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Brașovu, 26 Februariu 1887.
Tfitii lumea era curioșii să vedă, ce atitu

dine va lua guvernulă rusescu în urina esecu- 
țiuniloru cbn Rusciucu. Pan’ acum însă nu s’a 
produsu nici o schimbare în direcțiunea politicei 
acestui guvernă. Chiar și în cercurile diploma
tice francese se crede, că cu tote represaliile re
genței bulgare Rusia nu va eși din rolulu ei de 
până acuma.

Adevărată, că esecuțiunile din Rusciucu au 
produsu mare amărăciune în Rusia, căreia îi dă 
espresiune viuă panslavistulu Katkov în diarulu 
său „Moskovskija Vjedomosti." „Mdrtea loru 
de on6re (adecă a rebeliloră)" — esclamă Kat
kov. „va nasce eveneminte, va pune în mișcare 
istoria... noi nu vomă uita niciodată, că acești 
omeni au cădutu jertfă devotamentului lorii că- 
tră Rusia ca martorii aceloru legături strînse, ce 
leagă națiunea loră cu Rusia.“

F6ia din Moscva ar voi se facă responsa
bile pe „puterile Europei civilisate" pentru a- 
cestu „omoră," ce s’a petrecută sub ochii loru 
și cu „consemțămentulu loră secretă."

Cu t6te aceste Rusia pare a nu ave dorința 
de a interveni în Bulgaria, părăsindă politica 
ei espectativă de pănă acuma și „Novoie Vremia“, 
dă espresiune situațiunei cu următdrele cuvinte: 
„Totă ce se petrece acum în Bulgaria este o- 
pera puteriloru apusane cari suntă și respon
sabile pentru ea, și Rusia nu intenționez» de a 
le ușura gratia răspundere prin vre-o modificare 
a politicei sale.“

Cu alte cuvinte, guvernulă rusescu tempo- 
risăză, nu este decisă încă a mobilisa și a pune 
resolvarea cestiunei îu ascuțișulu săbiei, ceea ce 
dovedesce, că alianțele între puteri încă nu sunt 
perfecte, căci bine trebue să ne notămu, că adl 
totulu depinde dela gruparea puteriloru și nu 
mai p6te procede nici Rusia de sine stătătorii, 
fără de a sci mai înainte ce atitudine voril lua 
celelalte puteri.

In momentele de față se pare, ca tdtă greu
tatea situațiunei se concentrăză în Roma. Cu 
cine va merge Italia? Etă importanta întrebare 
a momentului, dela care depinde adl fdrte multă. 
„Temps“ din Parisu vrea să scie, că alianța Ita
liei cu Austria și Germania încă nu s’a reînoitu 
și asigură, că scopulă Italiei ar fi numai susți
nerea păcii și că acăst.ă țdră nu se gândesce a 
lua unu angagiamentă, care să o oblige a ră
dica într’unu casă eventuală arma în contra 
Franciei.

Cum vedemă, cestiunea bulgară stă în le
gătură cu multe alte cestiuni și în prima liniă 
cu cestiunea alianțeloră între puteri și nu trebue 
să ne mirămă decă se va mai amâna și acum 
soluțiunea ei și se voril face noue esperimente 
conchiămându-se ărăși Sobrania bulgară și aștep- 
tându-se ca ea să împace lucrurile în sensulă 
pretensiuniloru guvernului rusescu,

Nu e însă cu tote aceste nimicii mai ușoru 
cu putință, decâtă ca vr’unu evenimentă nepre
văzută să răstdrne tote combinațiunile și să facă 
de minciună tdte predicerile unei soluțiunl paci- 
nice a încurcăturei bulgare.

Regența bulgară, care a ajunsă a nu se 
mai încrede în nimeni, s’a plânsă, după cum 
asigură „Corespondența politică", și guvernului 
română din causa propagandei revoluțiunare, ce-o 
facă emigranții bulgari pe pămentulu României. 
In Rusciucu autoritățile bulgare să fi mersă așa 
departe pănă a suspițiuna și consulatulu română 
de acolo, la care au ordonată o perchisițiune do
miciliară, crecjândă că se află ascunși acolo in
surgenți, însă cercetarea n’avîi nici ună resultată.

Decă Bulgarii pretindă dela guvernulă ro
mână să estrădeze pe rebeli, atunci pretindă ceva 
ce ună stată liberă nu p6te împlini, dăr cre- 
demă, că este o dovadă de ajunsă pentru atitu

dinea guvernului română testimonialii ce i-lil dă 
întregulă corpii diplomatică, că s’a purtată în 
t6te privințele corectă.

Uneltirile ministrului Trefort.
Cetimă în „Magyar Tanitdkepzo" Nr. 4.:
Asupra representațiunei motivate a autorității pre

parandiei învățătorescl de stată din Deva, d. ministru de 
eulte și instrucțiune a ordonată, ca limba română să 
rămână și mai departe -ca obiectă de învățămentu obli 
gată pentru toți elevii institutului. Mai nainte elevii de 
limbă română și maghiară au învățată separată, adecă 
dela câte ună altă profesoră limba română; spre a în
văța acestă limbă cu mai multă succesă, autoritatea in
stitutului a cerută o astfelă de întocmire, ca toți șco
larii să învețe împreună limba română dela unu pro
fesoră.

„La invitarea acestei limbi — așa Aice ordina- 
țiunea ministerială — se nu se învețe literatura română, 
ci ținta sc fia esclusivu aceea, ca și elevii maghiari se 
potă înveța într’atâta limba română, ca sc potă fi insta
lați ca învețătorî în ținuturile de limbă română, cu copii 
se potă vorbi în limba lorii maternă și așa mai de
parte.“

„Etă că noi nu ne tememă de invățarea altoră 
limbi ale patriei. De aci să învețe matadorii principali 
ai naționalitățiloră nostre, că concetățenii noștri de limbi 
streine au mai mare necesitate d’a învăța limba țării, 
decâtă noi pe a loră.*

„De aci urmăză, că „patrioții", cu totă așa 
de „patrioticulu" ministru Trefort să facă bine 
să ne slâbăscă cu uneltirile de maghiarisare. 
Punctum !

Unu martiru politicii.
„Sieben. d. 'Lageblatti din Sibiiu publică sub a- 

cestă titlu ună articula de fondă, în care vorhindă des
pre protestările ce le-au provocată enunciațiunile lui Mo
csary în sînulă connaționaliloră săi maghiari și chiar 
între alegătorii șăi din Halas, dice între altele:

„Politiciloru maghiari, cari vădu soluțiunea 
cestiunei naționalităților!! numai în domnirea 
necondiționată și nețărmurită a maghiarismului, 
le a devenită incomodă Mocsary cu strigătele 
sale de Cassandră, ba li se pare chiar peri
culoșii.

Elă a trebuită să fiă dăr delăturată si încă 
iute și fundamentalii.

In văculu nostru luminată se înțelege, că 
nu se mai potă folosi mijldcele ce se folosău în 
văcurile trecute atâtă de adesea și cu succesu 
contra dmeniloră, cari aveu cutezanța a mani
festa păreri și convicțiuni proprie, ce nu erau 
părerile connaționaliloră seu a soțiloră lorii de 
credință. In dina de astădi lucrulu acesta se 
face într’unu modă mai delicată cu puterile de 
care dispune timpulu.

Discursulu lui Mocsary în favdrea dreptului 
de esistență ală naționalitățiloră nemaghiare a 
întâmpinată între connaționalii săi din parla
mentă desaprobare adencă esprimată în gura 
mare. Nimeni altulă ca ministrulă președinte 
Tisza însuși a pășită în contra lui Mocsary, es- 
primându-și „părerea de rău“ asupra acestui fiiu 
perdutu ală poporului maghiarii. După aceea 
a urmați! cruciada pe tdtă linia pressei maghiare, 
o nedemnă gonă, care însă pută să fiă sigură 
de succesulu ei.

Ar trebui să credă omulu, că nimicu nu pdte 
fi mai ușoru, decâtă a resfrânge cu argumente 
ale rațiunei politice, ale dreptului, său cu fapte 
pe Mocsary. dăcă acesta în adevăru a vorbită 
asemeni nebunii. Nimicu însă din tote aceste! 
Ei au suspiționatu și au insultată pe Mocsary, 
l’au declarată de ună bătrână slăbănogă și va- 
nitosă, l’au declarată de nebună, dâr nu i-au pu
tută resfrânge părerile".

Răspunde apoi aceloră foi unguresci, cari au 

înpntatu lui Mocsary inconsecuență, arătându, că 
elă în adevăru de 30 de ani totă aceleași idei 
le-a mărturisită. Nu totă aceeași se p6te 4* ce 
de parlamentarii și bărbații de stată unguri, cari 
în anii 1860, când n’aveau puterea în mână, 
promiteau naționalitățiloră munți de aură, dr 
acum nu vreu să audă de ele și nici chiar de 
legea de naționalitate. In fine foia germană si- 
biană esprimă speranța, că Mocsary va fi realesu 
și în dieta viitdre, căci elă luptă pentru o causă, 
a căreia victoriă finală e neîndoidsă. Stările ac
tuale interiore în Ungaria nu se potă susținâ 
pentru durată. Trebue în cele din urmă să li 
se deschidă ochii și Maghiariloră. Apoi încheiă 
cu următdrele cuvinte: „Fiă, ca patriotulu Lu- 
dovicu Mocsary să ajungă să vădă soluțiunea 
cestiunei naționalitățiloră în sensulă programei 
sale !“

SOIRILE DILEL
In articululă primă de erî amă vorbită despre 

uneltirile tontra școleloră românesci din comitatulă Clu- 
șiului. Etă cum stă lucrulă : Dr. Nagy Iozsef, medieulă 
primară din comitatulă Ciușiu, dintr’o visitațiune a sa, 
făcută in causa bolei epidemice de ochi, face ună ra- 
raportă despre situațiunea școleloră din părțile Huedi
nului. Pe basa acestui raportă, „Kolozsvar*  nu se pâte 
mira în de ajunsă, cum de tocmai in comitatulă Clu- 
șiului, în inmediata atingere cu centrulă Kulturegyietului, 
mai vîrtosă școlele românesci, și în deosebi în ceea ce 
atinge starea sanitară, se află întro stare atâtă de •bar
bară"; cele mai multe școle suntă înguste, cu necură
țenia, aeră greu mirositoru, nepodite, cu ferestrile sparte, 
IncălZitulă se face cu nisce sobe de cărămidă rele; totă 
copilulă de Valahă aduce cu sine dimineța câte ună 
lemnu, pe care ilă aruncă in sobă și pe când ar fi să 
se încălcfescă sala, espiră orele de prelegere. Așa se în
tâmplă acâsta in Crișeni, Sebeșii mari, Ciuciacă, jMeregyo, 
B6cl, Alunenl etc. fn Crișeni școla este de 1/a stînjină 
înaltă, cu 3 ferestri dintre cari câțiva ochi suntă lipiți 
cu hârtiă, podela lipsesce, murdăria e mare, soba este 
înlocuită eu ună cuptoră de cărămidă, se află în acestă 
școlă 60copii pe ună teritoră de 6—/^stînjini pătrațl. Totă 
așa raporteză Dr. Nagy că este și situațiunea șcăleloră 
din Sebeșii mari și Ciucia, și deși aci se află o esem- 
plară șcălă de stată, economii români își trimită copii 
loră la murdara școla gr. or. In Alunenl școla română este 
cercetată de 30 copii, dâr sala nu este mai mare de 4 
stînjini, copii stau pe piciâre înbuldițl în jurulă păre- 
țiloră, căci n’au unde să ședă. .Kolozsvar*  declară si
tuațiunea acestoră școle de «asiatică*,  și in causa acâsta 
s’a făcută și o inlerpelațiune în adunarea din urmă a 
comitetului comitatensă. Sperâză însă fâia ungurâscă, 
că inspectorulă de școle va lua disposițiuni energice, ca 
aceste școli seu să se’nchidă, seu să se ridice din >scan- 
dalosa' situațiune în care se află. — Va să dică, amă 
ajunsă sub stăpânirea ungurâscă acolo, ca înșiși Ungurii 
să nu potă altfelă califica starea școleloră din acestă 
stată, decâtă ca stare barbară și asiatică! E o mărturi
sire, cu atâtă mai prețiâsă cu câtă se scie de totă lumea, 
că totă câștigulă muncei amare a poporului română 
într ă în visteria statului și în fondurile Kulturegyleturilor.

—x—
In urma epistolei deschise, pe care d. Ludovicii 

Mocsary a adresat’o alegătoriloră săi din H das, partida 
independențiloră de aici a ținută ședință în urma căreia 
presidiulă partidei independente din Halas a trimisă lui 
• Egyelertes" următârea telegramă, cu data 6 Martie a. 
c.: .Partida independentă din Kiskun-halas în ședința sa 
de astădi declară cu hotărîre, că vederile deputatului die- 
tală Ludovică Mocsary esprimate în epistola sa adresată 
cu data 12 Februariu a. c. cătră cetățenii alegători din 
orașulă Halas, le primesce și aprobă chiar și în cele ce 
se referă la naționalități: că adecă despre disposițiuni 
federalistice nici vorbă nu p6te fi, că supremația Maghia- 
rimei nu se pâte trage la îndoielă, că legea pentru na
ționalități din 1868 este basa, pe care putemă încăpâ 
bine unii cu alții*  — despre ceea ce d-lă deputată die- 
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tală Ludovicii Mocsary va fi încunosciințatii prin presidin.

/

Subsemnați Dr. Farkas Jure, din Clușiu Kis Istvan, pre
ședintele partidei independente. — Independenții din Ba
laș au ținuta așader o adunare deosebită în afacerea Mo
csary Adunarea dinlftiu, care l’a desaprobată, n’a fostă 
dâr compusă din aderenții lui. Acesta o mărturisesce și 
«Egyetărtes,*  care scrie că conclus'ulo alegătoriloră din 
Halas, prin care se desaprobă atitudinea lui Mocsary in 

*) Dicemă și noi, nu foispan, ci „fișpană», cum es- 
primă poporulă, pentru a distinge era 'persecuțiunilora 
de a<jl de acea eră, când erau „comiți supremi» între 
cari se aflau și Români.

cestiunea naționalilățiloră, n’a fostă luată de tdte parti
dele, ci numai de elementele care i-au fostă contrare 
lui Mocsary și la alegere.

—x—
O telegramă din Viețui comunică, că delegații ro

mâni însărcinați cu negoeiările convențiunei de comerțu 
suntă așteptați acolo săptămâna viitoare.

— x—
D-lă Bartha Miklos, redactorulă foiei kossulhiste 

din Clușiu, vrendă să provoce partidele unguresc! la u- 
nire și frățietate în fața periculosei constelaliuni poli
tice de atji, ca argumentă între altele aduce înainte și 
cestiunea naționalitățiloră din Ungaria și luândă de e- 
semplu pe Români cjme: „Românii cu nimică din câte 
s’au făcută de 20 de ani din urmă nu s’au putută îm
păca. Avemu rege ungurescă, ei au numai împărată; 
avemă dietă ungurescă, ei au numai conventiculă din 
Sibiiu; avemă pressă liberă, ei o folosescă acesta nu 
mai pentru abusuri; avemă libertatea cuvântului, ei facă 
întrebuințare de acesta numai când în adunări ascunse 
aducă hotăriri secrete; avemă stindarde națională, ei to- 
losescă alte colori; avemă patriă comună, ei poftescă 
altă patriă și pe acăsta voiescă s’o rupă în bucăți. Ore 
cu sfată ar fi, ca acești frați la casă de răsboiu să ne 
afle pe noi, Maghiarii, împărțiți în două tabere?» Din 
aceste considerații îndemnă d. Bartha, ca la alegerile 
din anulă acesta guvernamentalii să ia o atitudine mai 
puțină dușmănosă față cu oposiția — Minunată stra
tegia electorală, numai câtă d-lu Bartha Miklos și-a tră
dată scopulă.

—x—
Legea gloteloru nu cuprinde referitoră la preoți și 

învețători nici o disposițiune specială, pentru aceea con- 
siliulă ministerială a aflată necesară a aduce ună con
dusă in sensulă căruia preoții suntă scutiți de acesta 
obligămentă, er învățătorii au favorulă a pute servi în 
loculă unde funcționeză, și incâtă suntă indispensabili 
pentru instrucțiune, potă fi și dispensați prin ministrulă 
dela înrolare în casă de mobilisare.

—x—
0 telegramă din Viena comunică: «țiece vagone 

încărcate cu munițiuni de artileria și 15 vagdne purtândă 
tunuri Krupp, au putută, mulțămită aulorisațiunii guver
nului, se plece in Bulgaria loculă de destmațiune ală 
acestui materială de răsboiu.*  O telegramă din Sofia 
mai spune, că se confirmă vestea, că guvernulu bulgară 
a încheiată la Londra ună împrumută de 20 milione 
jranci.

Ni se scrie din Varadia, comitatulă Timișului, că 
în 15 (27) Fauru c. corulă vocală de acolo a dată o 
producțiune, concertă cu bală, la care, pe lângă aceea, 
că ar fi succesă rău nemulțumindă pe publiculu ascultă- 
toră, s’ar fi petrecută și scene scandalose. Anumită să 
fi provocată aceste scene chiar președintele corului, învă- 
țătorulă G. T. A trebuită să intervină autoritatea pu
blică și să sisteze petrecerea. Se mai dice, că aminti- 

tulă învățătoră, cure e și com’nară peste învățători, pro
vo, ă adeseori scandale chiar și prin birturi în care multe 
nopți perde; trece ca denunțianlă și intrigantă mare. 
Tote acestea le face în teineiulă protecțiunei de care se 
bucură la superiorii săi.—Amă dori, ca învinuirile aceste, 
dintre cari amă amintită numai pe cele mai înn-i, făcute 
învățătorului G. T., se nu se adeverescă; er dâcă învi
nuirile suntă adevărate, atunci ceremu dela auloritatea 
nostră școlară din Caransebeșă să ia grabnice măsuri de 
îndreptare.

—x—
Fdia națională sârbescă „Uranică ’ Nr 23 publică 

ună avisă ală deputatului dietală M. Dimitrievici cătră 
alegătorii șerbi din patidulă națională, în care se pune 
in vedere o conferință generală pentru a se discuta și 
decide: dăcă în vederea forțeloră desvollate din partea 
adversariloră mai e cu cale se participe alegătorii șerbi 
Ja alegerile viitâre, care se voră face acum nu pentru 
trei, ci pentru cinci ani, și ală căroră resultală favora
bilă este mai multă ca nesigură? Loculă și timpulă con
ferinței se va ficsa într’o conferință mai restrînsă și se 
va face cunoscută în curendă, deocamdată deputatulă 
Dimitrievici face atenți pre alegători ea înainte de con
ferință se nu se angageze nimănui. — Va se cjieă se 
gândescu acum și Serbii la pasivitate.

—x—■
In lesprimu și împrejurime s’a simțită Vinerea tre

cută ună cutremură de pămentă in formă de valuri. In 
urma sguduirei — direcțiunea nordostică — s’au spartă 
multe ferestri, tablourile de pe păreți s’au pusă în miș
care, mobilele în unele locuințe au fostă aruncate unele 
peste altele. Cutremurulă nu s’a repețită.

—x—
„Spionulu muscălescu" ală lui „Kolozsvâr,» despre 

care din isvoră „vrednică de credință*  comunicase dilele 
trecute, că s’a prinsă la nunta unui „Valahă*  din comi- 
tatulă Treiscaune, a fostă ună cerșitoră vagabundă, care 
bendă puțină rachiu va fi voită pote să pună la probă 
„eroismulă patrioțiloră/ făcendă ca din glumă «unele 
declarațiunl prea indiscrete,' pentru cari solgăbirăulă din 
S. St.-Georgiu l’a condamnată la 8 dile aresta. Des- 
mințirea acăsta o dă «Szek. Nemz.," care de altmin
trelea admite, că cerșitorulă și-a jucată rolulă cu succesă, 
der cum că ar fi sciută să vorbâscă patru limbi — nici 
vorbă! Cu alte cuvinte li s’a jucată «patrioțiloră» o 
festă, care nu le pră face cinste, plus isvorulu „vrednică 
de credință!*

■—x—
După cum anunță foia ungurescă „Szilâgv,*  la Zelău 

au sosită 1300 pușcl sistemă iVenzel, pe seina gloliști- 
loră. cari, dice „Kolozsvâr*  nici nu s’au organisată.

—x—
Mișcarea poporațiunei Brașovului in 1886 a fostă 

următorea: au murită 783 brașoveni și 51 străini, ceea 
ce face în termină mediu 26 cașuri de morte la 1000 
locuitori. După religiune au murită 319 gr, orientali, 
222 evangelici de conf. augsb., 172 rom. catolici, 56 e- 
vangelici de conf. helvet, 14 mosaici; 394 de sexă băr 
bălescă, 389 de sexă fetneescă. S’au născută 966 copii 
vii (499 de sexă bărbăteseă, 467 de sexă fetneescă), t3 
copii morțl, 72 copii nelegitimi (7 4 procente). După re
ligiune s’au născută: 379 gr. orientali, 239 evangelici de 
conf. augsb., 236 rom. catolici, 89 evangelici de conf. 
helvet., 23 mosaici. Prin urmare poporațiunea a cres
cută cu 183. Copii pănă la 5 ani au murită 377, 

așaderă 47 9 procente, și 40 (20 bărbați, 20 femei) per- 
sone în etate de peste °0 ani.

—x—
Din Cracovia i se raporteză lui «P. LI.:" Tribu- 

nalulă țării de aci i-a fo-lu dată pe mână ună sergentă 
majoră rusă de gendarmeriă anume Mdiael Kriegvr, care 
făcuse în stațiunile Cracovia, Bochnia, Tarnow și l)em- 
bica desemnuri militare. Arestatulă era travestită și se 
dice că are complici, cari însă pănă acum n’a putută fi 
descoperițl.

—x—
Din Roma se comunică, că pater Beclx generalulă 

ordinului Jesuițiloră, a murită în etate de 92 ani.
—x—

l)-lă Ioană Catona, învățătoră în Cicudiu, s’a lo
godită cu d-șăra Elena Bucșia. -- Intr’ună ceasă bună!

Sitnațiunea Austro-Ungariei și a României
față cu incheiarea tratatului de comerciu.

„Economia Națională" scrie despre acesta urmă- 
târele :

«Nu avemă la ordinea dilei cestiune economică mai 
importantă decâtă cea privitore la incheiarea unui tra
tată de comerciu cu Austro-Ungaria. De aceea credemă 
că este utilă a se cerceta, care este situațiunea respectivă 
a celoră' două state, căci numai astfelă se va pute cu- 
născe intru câtă interesele nostre ne impună a face cu
tare concesiuni în schimbulă altoră concesiuni ce ni s’ar 
face.

Pănă acum s’a cretjută în monarchia vecină, că con- 
vențiunea espirată era câtă se păte d: avantagiâsă pen
tru România; că noi câștigămă mai multă sub regimulă 
convenționala decâta vecinii; că după espirarea acelei 
convențiuni interesele, cari au să sufere mai multă, suntă 
interesele române căci se credea cum că piețele din Aus
tro-Ungaria erau cele mai sigure și mai seriăse pentru 
desfacerea produeteloră nostre agricole și a viteloră. 
Acestea admise, la Viena și la Pesta mai cu semă s’a 
credulă și se crede încă, că se pote dobândi ună tratată 
de comerciu analogă cu convențiunea espirată, plus o 
convențiune veterinară, care să reguleze modulă cum are 
să se facă importulă și să specifice măsurile de polițiă 
veterinară.

Lăsândă pe vecini să credă ce voră voi, să cău- 
tămă a supune cunoscinței publicului română, cum stau 
perspectiva cele două țări acum, în prediua de a se în
cepe negociațiunile.

Și înainte de (6te pmtru ca cestiunea să fiă mai 
bine înțelăsă, să precisămă, că comerciulă nostru de es- 
porlă se compune mai în totală din cereale, făinuri și
animale vii, că acesta comerciu a fostă în cei din urmă
șese ani următorul ă, esprimatO în lei :

Anii Totalulu esport. Cereale și făină Animale vii.
1881 206,518,317 157,255,557 16,597,429
1882 244.730,190 197,920,416 10,877,538
1883 220.650.279 172,557,012 11,642,451
1884 184,115,512 136,181,619 7.600,121-
1885 247,968.201 188,711,105 6,355,465
1886 258.249,595 176.493,100 7,221,155

Cifrele ne spună, că trei pătrimi din întregulă nos
tru esportă se compune din cereale și vite; că în anulă 
celă mai favorabilă pentru comerciulă cu vite, adică în 
1881, aceslă comerciu de abia represintă 8 la sută din 
intregulă nostru comerciu, er comerciulă de cereale re
presintă în același ană 76 la sută.

Totă cifrele ne mai spună că, pe când comerciulă 
de esportă cu cereale a fostă 6re-cum permanentă, celă 
cu vitele s’a împuținată pănă ce s’a redusă dela 16 mi
lione numai la 7 milione.

Așadâr puterea nostră de esportațiune stă în ven- 
darea cerealeloră și în o proporția redusă în vite. în
trebarea este acum : cine ne cumpără mai multe cereale, 
cu alte cuvinte, care este tergulă celă mai importantă
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Incetățenirea iminirilorii străine și înstrăi
narea eeloriî române.

Nu e câtuși de puțină o noutate literară ceea ce 
afirmă, că tipăritorii t'au in strînsă legătură cu scriitorii

Toți inse se voră uimi despre ceea ce le voiu po
vesti, că pe când tipăritorii se silescă în România a în
locui cu cuvinte române cuvintele schimonosite ca zețar, 
zețăria, tvinkelak, șpalt și schif, în același timpă scriitorii 
încetățenescă în limba nostră o grămadă de cuvinte și 
numiri străine, înstrăinândă pe cele române.

De ună timpă încOce pe totă diua cetimă în co- 
lănele diareloră nostre cuvinte ca Reichstag, Statthalter, 
Landwelir, Landsturm, Fbispan*)  ș. a.

E adevărată că la introducerea acelora cuvinte și 
ale altora de neamulă lord eontribue în România în- 
tr’und modă specială traducătorii jidovi, cari nu sciu 
românesce, dela Agenția Havas și Agenția Liberă, der 
nu e mai puțină adevărată, că celoră cari sciu româ 
nesce și invârtescă condeiulO în mână le incumbă da
toria de-a nu privi cu nepăsare la dilnica strecurare în 

rubrica permanentă a serviciului telegrafică a acelorO 
numiri, pe care noi nu-le înțelegemu.

Din causa acestei nepăsărl amO ajunsă să vedemă 
prin diarele nostre asemenea construcțiunl românescl:

„Reichstagul a votată legea Landsturmului Sfatt- 
halterulă din Czernowicz a chemată Landwehrul. Fois- 
panul din Kronstadt a înființată o carantină la Ober- 
Tomoș.

Nu numai aceia cari nu sciu decâtă bună carte 
românâscă, der chiar și aceia cari mai sciu și alte limbi 
nu potă se ințelegă o asemenea galimatiă.

Pentru ca să nu ne facemă de risulă lumei ar 
trebui, ca său să scriemă cum se cade și cum se cu
vine, său să aruncămă condeiulă la o parte ca să nu 
mai chinuimă frumosa nostră limbă românâscă.

Ore n’ar ședea și scriitoriloră mai frumosO și n’ar 
înțelege și cetitorii mai ușoră când ar ceti:

„Farlamentulu (camera, dieta, adunarea, represen- 
tațiunea imperiului) a votată legea gloleloră. Guverna- 
torula din Cernăuți a chemată milițienii. Frefectuld (co 
mitele supremă) din Brașovă a înființată o carantină la 
Timișulă de susă ș. a.

MergendO însă înainte pe calea pe care amă por
nită, ca mâne o să ne pomenimu că cei răi de gură 
voră bărfi, că modernii noștri scriitorași au dată mâna 
cu cafegii din Bucurescî în ale căroră localuri nu se 
mai cere decâta „schwartz" seu „schwoortz'-‘ în locă de 

cagea și nu se mai aude decâtă zahl său zooohl în locă 
de plată.

Cu ușurința cu care scriemă și tjicemă astăzi 
Ober- Tomoș totă cu aceeași ușurință vomă pute dice 
mâne și Ober-Berg său Berg-Auf în locă de Predelfi și 
Puxendorf în loc-a de Posada ca și Sașii din Ardeald, 
cari din sătulă românescă Meri-din-dealu au făcută 
Marienthal.

Incetățenindă mereu cuvinte și numiri străine ș 
înstrăinândă pe cele române nu vomă mai avă să ne 
mirămă când vomă audi strigândă pe d. Hunfalvy cu 
documente la mână, că Românii suntă venetici în 
(era loră.

Neapărată când filologulă și istorieulă maghiară d. 
Hunfalvy a emisă o asemenea teoriă mai întâiu in pri
vința Ardeleniloră avea la mână fără îndoâlă charta mu
rală a d-lora Soeee, Sander și Teclu editată la Bucu- 
resci, și după cum tjică d-loră, desemnată și esecutată 
după cele mai bune date (?)

Avend în față ună astfelă de documenta necontes
tata pănă acum de toponimiștii și istoriografii noștri și 
pentru a pută sta și eu de vorbă eu d. Hunfalvy, am 
studiată cu deamăruntulă charta numită, care atârnă pe 
păreții tuturoră șcâleloră și redacțiuniloră din România, 
și eu sfială și cu rugare de ertare trebue să recunoscă, 
că mare dreptate are d. Hunfalvy, pentru că asemenea 
numiri cum suntă acele indicate pe charta menționată 
pâte în Mangiuria se găsescă dâr nu în Ardeală; d. e.; 



Nr. 45. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

pentru cerealele române? Tabela următâre, care înfăți
șezi esportulă nostru de cereale cu Anglia, Austro-Un- 
garia in lei răspunde la acâstă întrebare.

Anii Cereale esport. Englitera
1881 157,255,557 77,532,449
1882 197,920,416 92,876,242
1883 172 557 013 87 129 880
1884 136.1 82,614 59,966,820
1885 188.711,105 79,186,615
1886 176,493,100 99.540,058
Din cifrele de mai susă reiese:

Austro-Ung. 
45,801,130 
51,831,203 
46 333 006 
45 923.917 
59,995,426 
15,782,705

Ca tergulă mai mare pentru cerealele nost re este 
Englitera, care cumpără jumătate din productele espor- 
late din România;

Că Austro-Ungaria a fostă, pănă la espirarea con
vențiunei de comerciu, ală duoilea lergă importantă pen
tru grânele nostre;

Că îndată după espirarea convențiunei esportulă 
pentru Englitera s’a urcată, er in monarchia vecină de 
abia s’a esporlală a patra parte din câtă se esporta 
înainte, .și acestă esportă s’a tăcută in mare parte în 
cele dinteiu șese luni ale anului 1886, adecă când con- 
vențiunea era încă in vigore.

După cum am atătată in numărulă 5 ală Revistei, 
in artieolulă Esportulă din România în 1885 și*  1886, 
cerealele, cari pănăj acum se desfăceau in Austro-Un- 
garia, dela încetarea convențiunii, parte au trecută în 
Englitera, er restulă in Erancia, Olanda, Belgia și Italia.

Abrudbanya și Zalatna pănă la Ompolyicza.... Calea cea 
mai frumosă este dela Torda la Topanfalva. .. Ianculă 
este înmormântată la Kbrosbanya' (!)

Afară de „Convorbirile Literare* cu anevoiă credo 
că s’ar mai găsi cineva ca să afirme că acâsta ar fi 
țera Moțiloră.

Moțulă grăesee românesce și de aceea âtă cum ar 
traduce elă traducerea din „Convorbirile Literare^.

„Ținutulă Moțiloră începe dela Baia, se întinde 
peste Câmpeni.,... cuprinde satele de munte Albaciî, care 
este din susă de Câmpeni și de unde coborândn-te dai 
in valea Arieșului și mergi spre Abrudu și Slatna pănă 
la Ampoița.... Calea cea mai frumâsă este dela Turda 
la Câmpeni.... Ianculă este imormântată la Baia de 
Crișu (adecă esactă la Țebea).«

Ei bine, înțelegă ca d. Bergner, care nesciindă ro- 
mânesee să se folosâscă și d-sâ ca și Hunfalvy de charta 
murală a d-loră Socec et Comp., der nu pote odată cu 
capulă să-mi esplică cum se face ca d. Negruzzi în cali
tatea d-sale de savant academiciană și profesoră univer
sitară să publice în seriosulă d-sale organă asemenea 
zeflemele literare turcesc! in locă de convorbiri literare 
românesc!.

Bucuresci, Februariu 1887.
Teofilu Frâncu.

Așader, intru câtă privesee principalulă nostru ar- 
ticolă de esportă, adecă grânele, acestea după ce nu s’au 
mai putută desface in Austro-Ungaria, au apucată calea 
Occidentului, care ni-a cumpărată în 1886 tote grânele 
disponibile și cu prețuri avantagiose in raportă cu pre
țurile ce s’au desfăcută in 1885, când ne aflamă sub 
reg mulă conveționalu.

După ce cifrele ne-au încredințată, că cerealele
nostre șl au aflată alte piețe de desfacere, după ce li
s’au închisă târgurile auslro-ungare se trecemă la vite

Ecă care a fostă esportulă nostru de vite în totală
și in Austro -Ungaria in cei din urmă șâse ani, espri-
ni ați în lei :

Anii Totalula esportului Esportulu în Austro-Ung.
1881 16.597,429 15,231,229
1882 10.877.538 9,598,735
1883 11,642.451 10.315,085
1884 7,600,124 6.368.851
1885 6,355,465 2,987.428
1886 7,221,155 3.142,044

Resultă din aceste cifre că Austro-Ungaria a fostă
principalulă tergă pentru desfacerea viteloră nostre.

Că la 1881, rând granițele erau deschise viteloră 
nostre, noi amă vândută Austro-Ungariei vite cornute și 
rîmătorl pentru 15,281.229 lei, er după închiderea gra- 
nițeloră acestă comerciu a fostă redusă numai la rîmă- 
tori și chiar acesta a mersă descrescândă, pănă ce a 
ajunsă la neînsemnata cifră de 3.142,044 lei.

Că îndată după ce s’a închisă granița monarchiei 
vecine, comerciulă nostru de vite a apucată și dânsulă 
altă direcțiune, și merge desvoltându-se potrivită cu îm
prejurările.

Și pentru a pune pe cetitorii in posițiune să ju
dece elă singură siluațiunea, dămă aci următorele cifre 
cari represăntă în capete comerciulă nostru de esportă 
cu vite cornute și cu rimători, atâtă în totală câtă și in 
specială cu Austro Ungaria :

Vite cornute Rimători
Anii Totalu es In Austro- Totalulu în Austro-

portului. Ungaria. esportului Ungaria
1881 20,792 18,004 178 430 176,990
1882 2,260 162 136,317 132.479
1883 3,276 129 143,654 141,733
1884 3,209 320 73 648 72,138
1885 11.821 142 36,275 29,596
1886 17,619 265 45,027 41,855

Din aceste date reâse:
Că in 1881, adecă în plină regimă convențională

cu Austro-Ungaria, amă esportată in acestă țeră 18,004
capele de vite cornute și 176.990 rimători.

Cluiu in locă de Clușiu
Hahnagi > > Hălmagiu
Jlly n ■n llia
Mulbaeh (Sebeș) Ti » Șebișă și Săbișă
Kokelberg n n * Cetate de baltă
Selchen » > > Șeica mare.
Cocosna » w > Cojocna.
Aranyos • » » Arieșă.
Maresu > > Murâșă.
r. Miîlbachen n > jj necunoscută.
r. Hoar • r > necunoscută.
Noesig w » necunoscută.

Cum va sta lucrulă cu esactitatea numiriloră locali- 
tățiloră țârii românesci de pe aceea chartă Dumnezeu va 
sci, căci eu unulă totă ce mai sciu este că redactorii 
Convorbirilor iî Literare stau la aceeași înălțime toponi
mică ca și editorii loru.

Sătulă fiindă a ceti totă numai arliculi politici gaze
tăresc!, cari nu trăescă mai multă de 24 ore, m’am în 
cercată să-mi mai nutrescă suflefulă și cu scrieri literare 
românesci.

Pus’am mâna pe „Convorbirile Literare*  dela în- 
ceputulă anului și sălfândă de bucuriă am vedntu în 
sumară anunțată o traducere a lucrării d-lui Bergner nu
mită: „In țâra Moțiloră1*,  der râsfoindă am rămasă ea și 
spăriată când am citită:

.Ținutulă Moțiloră începe dela Offenbanya, se în
tinde peste Topanfalva .... cuprinde satele de munte
Alboc care este ală doilea în Câmpeni (?).... și de unde 
coborindu-te dai in valea Iui Aranyos, și mergi spre

Că dela închiderea graniței în 1881, s’a produsă 
fenomenulă următoră : de pe o parte în cei dintâiă ani 
comerciulă cu vite cornute a căzută dela 20 mii capete 
la două și trei mii capete; că la 1885 s’a ridicată la 
11,821 capete; și în 18761a 19,619 capete; cu alte cu
vinte, că cu tote că granița a fostă închisă despre A- 
ustro - Ungaria, noi amă ajunsă a vinde în aite țări a- 
celași numără de vile cornuto câtă amă vendetă în 
Austro-Ungaria, in 1881, adică când granița era des
chisă.

Că comerciulă cu rimători cu Austro-Ungaria s’a 
redusă și densulă treptată dela 1881 pănă la 1886, căci 
granița a fostă periodică închisă, astfelă că dela 176,990 
capete esportate in 1881, acestă comerciu a cădută la 
42,855 capete în 1886.

In (ine, că in ce privesee comerciulă cu rimători 
nu amu putută pănă acum afli alte piețe pentru desfa
cerea loră.

Așader, după espirarea convențiunei de comerciu 
cu Austro-Ungaria, situatiunea esportului nostru este: 
cerealele le-amă desfăcută în Englitera și în alte Iert, 
er vitele cornute amă ajunsă a le esporta in 1886 in 
numără totă alătăllde mare câtă esportamă și in Austro- 
Ungaria. Singurulă articolă pe care nu amă reușită a-lă 
desface pe alte piețe simtă rîmătorii.

Situațiunea nostră ca țâră de esportă nu a sufe
rită der o lovitură pre simțitore prin faplulă încetării 
convențiunei de comerciu Că amă încercată perderi, 
cine o contestă? Insă-aceste perderi sunlă așa de ne
însemnate, îneâtă nu potă atârna atâtă de greu in- 
câtă să ne decidă a încheia ună tractată de comerciu, 
care ar fi impovărătoră pentru agricultura nâstră și ar 
lovi in născânda industria. Se cumpănimă der cu cea 
mai mare luare aminte folosele și inconveniontele și să 
decidemă în conformitate cu interesele nostre.

Deșiu, Martie 1887.
Poporulă română din Deșiu in sera lăsatului de 

dulce, 27 Faură a. c , a avută ună felă de sărbătăre 
națională prin arangiarea balului său filantropică în fa- 
vorea fondului pentru edificarea nouăi biserici romftnescl. 
Acestă singură petrecere a poporului din carnevalulă a- 
cesta a reeșită preste asceptare bine in privința mate
rială și morală; semnă, că fiă-eare Română de aici este 
pătrunsă de lipsa ridicărei unei biserici mai corăspunde- 
tore timpului în tare trăimă. O petrecere poporală ro 
mâneseă atâtă de imposantă pănă acum n’a mai fostă 
in Deșiu; numărulă celoră întruniți a tostă aprope la 
500 persdne.

Comitetulă arangiatoră, in frunte cu d-Iă proto- 
popă Ioană Velle, s’a compusă din următorii poporenl: 
Teodoră Coleeriu. Vasile Petrișoră, Ioană Macicășianu, 
Ioană Romană, George Suleanu, Dumitru Condoră, Ioană 
Sichișană și Vas.le Bene, cari toți merită recunoscință 
pentru că, decă se va procede in totă anulă cu ase
menea energiă in adunarea baniloră pentru biserică, 
preste câțiva ani vomă ave capitalulă de lipsă, de vre-o 
6000 fl., spre a pute reîncepe lucrulă bisericei. între
ruptă încă din anulă 1877.

D lă protopopă ca colectantă a mijlocită urmălo- 
rele subscrieri dela inteligința din locă: Ioană Velle 2 
fl., Velle Sândorne 2 II.. Velle Săndor 1 fl., Augustină 
Munteanu 2 fl., Petru Mureșianu 1 fl., P. Anca 1 fl., 
Alexandru Rakoczi 1 fl., Simeonă Corpodenu 1 fl, Ioană 
Mureșianu 1 II., George Gradoviciu 1 fl., Alesiu Bogdană 
1 fl., Paulă Huza 1 fl., Fioreanu Hatasu 50 cr., Gabrielă 
Mânu 1 fl, Vasiliu Hosu 2 II, Dr. T. Mihali 2 fl., Alesiu 
Hosu 1 fl.; la olaltă 21 fl. 50 cr. In bală s’au primită 
ca suprasolvirî dela d-nii Vasiliu Casa din Cheșei 50 
cr. și Augustină Deceani 1 fi.

Din Gherla s’a colectată prin d-lă Petru Huza 
dela: Cineva 3 fl., Bilțiu 1 fl., Șerbană 1 fl., Coroianu 
1 fl , Vasiliu Popă 1 II., Borgovană 1 fl, Carlice 1 fl., 
Ioană Tomosvary 50 cr., Alexandru Duca 1 fl., Andreiu 
Anton 1 fl.. S. Galia 1 fl., Ioană Doleanu 50 cr., Cineva 
50 cr., Teodoră Lupu 50 cr., A. Todoranu 1 fl., Banda 
Iiies 50 cr, Nicolae Sima 50 cr., G. Pasica 1 fl., Mar- 
tină Câmpeanu 50 cr.; laolaltă 19 fl. 50 cr.; suma totală 

187 fl. 75 cr., din care subtragendă spesele de 45 fl. 
25 cr., rămâne venită curată 142 fl. 50 cr., car! s’au 
adausă la fondulă bisericei, sporită astfelă la 3200 fl.

Ne implinimă o datorință plăcută adueândă pe calea 
acesta tuturoră sprijinitorilor^ petrecerei și scopului 
ce-lă urmărimă mulțămită publică. Ne luămă voiă tot
odată a propune onoratei inteligențe române din Deșiu, 
ca și in vâra viităre să arangeze în acestă centru ală 
municipiului — cu 9 )°/0 Români — in scopulă edifi- 
cărei bisericei, ună bală românescă pentru inteligență, 
prin ceea ce credemă că s’ar da ună bună ajutoră în 
causa reedificărei bisericei, întreruptă de atâta timpă 
din causa lipsei de mijldce.

ȘîregqnuMi.

Ultime sciri
Viena, 9 Martie. — „Wiener Abendpost“ 

află că Regele și Reginv României se vorfl duce la 
Berlină spre a asista la serbările aniversărei a 
90-a a (Ulei nascerii împăratului Willielm în 22 
Martie.

Pesta, 9 Martie. — „Pester Lloyd“ (Jice, 
că e autorisatfi se declare ca falsă soirea că Im- 
pârat.ulu Franciscu Iosefă ar fi disu comitelui 
Andrassy, la balulfl Curții, că resbelulu e aprdpe 
cu neputință. Imperatulu nu a 4'8^ nimicii ce 
ar pute fi tălmăcită în sensulă acesta.

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

BERLINtJ, 10 Martie. — Dieta imperială 
discută proiectulfl militară. Intâiulfl paragrafă, 
care stabilesce septenatulă, s’a primită cu 223 
contra 48 voturi; au fostă 83 abțineri. Ală 
doilea paragrafu s’a primită cu 247 contra 20 
voturi; eelelalte paragrafe s’au votată unanimă, 
întregii centrulă, afară de 7 membri, s’au abți
nută dela votă.

BUCURESCÎ, 20 Martie. — Senatulă a 
acceptată proiectulu de lege, care ordonă imediata 
organisare a milițiiloru.

DIVERSE.
Fi-va resboiu? — Va fi! Neapărată, râsboiu tre- 

bue sâ fiă, pentru că împâratulă a promisă Muscalului 
la anulă 1849, că-i va da ună sacă de galbini pentru că 
i a scăpată țera din buclucă eu ocasiunea revoluției din 
1848, der împâratulă nostru nu s’a ținută de vorbă și 
de aceea împSratulă Muscaliloră vrea acum sâ scotă cu 
puterea dela împâratulă nostru saeulă cu galbini pe care
i l’a promisă, din care causă râsboiulă nu se pâte în- 
cunjura. Așa se vorbesce acâsta de politicii țărani dela 
sate in comitatulă Hunedorei.

Nu mai este filoxeră. — O descoperire din cele 
mai importante pentru comerțulă horticolă. In ședința 
din 7 Februarie 1887, la Academia de sciințe din Paris, 
d-nii Couasnon și Salomon au comunicată că, după multe 
cercări și esperiențe ce au făcută, au descoperită cu celă 
mai mare succesă distrugerea în totală a gândacului câtă 
și a onâloră filoxerei prin opărirea tulpinei și a rădăeinei 
viiloră cu apă fârtă de 45—50 graduri centigrade ; planta 
nu se vatămă de felă. Când o plantă, fiă chiar delicată, este 
in buchetă seu in ole, și se găsește sub prepusă de filoxeră 
pote fi pusă cu totulă 2—4 minute în o baiă de apă 
fârtă de 50 grade centigrade; nu se vatămă câtă de pu
țină planta.

Inblânditore de șerpi. — In teatrulă Eden din Parisă 
se produse de timpă îndelungată voluptosa Negră Miss 
Mercedes cu dresații ei șerpi uriași. Intr’una din <Jile
ii trăsni unui tenâră principe parisiană prin minte a 
curta pe dama cea nâgră. Acesta dispăru cu elă lă- 
sândă in teatrulă Eden șerpii ca orfani. Animalele suntă 
adăpostite intr’ună ’cufără mare, nutrimentulă li-se dă 
printr’o țevă, însă nimeni nu cuteză a se apropia de ei. 
Direcțiunea a plătită chiar datoriele înblân()it6rei de șerpi 
pentru a’i lace reinlorcerea mai plăcută, pe tăte colțu
rile stradeloru se vădă anunciurile desperatei direcțiuni: 
• Mercedes, reîntorce-te la șerpii tăi," — pănă acum fără 
resultată.

Glumă brutală. — Din Antwerpense scrie, cu data 
de 26 Februariu: Eri seră pe la 9 dre apăru în ospă- 
tăria (Bois de Pontisse) în Herstal, unde serbătorea vr’o 
15 persdne. îngroparea carnevalului, ună omă îmbrăcată 
femeesce Unulă dintre cei de față voi a improvisa o 
glumă de totă nesărată. Elă stropi hainele deghisatului 
cu pelroleu, le dădu focă și într’o clipă fu omulă ase
menea unui stâlpă de focă cuprinsă de flăcări. Ceilalți 
comeseni, în locă a’i da ajutoră, inpinseră pe sermanulă 
afară, unde răuși unui trecătoră a înăbuși foculă. Ime
diată Iu adusă ună medică, care declară starea nenoro
citului ca fără speranță. In adevără după vre-o câteva 
6re de chinuri grozave muri sârmanulă. Răufăcătorulă fu 
arestată chiar în aueeași seră.

Editoră: Iacobfl Mureșianu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouisulu
9din

Bursa de Bucii resciIa bur«a de Viena
Martie st. n. 1887

Bonuri croato-slavone . . 101 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 98.50
Împrumutul^ cu premiu 

ung.................................. 118 80
i Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 50
Renta de hărtiă austriacă 78.10

I Renta de arg. austr. . . 79 60
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 132.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ £58 49
1 Act. băncel de credită ung. 285.85 
. Act. băncel de credita austr.276.20
ArgintulO —. 

împărătesei
Napoleon-d’orI . . .
Mărci 100 împ. germ. . . 62.75
Londra 10 Livres sterlinge 128.25

96 60
85 90

Rentă de aură 5°/0 . . . 
Rentă de hărtiă 50/0 . .
Imprumutulti căilord ferate 

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

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

Amortisarea datoriei 
lorfl ferate de ostă 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 112 —

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.............................. 104.00
Bonuri cu cl. de (sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

148 45

căi- 
ung.

. . 124 — 
căi-

Renta română (5°„).
Renta rom. amort. (5° 0)

» eonvert. (6°/0) 
tmpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 
Credit fonc. rural

n
>

»
urban

Cump.
88 —
91*/ 3
83—

I

Galbiul
................. 6.03
. . . . 10.14

» » \ i0 *

’ (5»/0) •
națională a României 500 LeiBanca

Ac. de asig. Dacia-Rom.
< » » Națională

Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

20.50
1.98

21.25
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 10 Martie st. n. 1887.

99
87>/a
96l/t
90‘/<
79—

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.24 Vend 8.38

Argint românesc................. . » 8.30 i 8.35

Napoleon-d’orI..................... . » 10.09 10.14

Lire turcesc!.......................... . » 11.44 • 11.48

Imperial!.............................. . » 10.44 • 10.48

Galbeni.................................. . » 5.97 > 6.02

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

Ruble Rusesc!..................... . « 116.— > 117.—

Discontulă ... » 7—10°/0 pe ană.

Publicatiune de licitația.
Pentru asigurarea edificărei bisericei gr. cat. în Șomcuta-mare se 

va țină licitațiune publică la 25 Martie 1887 st. n. în opidulă Șomcuta- 
mare în cancelaria opidană.

Spesele edificărei suntu preliminate în suma de 28,1 lo fi. Oo ci. 
Condițiunile licitațiunei, precum și planulă bisericei edificânde se 

potu vedă în t6tă diua înainte de amătji la subscrisulu curatore primară 
alu comunei bisericesc! gr. cat. din Șomcuta-mare.

Toți acei întreprinzători, cari după legile de industriă au drep- 
tuliT și vreu a concura la acesta licitațiune suntu provocați prin acbstă 
publicațiune, a se presenta în loculu și diua susti amintită seu în peișbnă, 
seu prin plenipotențiarii provădutu cu documentele recerute, ori a trimite 
oferte legale pe lângă depunerea cauțiunei de 5°/o a suinei de 28,115 fl. 5 c.r.

Ofertele atâtu verbale câtu și în scrisu care nu voru corăspunde 
recerințeloru de mai susu nu se voru lua în considerațiune.

E necondiționată de lipsă, ca ofertele date în scrisu să conțină. 
atâtu cu numeri câtă și cu litere suma, pentru care întreprindătorulu 
primesce edificarea, că cunosce condițiunile edificărei și referințele locale, 
și că condițiunile le primesce pentru sine a fi deobligătdre.

Ofertulu dată în scrisă ori verbală pentru întreprinețătoră va fi 
îndată deobligatoru și nerevocabilu, ără pentru comunitatea biseiicescă 
gr. cat. din Șomcuta-mare numai după aprobarea consistoriului episco- 
pescă gr. cat. din Gherla.

Șomcuta-mare, 25 Februariu 1887.
1-2

P. Dragoșu, 
curatori) primari).

Nr. 12/1887. c. adm. Publicatînne.
9

Comisiunea esmisă pentru administrarea aveiei bisericei gr. or. din 
cetatea Brașovului dela Sf. Treime voesce a edifica și ecuipa din nou 
m6ra aflăt.dre în comuna Poiana Mărului Ia valea lungă.

Spesele sau statoritu cu 1676 fl. 39 cr. v. a. Intreprindătorii 
își potă preda ofertele loru provădute cu unt) vadiu de lO°/o curatori- 
loru încredințați cu pertractarea oferteloră, care pertractare se va țină 
la 21 Martie a. c. 11 bre a. m. în cancelaria bisericei la Brașovu târgulu 
cailorii sub Nr. 34.

Planulă, preliminarulă și condițiunile se potă vede la notarulu co- 
misiunei Iordanu I. Munteanu assesoră la scaunulă orfanală.

Brașovu în 5 Martie 1887.
In numele comisiunei administrative

Curatorii esmiși:
Tlioinas Langer m. p. Iordan I. Munteanu m. p.2—3

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primită c|'a,’ulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă. ADMINISTli. „GAZ. 71ÎANb“

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

pe linia T*redeaSft-Bu«Uj>e  «ta și pe linia Teiusft-Aradfl-Kudapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Vredealit-ÎSitda p®sta BSudapesto —Predeahi

BucurescI

Fredealu

Timișa

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalvp 
Homoroda
Hașfaleu

Sighișân 
Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mici 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
TeiasCi 
Aiudă 
Vințuld de sui 
Uiâra 
Cucerdea 
Sbirisd 
Apahida

Cluțiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișd 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucii 
Bratca 
Rfev 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhe 
Vărad-Velințe

Oradia-marp

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

TreuS Tren Trena 
do accelerat omnibua 

persone

Trenfi 
omnibusI

( -
—

( - —
—

7.47 _
8.24 _
8 51 _
9.14 _
9 51

. 1 03 __ 1
11.29 ■
11.26
12 00 - 1
12.29 __ i
12.44 __ 1

1.05 _
1.34 __ 1
1 46 -
2.09 __ 1
2.39 __
3.01 _
3.08 __ 1
3.14 _
3 5-
5.10 _
5.30 —

( - 6 03
6.21

— —
— —
— —
— 7.14
— 7.43
— —
— —
_ 8.22
— 8.48,

y — —
— 1

( — 9.13j
( — 9.18

10.38
— 12.20;
— 2.15

( - —î - 8.00

4.16
5.02
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10 16
10.57

11.1911.31
11.52

12.31
12.48

1.22
2 18
2.48
2 56
3 64
451
5.28
5 56

10.55
1 23
3 24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte sunta

Tipografia ALEXI Brașovă.

7.30
1.14

1.45

2.32

8.00
8.36,
9.0.
9.32

10. t
10.5.
12 10
12.50

1.211
2.02 
.-•.06
3-38
3.54
4.05|
i.5n
7.2 t

V iena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Veleucze 
Fugyi-Vâsârhelj 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiâra
Vințuid de st 
Aiudâ
Teiașă
Crăciunela
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mit 
Medlașă 
Elisabetopole 
ftgișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Rrațovii 

Titnișă

Predeal ti

BucarescI

cele dintre liniile grâse.

1 Trenu 1 Tren Trenă Trenu 
de pers, 'accelerat omnibufll de 

, peraone

11.101 —
3.107.40 2.- 6.20

11.05 3.58 7.38j 9.34
2 02 5.28 5 40 11.26
4.12 6.58 9.14 '.38
_ _ 9.24 2.06

— 9 41 2 17
7.33 10.19 2.40

_ 8.04 11.38 3.24
_ 12.18 3.47

_ — 12.5+ 4.07
. TT 8.58 1.57 4.33

—— 9.28 3.11 5.15
_ _ .—- 3.40 5.31
— — 1.15 5.55
__ _ — 4.36 6.07
_ _ 4.58 6.24
- 10.28 5.26 6.43

11.00 __ — —
11 19 _ — —
12 30 _ — —

1.01 _ — —
1 06 _ — —
1 13 _ _ — —

. 1.20 _ — —
1 41 _ — —
2.00 _ _ — —
2 35 _ — —
2.48 _ — —
3.20 _ — —
3 36 - — —
4.00 _ — —
4.35 _ — —
5.12 — — —
5.37 — — 1
7.02 — — -
7.43 — —
8.11 — — —
8.41 — —
9.21 — —

( — 1.55 —
— 2.53 ~~

( “
( — 3.28 —

9.35

Trenfi 
omuibus

8.0'J
i 1.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Buda pesta-Aradfi-Teiușfi..'S'eiușft- t.?.'««ildî"]Kud«.ji estii

Tren fi 
omnibufl

Trejii
otnmbus

Trenu de 
pentdne

Trenu de 
peradne

Trenil 
de peraone

Trenfi 
omnibm

'it'i-CIIMS 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iuiia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințultt de josu 12.30 — 4.24 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 feZOlliOK 4.10 5.45 —
Orășiia 1.01 — 5.18 Ar^dii 4.30 6.— 7.04
Siraeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branieica 3.23 — 7.02 Paulișâ 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 — 1
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna- Lipova 6.47 — 10 27 Uia 8 55 9/8 —
Paulișii 7.28 — 10.42 Branieica 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad fi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szelliok !; 8 42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

( — 5.12 Vințulă de josti 12 18 T2.29
SJudapesta - 1 a 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Telușfi . 1 29 1.41 —

SSiraerSa (Piski) PetroșesilAradti-'TImliștârs

Trenă 
o unt bun

Trenă 
omnibnt

Trenă de 
peradne

Trenu 
mixt

Trena 
mixt

Aradii
Aradul! nou 
Năme»h-Sâgb 
Viiga
Or ezitai va 
Merczifalva
Tlmișâra

5.48
K. 19
6 44
7.16
7.47

9.02

Hârtia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, ZernescI

Trenă de
peradne

6.05
633
6.58
7.29
7.55

9 08

Simerla
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
Petroșenl

11.25
11.58
12.46
1.37
2.24
3.05
3.37

2.42
3.25
4 16
5.11
5.58
641
7.12

Tianișdra-Aradft

Trenă de Trenu de 
peradne pereâne

Trenă 
omnlbup

Petroșeni—Simeria (Piski)

TiiuișAra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
N&aeth-Sâgh 
Aradulă nou
Airndfi

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.00 Petroșei»!
Banița
Crivadia
Pui
Hațegil
Streiu
Siwerla

Trenfi 
de pere.

Trenfi 
omnibua

Trenfi 
mixt

10 07 6.10
10 48 _ 6.53
11.25 — 7 37
12.05 — 8.20
12 42 — 9.01
1.22 9.52
1.53 — 10.31


