maioră generală din Berlină e 
convinsă, că totă terenulă e minată. Mai multă, dom 
nesce convingerea, că decă Francia e prevenită numai 
cu eâte-va ceasuri înainte de mobilisarea armatei ger
mane, ar fi imposibilă Germaniloră se înainteze Scrisore 
particulară, primită în Roma din rfavoia, anunță că cu 
tâtă marea contilate de zăpadă ce a cădută în partea 
aceea, guvernulă francesă urmeză lucrările întăririloră și 
acelea ale (ortificațiiloră. Aprovisionările de munițiunl 
suntă mărite pretutindeni.

Rusia. „Viener Tageblat," dă scirea, că generalulă 
Gurko, guvernalorulă Poloniei, a însărcinată mai multe 
comisiuni militare ca sâ stabilescă o rețea telegrafică sub
terană pentru a pune in legătură tâte fortărețele Poloniei 
și să se construiască poduri provisorii pentru trecerea trn- 
peloră. — „Corespondința rusă" află, că comandantulă 
trupeloră din circumscripțiunea militară din Moscva a ho- 
târită să întreprindă manevre de iârnă cu divisiunea 
grenadiriloră. Aces'e manevre voră ține 3 dile și voră 
avea de scopă să obicinuiască armata cu neajunsurile 
unei campanii de iernă. — Guvernulă rusă a coman
dată în Moscva o mare cantitate de instrumente hirur- 
gieale pentru armată cu terminală de predare de celă 
multă finele lui Martie.

Italia. Raporlulă anuală relativă la forțele mili
tare spune că armata italiană pâte ajunge la cifra de 
1,184,000 omeni, din care 884,000 pentru armata activă 
și 300,000 pentru reservă. — In curândă va apără ună 
decretă ală ministerului de răsboiu, care dispune intro
ducerea pușcei de repetiția în armată.

Elveția. C.onsiliulă federală ia diferite măsuri mi 
filare și face pregătiri pentru ună eventuală casă de mo- 
bilisare. Se telegrafiază din Berna, că se facă acum mari 
aprovisionărl de cărbuni de piatră, de târnă că, isbuc- 
nindă ună resbelă, cumpărarea să nu fiă prea a- 
nevoiosă.

Ultime sciri
Berlină, 1 Februarie. — piarulu „Post“ pu

blică unu articulfi prin care caută a demonstra 
că generalulfl Boulanger, sprijinindti-se pe șovi- 
niștii partidului radicalii și dominândft în același 
timpii massele paclnice ale populațiunii francese, 
este astăzi mai stăpânii pe situația decâtu cum 
au fostu Thiers și Gambetta. Ddr, după spu
sele (farului berlinesu, generalulu Boulanger nu 
p6te continua a domina situațiunea decâtu măn- 
ținendfl impulsiunea răsboinică a cărei inițiativă 
i s’a datu în modu voluntarii. Francia activdză 
înarmările sale cu o energiă înfricoșată. Genera
lulu Boulanger nu mai are forța necesară pentru 
a întdree națiunea francesă pe calea păcii, dâcă 
nu va voi să părăsdscâ locuiți încărcată cu im
putarea c’a puști pe Francia în fața unui mare 
pericold.

Viena, 1 Februariu. — „N. fr. Presse11 <}ice 
că articlulu răsboinicu alu (Jiarului berlinesu „Post“ 
dovedesce, că guvernulu germanu pune ca con- 
dițiune pentru păstrarea păcii retragerea mi
nistrului Boulanger. Prin amestecultî în

afacerile interne ale Franciei „Post“ vrea să 
provdce răsboiulîi cu Francia.

Bucuresci, 31 lanuariu. — Aici nu se scie 
nimicii de visita regelui Milanti, despre care a 
vorbită o f<5iă din Pesta.

DIVERSE.
Unu consorțiu de înșelători. — Căpităniasuperiâră 

orășenescă a Buda-Bestei fu încunosciințată de poliția 
din Londra despre faptele unui consorțiu, care e înfiin
țată pe lfipodromulă de acolo birouri de rămășagă, cu 
intențiunea de a înșela persâne lesne credătârea. In 
prospectele apărule în diarele englese și francese se 
spunea, că consorțiulă dispune de ună fondă de peste 
500,000 fr. și că sâ primescă rămășaguri ori câtă de 
mari. Cea mai mică sumă fă fixată cu 25 fr. Poliția 
care urmărea cn atențiune faptele a acestora în
treprinzători, se vâdu în fine silită a întreveni ares- 
tândă pe întemeitorii susnumiteloră birouri. Unulă 
dini re aceștia se dete de ună conte ungurescă cu nu
mele Anton Kalnoky, companionulă său se numi Ale
xandru Zand. Cercetările, cari urmară, dovediră că con
sorțiulă nu dispune de nici ună fonda și considerabila 
sumă ce a încasată a întrebuințat’o pentru scopurile salâ 
proprii. Poliția din Londra rugă deci căpitănia orășe- 
nescă să cerceteze, nu cumva respectivii au comisă și 
in Ungaria înșelătorii.

Domnii cei mici și domnii cei mari. — La stațiunea 
Hdd-Mezo-Vâsărhely se întâmplă săptămâna trecută o 
scenă caracteristică, pe care o descrie „Szegedi Hirad6“ 
precum urmeză: »La stațiune se predaseră 2000 de 
iepuri împușcați, resultatulă celei mai de pe urmă vână- 
torei făcute pe proprietatea contelui Kâroly. In același 
timpă apăru în edificiulă gărei o societate de mai mulțl 
domni. Unulă dintre aceștia, înbrăcată intr’ună simplu 
rocă vechiu cu cișmele pline de noroiu, se duse la cas- 
sierulă de mărfuri și-lă rugă a espedia imediată iepurii. 
Amploiatulă dise domnului să aștepte. Peste câtva timpă 
repeți acelașă domnă rugarea sa, der cassierulă îi răs
punse, ca să nu 10 molesteze mai multă cu acești „epurl 
proști." Domnulă se și încredința curândă după aceea, 
că iepurii, cari erau adresați unui vândătoră de vânaturi 
din Viena, intr’adevăru nu voru fi espediați cu trenulă 
celă mai apropiată. Mai merse încă odată la cassă și 
dise: >De nu voră porni îndată acei epurl, atunci să 
voră strica!" Impiegatulă replică în celă mai aspru 
tonă, că acestă slăruire insolentă e curată scandală ș. 
a. Necunoscutulă domnă întrebă acum „Unde este șefulă 
stațiunei?" — „Ce sciu eu ?“ fu răspunsulă „caută-lă 
dacă voesci a-i vorbi." Domnulă dise cătră ună hamală 
dela gară să aibă bunătate a căuta pe șefulă stațiunei. 
Hamalulă ii rîse domnului în față (Jicândă, că acesta nu
lă privesce pe elă. Domnulă nu se mai putu stăpîni 
mai multă și strigă humalului, „Caută îndată pe dom
nulă șefă de stațiune și spunei, că contele Ștefană Kâ
roly îlă salută și-lă rogă să’i trimâtă registru de plânsorl!" 
Urmă acum o mare scenă, constătătore din cele mai 
supuse scuse ale amploiațiloră, cari din fote ferestrele 
cereau iertare. Der cei cari nu suntă conți, ce nu voră 
fi audindă dela micii „domni" d. e. țăranii cari au afa
ceri pe la calea ferată!

Băfăliă într’o gară —Se scrie „Independenței belge" 
dela Râzien cu data de 21 lanuariu : „O adevărată bă- 
lăliă s’a petrecută ieri la Agde. O bandă de tâlhari s’a 
introdusă în depositulă de mărfuri, și după ce și-au alesă 
hoții totă ce le-au plăcută, se pregăteau să plece. Atuncea 
insă fură surprinși de cătră priveghetorl. La vederea 
impiegațiloră totă banda o luă pe fugă, căcjândă în mă- 
nele amploiatulă Boulerand unulă din bandiți. Acesta 
angagiă o luptă cu banditulă și, mai tare ca adversarulă 
îlă trânti la pămânlă. Atuncea să începu o bătăliă în 
tâtă regula, în care mai mulțl amploiați, fură răniți. 
Ceea ce este însă și mai ciudată, este că acâstă tenta
tivă criminală s’a reînoită și a doua Zi- In noptea de 
21, pe la orele 3 dedimineță, aceeași bandă de rău-fă- 
cătorî se năpusti, cu o cutezare ne mai pomenită, pe 
gară. Trei vagone ce erau așeZate sub marchisă, fură 
ridicate de tâlhari, și pe una chiar o deschiseră. La 
sgomotulă făcută, sărindă surveiantulă Boulerand, hoții 
o luară din nou la fugă, lăsândă însă de astădată pe 
locă două baloturi cu licuorurl pe care reușiseră să le 
sustragă."

* * *
Rectificare. In articlulă întitulată „Comassările“ 

s’au strecurată unele greșeli de țipară. Astfelă: în Nr. 6, 
pag. 3, col. I., rendulă 9 de susă, în locă de lată, să se 
citâscă latinesce-, același numără, pagină și columnă, rân
dulă 11 de josă, în locă de 3/s să se citâscă ’/s; aceeași 
pagină, col. 2, rândulă 7 din josă în locă de buea să se 
citescă bună. Nr. 8 pag. III, col. 2, rândulă 8 din susă.- 
in locă de in sumi să se citescă însumi-, col. 3 rândulă 
7 dela fine, în locă de Succinia coronata să se citâscă 
Puccinia coronata, rândulă 5 în locă de Succinia stra- 
minis, să se citâscă Puccinia straminis; idem în locă de 
Boragince, să se citescă Boraginee și Asperifoliacee. Nr. 
8, col. 1, rândulă 5 de josă in locă de muntele Kart să 
se citâscă muntele Karst.

Editoră: lacobfl Muresianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouxinlo la bursa de Viena
din 29 lanuariu st.

Rentă de surd 5« 0 . . . 96 95
Rentâ de hirtiâ 5“/, . . 88 80
Imprumutulă căiloril ferate 

ungare........................ 146 25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96x0

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei cii- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . 103.60
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.60 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

.mșfl............................  103 60
Bonuri cu cl. de [sortare 103 60
Bonuri rurale transilvane 103 60

n 1887

Bonuri croato-slavone . . 101.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................—.—
ImprumutulO cu premiu 

ung......................  116.50
Losunle pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120 50 
Renta de hărtiă austriacă 75.65 
Renta de arg. austr. . . 80 50 i
Renta de aură austr. . . 109 20 I 
Losunle din 1860 . . . 133.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 864 —
Act. băncel de credită ung. 287.25 
Act. băncel de credită austr.282.60
Argintulă —. — Galbin)

împărătesc! ..................6.—
Napoleon-d’orI .... 10.07
Măre! 100 împ. germ. . . 62 15
Londra 10 Livrea sterliuge 127.60

Bursa de Bu Miresei.
Cota oficială dela 16 Ianuarie st. v. 1887.

Cump. vând.

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

» convert. ;6°/0) 86*/, 87—
îinpr. oraș. Buc. (20 11‘.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) Wl* /4 102*/*

> » (5°/0) 85«/4 86 —
» • urban (7®/0l 99— 99*/,
• , (6®/0) • 91*/, 92’/.
> • l5°/o) ■ 8P/4 82 '/,

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

« » • Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.*/ a 18.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 — 2.03

din 1 Februariu st. n. 1887.

Cursulu pieței Brașovu

Bancnote roinânescl . . . . Cuini'. 8.44 Vânc . 8.46

Argint românesc .... . . » 8.40 » 8.42

Napoleon-d’orI................. . . « 10.02 * 10.06

. . » 11.30 > 11.33

Imperiali.......................... . . « 10.30 • 10.33

Galbeni ....... . . » 5.99 » 6.02

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

Ruble RusescI................. . . » 116.— > 117.—

DiscontulO . . . » 7—10®/, pe ană.

ABONAMENTE
la

(Gazeta Transilvaniei"
se potii face cu începerea dale 1 și 1 n 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîi a 
și posta ultimă.

Prețuia abonament ului este:
Pentru Austro-Uugaria:

. 3
. 6
. 12

ni

I

ale fiecărei luni, mai u sorti

se trimite esaetu arăt.ându-se

pe

>i

pe

trei luni 
ș6se luni . 
unu anii .

H. —
fi. —
fi. —

Pentru I’oinânia și străinătate:
trei luni ................................
șese luni...........................................20

40,, unu anu......................................

franci
n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?4

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fi. — er 10.
Pentru r e p eți rî se a c 6 r d ă

Pentru repețiri de 3— 4 ori
i j n V 5— 8 11

11 11 n 9— 11 ii

n n ii 12— 15 71

V 1) ii 16— 20 7 1
Dela 20 de repețiri în susu

Pentru anunciuri ce se publică 
voiri și reduceri și peste cele însemnate

u r m ă 16 r e 1 e r a b a t e:
10° 0
15° o
20° o

. 30° o

. 40° o

. 50"!
pe mai multe luni se facă în-

mai susfi.

-Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

bine/oiască a scrie pe cuponulft mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă. ADMINISTK. „GAZ. 7HANS"

Mersul u trenurilor^
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia l»redealfi-Bti«lapei*ta  și pe linia Teiasft-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale (le stata reg. ung.

PredealA-BiidapeNta Bu«8:i|»e»ta—S*re<lealfi

Bucurescl

Predealu

Timișă

BrațovS

Feldiora
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

T™*  Tren
accelerat pHrBone

Trenfl Trenfl 
omnibua omnibua

Trenfl 
de pers.

Tren 
accelerat

Tren ii 
omnihne

Trenfl 
de 

pereone

i

(

( 
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cneerdea 
flhirisfi 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aehirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciueia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

susă

.
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11 29
11.26
12 O
12.29
12 44
1.95
1.34
1.46
2<I9
2 39
3.01
3.08
3.14
3.53
5 10
5.31

Oradia-marc

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peita

Viena

(

(
(

(

7.30
1.14

1.45

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

8.00

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
1OU5
2.15
6.05

Nota: Orele de nopte suntă

Tipografia ALEXI Brașovft.

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia 
Ciueia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

7 ?0
11 05

2 02
+.12

3.10

Clușin

Apahida
Ghiriș
Cneerdea

Uiora
Vințulă de
Aiudă
Teinși» 
Grăciunelă
Blașă
Micăsasa
Cupșa mii
Mediașă 
fîlisabetopole

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 ltill Sigura
12.50

1.21!
2.02;
3.06
3.38
3.54]
4.05
4.50'
7.2+

Jlașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldibra

BrașovS

Timișă

Predoaln

Bucurescl

cele dintre liniile grâse.

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
17

6.24
6.431

8.58
9.28

7.33
8.04

(

1 13

1.55
2.53

3.28
9.351

11.00 
!1 19
12 30

2.(0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.C0
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43

Hârtia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, Zernescî.

8.00
11.40
2.31

Tren A 
amuibus

Teiușft- ^radft>Budapesia BudapeMa-Âradft-TeiușA.

Trenă Tre iG Trenă de Trenfl de Trenă Trenfl
nmnibufl omD.bua peradne peradne de persone omnihnj

Teiușfi 11.24 2.40 Viena 11.10 12.10
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josft 12.30 — 4.22 11.20 12.41 — .
Șibotft 12.52 — 4.50 4 10 5.45 —
Oră șt ia 1.01 — 5.18 Arad A 4 30 6.— 7.04
Siuteria tPiski) 2.03 — 6.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 — 1
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopft 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 3 55 9/8 —
Paulișft 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovațfi 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Avruti'i 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

8 42 — 4 52 Șîbotă 11.43 12.— —Wft
(l — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29

Budapesta — 1 — a 20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teluțd . 1 29 1.41 —

Aradii-Tinaiș6ra Hlanerla (Piski) Petroșenl

Trenă Tronfl de TreDfi Trenfl de Trenfl Trenfl
omnibna peniflne mixt persâne omnibna mixt

Aradrt 5.48 6.05 ălmeria 11.25 2.42
Aradulft nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sagh 6 44 — 6.58 Hațegft 12.46. — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 41
Tfnaișdra 9.02 — 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradfi Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenfl de TrenG Trenfl Trenă Trenfl
peredne peruane omnlbtiB de pers. omnibna mixt

Timlșâra 6.25 5.00 Petroșeul 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegft 12.42 — 9.01

- Aradultl nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AjrncJft 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


