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NOU ABONAMENTUla
GAZETA TRANSILVANIEI/4,1
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe unii nou 

abonamente pe triliniiuliî Aprilie, Jlaiu și Iiiniii, la 
care învifămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

l’retulu abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria:pe trei luni„ șese ,,„ unu anu

Pentru România și străinătate:pe
face

trei luni 10 francișese ,, 20unu anu 40

mai ușorii

3 fl.6
2 „

Abonarea se p6t,e 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorfi de păn’acuin li-se recomandă 
a însemna pe cnponu numârulu fâșiei sub care 
au primită (Jiariiln.

Domnii cari se voră abona din nou sd binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

si mai

pentru fabricatele ordinare și de luxă ale in
dustriei austriace. La rendtdi'i ei România va 
trebui și ea să facă concesiuni analdge pe acestă 
tăieină. Se pare însă că mai vertosă în ceea-ce 
privesce fabricatele ordinare, guvernul» română 
n’ar fi aplecată a satisface pe deplină cerințeloru 
guvernului monarchiei nostre. Și aci este difi
cultatea.

Delegații guvernului română deocamdată nici 
n’au voită să între mai afundă în discuțiunea 
tractatului de tarifă , declarândă că trebue să-și 
ia instrucțiuni nouă la Bucuresci, de unde se 
voră îeîntârce în curendu.

Nu putemă decâtă să dorimă în interesulă 
monarchiei ndstre și ală României, ca în tim- 
puhi sărbătoriloru să le succădă și unora și al
tora a afla modalitatea de multă căutată spre a 
învinge în cele din urmă dificultățile esistente și 
a ne presenta ca ou roșu de Pasc! convenția co
mercială.

Cetatea de baltă, 31 Mărțișoră 1887.

Brașovu, 27 Martie 1887.
Delegații guvernului română pentru înche

ierea convenției comerciale au plecată din Viena, 
der negoeiările nu s’au ruptă, ci numai s’au în
treruptă, din causa sărbătoriloră Pasciloru.

Așa stau lucrurile cu convenția pănă în 
momentulă de față. Și einn că nu stau tocmai 
bine, deși speranța într’o înțelegere definitivă încă 
nu este perdută, o dovedesce faptulu, că dele
gații români au plecată la Bucuresci fără ca să 
fi succesă a se stabili cu ei măcară o înțelegere 
principială, nici asupra eonvențiunei veterinare 
și nici asupra tractatului de tarife, ce este a se 
încheia.

Din convorbirile avute reiese, că România 
doresce să încheie tractatulă, ddră vrea totă o- 
dată să-și asigure și condițiunile, ce le crede ea 
de lipsă pentru a-și pută crea o industria națio
nală. Cu alte cuvinte, ca să ne folosimu de 
vorbele unui diaru din Clușu, România nu vo- 
iesce să se convingă de necesitatea că ea trebue 
să premergă cu esemplulu pe tăremulă concesi- 
uniloră.

Voindă să fimu drepți nu le putemă împuta 
Românilor», că să străduescă ași asigura câtă 
mai multă interesele economice și industriale, 
dără, dăcă este vorba de concesiuni, atunci a- 
mendouă părțile trebue să se apropie una de 
alta cu câte-ună pasă.

De aceea ne-am bucurată vătjendă, că gu- 
vernulă austro-ungară a făcută față cu impor- 
tulă viteloră din România însemnate concesiuni 
guvernului română. Așa, de esemplu, s’a con- 
cesu că în casă când s’ar ivi b61ă de vite în
trunii districtă alu României să nu se închidă 
intriga frontieră, ci numai partea din spre t.eri- 
toriulă infectată. Mai departe s’a concesă și im
portul» de vite de pășune sub 6re-cari precau- 
țiuni mai mari și s’a garantată, că preste totu 
nu se voră lua față cu România măsuri de con- 
trolă mai stricte, ca cele ce esistă și în rapor
turile cu alte state.

Delegații guvernului română, se (Jice, au 
făcută objecțiuni numai în contra a două puncte 
ale convenției veterinare, der nu se spune, cari 
anume simtă aceste două puncte. Se asigură 
dealtmintrelea, că deelarațiunile delegațilorii ro
mâni au făcută asupra, delegațilorii austro-ungari 
împresiunea, că suntă mulțumiți cu concesiunile, 
ce li se pună în perspectivă.

Multă mai mari simtă greutățile, ce esistă 
cu privire la stabilirea tarifului vamală pentru 
mărfurile, ce se voră esporta din monarehia 
ndstră în România. Din partea guvernului aus
tro-ungară se pretindă aici însemnate concesiuni 
mai alesă pentru productele ordinare ale indus
triei de casă din Ardeal» și Bucovina, precum și

Comitetul» centrală electorală română din Sibiiu, 
in vederea, că Comitetele maghi ire centrale și municipale 
de timpuriu s’au îngrijită pentru mișcările electorale ale 
viitorului periodil parlamentară de 5 ani, și că în comi
tate, partidele interesate au și procedată la candidarea 
deputațiloră loră: la 7-a I. c. adresă a 5-a circulară eă- 
tră toți alegătorii români din Transilvania și Ungaria, fă- 
cendu i atenți la cele de întreprinsă și indrumândă clu
burile nostre naț ouăle române ci de timpuriu se ’șî țină 
conferințele de constituire (organisătore).

Clubulă nostru națională română concentrată in 
Dicio-Sân-Mărtiml nu sciu să fi ținută—in timpulă dela 
1884—nici o conferință, ba alegătorii clubului nostru pănă 
astădi nu sciu nimica despre cele pertraclate la 1884 
ui conferința comitetului centrală electorală română din 
Sibiiu.

beci, pentru ca de o parte—pe viitor»—pentru in- 
lărdiere (netactă, ori proeedere incorectă cu voia) sănii 
se mai dea ansă de plângeri, că: s’a inlerdisă ținerea 
conferinței și alegerea delegațilorii pentru conf'erența ge
nerală — și de altă parte, pentru ca alegătorii noștri 
se nu mai liă aduși in posițiune de a fi imprășl ia ți prin 
amenințări cu escorta de gendarmi, ea nisce demonstranți 
și conspiratori: subscrisul» rog» amicabilă pe d-lă pre
ședinte alu clubului nostru națională din Dicio-Sân-Măr- 
timl, ca pentru constituire și alte înțelegeri, câtă mai 
curând» să binevoiaseă a conehiema conferința clubului 
nostru, și ținerea aceleia a o insinua la pimpă auctori- 
tății politice competente.

A/ironir Dascalu preotă.

De lângă Ciceulii lui 1*.  Rărești, Martie 1887.

Ne dămă ună testimoniu nu prea eminentă, când 
mai totdeuna de câte ori e vorba să se facă ceva spre 
binele și folosul» școlei, bisericei și peste totă ală cul- 
lurei poporului română, ne plângem» asupra sărăciei — 
rămânendă apoi cu mânile în șină — ca și când En- 
glesii, Franeesii. Germanii, Italienii și alte popore, cari 
și-au ajunsă zenitulă, deodată ar fi pășită pe scena 
lumei in capă cu sciința și in pungă cu banii.

Ori doră timpii de mărire ai poporului română des
pre cari cântă bardulă ardeleană :

• Lucil’a odată și-a vostră virtute,
Români de sub pola acestor» CarpațI."

...i-au creată boerii și nemeșii și nu poporulă românesc» 
cu sărăcia lui ?

,Nu vă nădăjduiți in boieri, în fiii omeniloră, întru 
cari nu este mântuire1*,  cjice marea carte a lumei crr-ș 
line, pe care genială românismului la fiii săi o inter 
prelăză aslfelă:

• Tu cauți in palaturl eroii ginfei tale
Când ei viăză 1 beri prin munți, la mielușei!'
Ori dâră la adresa sărăciei poporului română a 

suspinată odinioră poelulă aslfelă:
• Audă vorbindă de limbă, că-i dulce, sună bine 
Merită să concerte cu limbile surori,
Vădă însă că’nlre sine e lucru cu rușme. 
A convorbi’n o limbă, ce-i pentru servitorii».

Poporală singură, numai și num.» poporulă, deși 
n’a trăită îmbuibată în averi, nl-a conservată și nutrită 
așader cu bărbățiă cele mai scumpe clenodii străbune: 
• Virtutea*,  »eroistnulă« și «limba*,  e,i cari ne fălimă, și 
unde poporulă are conducător» harnică și consciu de 
< hemarea sa. acolo face minuni, pe lângă totă sărăcia 
ce-lă apasă.

in escursiunea mea prin comitatul» Solnocă-Dobâca 
petreeui câteva ore și in comuna Sinteregă. Voiam a 
cunăsce acestă punctă, cu atâtă mai multă, cu câtă aci 
se află și o școlă de stată, să ține târgă de țără și 
acestă comună este marginea ungurimei de eătră ostă,

Preotă în locă nu este, fiindă afiliată comuna la 
Tăure. Biserica și școla română suntă de lemnă, dăr 
acăsta din urmă este pe deplină corăspunijătore legiloră. 
Totă comuna n’are mai multă ca 800 locuitori, din cari 
jumătate suntă Români der și aceștia din punctă de ve
dere materială in condițiuni prea modeste. Bunulă bi
sericei și ală șcălei abia aduce în termină mediu la 
ană 150 fl v. a.

Satele vecine, ca Odoiheiulă, Cociulă, Săsarmulă 
etc. suntă cu multă mai bogate, der când e vorba de 
șcâlă pusă vis-a vis de Șinteregă voru trebui să arunce 
umbră. Mi-ar fi destule degetele cu cari țină condeiulă 
pentru a număra pe semenii învățătorului acestuia din 
întregii ținut ulii nostru. Ba este primul» după celă din 
Betleană.

Să vorbeseă faptele. Ună poporă deșteptă și curată 
află călătoriulă în acestă comună, care de-arăndulă scie 
carte românăseă. Ochii lui întălnescă nisce cășciore ce 
asemenea infățișăză întrupată ordinea și îngrijirea. în
trebând u-i, că de unde au înoețatu carte și atâta ren- 
duelă. respundu, ca dela d-nultl învițătoru, cu care con
vină mai in iote Duminecile și sărbătorile aseultându-i 
sfaturile lui. Școla este făclia luminătâre a satului. Din 
vre-o 32 prunci înscriși, de regulă 25 frecuenteză pre
legerile. Școlarii suntă împărțițl in 3 secțiuni și aceste 
subdivisate în clase după cum prescrie planulă de învă- 
țămeniă.

Pe mesa învățătorului se pâte vede : 1. ț)iariu după 
foi mula C din planulă de învățămentă, care arată ce s’a 
propusă in fiă-care oră. 2. Protocolul» clasilieațiuniloră. 
3. Protocolulă pentru consemnarea absențiiloră. 4. Carte 
de postă pentru espedările in cause ofîeiose școlare. 5. 
Protocolulă de registru unde se însemnă circularele și 
alte disposițiuni s'-olare. 6. Cărticele de probă pentru 
scrisă și desemnă, cari arată unii resulfală imbucurătoră.

Unele lipse provenite din sărăcia poporului cu res
pectă la cărțile de cetire le suplinesce dibăcia și deste- 
ritatea învățătorului inlr’unil chip» mulțam torn și care 
nu lasă a se vede golul».—Răspunsurile ce le dau micii 
școlari din Iote obiectele de învățămentă prescrise, mai 
Iote intrecă așteptările ascultătorului. Cântările și de- 
clamațiunile esecutate cu diligință și esactilate ilă uimescă. 
Intre toți și tote s’a distinsă o copilă de 8 ani a unei 
văduve sărmane, Iftinia Turdeană. Acesta după ce a 
cântată solo mai multe versuri atâtu bisericescl, câtă și 
naționale într’ună modă înălțătoră de inimă, incâtă cu
getai că e fiica cutărui magnată care i-a ținută instruc
tori și guvernantă, declamă cu voce sonoră o poesiă 
„Fata de Română1*,  in care se dice intre altele: • 

Mândră-i fata de Română 
Frumușică ca șl-ună crină 
Înăltuță la statură 
Și cu ochi negri de mură.
Ce mă laie insă ore, 
S’o iubescă așa eu foni? 
Este că o cliiamă Flore 
Și ’n briu portă busiiocă 
Sciți de ce ea mă răpesce 
Și mă pote fermeca?
Ea vo'besce românesce 
Sulletu-ini ei i l'ași da.

Der ajunge a spune că acăstă scâlă a dală școlari 
pentru clasa a IV-a în normele din Năsăudă. Și șeii, 
iubite celiloriule, câtă salariu are invățătorulă Sintere- 
gnlui, d-lă lonă Mureșanu ? Mai puținii decâtă 100 fl. v. 
a. din cari se susține elil și familia acum de 7 ani.

Grija de binele materială ală poporului este nobilă, 
der e mai nobilă grija de binele spirituală. Unde amă 
fi noi astăcjl decă toți directorii scâleloră nâstre române 
și toți învățătorii și-ar fi împlinită datorința cum se cu-



Nr. 69. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

vine ? Unde să face acesta vedemil că în mânia sără- 
ciei mergemă inainie pe iote terenele. Apoi cine nu «eie 
că adeseori cei lipsiți cn inimă mare au făcută și facă 
mai multă in inferesulă causei comune, ca avuții cu su- 
fletă mică?

Urmâză de aici cu siguritate, că nu intr’atâta să
răcia și nenorocirile prin cari au trecută și alte nemuri 
culte suntă causa înapoierii nâslre, câtă mai multă mi 
serabililatea multora din conducăloiii poporului de a să- 
mâna numai pentru suie șt a aștepta totă mereu recom
pensă materială pentru munca sa.

Ne lipsesce in mare parte consciința datoriei și spi- 
ritulă de abnegațiune și sacrificiu, propriu individiloră și 
poporeloră ce au ajunsă la mărire. 0 răcâlă și nepă
sare ne-a cupleșită inima și o criminală și dejositore ne- 
interesare amă îmbrăcată față cu sânta causă comună, 
față cu românismnlă'

Ba încă se tjice < â suntă și de aceia — pretinși 
conducători ai poporului — a căroril misiune ar fi se 
sugrume și se ucidă spiritulu activă, ori unde dau de elă

Să sterpimă aceste buruieni veninOse din sînulă 
nostru și mâni alaltă nu va mai fi de unde să luămă să
răcia de aliană, când vomă vrea să mergemă înainte 
Să lucrămă fiecare în interesulă causei comune după 
puterile nostre și in legiuitulă nostru cercă de activitate.

Să nu ne așteptămă noroculă ni i dela boieri, nici 
dela schimbarea constelațiuniloră politice, nici dela opor
tunitatea timpului, altmintrelea ne vomă stinge aștep- 
tândă, ori vomă rămâne înapoia tuturora, lamentândă.

Să luminămă pe plugarulă dela sate și surceii lui, 
căci luminându-lă odată, nu va mai fi dorință in inima 
năstră, a cărei realisare să n’o prindeuiă cu mâna. 
Preoți și învățători să fimă numai la culmea misiunii 
nostre 1

Plugariulă nostru brileză prin spiritulă și talentele 
sale. Ori ce omă cu pătrundere și cu judecată numai 
in densulă își pote afla racjimulă speranțeloră sale, căci 
bine trcbue să luămă aminte, că educațiunea săteanului 
nostru e singura ancoră a regenerării Națiunii române.

Sentinela Română.

SC.IR1LE PILEI.
Vre-o șese .patrioți» năsdraveni din comuna St- 

Georgiu de Pădure, (cereală: Tergulil-Mureșului), intre 
cari și jupânulă Abraham Lipot, descriu în coldnele lui 
■ Kolozsvar< situaținnea elementului maghiară din comuna 
loră în culori de totă posomorite. Se află in acestă co
mună 2500 de locuitori, între cari deși Maghiarii suntă 
in maioritate. Valahii — dică ei — jocă rolulă condu- 
cetoru, fiind-că'mai ’nainte în anii cinci-deci „Valahii 
purtau mare grijă de instrucțiunea din scolă». Din asta 
causă pe »patrioții“ susă amintiți i-au apucată rău fri
gurile de spaima valahisărei, cu fote că suntă in majo
ritate. Au cerută dela rninisteriu să le facă scâlă de 
stată, dâr n’au primită nici ună răspunsă, de aceea și-au 
pusă de gândă să se îndrepte acum călră „Kulturegylet». 
„Kolozsvâr" incă se unesce cu părerea acăsta și into- 
năză necesitatea unei scoli de stată pentru ună locă aști 
de „espusă*,  fiindcă aceste scol de stată, dice, „oferă 
mari avantage nu numai din punctă de vedere culturală 
ci și națională", der foia ungureseă stăruesce totodată, 
ca inflăcăralii „patrioți" din St. Georgiu de Pădure să-și 
îndrepte privirea spre .Kulturegylet", dându-le a înțelege 
Că dela stată numai e speranță, că<î pe j lângă cea mai 
mare bunăvoință, statuia nu le pâte face lâle. — Vai 
de bieții Unguri din St. Georgiu de Pădure decă au a- 
junsă ca fericirea loră să atârne dela Kulturegylet 1

—x—
In Covasna asentarea s’a săvârșită anulă acesta cu 

slabă succesă, căci din numărulă prescrisă, de 113, abia 
91 au putută fi asentați și a rămasă o restantă de 22. 
Respectivul! solgăbirău, — scrie „Kolozsvâr" — a tri
misă cu ocasiunea acesta o petițiune la comanda mili
tară de întregire, intrebândă, ce ar fi de făcută, pentru 
a se stabili o i’reptă proporția intre tineri la predarea 
contingentului recerută pentru armată, căci mire parte 
din tinerii valahi pe timpulă asenlărei fugă in România 
și astlelă e peste măsură grea sarcina, ce rămâne asupra 
tineriloră maghiari de acasă, când e vorba de împlinirea 
contingentului militară. —In Kezdi-Oșorheiu din 85 tineri 
provocați a se înfățișa la asentare: 17 au fostă ilegală 
absenți, 4 au murită, 27 legilă absenți; s’au înfățișatu 
cu tolulă numai 37, dintre cari au fostă assentați cu 
tolulă 15. Cei 17 ilegală absenți de aici de sigură n’au 
fostă Români, ci Săcui. Fugit’an și ei in România, ori 
s’au nenorocită pe cosfele munțiloru? Unde-i proporția 
dintre Săcuii de acolo?

—x —
Camera comercială și industrială din Brașovă aduce 

la cunoscință cercuriloru interesate, că în afacerea dării 
in întreprindere a clădirei unei casarme de pontonieri în 
Brăila se va țină la ministerială de răsboiu în Bucu
rești la 27 Aprilie tlilă vechiă la 3 <5 re după aniătji o 
licitațiune. Planurile de construire, devisele și caietul^ 

de sarcine se pofti vede de doritori in tote tjilele și orele 
de lucru in Bucuresci. la ministerială de resbelă. direc
ția geniului. Publicațiunea privilore la acesta ilare in 
întreprindere a apărută in „Monitoruhl oficialii dela 1 1 
Martie a. c. Nr. 262.

—x—
Lunia trecută a sosilă in Bucuros -î domniilă .Vi- 

colae Ciurcu, unulă din espulsall, că'iiia i s’a <t fă voiă 
să se inlorcă in patriă. Domniilă Alexandru Ciurcu va 
rămâne în l’arisă, unde va continua interesantele sale 
esperiențe cu tnolorulă aeronautică.

—x —
Bugelulă ministerului industriei, comercialei din 

România etc. s’a votată în dina de 19 curentă. Intr’in- 
sulă se află și următorele subvențium: I. „Suhvențiunea 
pentru produsulă zahărului din fabrica Săs.-uți, conformă 
legei speciale, 40.000 lei. 2. «Idem pentru încurajarea 
vermiloră de mătase și planteloră textile 4,000 lei. 3. 
• Idem la diferite școli și indemnisare de măestri pentru 
perfecționarea măestrielo ă și miceloră industrii din co
munele rurale precum și ajuiâre de învățământă în țâră 
și străinătate, 30,000. Din acestă din urmă sumă abia 
se destină 10,000 iei pentru trimiterea in străinătate a 
tineriloră absolvenți din scolele de meserii ale statului ; 
dr unei singure fabrici de zaharu 'i se dă o subtențiune 
de 40,000 lei!!! Mirarea nostră — <j|Ce „Cooperato-ulă 
Română» — este mare când vedemă în budgetulă aces
tui mmisteră o sumă atâtă de neînsemnată pentru cere 
rea unui stată majoră industrială mai cu osebire atji. 
când ceremă atâtea legi protecționiste pentru industria.

—x—
Dumineca trecută s’a inaugurată cu mire solem 

uitate noua liniă ferată Peatra - Corabia in România 
Ună trenă specială a plecată din Buciiresci, in care se 
aflau miniștrii Sturdza și Radu Mihaiu, Episcopală Râm
nicului și Noului Severină, generală Arighelescu, mai 
mulți senatori și depuiați ș. a. La stațiile Peatra, Ca 
racaiă, trenulă fu primită cu enlusiasmă din par'ea po- 
poraținnei. La Corabia se ținură vorbiri, er la reintdi- 
cere in Car'cală Te-Deum și sera banchetă.

—x—
■ Rnsk'j Kurjer» spnne că guvernulii rusescu a râ 

dicată protesta le tote cabinetele europene contra forti- 
ficațiuniloră dela Varna și contra armării acestora cu 
lunuri de «Krupp."

S’au pusă în vendare, dice •Cooperatorulă Română' 
biletele loteriei esposițittnei din Craiova a „Coo.ieratori- 
loră români" pentru care s’au emisă 50,600 minere. 
Lotulă cehi mare este de 10,000 lei, er 10 000 lei in 
loturi mai mici. Depositarii au ună beneficii! de 10 la 
sulă și se polă adresa la d-iă N. Grecescu președintele 
comitetului loteriei in Craiova. Banii sfrinși din acestă 
loteria voră servi la acoperirea cheltueliloră acestei ex- 
posițiuni.

Magiiiarisare și rcmagliiarisare.
Din Câmpiă, Martie 1887.

Stimate d-le Redactoră! In timpulă din urmă mai 
vârlosă s’a incepută din partea Magluariloră șov.ni.ști și 
in părțile nostre o formală agitațiune contra Româniloră. 
Nu le place loră sâ vedâ că Câmpia este românâscă și 
foile unguresc! din Clușiu de unu timpă încoce se ocupă 
prea bucurosă cu cestiunea maghiarisărei în Câmpiă, ba 
„Kolozsvâr" ne dă o deosebită importanță, susțineiidă 
in unulă din numerii trecuți ai sâi, că atunci, când Câm 
pa va fi maghiarisatâ, totă Ardelultl va fi maghiarisală.

Se pote sâ aibă dreptă lâia ungureseă, numai câtă 
e întrebare: când va fi Câmpia maghiarisală? Chiar si 
foia ungureseă presimte, precum se vede, că e grea și 
de-perată lupta pentru maghiarisarea Câmpiei și tocmai 
de aceea, n’ar li bine sâ ne declare acestă luptă, căci 
ceea ce n’au isbutilă sâ facă in decursulă secuhloră, 
abună-semă nici astădi. și incă ch-ar a.stâtji, in epoca de- 
deficiteloră, nu voră isbuti.

Der șoviniștii „patrioți" ai timpului de asiătji, pre
cum se vede, nu privescă la urmări; ei suntă amețiți de 
idea maghiarisărei și in aceslă amețaiă a loră respândescă 
mereu învrăjbire și ură între naționaliiăți, fără sâ ia în 
considerare, dâ ă acesta servesce spre binele ori răulă 
patriei; ei consideră de patriotismă ori ce ofensă, ori ce 
alenialâ îndreptată contra a tolă ce nu-ij maghiară; nu
mai in prigonirea nostră cercă ei adevăratele merite a 
duse pe aliarulă patriei.

In propagarea acestei idei prin părțile nost re a con
tribuită in mare măsură d-lă Bartha Miklos, redaclorulă 
lui «Ellenzek», mai alesă prin apelulă său, reprodusă in 
colonele acestui prețuită diaril, prin care ceruse să ’i se 
comunice numele unguresc! ale Româniloră. Acestă apelă 
a servită spre mare incuragiare onoră deregători de curte 
ca Benedek și Karacsonyi, cari, entusiasmațl de idea unei 
maghiarimi mare și atotputernică, se și grăbiră a răs
punde acestui apelă, enarândă in coldnele lui .Ellenzek" 
nisce fabule sub colorită politică și înșirândă și câteva 
nume de. ale Româniloră, parte în adevără unguresc!, 
parte românesei traduse pe unguriă.

Re basa unoră informațiuni de soiulă acesta voieseă 
Ungurii, precum se vede, să-și încâpă în Câmpiă acțiu
nea maghiarisărei sub pretestă de a remaghiarisa, căci 
strigă in gura mare că Ungurii, din Câmpiă pieră, se va 
lahisâză.

Este insă ridiculă preteslulă acesta, sub a căruia

perdea voiesi ă sfi-și încâpă acțiunea maghiarisărei, pen- 
tru-că Unguri in Câmpiă nii-I nu esistă, ori și decă esistă, 
nicidecum nu se „valahiseză", pentru că .Valahii» suntă 
și au fostă toldâuna poporulă celă prigonită și despo
iată de boerii unguresc! și nu simtă în stare Ungurii să 
ne arate dela colonisarea loră in, acâslă patriă nici măcară 
o periodă, in care Românii să se fi bucurată de o sărte 
așa de fericită. încâtă străinii să aibă interesă de a se 
contopi in elementulă românescul.

Câtă pentru Români cu nume unguresc!, concedii 
că de aceștia se alkl mai mulți și încă mii vîrtosil in 
comitatulă Honedorei .și in numără destulă de însemnaiil 
se află astlelă de Români și în părțile nostre, dâr acesta 
nu atestă decâtil puterea de vieță a elementului română 
și resultalulă slabă ală stăruințelo ă ungurescl, pe cari 
istoria le denotă in trăsuri totă așa de rușinăse pentru 
Maghiari, ca și in timpulă de astăzi, pentru-că ei tot- 
dâuna cu aceeași revnă au umblată să ne maghiariseze 
pe noi. ca și aslătjî; cine voia să se ridice din starea 
ru.șinose și dagradatăre a sclăviei, trebuia mai întâiu de 
toie să se facă Ungură ; ba adeseori ilă tăceau urigură 
și fără declarațiunea și voința lui prealabilă.

Astlelă s’a întâmplată de esemplu cu toți nobilii 
români, cari iară ind^elă foimâză ună contingență în
semnată din elementulă românescă, pentru-câ Românii 
suntă și au fostă totdâuna buni apărători ai patriei loră 
și pentru meritele câștigate pe terenulă acesta domni
torii unguresc! le dedeau litlulă de nobilă (nemeș) și 
impreună cu acestă titlu nefastă le dedeau chiar și nume 
și cognume unguresc!. £tă causa pentru care se află Ro
mâni cu nume ungurescl.

In colecțiunea de anticități și documente vechi 
a domnului Ludov;că Simonă din Sângeorgiulă de 
Câmpiă mi-s'a dată ocasiune a vedâ și o diplomă 
de pe timpulă lui Michaelă Apaffy, in care se 
tjice intre altele: »Nos Mihael Apaffy, Princeps Tran- 
silvaniae etc.... fideli nostro Valacho Niculai Harga
ex N. Iklod, comitatu nostro Dobocoensi pertinente, 
propter servitia nobis facta in arena Martis ac- 
tuosa... etc. etc. signum vero et indubit turn Testimo- 
nium etc... damus, conferimus et donamus proprietatem 
Also-Orosziensem ad dominium nostrum fiscale Gorge- 
nyiensem perlinentem cum omnibus suis jnribas;... et 
donamus ei nomen cognomenque Andreae Toldalagi.*

Ați văzută cum s’a tăcută din Niculae Harga — 
Andrei Toldalagi? — Etă deră molivulă pentru care a 
llămâ aiâța Români cu nutne ungurescl și ar fi forte de 
dorită, ca „nemeșii" români să se desbrace de numele 
ungurești, cu cari au fostă batjocoriți strămoșii loră din 
partea stăpâniloră maghiarisatori, er Ungurii să și aducă 
aminte, că suntă multe ranele acestei pattii nefericite și 
să stărue mai bine pentru vindecarea loru, căci inai 
așoră iși voră imulți numărulă decă voră lupta pentru 
îmbunătățirea sorții țăranului și voră împedeca prin a- 
cesta emigrațiunea celoră 16—20,000 pe ană, cari suntă 
mai vârlosă din sinulă elementului maghiară, care ne- 
fiindă dedată cu suportarea greutățiloră ia lumea’n capă 
și se duce, er Românulă a rămasă și pururea va ră
mâne in patria iui, pentru ca să și apere patria și să 
lupte victoriosă contra eb-mentului cutropitoră ungureseă 
și prin acesta să-lă convingă in totdâuna despre ticăloșia 
torțeloră sale maghiarisâtore. Mai mare serviciu voră 
aduce Ungurii patriei loră, decă in Io ă de a vena es- 
terminarea nosiră, iși voră îndrepta privirile asupra nu- 
raăroșiloră Evrei, cart sub firma «patriotismului" și-au 
căpătată mână liberă întru esploatarea poporului creștină, 
și prin beuturile loră spirtuose falsificate cu vitriolă 
ucidă și ruineză sănătatea poporului, precum s’a con
statată acesta chiar din foile ungurescl din Clușiu. Etă 
causa, pentru care nicăirî in Europa nu este mortalita
tea așa de mare ca la noi, iată causa pentru care cu 
ocasiunea asentăriloră militare se constată o degenerare 
din di în di mai mare. Acestea sunitl adevăratele pe- 
ricule ale patriei, aci să-și îndrepte «patrioții» privi
rea loră 1 *

Hramurile.
Sub titlulă acesta scrie „Revista Politică" din Su

ceava ^Bucovina) următorele:
In numărulă 19 amil amintită despre obiceiurile 

rele, care suntă încuibate la poporulă nostru, și am do
vedită că prasnicile absorbă aprâpe la 9,000,000 fl. din 
venitulă poporului.

Ună altă obiceiu multă mai slrieăciosă și cu ur
mări mullă mai rele suntă hramurile. Sume enorme 
se cheltuescă din causa acestui obiceiu, care slăbesce 
starea materială și duce poporulă nostru spre ună rău 
neevitabilă. Și poporulă ține la acestă obiceiu mortișă, 
credândă că hramurile, ca o instituțiune bisericescă, 
suntă de aceea spre a mări numele cutărui sâu cutărui- 
Sfântă. Pentru serbarea hramului se facă pregătiri cu 
3 său 4 t^ile înainte; se taie și frige; se cumpără și se 
coce; și acelă gospodară e mai cinstită și mai de otneniă, 
care primesce mai mulți ospeți la casa sa. pile întregi 
se bea și se mănâncă, capetele se înfierbântă și in acea 
amețelă se comită crime, care de care mai felurile și 
ele mărescă în aceslă modă registrulă judecătorieloră pe
nale. Ospețele -u ocasiunea hramului au astăzi o di
mensiune ne mai pomenită.

Hramurile s’au mărită înaintea ochiloră noștri și 
noi le priveamă ca pe ună lucru, care nu ne atinge pe 
noi. Nici odată nu amă ridicată glasulă nostru ca să-lă 
facemă pe poporă luătoră de sâmă la urmările triste ce 
resultă din serbarea hramuriloră, sâu dăcă și-a ridicată 
unde și unde câte unulă, elă nu era aurită nici băgaiă 
in semă. A lipsită și lipsesce și astăzi o combatere e- 
nergică și unită de puteri iu contra acestui curentă.
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Evenimentele din urmă au lovita grozavă starea 
nostră materială si de aceea nu ne râinâne alta deeâtă 
a căuta dm răsputeri a înăbuși acele obiceiuri, pe ale 
căroră seină se cheltuescă sume fnzadară. Și lucru 
curioșii, că hramurile cele mai multe pică in timpulă de 
veră seu in timpul i de tomnă. Poporule pierde cu 
serbarea acestui obiceiu mulțime din lucrulă său.

Este deci timpulă supremă, in care cei luminați 
trebue să lucreze pentru isgonirea acestui obiceiu, căci 
ar li o crimă a privi la lapte și a lă'-e molcom, fapte 
cari ruiueza starea materială a poporului și cari slăbescă 
Iotă mai tare moralitatea lui.

Spre a da cetitorilor^ noștri o ideiă despre chel
tuirea suineloiă cu oeasiunea hrainuriloră, vomă calcula 
acele sume in următorulă modă :

Țera intiegă numără aproximativă la 50.000 de 
familii române.

0 fainiliâ i heltuesee eu hramulă pe ană :
1. pentru rachiu 8 vedre a 4 11. t2 II.
2. pentru pane seu mălai . . 3 „
3. pentru carne său pesce . . 2 ,
4. pentru alte mărunțișuri . 1 „

Suma . . 18 II.
Prin urmare cheli uesce poporulă bucovinenă 900,000 

11. Din acăstă sumă împrumută poporulă aprope la 
400,000 II. dela cămătari cu procente destulă de mari. 
In numărarea ndstră luămă lO’/o camătă la sută, ceea 
ce face 40.000 (1. Decă adaugemă acesta sumă la suma 
de susă, căpă.tămă 940.000 fl.

Decă mai considerămă, că poporulă nu lucră cu 
oeasiunea hramurilură diie întregi și decă nuinărămă a- 
cestă pierdere pentru intregă (eră cu 60 000 II., atunci 
căpălămă suma de ună milionu de florini, fiiă ce suină 
considerabilă trece din mâna poporului nostru în alte 
mâni, in inânl străine.

In 10 ani se chelfuiescă 10 miliOne de dorini. Noi 
vedemă că numai pentru prasni e și hramuri cheltuesce 
poporulă aprope la 19 mdione intr’ună reslîinpu de 
10 ani.

Avendă atestă faptă înaintea o hiloră nu ne mai 
putemă întreba și nu ne mai pulemă mira, de ce popo 
rulă nostru sărăcesce fotă mu multă și nu-i in stare 
să susțiă nici biserica nici scota.

Veniturile poporului suntă mici și cheltuielile în- 
trecă veniturile; așa se ivescă disordine in economia 
poporului. Starea materială este basa culturii unui po- 
poră, și de aceea suntemă nevo ți a lucra pentru îmbu
nătățirea stării materiale.

Ca și’n alie dăți apelămă și a mm la Io e acele 
persone, cari stau in contactă cu poporulă, ea să inrîu 
reșcă asupra lui, să-lă deștepte și sâ-i a’ete causeie caii 
resultă din obiceiurile amintite

In afacerea împrumutului bisericei din Her- 
nianfl, primind! (lela mai mulțl locuitori români, 
fruntași de acolo, următdrea întâmpinare, din 
care vedemfi cu părere de rău, că nu stârnii bine 
cu Hermanulu :

Herniaiiii, 24 Martie 1887.

D nule Redactoră! In Nr. 59 ală prețuitei .Oazele' 
s’a publicată o corespondență subscrisă de: comiletulă 
paro'hială din Hermană. Deorece acestă corespondență 
mistifică afacerea împrumutului multă ventilată, ba știr- 
beză in espunerea sa adevărulă faptică, subscri.șii in in- 
leresulu adevărului ne simtimă datori a da publicității 
următorele, luândă toiodală asupra nostră răspunderea 
pentru cuprinsulă acestei corespondențe:

in 8 Eebruarm a. c. s’a ținută sinodulă nostru or
dinară parochială. In raportulă comitetului parochială, 
epitropu împreună cu conducătorulă afaceriloră nostre 
financiare declarară, că datoria bisericei in sumă de 
550 (I., șî nu 400 fl., s’a depurată totală încă de multă 
și că astăzi b serica nășiră nu e datore eu nimică.

Sinodulă a luată acăsU cu bucuriă la cunoscință, 
der ce să verji? Cu câteva <jile după sinodă oficiolatulă, 
respective direcțiunea societății germane de împrumuturi 
(Vorschuss-Verein) provocă pe ună membru ală paro- 
chiei nostre, r|icendO, că ce voimă de au mai plătimă 
datoria bisericei ia societate, și că direcțiunea societății 
va fi silită chiar să împrocesuez; biserica, decă nu se 
va plăti datoria bisericei.

Bespectivulă membru ală parochiei, cuprindendu-lă 
mirarea de cele aurjite, se duse numai decătă pe la 
membrii comitetului parochială pentru a-le aduce la cu- 
noscință casulQ întâmplată și cutii ne an trasă pe slără 
epilropii și d-lă Alesandru Dogarin, rjicendă că datoria e 
depurată, fără să se fi solvită nici o para din datoria 
bisericei.

Faima acesta s’a lățită ca tulgerulă in intregă pa- 
rochiă. Direcțiunea societății de împrumută dându-ne 
atestată despre starea lucrului, acesta fu trimisă mări
tului Consistoriu împreună cu o arătare, ăr o deputa- 
țiune fu trimisă îndată la prea on. d-nă protopopă lonă 
Pelrică, care a încremenită aurfindă cele întâmplate și 
vătjendă atestalulă, der a denegată să iesă afară la fața 
locului spre constatarea adevărului.

După vre-o două (file apoi, apitropii împreună cu 
președintele comitetului parochială Andreiu Nană, so- 
crulă lui Alexandru Dogariu, au împrumutată din lada 
satului 550 fl. și au plătită datoria.

Acesta e starea faptică a împrumutului, durere 
insă, că superioritatea nostră pănă acum n’a făcută în 
fața locului nici o cercetare.

In fine observămă, că unnlă din cei subseriși la 
corespondența susă memorată, adecă lonă Kristolo
veanu, ni"I nu este membru ală comitetului parochială, 
cum se scrie.

Neculai Kristoloveanu m. p. George Moldovanu, m. p.
Arsenie Mireță, Arsene Ki istolovenu, membru ală comi
tetului paro' h.; Ionii Kană, membru aă comitetului; 
Pasile Bucă renii senior, membru ală sinodului; La- 

zar Krivetz, membru ală sinodului; (subseriși prin 
George Mol iovenă). George Moldovanu, senior, m. p. 
membru ală sinodului: Silvestru Bersanu m. p. membru 
ală sinodului; Ioană Poppu I. in. p. membru ală si
nodului; Vasile Comună, m. p. membru ală sinodului; 
Kirilă Moldovanu m. r. mtmbru ală sinodului; George 

Kristoloveanu tn. p. membru ală sinodulu'.

Iiiciinosciiiițare.*)  Din partea despărțământului Xf. 
țSelagiă) ală Associațiunei transilvane , pentru literatura 
română și cultura poporului română se publică urraă- 
torele premii:

*) Intârijiată din cause neatârnătâre de noi. Red.

1. Ună premiu: o vacă cu vițelă, 2. Ună premiu: 
o scrofă cu purcei, 3. Ună premiu: 4 galbinf 4. Ună 
premiu: 20 fl., 5. Ună premiu: o viția, 6. Patru premie: 
â 10 11., 7. Ună premiu: 2 hl. grâu de sămânță de ca
litate esceleniă, 8. Ună premiu: 1 hl. ordiă și 0'50 hl. 
eucuruză cincanlinu de sămânță, 9. Ună plug! de feră 
de sislemulă mai nou.

La premiele 1 —8 potă concurge singuri învățătorii 
români din Selagiă, cari în decursulă anului scolastică 
1886/7 s’au destinsă întru împlinirea consciențiosă a 
chîâmărei loră de propagatori ai culturei intre poporuiu 
rurală.

Dela docenții concurențl se recere: a) Să fiă mem
bri ai despărțâmâulului (laxa anuală 1 fl.) și ai" reuniu- 
nei iiivâțăloriloră români sălăgeni (taxa anuală 1 fl.) și 
tacsele de membri să se fi răfuilă in ambele locuri, b) 
Să fi ținută scâla regulată nu numai de tote filele, ci 
și șiola repetițională, și să li dată esamenă de veră cu 
elevii din aceste ambe dcspărțăminte. c) Să fi observată 
strictă planulă de învâțămentu prescrisă prin autorită
țile superiore scolastice, d) In deosebi pre lângă alte 
condițiuni la conferirea premiului 4 se voră preferi în
vățătorii, cari voră escela intru instruire i industriei de 
casă și voră espune la adunarea generală a despărță
mântului in an lă 1887 cele mai perfecte lucrări de in
dustria de casă, gătite de școlari, e) La conferirea pre- 
mielo'ă 7 și 8 se voră preferi aceia, cari în decursulă 
anului scolastică au progresată mai multă in propunerea 
practică a economiei de câtnpă. Ei voră fi ind.itoriți, 
ca cantitatea de grâu, ordă și cueurudă intregă să o 
lolosâscă de prăsilă' după secerișă să retnreze despăr
țământului modulă de cultivare și resuliaiulă recoltei; 
in fine, că din recolta tolă pentru prăsilă să dea altui 
învățătură desemnată prin despărțământă jumătate câtă 
e cantitatea premiului. învățătorii români Selăgeni, cari 
ar dori a fi împărtășiți la careva din premiele escrise, 
suntă invitați ca prin chitanțe dela cassariulă Beuniunei 
învățătoriloră români Selăgeni probândă că suntă mem
bri la acea reuniune (impregiurarea decă simtă membri 
și la despărțământ ă, se va vede din registrele, ce se 
ducă la acest ti locă) sfi se insinueze la directorulă său 
la actuariulă despărțământului celă multă pănă la 15 
Aprilie a. c, pentru ca încă înainte de esamenele de 
veră și cu oeasiunea acelora să se polă trage informa- 
țiunile necesare la conferirea preinieloră, cari se voră 
distribui cu solemnitate cu oeasiunea adunării generale 
a despărțământului ce se va țină in acestă ană. f) 
Premială 9 se va conferi unui plugară română din co
muna Buciumi, unde se va ține adunarea generală a 
despărțământului, competența voră ave a se insinua la 
preotulă locului și voră li preferiți însurățeii noi, sîr 
guincioși, cu purtare morală bună și cu stare materială 
mai modestă.

In urmă avendă comitet ulă a procura cărți pentru 
premiarea s’olariloră nni diligmți, d mi protopopi și 
învățători suntă rugiți ca pănă la același termină (15 
Aprilie a. c.) să binevmescă a ne trâmite lista celoră 
mai diligențl școlari, pe cari îi judecă demni de pre 
mială.

Dm ședința comitetului despărțământului XI ținută 
in Șiumlâulă Selagiului la 14 linuariu 1887.

Alimpiu Barboloviciu, Andreiu Cosma,
directoră. aciuară.

Apelă.
Vâdândă nisuințele învățătorului dela scâla română 

confes. din Rodna vechiă, I. P. Beteganulă, de a înființa 

ună fondh, din care să se provâdă elevii miserl a scă- 
leloră române rurale cu abcedare și legendare, vă4ândă 
că dânsulă singură nu pole să-și ajungă nobilulă scopă, 
cunoscândă că fără abecedare și legendare nu se p6te 
familiarisa poporulă nostru cu cartea care este adi atâtă 
de necesară flăcărui omă, — ne-amil întrunită subscrișii 
șese inși, intr’ună comitetă, care va purta numele: BCo- 
mitetulă de ajutorare cu abecedare și legendare a eleviloră 
miserl dela școlele române rurale^.

Acestă comitetă se obligă, de bună voiă și fără a 
pretinde vre-o recompensă, la următârele:

1) A mcassa dela ori și care binevoitori! bani, 
hârtii de valore, cărți de valore literare, ori alte beneficii. 
2) A manipula consciențiosă sumele incurse și a face 
rapărtele sale publice la timpă potrivită. 3) A primi 
cererile invâțătoriloră, respective ale senateloru scolastice 
referitore la abcedare și legendare. 4) A procura din 
sumele incurse pe sâma fiăcărei scole misere de acele 
abcedare și legendare, de cari i va arăta suplicantele 
că suntă introduse in acea scălă. 5) A arăta publice, 
ce cărți de valore literare i au incursă și cum s’au între
buințată acelea. Scurtă: a ține pe onoratul' publică ro
mână în curentă cu Iotă ce privesce acâsla afacere.

Ne luămă voiă a apela la marinimositalea onor, 
publică română, ca să binevoiască a contribui după vo
ință ș: putință cu bani, hârtii de valore, ori cărți de 
ori-ce natură, ca sâ putemă pune o basă sigură aces
tui fondă.

Asemenea ne rugămă de domnii învățători români, 
fără deosebire de confesiune, să ne arate lămurită :

1) Ce abecedare și legendare folosescă ? De care 
autori? Care din acestea cărți credă d-loră că intrunesc 
tote recerințele didactice? 2) De câte abcedare și legen
dare ară avea lipsă pe sâma eleviloră miserl și cu tra
gere de inimă cătră învățătură?

Totu ce privesce pe acestă comitetă, precum trimi
terea de sume banale, hârtii de valore, cărți opuri, etc. 
și ori ce scrieri și scrisori suntă a se adresa primului 
secretară ală acestui comitetă, adecă d-lui Ioană Popă 
Beteganulă, invățătoră și redactoră în 0. Rodna, Tran
silvania.

Sperămă cu siguranță, că glasulă nostru va fi as
cultată de on. publică română.

Rodna veche, 6 Faură 1887.
Președin'e: Florianu Porciușă m. Jp. V-președinte: 

Mihaiă Domide m. p. Cassară: Gerasimă Domide m. p. 
Gontroloră: Pamfiliu Grapini m. p. Secretară primă: 
Ioană Popii Reteganulu m. p. Secretară ală doilea: So- 
lovestru Mureșanu m. p.

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

LONDRA, 8 Aprilie. — Soirea, că Emirulu 
din Afganist.anu acerutu sprijinulu guvernului 
englesii din India, se desminte. Seminția Gliil- 
zais s’a resculatii, ocupându posițiunea, care pre
domină linia dela Kabul la Candaliav. Emirulu 
spereză însă, că va suprima răscdla.

DIVERSE.
0 lucrâtore de bombe. Pe lângă deja insciințata 

eassare a lucrătorei de bombe in Părgola primesce „W. 
A Zeitung“ pe cale indirectă din Petersburg următârele 
comunicări: Desființarea lucrătorei de bombe în Pargola 
un s’a lă.ută sub circumstanțe nepericulâse. îndată ce 
fii incunosciințală poliția despre acestă istoriă, porniră 
polițiștii secret! in trei droști (trăsuri) la Pargola ca și 
eămlă ar fi voită sâ facă o escursiune de plăcere. îna
intea casei indicate, care era împreunată eu o mică curte 
tăcură sâ se rupă ca din întâmplare osia primei trăsuri. 
Cei din trăsură mânară in curte cerândă ajutoră, cele
lalte trăsuri urinară. Toți din trăsuri se scoborîră, bă- 
tându-și joeă de nenorocirea tovarășiloră loră și încon
jurară casa in care năvăliră fără de veste. Locuitorele, 
o mâșe mai in verstă cu fiă-sa, erau acasă, la ele se aflau 
doi tineri studențl dela universitatea din Petersburgă. 
Unulă dintre ei încercă a face se esplodeze printr’o căl
care cu piciorulă o bombă in formă de carte, ce se afla 
pe podîni. Der acâsta nu reuși din norocire. Toți lo
cuitorii casei fură legați și casa fu râscoliiă pretutindeni. 
In camera a doua era alelierulă de bombe. Se găsiră 
uneltele trebuinciose, dinamită, atrape de metală ș. a. 
Arestații fură imediată conduși în citadelă, casa fu pusă 
sub pază polițienescă.

Unii monstru îngrozitorii. — Se scrie din Sto- 
ckerau lângă Viena: Servitdrea Francisca H. în etate de 
32 ani din Niederfellabrunn a născută Sâmbăta trecută 
ună îngrozitori monstru viu. Copilulă are numai trun- 
chiulă normală desvoltată cu umeri, pieptă și pântece 
de omă. Gapulă insâ și pir-ioreie erau ale unei brdsce. 
Și manile brațeloră sâmenan in desforrnarea loră întoc
mai picioreloră amintitului animală. Mama era așa de 
înfuriată de acestă monstru, încâtu ilă călcă îndată după 
nascere cu piciărele, omorindu-lă. Lăuza, care a mai 
născuta și alțl copii normală desvoltați și sănătoși de
duce casulă dîntr’o întâmplare, ce petrecu în vera din 
urmă pe când culegea Hori Ea se spăriâ atunci de să
ritura unei brosce. Diregăloria fu încunoseiințată de 
acestă casă prin mediculă domnulă Jăhnl. Dedrece co- 
pilulă omorită nu a avută fisionomia de omă, cu greu 
se va ridica contra mamei vre-o acusațiune.

Editoră : lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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OlUiiilc t» bnv*u  <i« Vioi.s.
din 7 Aprilie st. u. 1x87

Rentă de aură 5U, u . . . 101 20
Rentă de hârliă 5”/u . . 88 15
Imprumutulă ciilord ferate

ungare........................  150 75
Amortisarea datoriei vii

tori) ferate de ostil ung.
(1-ina em isiuuc) . . . 98 30

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostil
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lori) ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 116--

Honuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de (sortare 104 50 Mărci 100 împ. germ. . . 62 55 
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londre 10 Livres sterlinge 127 50

căî- 
lUig.

. . 127 20 
cAi-

Bonuri croato-slavoue . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 12.3 82
Coșurile pentru rcgularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă 80 70 
Renta de arg. austr. . . 81 90
Renta de aură austr. . .112 15 
Rosurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 877. —
Act. băncel de credită ung. 286 — 
Act. băncel decreditil austr.281.— 
Argintulă' —.— (lalbinl

împărătesei ..................5.99
Napoleon-d’orl .... 10 08

98.75

Bursa de Bium-esel

Cota oficială dela 25

română (5%). 
rom. atnorl. (5U/O) 
convert. <f>°/0)

1887.

Cursidu pieței Brașovu

din 8 Aprilie st. n. 1887.

Renta
Renta

»

inipr. oraș. Buc. (20 Ir.)
Credit fonc. rural

* » urban

Bancnote românesc! . . . . Cump 8.48 Vând. 8.50

Argint românesc . . > 8.44 8.48

Napoleon-d’orl...................... 10 04 » 10 071/,

Lire turcesc!.......................... • 11.41 » 11.44

Imperial! * 10.41 » 10.44

Galbeni................. .... » 5 94 » 5.98

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 » 101.— » 102.--

n ' n 5°/o • 7) 98 — » 99 —

Ruble Rusesc!...................... > 112.— » 113 —

Discontulă ... 7—10°/B pe ană.

(7«/j
(5°/.)

(6°/.)
(5°/o)•

Banca
Ac. de asig. Daeia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote ausfriaee contra aură. .

»

națională a României

17.50
2.—

18.—
2.01
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ACTI
instituteloru de creditu și economii 

„Albina" „Furnica, 
Tunisiana” ?i „Ardeleana

(V3 T71
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le cumperi și cu prețuri urcate 

Cancelaria Negruțiu 
în Gherla — Sz.-Ujvâr.1-3
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1 1 ■)

Anunciuri în pagina a
Pentru inserțiunî și reclame

IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6. 
pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acorda urniătorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori .............................................10-jo

•1 V 5— 8 11 .............................. • 15“ o

ț) 15 11 9 — 11 11 .............................. . 20“

M 11 11 12—15 11 .............................. . 30" „

V 11 11 16—20 11 .............................. 40“|.

Dela 20 de repețiri în susu .............................. • 50“|„

Pentru anuncitiri ce se publică pe mai multe lunî se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susti.Mersul u trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st n. 1886.

pe linia Predeală-Budapeirta și pe linia Tei ușă-i radă-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeală-Budapesta

Trenfi Tren Trenfi 

pendne

n«:U aiouu i Trenă 
accelerat omnlbua lomnibm

Bucurescl

Predealu (
(

Timișă

Brașov5

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( (Sighișor» 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
AiudO 
Vințuld de susf 
Uiora 
Cneerdea 
flhiriBd 
Apahida

I

1.45

2.32

Budapesta Predeal A

Viena
Budapesta
Szolnok
F. Lailâny
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârlieh 
Mczo-Telegd 
Rfcv
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
SI ana
Aghinș 
tihirbău
Nedeșdu

Cluțiu

Apahida
Bhiriș 

ducerile»

Trenfi ' Treuu
de

| perene
Trenă Tren —

de pers, accelerat oînnibusf

3.10

Cbtșin

Nedeșdu
GliirbSu
Agbirișfi
Stana
HuiedinB
Ciuc.ia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărbely
VArad-Velințe

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Uibra 
Viuțulă de 
Aiudd 
Teinști 
Crăciuneld 
Biașd 
iWicăsasa 
Copșa wii, 
Mediașii 
Klisabetopol» 
blgișira 
Hașfaleu 
Homorod 
ăgostonfalvH 
Apatia 
Feldiora

su>t

Oradia-marc
I 
r

P. LailĂny
Szolnok
Bnda-peata

Viena
l 8.00

4.50
7.24

Braaevă 1

Timișd

Predealu

Hucuresc!

11 io|
7 io

1.55
2.53

l '1.5 3.68
2 02 5.2*
•i 2 K.58

7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58

9.28
—
—

— —

10.28
1 1.1 0 _

1 19 —
2 30
1.0' _
1 06 _
1 13 _
1 70 _
1 41 _
2 • 0 _
2 3. _
2 48 __
3.20
3 36 _
4(0 _
4.3 __
5 12 _
ft.37 —
7.9 —
7.43 —
H.l 1 —
H.4! —
9.21 —
— —

( -
f — — 3.28

9.35

Nota: Orele de ndpte sur.tfi cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovii. Hârtia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, ZernescI

i rML<Sfi"Oii<la|)esta BiailnpeMa- Aradft-Teiușft.

8.0.1
1 1.4'
2.31

T’renu 
oninibuB

Tre iu
o rnr.bus

Treuu de
persdne

Treuu de 
pe radu e

1
1 Trenfi
de per one

Tre ud 
omuibu

Teiușiik 11.24 ___
1

2.40 Viena 11.10 12 io —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 905 —

Vințula de josă 12 30 — 4.21
S< ’uok 11.20 12.41 —

ȘibotQ 12.52 — 4.50 4.10 545 —
Orăștia 1 01 — 5.18 Ar dd 4 30 6.- 704
Simtsri» (Piski) 2.03 — 5 47 Glogi vațfi 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyoriik 5 07 6.38 7 58
Branicica 3 23 — 7.02 Pauli.ș i 5 19 6.51 8 17
liia 3.55 — 7.28 Radna-' ipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 — j

Zatn 4 25 — d.ll Berzova 6 28 7 55 —
Soborșin 5 31 . — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Berzova 5 — 9 33 Zatn 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 2. 8 —
Pauliști 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10 17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
Glogovațâ 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11 11 11.37 —
Szolnok \ 8 42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.—

12.29
—

( _ — 5.12 | Vințulii de joșii ■'218 “ -
BiEdapeNta _ — fi 20 , Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 TelușA . 1 29 1.41 —

Aradft-TiMtai^âro Stmerfa (Piski) Petroșenl

Trenă Trenfi de Tren u Trenfi de Trenfi Trenfi
"mu.brui persul) e mixt peraone omnlbnB mixt

5.48 6 05 ,?/i>aerfa 11.25 2 42
Aradulii nou « 19 — 6 33 Streiu 11.58 — 3.25
‘'lâmeth-Sagh 6 44 — 6.58 Hațegtt 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7 47 — 7.55 Cjivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — fi 4'>

9.02 — 9 08 PetroșenI 3.37 — 7.12

'S'iniîș6ra-ArH«!ft S’et.roșeni—Niuaeria (Piski)

Trnnfi <k Tro.nQ de Tren fi 1 Trenă Trenfi Trenfi
peredoe peruane omnib»!n de pers. 0 unui bus mixt

Tiroișidm 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 __ 6.10
Merczifalva 1 — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva | 7.46 — 6.32 Crivadia 11 25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12 05 — 8.20,
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegfl 12 42 — 9 01
Aradulii nou 9.1! — 8.01 Strein 1.22 — 9.52
Armdft 9.27 — 8 17 Mlwerli» 1.63 — 10.31


