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Datorința națională.*)
II.

Nimicu nu p6te să ne convingă mai bine 
despre aceea, că desvoltării statului s’a dată o direc
țiune falsă și nefirâscă, ca starea în care amu 
ajunsă de douăzeci de ani încdce, de când ne 
guvernămu, precum se dice, noi înșine. Țâra a 
ajunsă a fi vacă de mulsă pentru interese stră
ine; în ea domnescu a(|i numai ambițiuni și 
speculațiuni mici și mari pe contulu adevărate- 
loră ei interese; suntemu plini de datorii, popo
rule piere de fdnie pe lângă că e șicanată în 
totii cliipulă și cu călcarea legiloru esistente și 
— ce e mai rău decâtu t6te — suntemu mai înstră
inați și mai învrăjbiți decâtă ori și când pănă 
acum.

Utilismulu, acesta plantă părăsită, ee carac- 
teriseză vdcul nostru și care crescândă omdră pre
tutindeni idealismulu și principiul^, s’a lățită și 
între locuitorii acestoră țări în modu îngrozitorii. 
Omenii cei ce se luptă pentru principii și con
vingeri suntă rari ca corbii albi; nuinărulu ce- 
loră ce se luptă numai pentru interesulu loră și 
nu le pasă ce va fi cu cei ce voră veni după 
ei, numai loră să ie tnergă bine, adecă cei cu 
devisa apres nous le ddlitge (după noi potopulă) 
e legionu, Din aceștia ori-care guvernă îșl p6te 
cu 6re-care dibăciă și îndrăsnelă forma maiori- 
tate ascultătdre, numai de aceea să aibă grije 
ca să-i țină bine.

Dâr statele mari și puternice suntă în stare 
a suporta și neajunsuri și păcate mari, cele mici 
pieră însă neapărată decă Ie comită.

Cu toții, Români, Unguri, Șerbi, Slovaci etc. 
scimă și simțimă că trebile stau rău, fdrte rău 
în acestă stată, nici cei dela guvernă n’au cu- 
ragiulă a se lăuda cu fructele guvernării loră. 
Cărturarii unguri și-o șoptescă acâsta în urechi 
unulu altuia încetă, ca să nu audă Nemagliiarii 
și să capete, rogu-te, curagiu mai mare. Ma
ghiarii n’au decâtu o singură mângăere: că „sta
tulă11 „se maghiariseză“ și ungurimea se ridică 
„puternică11 pretutindeni. Este acesta o amăgire 
în care îi ținu cei de susă, ca să nu vecjă ce nu 
e dată loră să vdijă.

E timpulă supremă, ca drnenii integri și de 
caracteră să-și rădice vocea în interesulu binelui 
comună și să strige din răsputeri: nu mai 
merge cu șarlatanismulă cu amețela, nu mai 
merge cu servilismulă, în susă și cu gura mare 
în josă. Guvernulă actuală ungurescă nu p6te 
arăta nimică, ce ar fi făcută ca aceste țări să 
fiă fericite și înfioritdre; dînsulă numai în spo
rirea numărului acelora, cari depindă dela grația 
și bunăvoința lui, îșl arată arta și dibăcia. Ioțl 
acei bărbați, cari voiescă fericirea acestui stată, 
trebue să stăruiască și să se lupte, ca guver
narea lui să se pună pe basa adevăratei ega
lități cetățenescl și naționale, căci numai așa se 
pdte spera să se unescă puterile cetățeniloru în 
adevăru patrioți și devotați binelui comună și 
astfelă să scotă carulu statului din noroiulă în 
care s’a cufundată prin șarlataneriile celoriî 20 
de ani de guvernare din urmă.

D^r cum să o facă acâsta Nemaghiarii și 
mai alesă noi Românii, pe cari parte ne împe- 
decă volnicii și abusuri ne mai auijite la alegeri, 
parte o lege tendențidsă de alegere, de a ne re- 
dica vocea în dieta țărei?**)

Pe cale socială, și aici se începe datorința 
ndstră națională și totodată patriotică, care îm- 
plinindu-o putemu face cehi mai mare serviciu 
statului în care trăimă, dăcă este ca acesta să 
scape odată de relele ce-lă bântue și să ajungă 
a fi guvernată după firea sa.

Trebue se deșteptămu înainte de tâte la ori-ce 
ocasiunl pe concetățenii noștri maghiari, ară- 
tându-le, că măgulirea vanității loră naționale și 
favorurile efemere acordate naționalității loră nu 
suntă decâtă o cursă periculdsă prin care să îm- 
părechâză cetățenii, împiedecându-se ori-ce înțele
gere între denșii spre a-și crea cu t.oții o sdrte 
mai bună; să le spunemă, că ei nici unu folosă 
n’au dela persecutarea naționalității române și 
nici o daună n’ar avă din egala nâstră îndrep
tățire națională, dăcă nu consideră de daună fala 
gălă, că ei suntă stăpânii și noi cei stăpâniți, 
precum și că o mnlțime de gentry ocupă tăte pos
turile în stătu așa că fii noștri cu ai loră dim
preună pe lângă tătă cvalificarea și hărnicia loră 
trebue să stea de lături; să le documentămu, că 
noi astfelă desbinați prin certe naționale cum 
suntemu, nu decidemă prin voturile năst.re la ale
geri cum să fimă guvernați, ci guvernulu face 
cu noi toți ceea ce vrea elu.

Alu doilea trebue să ne înțelegemă cu cele
lalte naționalități din acestă stată, ca toți din 
tote părțile și deodată să ceremă și să pretindemă 
pănă la treptele tronului — arătândă asupra stă- 
riloră din Austria — drepturile ndstre, cari să 
ne asigure pe deplină individualitatea nâstră na
țională și acâsta să o pună la adăpostă în contra 
oricărei încercări de atacă și de desconsiderare. 
Unulu câte unulu puțină vomă dobândi, toți la
olaltă însă fârte multă, totu ce e dreptă și echi
tabilă.

Ală treilea să ne facemă mărturisire de cre
dință din îndreptățirea nâstră națională*)  și acăsta 
să-o susținemu cu tâtă tăria și bărbăția față cu 
oricine, fiă oficiu, fiă individă, și să o lățimii 
ca principiu politică dela paiață pănă la colibă, 
dela cei din vale pănă susu printre păstorii din 
vârfurile munțiloră. Er pentru ca adversariloră 
îndreptățirei nâstre naționale să le luămă tâtă 
spăranța, că vomă abijice cândva de acăsta pre- 
tensiune, mărturisirei credinței năstre politice să 
lăsămă să urmeze fapta: se ne punemu adecă pe 
lucru cu tătă puterea pe teremulă culturei națio
nale. In familiile, în convenirile și petrecerile 
năstre să fimă esclusivă Români, în atingerile 
năstre cu neromâni în privința națională numai 
atâtea drepturi să recunăscemu și să acordămu 
altora, câte ni se recunoscă și acordă nouă; să 
nu jertfimu — câtă se va pută — decâtă numai 
pentru ce e ală nostru, națională.

Fâcendu acăsta de-o parte ne vomă împlini 
datorința națională, arătândă contrariloru noștri 
că au de a face cu-o puternică consciință națio
nală ; de altă parte vomă pregăti pentru statulă, 
în care trăimă, o astfelă de basă constituțională, 
care singură păte face să fiă tare și înfloritoru 
și să scape de relele, ce’lă amenință cu peire.

Voci (lin pressă asupra conferenței nostre. 
țliarnlă oposiționalu din Clușiu „Ellenzăk“ 

tractăză cestiunea conferenței nâstre din Sibiiu în 
trei lungi articuli de fondu.

In primulă articula, dela 10 Maiu,? „Ellenzăk" se 
provăcă la cele două conferențe ale năstre de mai’nainte 
ijicendă, că deși s’a decretată atunci ca și acum passi- 
vitalea, totuși in cele mai multe cercuri electorale ale
gătorii ară fi mersă la urnă, nu unulă câte unulă și 
nici nu în ascunsă, ci cu grămada și pe față, și ineă de 
cele mai multe ori dându’și votulă pentru candidatulă 
guvernamentală. Atitudinea conducăloriloră politici ai 
Româniloră și conciusulă dela Sibiiu, (Jice „Ellenzăk" că 
pe Unguri numai întru atâta ii piivesce, încâtă acestea 
suntă potrivite numai pentru a servi gnvernamentaliloră 
intru a face speculă prin .arta cumpărărei de suflete» și 
astfelă duce la vătămarea moralității politice.

In ală doilea articulă de fonda, dela 11 Maiu,

’) Este programa națională adoptată și susținută 
de cele trei conferențe din urmă. Red.

• Ellenzek' nu vră se’nțelegă, ce va să ijică cuvintele
• apăsări», >illegalități< și >persecuțiuni*,  din a cărora 
causă s’a luată actuala nostră atitudine politică. Trece 
apoi la postulatele programului nostru stabilită in con- 
ferența națională din 1881, cari au rămasă aceleași atâtă 
in conferența din 1884, câtă și in cea de acum.

Vorbiudu despre primulă punctă alu pro
gramei, adecă despre redobândirea autonomiei 
Transilvaniei, „Ellenzek“ (Jice:

Tendința acăsta este o formală agitațiune contra 
constituțiunei și a unității statului. Gândăscă-se numai 
Românii cu sânge rece asupra acestei directive politice 
și judece ei înșiși: decă potă și cu ce dreptă potă să 
aștepte favoruri escepționale dela acel stată, ale căruia legi 
fundamentale nici baremi atâta nu le respectăză, ca să 
nu porte pe față răsboiu contra puterei obligatâre a le- 
giloră și să nu agiteze voința poporului contra ordinei 
legale și a instituțiuniloră comune constituționale? Au 
ei causă și dreptă de a vorbi de vătămări, persecuțiuni, 
apăsări și illegalități, ei, cari dispută pe față dreptulă 
poporului de a descompune legile, și dreptulă și nece
sitatea de a lupta contra ordinei legale? Au dreptă și 
causă a se provoca la aceea, că tocmai acelă stată îi 
persecută pe ei, căruia îi denegă puterea obligatore a 
legiloră, și in ală căruia supremă organă, în parlamentă, 
nu vădă nimică alta, decâtă esecutarea faptică a teoriei 
daspoierei de dreptă ?

Și în ințelesulă propriu disă, ce suntă acele vătă
mări, pentru cari se condamnă ei la acestă atitudine 
passivă? — Românii dică: slatulă a eliminată limba 
română din administrația, din iustițiă și din instrucțiunea 
publică. Acesta este dreptu. Dăr incâtă a eliminat’o? 
Intru atâta, incâtă a dispusă limba unitară de stată ca 
putere obligătOre în administrațiune, in tribunale și în 
scălele de stată.

Der fire statulă acela, de care se țină elementele 
de poporațiune maghiară, sârbă, română, săsăscă, slo
vacă, germană etc., și în care numai așa se pote în
chipui o viăță sănătosă de stată și socială, dăcă in or- 
ganisraulă propriu ală statului domnesce o voință unitară 
și o limbă unitară: ore n’a avută dreptă s’o facă a- 
cesta? Ore, deu, cum se păte închipui ună stată poli
glotă fără o comună voință unitară și fără limbă de stată cu 
condițiunile posibilității de desvoltare, decă fiă-cărui po- 
poră din stată i s’ar concede a da espresiune voinței 
statului în limba sa propriă? Credernă, că într’ună ast
felă de organismă de stată chiar acele naționalități ară 
trage mai multă scurta, care îșl temă mai tare limba și 
independența rassei loră.

Se aduce ca vătămare și împrejurarea, că Românii 
nu suntu aplicați in oficiele publice. D6r este 6re a- 
câsta o afirmare seriăsă? Aducă înainte numai ună casă, 
unde ărecare stațiune de oficială publică numai pentru 
aceea nu s’a dată unui Română, pentru că e de națio
nalitate română (sic!). Privescă cu deamăruntulă oficiile 
publice de stată, încependă dela gradulă celă mai infe- 
rioră, pănă la cele mai înalte grade, și vădă nu suntă 
aplicați indivizi de naționalitate română atâtă în adini- 
nislrațiune, câtă și în justițiă și la instrucțiunea publică 
și încă în numără preponderentă față cu proporția nu
merică a poporațiunei și față cu mărimea puterei inte
lectuale. (sic!)

Der ce au contra legei pentru egala îndreptățire a 
naționalitățiloră, de ceră grabnica revisuire a aceleia? 
Legea acesta asigură drepturi egali pentru fiă-care na
țiune. Ori doră Românii vrău stări escepționale ? Insă 
cu ce dreptă și pentru ce tocmai ei o vrău acăsta?

Mai departe cjică, că trebue să lupte și pentru a- 
sigurarea bisericeloră și confesiuniloră. Insă cine vată- 
mă ori a vătămată autonomia confesiuniloră și biseri- 
ciloră românesc!? Ori doră slatulă maghiară său orga
nele sale se amestecă in afacerile bisericesc! și confesi
onale ale Româniloră în astfelă de modă, ca să peri
cliteze acâstă autonomia ?

După cum scimă noi, statulă maghiară nici cu 
gânduiă n’a gândită, nici de faptă nu s’a nisuită a con
fisca, său chiar și numai a mărgini acestă feliu de drep
turi autonomice... Si acum întrebămă seriosă: pe ce 
basă au compusă registrulă păcateloră statului maghiară?
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S’au cugetate ei în modă obiectivii și cu sânge rece 
asupra acelorii vătămări, cărora ll-au dată espresiune 
in ceie nouă puncte ale renumitului programă; și dăcă 
da, au cumpănită ei bine lucrulă, decă o atitudine po
litică basată pe astfelă de vătămări — luate din aeră 
— pdte să ftă potrivită pentru a face să înceteze acele 
vătămări — decă esistă de faptă —?

Așa 4>ce domnulă Bariță: „Cetățenii statului ma 
ghiară sub actualulă sistemă nici într’o privință nu se 
potă bucura de adevărata libertate inăscula a omu
lui" — Insă decă tocmai așa este de rău aceslă sistem 
de stată, precum îlă află ei, bre se pole elă îmbunătăți 
prin astfelă de nisuințe politice, cum suntă cele, la cari 
s’au hotărită Românii?

Raționamentul^ treză și încă mai vîrtosă înțelep
ciunea politică tocmai ar trebui să’i fndatorescă a se 
alătura la vre-una din partidele luptătore și de faptă 
esistente in aceslă stată și in prima liniă să se alipescă 
la aceea dintre partide, cu ală căreia ajutoră ar pute 
lucra cu mai multă suecesă pentru avantagiosa îmbună
tățire a sistemului de stată judecată a fi rău după a 
loră părere.

Acea cale a resignațiunei pe care Românii au 
pășită deja pentru a treia oră, nici într’o privință nu 
duce nici la încetarea pretinseloră vătămări, nici la îm
bunătățirea sistemului.

Cuprinsulu articulului alu treilea alu lui 
„Ellenzek“, care vorbesce de tendințele de ma- 
ghiarisare, îlu voutu comunica cetitoriloru în altu 
numără.

Din afară.
F6ia rusescă „Swjet“ scrie într’unu articula 

aspru contra Austro-Ungariei între altele : „Rusia 
nu numai că nu pdte împărți sfera de putere la 
Balcani cu Austro-Ungaria, ci din contră acum 
e multă mai potrivită timpulu, decătă, oricând, ca 
Busia se ’și abată deocamdată atențiunea dinspre 
Bulgari și cestiunea bulgară, și se ’șl-o îndrepteze 
spre Serbia. Cestiunea bulgară nu sA scapă din 
mâni. Deja prin posițiunea geografică a țării 
suntemu scutiți de concurența influinței austro- 
ungare. Der decă permitemu Austro-Ungariei 
să se stabilăscă în Bosnia si în Erțegovina și 
chiar în Serbia, atunci Bulgaria cade de sine în 
sfera statului germano-maghiaru. De aceea ar fi 
bine a lăsa deocamdată pe Bulgari să se orien
teze ei înșiși în starea lorii cliaotică și noi să ne 
mărginimU a da patrioțiloni bulgari sprijinii mo
rală și materială ; der în același timpii și încă 
câtă, se pote mai curendă se punemil pe tapetă ces
tiunea înlăturării ocupațiunei austro ungare din Bos
nia și Erțegovina.

O telegramă din Parisă dela 11 Maiu n. 
ni-a comunicată, că s’a presentatu camerei fran- 
cese unu proiectă de lege pentru mobilisarea 
ca probă a două corpuri de armată. 
Acestă intențiune a guvernului francesă, precum 
comunică acum o telegramă din Berlină dela 16 
Maiu, deșteptă continuu aci cea mai încordată 
atențiune, der se speră, că camera francesă va 
renunța la acăsta, ținendu seină de pericululu 
astorfelu de esperimente. „Kreuzzeitung" și „Post“ 
vorbescă despre necesitatea unei mobili- 
sări germane ca contrapondil contra 
mobilisărei de probă francese. „Post“ 
ijice că mobilisarea duoru corpuri francese con- 
stitue unu periculu, fiindă că corpul» de ostu și 
așa este forte aprdpe ca pe picioru de răsboiu și 
fiindu că în patru ai'U Pute trece peste gra
niță patru pănă la cinci corpuri de armată com
pletă. „Kreuzzeitung11 dice, că cei dela putere 
în Francia să nu se mire, decă din partea Ger
maniei s’ar chibzui eventuala întărire a tu
tu r o r ti t r u p e 1 o r u din A1 s a ț i a ■ L o t a r i n- 
gia pe picioru de răsboiu, căci și așa în 
fața trupeloru francese dela graniță, cari numără 
79 batalidne, stau numai 18 bataliăne germane.

SOIRILE PILEI.
Cetimă în .România": Erl 3/15 Maiu a fostă o 

sărbălore mare pentru Românii de peste, munți. Erl a 
fostă aniversarea adunării naționale române din Blașiu, 
1848. Atunci o nobilă pleiada de tineri români din 
tbte părțile au adunulă poporulă pe Câmpulă Libertății, 
adunare, care a proclamată drepturile omului și libertatea 
națională a poporului română. Ună omagiu de recu
noștință merită acea pleiadă, totdăuna viuă în mintea 
fie-cărui Română.“

—x—
In „România Liberă" cetimă; Erl 3/15 Maiu Ro

mânii din Ardeală au sărbătorită cu religiositate în ca
sele loră a 39-a aniversară a adunării din câmpulă Bla- 
șiului, unde Lauriană, Bărnuță șî lancu au ridicată 

steagulă drepturiloră Transilvaniei și au proclamată prin
cipiile, cari facă onore vărului nostru."

—x—
Dela 1 Iulie 1887 se ridică darea de transportă pe 

calea ferată ung. dela 3 la 5 procente, conformă ari. de 
lege XIV din 1887.

0 parte din Sașii din Sighițora au adresată ale- 
gătoriloră loră ună apelă, în care’i invită să voteze 
pentru candidatulă loră de partida guvernamentală, în 
sînulă căreia are să și între.

Tergultl de Maiu ce s’a ținută în Reghinulă săsescu 
a fostă slabă și puține venijărl și cumpărări s’au făcută> 
și mai multă de poporațiunea dela țără. De vămjare 
s’au adusă 3000 oi, 500 cai și 4550 vile cornute. f’re- 
țulă unei părcchl de oi cu miei a variată intre 12—14 
fi. Boi de mijlocă s’au vândută cu 300—380 fl., vad 
de mijlocă cu 80 —140 11., viței de ună ană cu 80—140 
fl.. vițele cu 40—80 fl. părechia. Mărfuri încă s’au văn 
dută puține.

—x—
Sublocotenentul comptabilă lână Streulia dela re- 

gimenfulă 2 de trenă e transferată la regimentulă 7 de 
infanteria.

—x —
Din Sătmară se serie cătră „B H.“, că advoca- 

tulă și candidatulă de deputată ală partidei independente 
de acolo Andreas Bartha a fostă împușcată pe stradă 
in ijiua mare, de vărulă său, diurnistulă dela spitală 
Karol Sikk. Motivulă crimei e răsbunarea. Sikk s’a 
predată însuși autorității.

—x—
La oficiulă poștală din Lipto-St.-Miclăușă s’au în

tâmplată in timpulă mai recentă lucruri de necrezută. 
„Budap. Tagebl." scrie: Condueătorulă poștală Mogseh 
s’a găsită la 8 Maiu n. in locuința sa mortă, cu gâtulă 
tăiată. In aceeași di ofiiialuiă poștală Ehrlich, ună bă
trână de 65 ani, inebuni pe stradă și când la prânijă 
se intorse acasă fu lovită de dambla, er sera muri. Din 
cercetarea făcută se dovedi ună deficită in cassă de 
3500 11. Se mai dovedi, că primulă oficială poștală 
Jurcso a părăsită de vr'o șese săptămâni Liptu St.-Mi- 
clăușulă cu consimțămenlulă lui Mogseh, cum se (jice, ea 
să mergă in capitală. Jurcso e urmărită. Din cerce
tarea ce se face se va dovedi, pole, care e directă și 
care indirectă împărtășită la delraudare.

Sfântulă sinodă ală biserieei autocefale ortodoxe 
române din România este convocată in sesiunea de pri- 
măveră pentru (jiua de 5 Maiu 1887, conformă art. 13 
din legea pentru alegerea metropolițiloră și episcopiloră 
eparchioțl, precum și a constituirei sfântului sinodă ală 
biserieei autocefale ortodoxe române.

Astă seră MercurI și mâne sără Joi se voră da in 
edificiulă teatrului de aci representațiunl teatrale ger
mane de cătră mai mulțl domni și dbmne in favorea 
reuniunei femeiloră ev. din locă pentru îngrijirea bolna- 
viloră. Se voră juca următbrele comedii: „Als verlobte 
empfehlen sich,« „Jetlchen’s Braufgedanken" și ,Ein 
Aprilsiherz".

Afaceri locale.
In ședința de MercurI, săptămâna trecută, 11 Mai, 

n. a representanței orășenești s’au tractată între altele 
următbrele obiecte:

Propunerea magistratului d’a se vinde ună mică 
terenă de pădure în valea Timișului in mărime de 450 
metri pătrațl căii ferate ung. a statului pentru așezarea 
unui reservoriu de apă și apăductă cu prețulă de 10 
cr. metru pătrată.

Propunerea d’a se vinde ună terenă sterilă lângă 
cariera de petră la mai tnulțl mărginași in mărime de 
1820 metri pătrațl cu prețulă de 10 cr. metru pătrată, 
din considerațiuni sanitare și de siguranță.

Propunerea d’a se cumpăra două livezi in pădure, 
aflătore pe teritoriulă pădureț orășenesc! din Vlădeni și 
anume una dela Christofor și Maria Schiau in mărime 
de 1260 slânjini pătrațl pentru 58 fl. si alta dela Ei- 
safta N. Pascu in mărime de 544 slânjini pătrațl pen
tru 20 fl.

Propunerile acestea au fostă primite.
0 representațiune a comitatului Albei inferiore că

tră dietă in afacerea convențiunei vamale cu România, 
care pornesce din punctulă de vedere, că prin introdu
cerea de cereale și vite se păgubesce fbrte agricultura 
ungară și de aceea pe aceste articole de importă să se 
pună o vamă mare, la propunerea comisiunei perma
nente se ia la cunoștință și se pune adacta, deorece re- 
presentanța orașului nu împărtășesee vederile desfășu
rate în representațiune.

Propunerile magistralului privitbre la dobândire de 
terenuri pentru ună cimiteră centrală, la propanerea co
misiunei permanente se amână și magisfralulă se avi-

sâză a aduce mai întâiu opiniunea medicului orășenești) 
dăcă respectivele terenuri suntă potrivite in privința sa
nitară. Totodată se primesee propunerea d-iui B. Ba- 
iulescu, d’a se alege o comisiune de 5 membri compusă 
din diferite comisiutil, care să desbată, cutn s’ar putea 
ține semă de dorințele confesiuniloră.

Relativă la publicarea incunosciințăriloră în afacer 
economice orășenești, redacțiunea foiei maghiare ce a- 
pare aci s’a adresată magistratului cu rugarea, ca să 
publice tbte incunosciințările și in limba maghiară în 
acea fbiâ. Magistratulă a respinsă rugarea, debrece elă 
judecă din casă în casă, ce felă de publicațiune e in in- 
teresulă orașului.^ Petentulă a recursă în contra acăsta 
la viceșpanulă. Acesta avisâ pe magistrată să ‘publice 
tOte incunosciințările în Iote trei limbile țării In tbte trei 
loile locale. Recursulă făcută de magistrală la comi- 
siunea administrativă în contra acestei decisiunl fu res
pinsă. Debrece în câteva cașuri nu s’a ținută sămă de 
acestă avisă, redai țiunea amintitei foi s’a plânsă ia co- 
misiunea administrativă. Magistratulă propuse acum: de
brece afară de singuratice cașuri nu esistă disposițiunl 
asupra publicărei de incunosciințări, debrece mai departe 
magistratulă e mai în posițiune a judeca, ce felă de 
publicare e în interesulă comunei orășenești, magislra- 
fulă să fiă împuternicită a determina felulă și modulă 
publicațiunei după propria’i chibzuială. — Iosef Duek 
găsesce straniu, că se pretinde costisitbrea publicare a 
tuturoră incunosciințăriloră in tble trei limbile și foile 
locale, pe când tribunalulă de aci publică tble incunos
ciințările numai In limba maghiară și numai in fbia ma
ghiară de aci. Propune, și se primesee, ca afacerea să 
se dea spre desbatere comisiunei permanente.

Contulă advocatului Karl Schnell pentru lucrarea, 
tipărirea etc. memorandului in afacerea domeniului Bra- 
nului și pentru cheituelile făcute ca membru ală depu- 
tațiunei (la ministeră), se primesee cu 688 fl. 3 cr. și 
349 fl. 37 cr.

Petiț'unea lui facob L. Adler d’a i se da ună locă 
in piăță pentru afacerea sa de zarafiă după o desbatere 
mai lungă se respinge.

Desbalerea propuneriloră pentru construirea unei 
căi ferate vicinaie'dela Zărnesd la Brașovă ele. se amână 
pe altă ședință.

Rodna veche,*)  2 Maiu 1887. 
(Opidulă nostru, — Prima Maiu s. n. — Omulă nostru.)

întârziată din causa îmbulcjelei materiei.—Red.

Aprope de isvbrele Someșului mare, în Carpațij 
nordici ai Transilvaniei, ocolită de tbte părțile de delurj 
și de munți, zace opidulă Rodna veche, care prin si- 
tuaționea sa representâ în miniatură o fidelă icbnă a 
Transilvaniei.

Precum Ardealulă e o;ohtă de tbte părțile de 
munți, chiară așa și opidulă nostru; precum Ardelulă e 
locuită in majoritate de Români, așa și opidulă nostru; 
precum maioritatea populațiunei Ardealului o formăză 
agricultorii și economii de vite, așa și opidulă nostru; 
precum Ardealulă e avută de pășiunl grase, agri fruc
tiferi, ape bune dulci, și ape minerale, arbori de Iotă 
soiulă, așa și opidulă nostru; precum Ardealulă nutresce 
la sînulă său pe lângă vechii moșneni, cari formăză ma
joritatea populațiunei, încă multe soiuri de bmenl de 
neaină eterogenă, așa și opidulă nostru; precum Ar
dealulă ne arată la totă pasulă ruinele locuințeloră ve- 
ehiloră locuitori, așa și opidulă nostru e acoperită de 
ruine, cari espuse vrernei, acoperite de azuriulQ ceră, 
adesea se posomorește, și necruțate de nemilosulă dinte 
ală timpului, care distruge tbte, in mânia tuturoră fur- 
tuneloră, 11-e jale să se bage in pămăntă și să dispară 
dinaintea ochdoră celui ce le admiră.

Etă deci, de ce <jiseiu că opidulă nostru este ună 
Ardeală in miniatură! Tbte limbele ce se vorbescă în 
Ardeală se vorbescă și aici și cine vră să pbtă trăi aci, 
trebue să învețe românesce, care e limba de conversa- 
țiune a acestui opidă, precum e și a Ardealului. JDer în 
timpulă din urmă la tbte oficiele de aici se folosesce 
limba maghiară, alâtă la judecătoria de cercă, câtă și 
la pretură, ba chiară și la primăria opidană, deși mul
țimea nu scie decătă românesce, ba și din străini suntă, 
cari, de ar uita românesca, in graiulă mamei loră nu 
s’ar pută ințelege.

Biserici suntă două, una română gr. cat. și alta 
pentru străini, rom. cat.; pre lângă acestea mai au ji
danii o mică sinagogă în casa Rabinului. Șcble suntă 
două, una a Româniloră, cari suntă în maioritate, și 
acăsta are doi învățători; aci e limba de propunerej cea 
română; statul încă îșl are aci o șeblă cu trei învățători și o 
învățătorăsă. Șcbla de stată e In edificiele de unde au scos 
acu’să vre-o cjece ani pe elevii de Română cu învăță- 
loră cu totă. Aijl ar valora 20,000 fl. și valorăză, dăr 
nu mai suntă ale nostre, nu mai suntă posesiunea celoră 
ce purtară arma aprbpe o sută de ani spre a muri cu 
ea în mână apărândă interesele patriei și ale tronului, 
nu, aijl suntă posesiunea altora. Românii din Rodna au 
edificiulă șcblei slăbuță și cu scumpetea asta mare cu 
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cerne câte un premiu de patru mii lei, Nr. 4000 L. n. 
minimum la cea mai bună carte apărută in cursulă a- 
nului espirato ;

2. Eră in ală patrulea ană se va decerne ună pre
miu fixă de lei 12.000, carele se va numi „Marele Pre
miu Năsturelu", operei care va li judecată ca publica- 
țiunea de căpetenia ce va fi apărută în cursulă celoră 
patru ani precedențl. Acestă premiu nu se va pute de
cerne unei lucrări, care va fi obținută deja umilă dintre 
premiele anuale, de câtă defaleândă dinlr insulă valorea 
premiului precedentă.

Operele ce se voră recompensa cu acestă a doua 
seriă de premii voră tracta cu preferință despre mate
riile următore:

a) Scrieri seriose de istoriă și sciințele accesorii 
ale istoriei, preferindu-se cele atingătore de istoria țări- 
loră române;

b) Scrieri de religiunea ortodoxă, de morală prac
tică și de filosofiă ;

c) Scrieri de sciințe politice și de economia socială ;
d) Tractate originale despre sciințele esacte ;
e) Scrieri enciclopedice, precum dicționare de isto

riă și geografia, în cari s6 între și istoria și geografia 
României; dicționare generale seu parțiale de sciințe e- 
sacte, de arți și meserii, de administrațiune și jurispru- 
dență, și alte asemeni lucrări utile și bine întocmite ;

f) Cărți didactice de o valbre însemnată ca me
todă și ca cuprinsă ;

g) Dicționare limbistice în limba românescă, mai 
alesă pentru limbile antice și orientale, adecă limba la
tină, elenă, sancrită, ebraică, arabă, turcă, slavonă ve
chia, și altele;

h) BublicațiunI și lucrări artistice de o valbre se- 
ridsă, adică relative la arțile plastice, architectură, sculp
tură, pictură, gravură și chiar opere musicale seribse, pe 
cari aceste t6te Societatea Academică Română le va 
pute apreția atunci, când îșl va întinde activitatea ei și 
asupra tuturora maternloră de bele-arțl;

i) Scrieri de pură literatură română, în prosă și in 
versuri, precum poeme, drame și comedii seribse,—mai 
alesă subiecte naționale, — și ori-ce alte opere de înaltă 
literatură Acestora mai cu semă ași dori sâ se acorde 
Marele Premiu Năsturelu, când voră fi judecate ca a- 
vendă ună merită cu totulă superioru, spre a se da astă- 
felă o încurajare mai puternică desvoltării literaturei na
ționale".

La acestea se mai adaugă următorele disposițiuni 
luate de Societatea Academică:

1. La concursurile acestora premii se polă presenta 
și opuri preinnoite in noue edițiunl, cari se voră fi reti
părită în cursulă anului de autori in vieță.

2. După cuprinderea chiar a testamentului, traduc- 
țiunile din limbi străine suntă escluse dela concursă; se 
va face însă escepțiune pentru acele traducțiunl de pe 
opuri străine clasice, cari:

a) seu prin dificultățile învinse ale unei perfecte 
reproduceri in versuri românesc! voră constitui adevă
rate opuri literare ale limbei române ;

b) seu prin anexarea de elucidări și de note sci- 
ințifice, cu totulă proprie traducătorului, îșl voră fi în
sușită meritele unora lucrări originale în limba română.

3. Cărțile premiate de Academia Română din alte 
fonduri ale sale seu cele tipărite din inițiativa și cu spe
sele ei nu potu intra la concursă pentru premiile Năstu- 
relă din seria B

4. Bremiile Năsturelă din seria B. se potu acorda 
nu numai unoră opuri complete, ci și părții unui opă 
tipărită în cursulă anului cu condițiune însă, ca acestă 
parte să fiă de valorea și de întinderea unui volumă și 
nu de ale unei simple fâsciăre, (minimum 400 pag. for
mată în 8° garmond)

5 Bremiarea unei părți a unui opă la ună con
cursă anuală nu împedică premiarea unei alte părți a 
aceluiașă opă la ună concursă posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime voră pută fi ad
mise la concursulă cărțiloră tipărite, âr autorii loră, spre 
a primi premiile acordate, voră trebui să justifice pro
prietatea loră."

IV. Premiulu Statului Heliade-Rădulescu. de 5,000 
lei, se va decerne în sesiunea generală din anulă 1888, 
celei mai bune disertațiuni scrise în limba română asu
pra următorului subiectă: »Nunta la Români. Studiu 
istorico etnografică comparativă".

Usurile nupțiale trebuescă studiate în varietățile loră 
după tdte provinciile române, comparându-se cu nunta 
la vechii Romani și la popârele nto-latine pe de o parte, 
cu nunta la vecinii Româniloră (Slavi, Unguri, Greci, 
Albanesi) pe de alta, de unde să reăsă apoi dela sine 
o conclusiune istorico-etnografică.

Manuscrisulă va trebui să cuprindă materiă pentru 
200—300 pagine de țipară în 8° garmond.

Terminulă presintârii manuscriseloră la concursă 
va fi pănă la 31 Decembrie 1887.

V. Premiulu Statului Lazară, de 5000 lei, se va 
decerne în sesiunea generală din anulă 1889 celei mai 
bune lucrări în limba română asupra următorului subiectă :
Studiulă vinuriloru din România din puncfulii de ve

dere economică și ală composițiunii loră chimice."
Manuscrisulă va trebui să cuprindă materiă pentru 

circa 300 pagine de țipară în 8° garmond.
Terminulă presentării manuscriseloră la concursă 

va fi pănă la 31 Decembrie 1888.
VI. Premiulu Statului Heliade-Rădulescu, de 5000 

lei, se va decerne in sesiunea generală din anulă 1889 
unei cărți scrise in limba română cu conținută literară, 
care se va judeca mai meritorie printre cele publicate 
dela 1 Ianuarie 1887 pănă la 31 Decembrie 1888.

VII. Premiulă Asociațiunii Craiovene pentru dez

greu ere la ca voră putea face altuia mai corespunzător. 
Și sângeră mima biețilord Romani binesimțitorl trecândO 
pe lângă șeOla de stată și v6Zendu-o atâta de pompbsă 
și in posesiunea altora, acea șcălă, carea jnumai cu 
câțiva ani mai înainte era a Iotă, er acjl este înstrăinată 
pre când ei, vechii Români locuitorii băștinași, se fiă 
siliți ași face alta, ca cine scie, mâne poimftne să fia 
eră scoși și din aceea! Ve^endu-le astea, vrendă ne- 
vrăndă, îți vină in minte vorbei poetului Eminescu:

Vai de bielă Română săraculă 
Că’napoi totă dă ca raculă ! 
Dela Nistru păn’ la Tisa 
Totă Românulă plân-sumi-sa 
Că nu mai pole străbate 
De-atăta străinătate !...

ț)iua de 1 Maiu a fostă pentru poporulă din Rodna 
<Ji de bucuriă; eroulă acestei cjile este părintele Gerasimu 
Domide, tinerulă nostru preotă. £tă cum s’a întâm
plată :

Noi, vechii locuitori ai acestui opidă, ama avută 
parochă pe fiă iertalulă Clemente Lupșai, ună bătrână 
demnă de tătâ stima; acela, care, intre alte multe bune 
și frumăse, introduse In aceslă ținută cultivarea cucu
ruzului, care pe aci dă nutrementulă principală, și tu 
până la ultima respirare (17 Ianuarie a. c. când repausă 
în etate de 79 ani, după ce păstori acesta poporă preste 
50 de ani) și fu Zlc(1> Păn& la ultima respirare ună 
păstoră vrednică și ună Română declarată. După tre
cerea demnului parochă la cele eterne, poporulă cre- 
dinciosă se adună cu mică cu mare și făcu o rugare 
cătră Brea Veneratulă Ordinariată Episcopescă de Gherla, 
cerândă să le dea de parochă pe tinărulă preotă Gera- 
simă Domide, care funcționase deja 6 ani de cjile ca 
cooperatoră pe lângă bătrânulă parochă locală. Er 
acelă Brea Venerată Ordinariată luă in dreptă socotință 
cererea nbstiă și cu data de 2 Aprilie binevoi a denumi 
pe părintele Gerasimă Domide de următoru ală fiă ier
tatului parochă. Boporulă se bucură la sosirea acestei 
scirl și de abia așteptă să vină timpulă inlroducerei in 
noulă oficiu a scumpului loră preotă.

In ultima Z1 a 1U1 Aprilie st. n. de cătră seră se 
auZi prin opidă scirea, că Reverendissimulă d-nă Gre- 
goriu Moisilă, vieariulă Rodnei care îșl are reședința tn 
Năsăudă, a venită să indeplinescâ ceremonia acestui 
actă. Furnicau omenii voioși pe strade în coce ș1 în 
colo totă grupe-grupe, când colo cătră optă <5re se face 
o unică grupă în piață, înaintea primăriei opidane, și
de acolea plecă in ordinea cea mai bună, în frunte cu 
musica din Bistriță, cu lampione și cu facle, și înainteză 
după mt rșu'ă „Trecerea Dunării" cătră casa parochială. 
Acolea se oprescă, musica mai cântă o ariă, apoi ună 
june română ține o frumosă cuvântare iubitului preotă, 
la care acela-i răspunde în termimi cei mai aleși. După 
aceea musica mai intonâză o cântare, și convoiuiă plecă 
la ale sale, mângâiată, că șl-a putută descoperi stima 
și iubirea față de fiitorulă părinte sufletescă.

(Va urma.)

Academia română.
înștiințare.

După decisiunile luate de Academia română în se
siunile de până la anulă 1887, concursurile propuse de 
Academiă suntă cele următore:

I. Premiulu Năsturelu-Pier eseu din seria B, de 
4000 lei, se va decerne, in sesiunea generală din anulă 
1888. unei cărți scrise în limba română cu conținută 
de ori ce natură, care se va judeca mai meritoria prin
tre cele publicate dela 1 Ianuarie pănă la 31 Decem- 
vre 1887.

II. Premiulu Statului Lazăru, de 5000 lei, se va 
decerne in sesiunea generală din anulă 1888 unei cărți 
scrise în limba română, cu conținută sciințifică, care se 
va judeca mai meritoria printre cele publicate dela 1 
Ianuarie 1886 până la 31 Decemvre 1887, seu celei 
mai importante invențiuni sciințiftce făcute dela 1 Ianu
arie 1886 pănă la 31 Decemvrie 1887.

NB. Concurenții la aceste premii voră bine-voi a 
trimite la cancelaria Academiei Române în Bucuresci o- 
perele loră, cari vor fi in condițiunile de timpfl aci în
semnate, în câte 12 exemplare, pănă Ia 31 Dec. 1887.

III. Marele premiu Năsturelu-Herescu din seria B. 
în sumă 12,000 lei, se va decerne in sesiunea generală 
din anulă 1889 unei cărți scrise în limba română, 
cu conținuta de ori ce natură, care se va judeca mai 
meritoria printre cele publicate dela 1 Ianuarie 1885 
pănă la 31 Decemvrie 1888.

NB. In privința premiiloră „Năsturelu-Herescu" se 
pună în cunoscința publicului urmâtOrele disposițiuni din 
codicilulă reposatului intru fericire C. Năsturela-Herescu: 

B. Premii pentru opere publicate.
In totă anulă Societatea Academică Română va 

avea a premia, din veniturile fondului Năsturelu, o carte 
tipărită originală, in limba română, care se va socoti 
de cătră Societate ca cea mai bună publicațtune apă
rută în cursulO anului.

Inse aceste premii vorQ fi de două specii:
1, In trei ani consecutivi, d’a rândulă, se va de

voltarea învețămintului publică, în sumă de lei 1,500, 
se va decerne, in sesiunea generală din anulă 1890, 
celei mai bune cărți didactice în limba română din câte 
se^voră fi tipărită dela 1 Ianuarie 1887 pănă la 31 De
cembrie 1889. Acestă dată este și lermenulă extremă 
ală depunerii la cancelaria Academiei, în 12 esemplare, 
a cărțiloră propuse pentru concursă.

VIII. Premiulu Statului Heliade-Rădulescu, de 5000 
lei, se va decerne în sesiunea generală din anulă 1890, 
celei mai bune lucrări scrise in limba română asupra 
următorului subiectă : „Istoria scâleloră in țevile române 
în prima jumetate a secolului XlXpănă la anulă 1864."

Terminulă presentării manuscriseloră la concursă 
va fi 31 Decembrie 1889.

IX. Premiulu Alesandru Ioană Cuza, de 10,000 
lei, se va decerne în sesiunea generală din anulă 1891 
celei mai bune lucrări scrise în limba română asupra 
următorului subiectă : „Istoria Româniloră dela Aureliană 
pănă la fundarea Principatelor^".

Terminulă presentării manuscriseloră va fi 30 No
vembre 1890.

X. Premiulu G. San-Marinu, în sumă de 1500 lei, 
se va decerne in sesiunea generală din anulă 1891 celei 
mai bune lucrări asupra următorului subiectă: „Conside- 
rațiuni asupra comerciului României cu țerile străine 
atâtă la Orientu câtă și la Occidentu, incependu cu se- 
colulu ală XVI-lea pănă la anulă 1860".

Terminulă presentării manuscriseloră la concursă 
va fi 31 Decembrie 1890.

NB Manuscrisele Iucrăriloră puse la concursurile 
premiiloră de sub N-rii IV, V, VIII, IX și X se voră pre
senta anonime, purtândă o devisă, care va fi reprodusă 
pe ună plică sigilată, conținendă numele concurentului.

Academia îșl reservă dreptulă de a tipări in publi- 
cațiunile sale lucrările ce se voră premia.

Premiile se voră da autoriloră numai după tipă
rirea Iucrăriloră premiate.

Convocare.
Prin achsta se convdeă și se dechiară de convo

cată adunarea generală a „Reuniunei femeiloră române 
din Mediașă și giură*  pe 21 Maiu (2 Iunie) 1887. la 2 ore 
d. a. in școla gr. cat. din Mediașă, la care se invită în 
specială domnii bărbați de consiliu, membrii comitetului, 
membrii ord. și onorari, precum și ori-care binevoitoră 
ală Reuniunei.

Editoră: Iacobft Mnresianu.»
Redactori responsabilă Dr. Aurel Mureșiam

Obiectele de pertractare suntă :
1. Raportulă comitetului despre activitatea sa dela 

2 Iunie 1886 pănă în 2 Iuniu 1887 și despre starea 
cassei.

2. Decidere asupra recurseloră lui Teodoră Vale- 
riană Borza, George Mariană și Ioană Suciu.

3. Alegerea unoră bărbați de consiliu în loculă 
celoră defuncți resp. îndepărtați de aici.

4. Eventuale propuneri din partea membriloră Re
uniunei, care țintescă la prosperarea materială și mo
rală a Reuniunei.

La interpelațiuni, cari nu suntă predate președin
tei in scrisă celă puțină cu o oră înainte de deschide
rea ședinței spre a pute fi consultate cu bărbații de con
siliu, nu e obligată președinta a răspunde.

Comitetulă Reuniunei ține ședința sa în Ziua și 
loculă de susă la 12 bre.

Mediașă, în 1 (13) Maiu 1887.
Maria Romană, Elena Suciu,

președintă. secretară.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

BUDAPESTA, 18 Maiu. — In clubulti 
partidei liberale a împărtășită Tisza, că regele 
va închide în modă solemnă dieta în 26 Maiu.

BUDAPESTA, 18 Maiu. — Ministrul ă-pre- 
ședinte Tisza a visitatu, acompaniată de mai 
mulțl deputați, bazarulă, a cumpărată covore și 
marfă de porțelană, s’a esprimată în modă 
fdrte recunoscătoră asupra postavuriloră espuse 
de Brașovă și de Sibiiu, accentuândă că ar fi 
de dorită, ca croitorii s& studieze cu deamărun- 
tulă postavurile espuse, sprijinindă, în locă de 
fabricate esterne, industria de postavă ardele- 
nZscă.

PARISU, 18 Maiu. — Camera a primită 
decisiunile comisiunei bugetare. In urma acesta 
ministrulă Goblet și-a dată demisiunea.

CHARLEROI, 18 Maiu, — Numărulă gre- 
viștiloru e de 2100. In Lacroyere s’au ciocnită 
lucrătorii cu gendarmii. Ună lucrătoră a fostă 
omorîtă și umilă greu rănită.

Cununiă. — Domnulă Gavrilă Onișoră, doctorii 
in filosofiă, profesoră la scola normală primară și la 
gimnasiulă reala, face cunoscută căsătoria sa cu d-ș6ra 
Cornelia Ionă Popescu, ce se va celebra in biserica Sf. 
liie, din Bârladă, Duminecă în 10 Maiu v.



Nr. 100. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Ouriulfi ta barca de Viena Bursa «Ie Bueurescl.
din 16 Maiu st. n. 1887.

Cursuiu pieței Brașovt)

ReutA de aurrt 5°/0 . . . 102 05 
Rentâ de hArtia 6°/0 . . 88. —
împrumutul^ cAilort ferate

ungare........................  150 52
Amortisarea datoriei cAi-

Bonuri croato-slavone . . 104 50

lord ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) ... 98- 

Amortisarea datoriei cAi-
lorfl ferate de osta uug.
(2-a emisiune) .... 127 — 

Amortisarea datoriei cAi-
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .115 50 

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.60 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

mișă.............................. 104.75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Acțiunile bănce! austro- 
ungare ........................ 880 —

i Act. băniei de credita ung. 284 75 
l Act. băncel de credita austr.289.90
Argiutula —. — Galbinl 

împărătesei ................5 97
Napoleon-d’orl .... 10 05
Mărci 100 împ. germ. . . 62.32
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Cota oficialii dela 2 Maiu st. v. 1887.

Despăgubire p. dijma de
vina ung............................ 99.50

Iniprumutula cu premiu
ung.................................. 119 60

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinuiui . 122 25 

Renta de hArtiA austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aura austr. . . 112 20 
Losurile din 1860 . . . 135.75

Cump vend.
Renta română (5%). 91*/. 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 93’/. 941/.

» convert. (6%) 88’/. 89 */,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105— 105la/

n >> t5°/o) • 88*/ a 89—
• • urban (70/0) . . 102’/. 103—

» (6°/o) • 95— 95l/a
• (5°/o) - 86— 86’/a

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

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.25 15.75
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

din 17 Maiu st. 11. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump. 8.62 Vând. 8.64
Argint românesc . . . > 8.55 * 8.59
Napoleon-d’orl .... > 10 — > 10.05
Lire turcescl................. » 11.35 • 11.40
Imperiali..................... > 10.35 • 10.40
Galbeni......................... > 591 > 5.95
Scrisurile fonc. »Albina» 6% , > 101.— » 102,--

ff 1 n 5% • n 98.— > 99.—
Ruble RusescI .... > 111 — • 112.—
Disconfulă . . . » 7- 10°/9 pe ană.

X.

ii„IToutăți pentru sesonulu de vară!
Toilete pentru mirese, promenada și casa se confecționdză la

Kovâsznai & Keresztesi
Graiul Magazin de mode și confecțiuni pentru dame

Brașovii (Piața mare.)
Unde a sosită de curendă in mare alegere cele mai nouă materii 

de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepii și Cachemirti. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu, faile și catifele negre precum și în tdte 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbați. Satinu de spă- 
latu, Toii, Zephier și Oxfordurî.

Chifonuri de Benedictu Schroll, Șirtingu, Julett și Gradl. Țăn
dării de bumbacă americane in iote lățimile. Pălării de pae și garniseli 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și ună bogată asortimente de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. CelO mai nou „Jersey« Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea totn telulă de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu p rețu rl efti ne.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

wA.

Nr. 206/1887.

..... tara ic cciitn.
La admiiiÎHtrațiunea fomluriloru scolastice centrali din districtulă 

Năsăudului este de ocupată ună postă de practicantă pentru ajutoră la 
resolvirea pieseloră și la ținerea archivei.

Cu acestă postă e împreunată salariulă de patru sute florini v. 
a. pe anu. Dela concurinte se recere ca să dovedăscă cu documente 
valide după lege că:

1. A absolvată facultatea de drepturi ordinarminte.
2. Că scie limba română , maghiară și germană în graiu și în 

scrisă. Candidații de advocațl voră fi preferiți.
Suplicele cu documente cu totă se voră adresa la: „Comisiunea 

administrătdre de fondurile scolastice centrali din districtulă, Năsăudă în 
Năsăudă, pănă la 15 Iuniu 1887 la 6 6re după amăijl, cari se voră tri
mite mai târziu nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudă, 9 Aprilie 1887.
Președintele: Secretarulă:

Ionu Ciocană. Ioacliimă Mureșianu.
L â t t a m:

Besztercze, 1887 9/5.
Br. Bânffy Dezso, foispân, kir. biztos. 2_ 3Mersul u trenuriloru

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia l»re«leaIiî-I5M«llnpesta și pe linia Teiușă-Ara«ift-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Vredealii-SSadapesta

BucurescI

Predealu (
(

Trecu Tren Trenă | Trenă 
d0 accelerat ‘omnîbus ,omuibus 

peradne

7.30
1.14

TimișO
Brașovfi

Feldiora
Apatia 
Agostonfaiv» 
Homoroda
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișbr*  

Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
MicAsasa 
Blașiu 
CrAciunela 
Teinșfi 
Aiuda 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cneerdes 
Ghirisfi 
Apaliida 

t'lnșin 

Nedeșdu 
■Bhirbău 
ArhirișC 
Stana 
Hniedinrt 
Cincia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VAsărhely 
VArad-Velințe

susC

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnvk
Buda-peata

1.45

<

(

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Viena
(

Nota:
8.00

4.16
5.02
5 43

2.32

Viena
Eudapenta 
Szolnok 
P. Lailâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-VasArhely 
Mezo-Teiegd 
R4v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clnșis

Apalnda
Ghii’iș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
AuidC 
TeiașO 
Grăciunfclă 
B.așO 
MicAsasa 
Cepț» Bii< 
Mediaș-’ 
Elisahetopole 
8igiș6ra 
Hașfalea 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

ărașovO 

Timișfl

susf

Bucuresc’

PredeaJu

Orele de n6ptc sunta cele dintre liniile gr6se.

(

Trenă 
de per».

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibn

, Trenă 
de 

peraone

Trenă 
omul bus

1 ll.lol — — — ■■
7.44 2.— 3.10 6.20 8.00 |

î 1 Oo 3.58| 7.38 9.34 11.4(1
2 02 5.28 540 11.26 2.311
4.12 6.58 9.14 1.38 —
__ — 9.24 2.06
_ — 941 2 17 —
_ 7.33 10.19 2.40 —
_ 8.04 11.38 3.24 —
_ — 12.18 3.47 —
_ — 12.54 4.07 —
_ 8.58 1.57 4.33 —
_ 9.28 3.11 5.15 —
_ — 3.40 5.31 —

— 4.15 5.55 —
_ — 4.36 6.07 —
_ — 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 — — 9.53
106 __ — — 10.—
1.13 — — 10.09
1.20 ,— — 10.19
1.41 — — 10.48
2.C0 — — 11.14
235 — — 12.12
2 48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.00 _ — 2.18
4.35 ___ — 3.03
5.12 __ — 3.49
5.37 _ — 4.28
7.02 _ — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 ■ — 7.46
8.41 - — 8.25
9.21 _ — — 9.15

__ 1.55 — —
_ — 2.53 —. —

—
_ _ 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia diD fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușii- Ariulft-Kiggdujiesta Rualapesta-Aradft-Teiușft.
. 1

1 Trenă 
omnibua

Tre iu 
omn^bua

Trenă de 
peraone

Trenă de 
peradne

1Trenă Trenă ||
de persdne omnlbiu |

Teiggșft
Alba-Iulia

11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 1 _  I
11.39 — 3.14 Bgidapestii 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22 Si'i'nok !
1

11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aiadft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 1 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș 1 5.19 6.51 8 17
Ilia 
Gurasada

3.55
4C8

— 7.28 Radna-I >pova
Conopă

5.41 7.10 8 36
— 7.40 619 7.37 _ 1

Zam 4.25 — «.11 Bărzova 6.28 7.55 _
Soborșin 5 3') — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 10 27 Ilia 8 55 9.-8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 __
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoinok ■ 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 ,12.29 —
Budapesta - 1 8.20 | Alba-Iulia 12 36 12.46 _
Viena 1 6.05 Teinșd . 1.29 1.41 —

Ârpdft-TtnalșAra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
amnlbue pernâne mixt persâne omnlbui mixt

Aradfg 5.48 6.05 âimerfa 11.25 2.42
Aradulă nou c.19 — 6 33 Streiu 11.58 ___ 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 
Merczitalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

2.24 — 5.58|
— — — 3.0b — 6 40

TimișAra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă dt Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne peredne amnJbtia de pera. amili hui mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh | 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 1 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arr*?* 9.27 — 8.17 Sisaeri» 1.63 — 10.81


