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NOU ABONAMENTU
la

Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe neu 
abonament ft pe trihiniulu Aprilie, Afaiu și Iuniii. la 
care învitâniu pe toți onorarii amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Preț ulii abonament ului:
Pentru Austro-Uugaria: Peutru România și străiuătale:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
„ șese „ 6 „ „ șese „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 ,.

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită diaruln.

Domnii cari se vorii abona din nou să binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arcta și posta ultimă.

Brașovu, 30 Martie 1887.
încetă și greoiu s’a pusă în mișcare or

ganizarea cluburiloru în sînulă alegătorilor!) noștri. 
Până adl numai în câteva ținuturi s’au dată 
senine de vieță. Nici nu e de mirată, câ miș
carea se pornesce așa de greu, după ce atâta 
timpii nu s’a lucrată nimica pe tăremulu aface- 
riloiu publice naționale. Sperămu însă, că celă 
puțină acum, când ne arde drâ 1 muculu la de
gete, ne vomă trezi, că mai snntemu și noi aici 
și mai avemu să dicemu și noi unu cuveutu în 
acăstă țără.

Săptămâna trecută, a adusă la ivălă, precum 
scimă. unfl nou conflictu intre dualistă

Este cărta dintre Cehi și Maghiari, ce s’a 
adausă la multele certe, cari facă viața așa de 
plăcută popăreloră acestei monarehii. Cehii nu 
voră să cumpere făină ungurescă și Ungurii îi 
amenință că, dccii nu voră înceta cu agitațiu
nile în contra productelor)! unguresc!, ei său se 
voră alia cu Nemții austriac! spre a paralisa pe 
Cehi, său decă nu le va succede acăst.a se voră 
separa cu totală de Austria. „Egyet.crtes“ gă- 
sesce, că e binevenită momentulă de a face di- 
vorțulu. Cehii, se înțelege, nu le rămână da
tori cu răspunsnlă „veciniloră celoră răi,“ cum 
le dise de curendă „Politik11.

Foile germane și între ele cu deosebire 
„Post11 și „Norddeutsche allg. Ztg.“ continuă 
bărbătesce campania în contra pressei jrancese. 
Oficioșii berlinesi vorbescu câte odată așa de 
aspru în contra Franciei, încâtă s’ar pâră că 
răsboiulu este pe cale a se declara.

Omenii politici din tote părțile își bată ca 
pulă să afle, care este causa acestoră încordări. 
Unii credă, că resultatulu alegeriloră din Elsația- 
Lotaringia a indispusă pe Germani așa de multă 
și că acum ei facă responsabilă pe Francia pen
tru desastrele suferite la alegeri în aceste țări 
de guvernulu germană. Adevărată, că a fostă 
amară desamăgirea Germaniloră și ei au și luată 
măsurile cele mai rigur6.se față cu bieții locui
tor! diu provinciele cucerite. Până mai alaltăer! 
s’a ținută mare sfată în Berlină, cu privire la 
măsurile ce voră fi a se lua aducendu-se schim
bări în administrația Elsației-Lotaringiei. S’a de
cisă a se procede fdrte strictă în contra reiiniu- 
niloru elsațiane și noua eră de asuprire s a înau 
guratiî prin espulsarea deputatului franceso-filă 
Antoine, unnlă din cei mai periculoși oposanțl 
ai guvernului germană.

Alții diciî, că nu este numai Elsația-Lota- 
ringia, care le causăză Germaniloră așa mare 
durere de capă, ci mai este încă o altă consi
derația însemnată diplomatică, care a dată nas- 
cere atitudinei ostile a pressei germane față cu 
Francia. Ei credă, că Bismarck își vărsă asupra 

Franciei năcaznlă celă are, pentru că întâmpină 
atâtea greutăți în Petersburg. Terminală până la 
care a fostă încheiată alianța, celoră trei împărății 
la Skiernievice a trecută, și Țarulă nu se arată 
nicidecum dispusă de a reînoi acestă legătură, 
In Petersburg se luptă aiji două curente puter
nice, umilă germano-filu condusă de Giers și 
și altuia franceso-filă condusă de Katkov. Can- 
eelarulă germană atacândă pe Francesi și pe ge- 
neralulă Boulanger, voiesce să lovăscă în partida 
franceso-filă, care astădi se bucură de-o influință 
așa de mare la curtea Rusiei. Este întrebare, 
decă cu metoda aeăsta îi va succede lui Bismarck 
a îndupleca pe Țarulă Alexandru III să dea 
erăși mâna cu Germania.

Tote aceste nu eschidă însă nicidecum pe- 
ricululă unui nou răsboiu între 'Germania și 
Francia, care a devenită, putemă dice, perma
nentă. piarulă diplomației rusesc! „Nord“ din 
Bruxela, felicitândă pressa francesă pentru ati
tudinea ei reservată și înțeleptă, cpce, ce e drept.ă, 
că situațiunea îndreptâțesce la mai bune spe
ranțe pentru pace și că nu trebue să fiă nimeni 
îngrijatu pentru espectorârile anti - francese ale 
foiloru germane, ddr 6re și crede „Nord" ceea 
ce dice?

Era vorba dilele trecute de-o încercare de 
a se desavua și blama purtarea publicistului 
panslavistă Katkov prin intervențiunea lui Giers. 
Katkov a și fostă la Petersburgu, a conferită 
cu Țarulă a și prândită cu elă și nimică nu se 
mai aude de regularisarea lui. „Post“ află acum 
din Petersburgu, că Katkov ar fi în ajună d’a 
fi numită ministru de instrucțiune. Elă se bu
cură încă așadăr de încrederea neștirbită a Ța
rului, cu tote că foile germane îlă aruncă într’o 
căldare cu generalulă Boulanger, declarându-i 
pe amendoi de ămenii cei mai periculoși păcii.

Lovi ndu în Katkov și în generală Boulanger, 
pressa bismarkiană lovesce în idea alianței fran- 
ceso-rusesci, care prinde rădăcini totă mai afunde 
în Francia ca și ’n Rusia. Nisuința principală a 
prinții ui Bismark a fostă totdeuna să isoleze Fran
cia. De aceea manitestațiiinile de simpatia, ce 
se schimbă aijl reciprocă între fimenii de stată 
dela Neva și dela Sena îi causeză mari îngrijiri, 
er diareloriî sale le-a dată avisulă de a le de
clara de uneltiri în contra păcii. Atacurile pres
sei germane însă au contribuită pănă acum mai 
multă la întărirea, decâtă la slăbirea posițiunei 
generalului Boulanger și a lui Katkov. In totă 
casulă putemă să fiuiă curioși a veclă desnodâ- 
mentulă acestoră nouă complicațiunl.

In septămâna trecută s’a resolvată definitivă 
și crisa ministerială în Italia, care părea că nu 
se va mai sferși. Italianii suntă mulțumiți cu 
noulă loră ministeriu și acăsta e lucru de căpe
tenia. Dăcă și încâtă voră fi mulțumite cu elă 
și celelalte puteiI, se va vedă încă de aici încolo. 
Deocamdată Germanii suntă linisciți, că Depretis 
a luată provisoriu conducerea afaceriloră de es- 
terne ale Italici. In acesta vedă ei esprimată 
dorința Italiei de a susțină alianța cu Germania 
și Austro-Ungaria.

1 ntre multele neajunsuri, de care suferă di
feritele state mari și mici, de sigură că nu sunt 
cele mai mici neajunsurile Bulgariloru. Ei, săr
manii, nu mai pot.ă ajunge la o stabilitate, de 
când li s’a dusă prințulă Alexandru. încărca 
una, încercă cealaltă, bată adi la ușa uneia, mâne 
la ușa alteia din pretinsele puteri garante ale 
tractatului dela Berlină, der t.6te fără resultată. 
Au trimisă de curend pe Stoilov ca să sondeze 
din nou disposițiunca cabinet.eloră și acesta în 
curendă se va întdrce căntândă și elă : „înzadară 
alergă pămentulă, înzadară mă ostenescă." De 
când totă ceru Bulgarii ună prinții, dăr pare că 
din ce în ce alegerea lui devine mai dificilă. 
Battenberg a declarată, că nu primesce reale
gerea și cabinetele europene asemenea s au de

clarată în contra realegerei lui. Acum e vorba 
de a se candida prințulă Ferdinand de Coburg. 
Stoilov i-a spusă și contelui Kalnoky la Viena, 
că starea de față precariă în Bulgaria trebue să 
se finăseă odată, căci la din contră poporațiunea 
își va pierde răbdare. N’a ajutată însă nimică, 
Kalnoky i-a răspunsă „fiți pe pace și așteptați." 
Pănă când ?

Școle române în Epirti.
Din Bitolia, în Macedonia, a primită „Te- 

legrafulă“ din BucurescI o corespondență cu data 
10 Martie, din care reproduceam următdrele:

In Ianina (Epiră) s’a deschisă în luna lui lanuariti 
c. o școlă română primară de băieți. Acestă șcălă era 
se se deschidă încă ,in luna Octomvre anulă trecută, dăr 
intrigile urdite pe lângă autoritățile turcescl de cătră ar- 
hiereulă fanariotă Sofronius și de campionii panelenis- 
mului, cari nu tindă decâtă la desnaționalisarea Români- 
loră din Epiră și din Macedonia, au impedecată deschi
derea ei pănă în luna lui lanuariu, când în fine auto
ritatea a dată permisiune să se deschidă școla română 
în Ianina, unde Românii să se potă instrui în limba loră 
maternă.

Săptămâna trecută s’a dusă la Ianina d-ra Natalia 
Borislavschi, institutore română, ca să deschidă o șcălă 
primară de fete. In curendă se va înființa și ună gim- 
nasiu cu ună internată cu 40 bursieri.

Deschiderea școleloră române au încântată nu nu
mai pe Români, ci încă și colonia europănă de acolo. 
Etă cum se esprimă acăslă coloniă într’ună arficulă pu
blicată in »Stamboul« din 1 Martie în privința acestei 
șcăle:

>Cu tătă oposiția făcută de câțiva prelațl cu me-
• tropolitulă în frunte, autorisațiunea pentru deschiderea 
.unei școli române la Ianina a fostă acordată. In acăstă
• școlă se va învăța limba furcă, francesă, română, en- 
.glesâ și greeă. Se așteptă profesori și o profesăre de
• origine polonesă pentru ținerile fete, cari voră învăța 
.limba română, francesă, germană și musica. Colonia eu-
• ropenă este încântată de acestă inaugurare, mai alesă
• pentru ținerile fete, pentru că în șcălele din Ianina nu
• se învăța decâtă numai limba grecă*.

țliarulu grecescu din Constant,inopolu ,,Neo- 
logos“ în nuineruhi său dela 25 Februarie corn- 
bătendu cele scrise de „Stamboul“ relativii la 
școla română din Ianina cjice: ,,că Românii ur- 
măiescu scopuri politice, că Sultanulu să ia mă
suri în contra loru, că Ianina e orașu ,,curatii“ 
grecescu și că arhiereulu Sofronius este cliematil 
să împedece deschiderea acestorti șcăle, alil că- 
roru scopii este intrigă și desbinare“. La acestea 
corespondentulu tjice, că intrigile grecescl nu 
mai au trecere la guvernulu turcescu, care are 
sciință de broșurile revoluționare ce guvernulu 
grecescu le trimite consulilori'i și arliiereilorfl fa- 
narioțl din EpirU și Macedonia, ca să le împartă 
poporului cu scopu d’alu escita contra Turciei, 
și de puscile și cartușele ce în 1877 s’au trimisu 
agentului grecescu Pikion din Castoria ca să le’m- 
partă bandeloru de revoluționari din Epiru și 
din Macedonia. Guvernuhi turcescu are în mână 
corespondențele revoluționare ale călugărului 
grecu Aghio-Tafitis, care în 1877 cutriera Te- 
salia spre a o revolta, și ale lui Pikion, care aijl 
e închisă în temnița criminaliloru din Bitolia. 
Corespondentulu continuă astfelă :

l’ăte „Neologos“ să contesteze acăsta? P6te să 
nege, e;l în broșura întilulală Macedonia, publicată în 
Alena de cătră Ioană Kalostipi și reprodusă în luna lui 
Decemvre anulă trecută in jnrnalulă .Efimeris», nu se 
dice in pagina a 8-a, aliniatulă ală doilea, că : „Mace
donia este în inima elinismului, .-ă Grecia fiă mare fiă 
„mică nu pote esista, fără de Macedonia. Macedonia 
„este basa marei și unitei Grecii; ea este bulevardulă 
„existenței grecescl și garanția marelui ei viitoră? Și că 
„conclusiunea acestei broșuri revoluționare nu este a- 
„cesta? Grecia trebue să aibă lotd’auna privirile sale 
„spre Macedonia și că spre ea trebue să se îndrepteze
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«orice cuget» naționala. Pentru tine, o amabilă și stră
lucită Macedonia, tote sacrificiile; pentru tine luptele, 
>pentru tine entusiasmnl» înfocata, care ca una vulcan» 
«clătină elenismula? Mama Grecia veghiazâ asupra ta, 
«și va apăra fără a cruța nici trupe, nici bani, firea ta 
„grecâseă pănă în dulcele momente, când sorele aurita
• al» libertății va umplea munții și văile tale de lumina 
«libertății. Facă cerulă ca acela dorita moment» să
• sune în curând». Să dea D t}eu să vedem» în dilele 
•acestea triumfula Greciei. Să dea D-tjeu să putem» 
.tjice după puțină, că Macedonia a fosta sclavă. Unirea
• ta, O! Macedonia, este gagiula măritei naționale.“

Ianina, 4’ce corespondentul», nu e oraș» 
grecesc». Cianaca, Gi an o pol o, Paraski 
și toți 6menii de distincțiune din Ianina, toți 
mari comercianțl, ca Mekion, Bigiu, Crous- 
tali etc., toți meseriașii, toți argintarii etc. suntfi 
Români din Net o va, din Sar a cu, din Călă
riți și din Asp r op o ta ni.

„Neologos“ are convingerea, că archiereulti 
Sofronius va face totu posibilul» să împedece 
deschiderea scdleloru române în Ianina; acelu 
Sofronius, care în 1879 a rugatu pe regele 
George să anexeze și Ianina, (Jicendu că el» e 
în stare să facă chiar» o revoluțiune dăcă e ne- 
voiă. Acestea sunt» intrigile ce le făcu fana- 
rioții pentru a împedeca progresarea scdleloru 
române în Epirft și Macedonia. Intrigile însă 
nu voru isbuti, dovadă că scdlele române au în
cepută a se deschide și în Epiru.

Arestarea inspectorului scăleloru române din 
Macedonia, Apostolii Mărgărită, încă n’a fostu 
decât» resultatul» intrigilor» grecescl despre care 
guvernultl turcesc» a fostu lămurită și astfelă 
d. Mărgărită a fostu pusă în libertate.

SOIRILE PILEI.
Pentru Ziua de Pasci • Ellenzâk“ scrie ună articul» 

de fondă, în care confundă învierea Mântuitorului cu re
deșteptarea sentimentului „patriotică" maghiarisătoru. 1 
se pare că aude sunetul» clopotului din Bercia mică, 
chiămând» pe «redeșteptați! Maghiari» de acolo să se 
rdge lui Dumnezeu în iimba lor» »maternă“. Apoi in- 
dămnă mai virtosu pe preoții unguresc! să-și ia de e- 
semplu pe preoții români, cari își împlinesc» datorința 
și astfelă și ei să șî-o împlinăscă cu puteri unite, căci 
— Zice Ellenzâk“ — acesta nu stă în contrazicere cu 
chiămarea generală religionară a omului. — Pentru ce 
le strigă dâră •Ellenzek- preoților» români, decă, cum 
Zice, ei își implinescă datorința loră, că sunt» „trădători 
de patriă' ?

—x—
Reuniunea femeiloru române din Adrudil dispune 

de unO capitala de 6000 11. v. a. Capitalul» se sporesce 
din Z> în Zi și în ultima ședință a reuniunei s’a și decișii, 
după cum scrie «Familia», ca să se înființeze o scolă 
de fetițe.

—x—
Cu ocasiunea săpăturiloru făcute in fortărâța din 

Alba-Iulia pentru mărirea seminarului de copii, s’au gă
sită schelete, cărămiZi romane, 7 bucăți de colâne rotunde 
de pătră, monede, cercei și ună inelă la o adâncime de 
3 metri. Cu totula s’au găsită 16—18 schelete în po- 
sițiune vestostică, așa că capulă venea spre vestă, âr pi- 
ciârele spre ost»; scheletele erau acoperite cu mari bu
căți de cărămiZi romane, care se pare a fi ținută locuia 
sicriurilorâ. Scăfârliile sunta mai alesă dolichocefale. 

In apropierea scheleteloră s’au gătită 16 bucăți cercei 
de bronzd și ună cercetă de sîrmă grosă de argintă. Mai 
departe s’au găsită 6 monede tătăresc! din anulă 124-1, 
apoi 10 monede de argintă din timpul» regelui Maleiu 
și 2 monede romane de bronz», una din limpidă împă
ratului romană Adriană, cealaltă nedeseilrată. S’a mai 
găsită și ună inelă de bronză.

—x —
După cum se lelegrafiază din Bucurcsci, ministerială 

de comerță română a interZis» impui tarea hainelor», 
rufelor» și încălțămintei întrebuințate, pjectim și a sdren- 
țeloră din Auslro-Ungaria.

—x—
Producțiune și petrecere colegială arangiată de so

cietatea Sodaliloră Români din Brașovă, împreunată cu 
cântări, dedamațiune și o piesă teatrală eseculate de 
membrii societății pe lângă orchestru ă capelei militare a 
c. reg. Nr. 2 Alexandru de infanteria, se va da Luni in 
6 (18) Aprilie 1887 în a doua Z1 de Pasci in sala Ho
telului »Nr. 1< la 8 bre sera. Intrarea de personă 1 fl., 
Domnișorele 50 cr. și pe galeriă 50 cr. v. a. Bilete se 
potă căpăta la casă, la L). D. Eremias, la librăria d-lui 
Nicolae Ciureu și la Casina Română. Programa : 1. Pot- 
pouri românesci, musica militară. 2. Luntrașulii de Schi- 
pec, corulă sodaliloră. 3. Furnicele, Albinele și Muscele, 
poesiă de Gr. Grandea, declamată de d-nulă V. Brăiliță 
4-. „Iată dina*, imnO compusă de W. Humpel, corulă 
sodaliloră. 5. Hora Transilvaniei de Kraus, musica mi
litară. 6. Crisa de bairi, comedia într'un» aefă de G. 
D. Geogiană, jucată de membrii Societății. 7. Cânteculu 
Martei de Leoben, musica militară. 8. Intorcerea Bin- 
dunelei, poesiă de I. Nenițescu, musica de I. Mureșianu, 
corulu sodaliloră. 9. Valurile Dunărei, valsă de Ivano- 
veci, musica militară.— După producțiune urmeză danță.

—x—
Regele Saxoniei a decorată pe generalulă română 

Barozzi cu steua și pe colonelulă Bobescu cu crucea de 
comandoră ală «Ordinului Albert“. Maiestatea Sa mo- 
narchulă nostru a decorată pe colonelulă Bobescu cu or- 
dinulă „Corbnei de feră“ cl. 2, âr generalului Barozzi 
i-a dăruită o tabacheră de aură cu briliante.

—x—
Sâmbătă diminâța a arsă la berăria Hellw.g din 

suburbiulă Blumena coperișulă locuinței din curte. Lo
catarii au scăpată pe ferestre, fiindă eștrile din casă in- 
cungiurate de flăcări. Pompierii au isbutită a loealisa 
foculă.

—x —
Comitetulu cercului electorală ală partidei poporului 

săsescu din Țera-Bârsei a alesă pe d-nii Karl Schnell, 
Franz Maager și Dr. Wilhelm Czell delegați pentru șe 
dința comitetului centrală convocată in Sibiiu pe Ziua de 
13 Aprilie n.

—x—
Tergulii anuală ce s’a ținută in Z1,ele trecute in 

Cohalmu a fostă peste așteptare bună. S’au vândut» 
peste 3000 vite cornute și 430 cai cu prețuri satisfăcâ- 
tore. Mărfurile încă s’au vândută bine.

■—x—
Cu ocasiunea lucrărilor» la calea ferată română 

Peatra-Corabia, s’a găsită in pămentă ună cosciugă de 
plumbu, precum și o bucată dintr’o cruce de petră cu 
inscripțiuni. Amândouă obiectele s’au predată museului 
din Bucuresci.

—x—
Ministrulu de interne ungurescă a detrasă debitulă 

poștală pentru țările coronei ungare Ziareloră rulene din 
Lcmbergă »Novi Proloni“ și „Nauka", sub pretextă că

urmăresc 0 tendințe dușmănose statului.—Voră fi vorbită 
și ele vr’o vorbă două în contra maghiarisării și duș
mănia e gala. ,

— x—
MetropoliIulii primată bulgară. Pogoitianis Panaret, 

a murită in săptămâna trecută in Bucuresci. Cadavrul» 
a foslă transportată la gara Filatetă și eu trenul» in 
Bulgaria.

—x—
D. Guști, viee-președinte ală senatului română, pri

mară ală lașilor» și fostă ministru, a murită. Imormen- 
tarea s’a făciilO la lași pe cheltuiala statului.

—x—
Teatru ungurescă. Trupa teatrală ungurescă a d lui 

Petru Deak șî-a înc-epută asâră, Duminecă, seria repre- 
sentațiunilor» sale cu piesa „Domnișâra țerancă", dramă 
poporală în trei acte, de Berczik, care a fostă bine suc- 
cesă. Desâră se va juca „Baronulă Țigană*, mare ope
retă în trei acte, scrisă de I. Schnitzer după lokai Mor 
și tradusă în unguresee, âr mâne seră, Marți, se va juca 
marea operetă „Sorele și Luna".

Dicio-Săn-Mărtinu, 7 Aprilie.
Stimate D-le Redactorii!

In 25 Martie (6 Aprilie) a apărută în prețuitul» 
D vostră d'ară «Gazeta» sub nr. 67 o corespondință, în 
care respectivulă scriiforă —i—r se ocupă, cu afacerile 
mele, și pe care și D-vostră ați binevoită a o comenta și 
ilustra cu mai multe întrebări.

La corespondință acesta răspundă și vă rogă D le 
Redactor», aveți bunătate, a-mi comunica răspunsulO:

înainte de tote trebue să amintesc», că eu n’am 
datina a pertrac a căușele nostre naționale și cugetele 
mele prin birturi, — n’am datina a dubieta patriotis- 
mulă și iubirea de națiune a nimărui, pănă ce despre 
contrarul» nu m’am convins»; durere insă, s’au ivită în 
Târnava mică de vre-o câțiva ani niscai luceferi necu- 
noscuți, niscai dineul fără tactă și judecată matură. 
Aceștia cu ocolirea mea ară voi se facă ceva, deră ne- 
sciindă cum, nu le succede, apoi amărăciunile loră și le 
descarcă asupră-mi.

Corespondențariulă i—r are Iotă dreptulă, că in 
balulă dată în D.-S.-Mărtină in favorea Kulturegyletului 
și eu am fostă; deră nu are dreptă, că ași fi luată 
parte la balul» acela; decă i—r n’a voită a seduce in- 
teligința română și opiniunea publică, atunci avea să 
dea despre participarea mea la bală date esacte și 
drepte; și tiindă că nu a făcută aceea, sunt silită eu a 
mărturisi adevârulă, apoi opiniunea publică îomână mâ 
va judeca, după plăcuta i părere. Causa pentru cara 
am fostu la balulă numită e următorea.•

Suntil 2 ani de când me ocupă cu idea sâ dămă 
in D.-S.-Mărtinn ună bală românesc-a în favârea- re
parării podirei bisericei gr. cat. din locă, legală c’ună 
concertă in privința acesta, la D-lu paroch» și adm. pro - 
topopescă localii lacobă Macaveiu se și află lista persâ- 
neloril, cari ar fi provocate, insă idea acesta nu o ama 
putută realisa din motivulă, ca nu cumva sâ nu reiâsă 
bine, și apoi connaționalii unguri sâ-și bală jocă de 
concerluiă nostru.

In 22 Ianuarie m’am dusă, nu la bală și banche- 
luri, ci m’am dusă la concertă ea sâ veZ» despre ce 
puteri dispună conlocuitorii unguri din comitată. După 
concertă puțină timp» m’am depărtată, deră cu plăcuta 
< onvingere, că astfelă seu mai bună concertă și noi Ro
mânii putem» arangia.

Așadâră eu nu de dragulă Kulturegyletului, a cărui

FOI LETON U.

Tesaurul» dela Petrdsa
In ședința publică dela 22 Martie a Academiei Ro 

mâne d. A. Odobescu a cetită o dare de semă despre 
importanta sa lucrare asupra Tesaurului dela Petrâsa, 
scrisă în limba francesâ și care e pe cale d’a se publica 
la Paris». Acâstă lucrare a d-lui Odobescu este pentru 
archeologia română și peste totă pentru sciința română 
de o importanță deosebită.

Dămă locO, după ,Românulă“, acestei interesante 
dări de sâmă:

Domniloru colegi,
Iertați-mi cutezarea, dâcă vină astăZi în mijlocul» 

d-vâstră sâ vă iau limpulă spre a vorbi de mine însu-mi, 
său ca sâ întrebuințez» ună termenă mai academică, 
pro domo mea.

Intr’adevâră, acâsta, vâ încredințez», că nu o facă 
nici câtuși dintr’ună spirită de presumpțiune, ori — cum 
amC Z>ce — ca sS laudă de mai nainte lucrarea căreia, 
dela unO limpă încâce, m’am consacrată cam esclusivă.

O facă pentru că din momentul» când am intrată, 
cu mare plăcere, într’acestă sanctuar» destinată — sunt 
convinsa — a fi pururea focarulă cehi mai activă ală 
unirei nâmului românesc» pe câmpul» culturei intelec
tuale, ml-am și impusă datoria a nu părăsi niciodată un» 
târâmă așa de spornic», așa de roditor».

Aci suntemQ chiemați pentru ca fiăcare din noi, pe 

câtă îl» ârtă puterile, sâ lucreze la propășirea limbei ro
mâne, la desvoltarea și imulțirea cunoscințeloră despre 
istoria nâstră, la respăndirea sciințeloră printre Români, 
și, toți dimpreună, pentru a face ca gintea și țările nostre 
românesci sâ fiă din ce in ce mai respectate de cătră 
vecini și mai prețuite de cătră intrega lume cultă din 
părțile străine.

Deci, (iă-care din noi cată sâ ’și depună silințele 
spre a atinge aceste țeluri bine determinate ale activității 
nostre.

Dâr trebuie sâ mărturisim», că aceste țeluri sunt» 
așa de multiple și de felurite, că dorințele și aspirațiu- 
nile nostre sunt» așa de ferbinți și de colcolilore, încât» 
nouâ Românilor» celoră mai mulțl, ni se întâmplă mai 
totdeuna a îmbrățișa laolaltă prea multe lucrări, a ne 
împrăștia timpul» și mijldcele intre numerose cercuri de 
acțiune, și astfel» a ne risipi puterile in prea multe di
recțiuni deodată.

Osebit» de forte rare escepțiuni, resultatulă unei 
asemenea agitațiuni febrile și râu coordonate este, că 
productele ei simtă adesea mai prejos» de ceea ce Ro
mânii ar fi in stare sâ sfivâr.șâseă, dâcă i s’ar hotărî 
a’și astâmpăra și a’.și domoli arddrea — ardore (trebuie 
să o recunOsceiml) pornită numai dintr’ună avânt» d> milă 
de laudă ; — decă ei ’și-ar cumpăni cu mai multă sânge 
rece puterile, și dâcă fie-eare din ei ’și-ar Z,ce pe fie
care Zi:

Atâta pot», atâta faâil 1 De mă voiu întinde mai 
departe, am să mă surp» fără folos», nici pentru țâră, 
nici pentru mine!»

Ore — vorbă curată — nu este acâsta. domnilor», 
ceeace avem» ocasiune a constata pe fâtă Zma printre 
noi toți Românii? Câte și câte n'au întreprinsă și nu 
întreprindă pe totă Zlua cei mai mulțl dintre noi! Ș’apoi 
curând» le lasă păragene, în calea loră, in veci por
niți spre alte nouă întreprinderi!

Dintr’astfelă de risipă, ce pole resulta?
Ună faptă, la care e timpul» acum să cugetăm» 

serios». Acesta este că tâte calitățile morale și intelec
tuale cu care Românii sunt» bogat» înzestrați, tâtă sci
ința și tote cunoștințele ce ei își adună eu mai mare în
lesnire decât» multe alte popâre, tâte ostenelele ce și dau 
în viâța loră mereu frământată, tote aceste daruri natu
rale sunt» departe de a le asigura, în lumea cultă, ran
gul» ce ei îndată și-ar câștigă, decă în spiritul» loră 
s’ar împlânta o metodă mai sistematică de a înțelege 
activitatea omenescă. o judecată mai sănătâsă despre 
contingentele — fiă el» câtă de modestă — ce ori cine 
trebue să dea propășirei naționale.,., în mai puține cu
vinte, o driptă tr.esură a putințeloru sale.

încă o dală cer» iertare, domnilor» colegi, dâcă, 
intr’o cuvântare cu cuprinsă mai mult» ar< heologică, am 
cutezată la început să emit» ore cari considerațiuni ce 
și-ar ave pâte locul» loră mai potrivită intr’o academiă de 
științe morale și politice.

Am fostă nevoit» a le premde ca să potu scusa 
ună fapt», ca se pot» lămuri o ideă. Acel» fapt», acea 
ideă, sunt» că stând de mai mulțl ani de Z'*e departe 
de d-v. în țâră streină, am totuși conștiința că ml-am 
îndeplinită totă așa de bine, — ca să nu Zi<:b: pâte și 
mai bine, — datoriile mele cătră țâră, și ca academic» 
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nisuință și intențiune din (unduia inimii mele o com
bată și nici in interesulă meu propriu am fosta în balula 
și concertula numita, ci după convingerea mea am fosta 
intr’una interesa comuna, greșită e convingerea mea seu ba, 
judece opiniunea publică, corespondentului i—r atâta 
lotuși ii (ji al: joșii din tută, să vădii ce pasăre e.

Imâlil au atârnată dMa modestele mele totdeuna 
puteri, ea Română am lucrată in interesula scumpei 
mele națiuni, și acesla o voia face și in viitorii, deră 
nn in inter ■sulă mm și nu pentru a teei, ca să seducă 
Opiniunea publ.vă.

De'ă ași li sciutil, că nu con-cutii m atitudinea 
partidei naționale romane dela Sibiiu, că nu-mi bile inima 
pentru interes ilă și binele naț'unei mele, atâta de m d- 
tratată, și Iii ei singuratici atâta de chinuițt lin Iote 
părțile; decă ași fi seiulil că îmi confundă interesele mele 
advoeațiale, emu diceți D-vostră, cu interesele naționale, 
Vă asigureză, d-le Redactoră, că nici ună momentă 
nași mai li stată in fruntea clubului electorală dm D.-S.- 
Mârtinil; inse după ce despre acestea nimicii n’atn 
sciută până la cetirea corespondenței mai susă citate, 
n'mn putută five loco zelnșiloril și dislinșdoră meteorii 
iviți pe ori<omi;u comitatului Ternavm mei; acum insă, 
după ce pe basi onoră s-ornitiiri nee dificale, s’a trasă 
la indoelă lirmilalea caracterului meu nal’onală româ- 
nescă, imi voin ține de datorință patriotici și națională 
înaintea alegătoriloră români din eomitatulă acesta a mi 
da dirnisiunea și a-le mulțămi încrederea de până acum.

Cu deosebită stimă, Vasilie Zehân,
advocata.

Noi n’aniu trasă la îndoielii niciodată simță
mintele românesc! ale d-lui Zelian și ni-a pă
rută rău, că anin trebuită să-lă interpelămă 
într’o afacere atâtă de neplăcută. Der d-sa însuși 
recunose, că n’anni putută să nu ținemu semă 
de opiniunea publică, care s’a semțită neliniștită 
prin presența d-sale la petrecerea kulturegyle- 
tului, ale cărui nisuințe și tendințe ne asigură 
însuși, că „le combate din fundulu inimei sale“.

Urașovft, 28 Martie 1887.

Onorate l)-le Redactoră ! In numărulă 69 a ă pre
țuitului D-vostră (jiară este o corespondință din comuna 
Hăimană, in care se vorbesce despre împrumutulu ce l'a 
ficntă biserica la Vorschuss-Verein de acolo. —

In acăslă corespondință se dice, ~ă mai mulți mem
bri ai paroi-hici-convingendu-se, că biserica din Ilărmin 
obvine ca debitâra la Vorschuss-Verein cu 550 fl. v. a., 
cu tole <ă in Sinodală paroehială din 8 Febr. 1887 s’a 
arătată din partea epitropiei, cumeă acea daforiă s’a 
plătită în 1886 — „au trimisă o deputațiune la mine 
spre a-mi arăta faptulă și a-mi arăta și atestatulă dela 
Vorschuss-Verein, conică biserica din Hărmană este da
tore și in 1887. Cn fote că m’a pusă in mirare acestă 
întâmplare totuși am denegată să iesă afară la fața lo
cului spre constatarea adevărului.“

Este adevărată, că in 16 Febr, a. e. mi s’a făcută 
arătarea menționată din partea unoră paro -hieru, der că 
n’ași fi voită să constată adevărnlă nu este adevărată 
N’atn voită să iesă ia fața locului, căci spre a constata 
adevăruhl, puteamă să-o facă acesta și de aci. Am 
provocată inse pe Epitropii bisericei din Hărmană in 16 
Feb. că pănă in 24 ore se vină cu jurnalulă de cassă 
din 1886 precum și cn ună atestată din partea Vor- 
schuss-Vereinuln referitoră la împrumutulu de 550 fi v. 
a. la oficială protopresbiterală, ca să se rectifice. In 18 
Febr. s’au și presentată ambii epitropi cu jurnalulă de 

cassă și cu atestatulă cerută. Am luată protocolă cu 
ei și din fasiunile loră și din atestatulă produsă m’am 
putută convinge pe deplină despre starea lucrului. Tote 
acestea acte le-am și presentată Venerabilului Consistoriă 
spre ulteriora afacere.

Pre lângă care rămâiă ahl D-tale slimătoriă :
Ioanil 1‘etricil, prolopresbiter.

lleșin, Martie 1887.
Necesitatea înființărei unui institntii româneștii de 

creditil și economii in inunicipiulă Solnocii-Dobec.ei este 
cunoscută și simțită de toți Românii tară distingere de 
clasă și categoria. încă in lanuariu a. c. d. Niculae F. 
Negruțiu, proprietarii) și redactorii in (ilrrla, a publicată 
in loia sa „Amicală Familiei11 pri>na-dată idea de a se 
iutiința in Deșiu o bancă romănescă pentru economii și 
i nprmnuiare de bani spre suplinirea lipselortl poporului 
română.

A concentra capitalele, de cari dispună avuții nos- 
trii și clasa inijlociă, dm care sg se ajute apoi pe lângă 
dobândi și interese legale și modeste la timpă de nevoiă 
toți Românii și cei mai scăpătați — cu alte cuvinte în
trunirea puleriloră materiali și ajutorarea împrumutată 
a avutului cu a lipsitului asociându-șl, sprijinulă reciproc, 
și apoi a mai reversa, la timpulă său, și binefaceri din 
excedente ori dividende pentru institutele nostre naționale 
de cultură și binefaceri umanitare pentru săraci și inva
lizi este scopulă nobilă și folositoriu.

Ce e dreptă trebuia de multă realisată acâsla do
rință generală: a asocia capilalulă cu proprietatea, a ajuta 
industria, meseriașii și pe plugarulă română prevenindă 
lipsele tuturora, dm cari se profitămă noi, se nu sporimă 
și pe, acestă cale totă numai in folosulă altora, ci în fa- 
vorea no<tră propriă.

Românii din acestă ținută numai potă fi lipsiți 
de astfelă de societate, atunci când in tăie părțile s’au 
întemeiată asemenea bănci, cum suntă: Albina, Timi- 
șiana, Economulă, Ardeleana, Aurora, Mureșiana, Fur
nica, Speranța și Silvania. totă atâtea institute de cre
dită și economii. Avemă și noi pe aici bărbați devotați, 
cum suntă domnii advoeați, protopopi și toți Românii 
cu carte din Deșiu și jură; aceștia sg binevoiască cu d. 
propungtoru Nicolau F Negruțiu, d. Gr. Stețiu, advo- 
catulă ele. etc. a lua inițiativa conuhiemându o confe
rință, care sg compună statutele, se câștige subscrierile 
de acțiuni și apoi in fine sg conchieme adunarea gene
rală de constituire.

Sg nu ne spăriămă de greutăți, căci eu credă că 
din vre-o 200.000 locuitori români ai acestui municipiu, 
ne vom afla dor 1000 inși acționari a 50 fl. cari se 
plătescă câte 5 II. in 10 luni = 50 mii — său |pote jâ 
100 fl câte 10 fl. = 100 mii fl.; cu unu capitală ca a- 
eesta »Someșiana< se pote pune in activite intr’ună ană 
de dile ; cu atâtă mai verlosu, că corporațiunile nostre 
incă iși voră depune capitalele lord la acesta bancă.

Se punemă umără la umără, mică cu mare, avută 
cu cehi mai putină avută și vomă ajunge la scoptl, de 
nu vomă rămâne și pe leremulă economiei îndărăp- 
lulă altora. La lucru der cu toții 1

* Petru Mureșanu, proprietară.

Convocare.
Subscrișii prin acesta, conformă apelului comitetu

lui centrală din Sibiiu emisă in causa alegeriloră dielale, 
convocă la Alba-lulia pe toți alegătorii români din comi- 
tatulii Albei inferiore pe a treia di de S. Pasci, adecă 

pre 19 Aprilie 1887 căi. nou la 2 âre după amgtj1 'a 0 
conferință, cu care ocasiune se voră alege și deputațl 
pentru conferința generală a tuturoră alegătoriloră ro
mâni de pe teritorulă Ungariei și Transilvaniei, ce se 
va țină in Sibiiu.

Alba-lulia, în 10 Aprilie 1887.
Alesandrii Tordăsianft Rubinii Patifia} 1

Simeonu Micii.

Ultime soiri.
1‘esta, 19 Aprilie. — „Corespondența poli

tică/1 anunță, că delegații unguri au esprimată 
speranța, că se va ajunge la înclieiarea unui 
tratată de comerță cu România. Aceeași f6ie 
adauge în același timpă, că Austria a mersă cu 
concesiile ei pănă la cea mai de pe urmă limită, 
și că acum ar trebui ca România să arate la 
rendulu său aceeași bună-voință. Cele mai multe 
diare de aici arată nemulțămirea loră față cu 
România în privința negociăriloră și dică că in
timitatea politică nu slujește la nirnicu din mo
mentă ce esistă răsboiu de tarife.

Viena, 10 Aprilie. — Aflu din sorginte si
gură că negocierile între Monarcliie și România 
voră urma pe cale de corespondență. Se speră 
din ambele părți că ele voru duce la resultată 
favorabilă. Finalisarea negocieriloră va avea 
locu în Bucuresei.

DIVERSE.
Orbirea amorului seu nebunie. — Suntă câte-va 

luni, că ună Paul Sehmidt, impiegată la o casă de bancă 
dela Triest, defraudase patronului sgu o sumă de 5 mii 
florini și se făcuse nevedută. Poliția informată, puse în 
mișcare totă aparatulă spre descoperirea pungașului și 
telegrafia ia tâte stațiunile călei ferate și la tote portu
rile de mare, publicândă și semnalmentulă seu : >Paul 
Sehmidt. născută la Viena, în verstă de 30 ani, înaltă 
de șese urme, barba și mustățile blonde, nasulă propor
țională, puțină încovoiată, ochi mari albaștri, dinți fru
moși, mâni albe aristocratice, vorbesce nemțesce, dia- 
lectulă Vienei, și ilalienesce, îmbrăcată când a fugită cu 
s. c. l.< Cu tote silințele sale și cu totă esactitatea des- 
crierei personei fugitului, poliția nu isbuti a pune mâna 
pe defraudantă, der acea descriere Iotă produse ună re- 
sultatu neprevăzută și neașteptată. Ddmna Eva Bauer, 
o văduvă și proprietară de casă la Triestă, se presentă 
la polițiă și’i făcu comunicarea că, cetindă semnalmen
tulă defraudantului, s’a înamorată de densulă după des- 
eripțiunea personală și râgă pe polițiă să-i facă cunos
cută îndată când va descoperi urma lui. Trecândă multă 
timpă fără ca poliția să descopere ceva, amoresata vă
duvă perdu răbdarea și angagiă câți-va detectivi, cari 
isbutiră a-i patea procura adresa lui Paul Sehmidt, sta
bilită la New-York. După acâsta începu o corespon
dență telegrafică intre Triest și New-York, care avu de 
resultată. că d-na Eva Bauer, vânZendă casa sa, se îm
barcă pentru New-York și la 20 Martie se cunună acolo 
cu frumosulă pungașă.

Subscrișii aducemă la cunosciința consângenilor^ 
amiciloră și a cunoscuțiloră, durerosa pierdere a unicu
lui și pre iubitului nostru fiu Emiliu Vasiliu Popă întâm
plată in 30 Martie. Înmormântarea s’a făcută în 1 A- 
ptilie 1887.

Fiă-i țărâna ușorăl
Szamos-ujlak la 6 Aprilă 1887.

Ioană Popă, preotă gr. cat. 
și soția sa Emilia P. n. Gradoviciu.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu

română și ca divulgatoră ală cunoscințeloră de archeo- 
logiă romănescă.

Părtașă, printre cei mai tineri, din acea genera- 
țiune dela 1848, care iși hrănea inima cu cele mai vine 
și cele mai inahe aspirațiunl, — âr, de altmintrelea, în
chinată mai multă din fire cătră ocupațiunile literare și 
istorice, — am trăită aci in teră, de pe la 1854 incâce, 
timpă de 25 de ani, eătândă când la delă, când la vale. 
UDă colțișoră unde sg’ml dureză seu ună paiață seu o 
colibă pe loculă cam virană ală hleraturei și ală isto
riei românesc!.

Stau forte la îndoială decă, inlr’acestă mersă pe 
dibuite, am nemerilă vre-odată să așeZă, nu dâră o petră, 
ci măcar o cărămidă temeinică.

Chiar de aceea, când mi am vfdntă părulă cărun
țită și sănătatea adesea amenințată, m’am trasă en in- 
su-ml la jude-ată dinaintea ' onsciinței mele de cărturarii 
romantică — ba < hiar și membru ală Academiei nOstre 
— și tni-am disă :

Ore, făcendă ca până acum, lăsa-voi după mine o 
lucrare de adevărată folosii, — ceva care să se apropie 
câtuși de puțină de indrăsnețele aspirațiunl și visuri ale 
linereței ?

La o întrebare intimă de feluhl acesta, respunsulă 
pote fi de doue naturi:

Unii, mai slabi de ângerl (și cale esempie nu a- 
vemă de acestea!) iși di<0, obosiți de a fi întreprinsă 
multe fără de a fi săvârșită nimică : „Ce se-mi mai bată 
„capulă? Mai bine să-mi vădă de chivernisală. Mai 
„tacă și alții literatură și sciință! Eu, de aci înainte, îmi 

>voin vede binișoră de moșiă ori de negustoria; mă 
>voiu agăța de funcțiuni grasă retribuite ori de vre-ună 
,rolă politică și influentă.-

Deocamdată, la noi, aceia suntă priviți ca dmeni 
practici și înțelepți.

Alții — cuteza voi printre d-vdstră a-i numi omeni 
foră căpăteiu, perde veră și zănatici? — alții rămână 
cu dorulă stăruiloră de a cere sludieloră abstracte 
ți adâncite, de a cere penei loră o hrană în- 
viătâre pentru minte și o dulce mângâiere pentru 
inimă.

Der, când — împinsă atâtă de firea sa câtă și de 
resgândire — jonge om ilu, în urma mulloră încercări 
felurite, — la o hotărire, așa de semeță în modestia ei 
— atunci nasee totdeodată într’insulă și idea de a răs
frânge cerculă activității sale, de a se specialisa, de a 
se devota anei lucrări predilecte, pe care să o potă 
duce la capelă, pe cală se va pute pricepe mai bine.

E<-ă, slimații mei colegi și frați da carte, genesea 
și rostulă sludieloră și publicării ce am întreprinsă a 
face in străinătate, și < are mă ține pănă la unii orecare 
punctă cu m'nlea, der nici decutn cu inima, departe de 
țeră și de institutele ei culturale, din care am onore a 
face parte.
Făeându-vă acestă sinceră declaral.iune, nu pretindă insă 
ca să-ml dați destulă creZâmfintă mai nainte ca eu să-mi 
fi justificată Zisele mele.

Tocmai de aceea am cerută voiă a vă vorbi ceva 
mai pe largă despre lucrarea mea

Speră că voiu isbuti a vă dovedi că, sub firma 
ei restrânsă și cam specialisată, ea pâte aduce roda fe

lurită și îmbelșugată, atâtă pe tărâmulă istoriei naționale, 
câtă și pe acela ală arteloră antice, resădite în țâră 
la noi.

Speră totdeodată a mă spălă de orice imputare mi 
s’ar pufâ face, unde lucreză la cartea mea aiurea decâtă 
aici, unde o scriu într’o limbă care nn este a mea pro
priă, nu este aceea, căreia credă a fi dovedită în multe 
rânduri că i portă t6tă dragostea unui adevărată fiu 
ală ei.

Așader, în darea de semă ce m’ațl autorisată a 
face dinaintea d-vdstră, despre îndelunga și voluminâsa 
lucrare de care mă ocupă și pe care mă încumeteză 
a-o privi de mai nainte ca cea mai temeinică a mea 
zestre sciințifică, în acestă dare de sămă, Zică, am să 
mă silesi ă a mă arăta, și că subieclulă merită a fi trac
tată cu deosebită atențiune, și că mijlocele la care am 
recursă pentru scâterea ei la lumină, suntă cele mai de 
folosii, cliiară și pentru sciința romănescă.

«Pentru ce ore — pâte să mă întrebe ori și cine 
— când ți-ai alesă ună subieefă pentru opera’țl capitală, 
pentru ce ai dată preferință descrierei și studiărei amă
nunțite a tesaurului de aurăriă antică, aflată din întâm
plare, acum 50 de ani, la Petrâsa, pe pâlele muntelui 
Istrița. in jugețulă Buzău?»

La acestă întrebare, îmi va fi, Z^u, greu a răspunde 
in modă lămurită.

In trei deci și ațâța de ani am luată adesea pena 
spre a înjgheba când fapte reale, când^studiOse plăsmuiri, 
mai totd’auna alingătâre de istoria și de antichitățile 
patriei. (Va urma).
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Variola la bnrua ie Vloas Htirsa <le ISuc-itrcsci.
din 7 Aprilie st, n. 18s7

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 20 
Rentă de liărtiâ 5“/0 . . 88 lo 
împrumutul^ căi lorii ferate

ungare........................  150 75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) ... 98 30 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 20 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 116 — 

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

.tușO.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-siavone . . 10-4.50 
Despăgubire p. dijma ue

vină ung............................ 98.75
împrumutul^ cu premiu

ung..................................  123 82
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă 80 70 
Renta de arg. austr. . . 81.90
Renta de aurii austr. . . 112 15 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncei austro-

ungare ........................  877 —
Act. băncei de credita ung. 286.— 
Act. băncei decreditii austr.281.—
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..................5.99
Napoleon-d'orI .... 10 08
Mărci 100 împ. germ. . . 62 55
Londra 10 Livres stcrlinge 127.50

(Iota oficială dela 26 Martie st. v. 1887.

Ciirnp vend.

Renta română (5°„). 90*/, 9i %
Renta rom. amort. (5%) 95— 95' .

> convert. (6%) 84-S3 85 —
împr. oraș. Buc. ^20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7%) 102— 102%

„ „ (5%) - 85’/. 86-
• » urban (7%) 98— 98%
• ’ » (6%) • 90% 91%

’ (5°/„) • 81% 82%
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< • » Națională — —
Aur ă contra bilete de bancă 17.01 18.—
Bancnote austriaco contra aură. 2.— 2.02

Cursuiu pieței Brașovii

din 8 Aprilie st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . Cu n. p. 8.48 Vând. 8 50

Argint românesc . . . . - 8.44 8.48

Napoleon-d’ori .... » 10.04 . 10 07%

Lire turcesc!................. > 11.41 . 11.44

Imperiali...................... 10.41 . 10.44

(ialbenl.......................... r - 1 5 94 . 5.98

Scrisurile foue. «Albina. 6% • > 101.— . 102.-

n » 5% • „ 98.— . 99-
Ruble Rusesc! .... 112.— . 113.—

Discontulă . . . . 7— 10% pe ană.

ACTIILE 

instituteloru de creditu și economii 

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

a "

ii

» >
le cumperă și cu prețuri urcate 

Cancelaria Negruțiu 
în Gherla — Sz.-Ujvâr.
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TARIFA
anuiituriloru si insertiiiniloru.

1 ■) 1

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6. 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă uriuătorele rabate:

Pentrn repețiri de 3— 4 ori • . • io°|0
11 11 V 5— 8 ii • . • 15°|.

11 11 11 9—11 n • . • so-i.
11 11 11 12—15 11 . • 30"j„

V 11 11 16—20 n • 40°!,
Dela 20 de repețiri în susu • 50%

Pentru anunciuri ce se pu blică pe mai multe lunî se facîî în-
voiri și reduceri și peste cele înseninate in ai susu.Mersul u trenurilor!!

Valabilă dela I Octomvre st n. 1886.

pe linia l*re<les«Iii-15udapesta tși pe linia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealil-Budapesta

Trenă 
de 

pernone

Tren Trenu 
accelerat omnibus

i Trenă
|Omnibnn

Bucurescl

Predealu (
(

7.30
1.14

Timișă 1.45

HtiiHapCNta—VredeaJliii

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

Brașovă
Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodii 
Hașfaleu

( 
(

Sighișura 
Elisabetopole 
Mediașa 
Copita mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teinijă 
Aiuda 
VințulO de 
Ui6ra 
Cncerdea 
Bbirisă 
Apahida

(
(

susfl

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

11.05
11.29
11.26
1203
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5
5.10
5.3*

2.32

Viena
Badaposta 
.Szolnok 
P. Lailiiny 
Oradea unire

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhelț 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș 
Glurbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
fehiriș 

Cncerdea

5.28

(

I

2 02
■.. 2 6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

Trecu Trenă 
oinulbunl de I 

| persone I 
—7—|

3.10

5 40
9.14
9.24
9 41

50 19
11.38
12.18
12.54

1 57
3.11
3.40
4.15
4.36 '
4.58
5.26

8.0 J
11.40

2.31

Clnțiu
Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișfl
Stana
Huiodină
Ciucia
Br.cia
Bratca
Răv

l' MezS-Telegd 
|l Fugyi-Vâsărhely

Vârad-Velințe

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare
P. Lailăny 
Szolnok
Buda-peata

( 
(

Viena

10.55
■ 23
3.24
10 05
2.15

8.001
8.36
9.0.
9.32

10.11
10.5
12 16
12.50
1.21
...02
..06
3.38
3.541
1.0»
4.50
7.28

Uiura 
Vințulă de 
A’ud.ă 
feinșă 
Crăci uneia 
Blașfl 
Micăsasa 
Copța mit. 
îiîediașă 
.absabetopolt 
jigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfaiva 
A.pati a 
Feldidra

Brașovfi

Timișiî

BUSC

t
1
1
1

7.08
736
9.06
9.53

10.—
10.1 9
10 19
10.48
1 1.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.1 8
3.< 3
3 49
4.28
6.i6
7.06
7.46
8.25
9.15

8.00 6.0?

Preflealn

Bucurescl

<

( 
i

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

1.55i
2.53i

3.28
9.35

Hârtia din fabrica d-loril Koniges & Kopony, ZernescI

Teiiwșft- c ,»iiS. fi - 8511 <1 ti ji esă si MSurfajpesila- ț.rsmlfi-'fi'eiiișfi.

TrenA Tre iu Trenu de | Trvuu de Trenu TrenC
'tuiuibuA oiai: «bun oeraone

1
| pernâne de per-oni omuihu

'fes sașiii
Alba-iulia

11.24- — 1
2.49 Viena 11.10 12 10 1 --

11.39 — 3 14 8.20 9.05 —
Vințuiii de josă 12.30 — 4 23 11.20 12.41 —

Și.botil 12.52 — 4.50 S/ ’nok 4.10 5.45 ...

Or&știa
Simet'ia ij’i.skii

1.01 — 5.18 A »• di fi 4 30 6.— 7.04
2.03 — 5 47 Glog. va ții 4 43 6.13 7.22

1 »eva 2 52 — 6.35 (tyof.ik 5 07 6.38 7.58
Brasjiciea 3 23 — 7.02 Baulis 5.19 6.51 8 17
liia
Gurasada

3.55
4 08

— 7.28 Badea-1 %'va 5 41 7.10 8 36— 7.40 Conttpfi 6'9 7.37
Z.am 4 25 — 8.11 E-erzova 6 28 7 55 — 1
Soborșin 53) — 8 46 So> oc.șin 7 25 8.42 —

Bărzova 5 5t> — 9 33 Z.am 8 01 9.12 —
Conopft 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 ___

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia R 55 9. 8 -__ 1
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicîca 9 19 10.17 ___

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -

Glogovață 7.59 — 11 25 '■tiiberia i'Pislti) 10.35 11 07 —

Artadi fi 8.28 — 11.39 Oră.știă 11.11 11.37 ___

Szolnok 8 42 — 4.52 Sibotă 11.43 12.— —
( .- j 5.12 Vințulă de josfl 12 18 12.29 - .

UlM<î.'.i:pe«da - 1 8 20 Alba-Jnl ia 12 36 12.46 —
Viena — I 6.05 | 'Veî’raHfi . 1 29 1.41 —

Ai’aiSA- -TTfirei in6r» faitujaieivEt» ('Piski’i iPeSroșftiii

Tr"n& 
cunnlbUH

'Creau dc Trenu 
mixt

Treniî de 
pereone

Treufi 
nrntdbro

Trenfi 
mixt

5.48 6.05 11.25 2 42
A.radidil nou 19 — 6 33 Streiu 11.58 — 3.25
NAcueth -Săgb 6 44 — 6.58 Huțegă 12.46 — 4 16
Vingo 7.13 — 7.23 Pui 1.37 — 5.11
Orczi-aiva
Merczilalva

7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
— — — Banița 3.05 — f 4 i

9.0? — 9 08 !?«troșesnt | 3.37 — 7.12

’tTf HwSefiriii'" A rad itk JPeitroMcni—Biiuuserii» (Biski)

Trer.fi de Trcnu de Trenfi Trenfi Trenuperadne pcraâno omnîbns de pers. ornnibllfl mixt

Timlșfira 6.25 5.00 10 07 6.10
Merezifalva — — — Banița 10 48 _ 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vmga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Năweth-Sâgn 8.36 — 6.23 Hațegfi 12 42 — 9 01
Aradulfi nou 9.1i — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52

9.27 — 8.17 SljwsFrt?» 1.53 — 10.31

Trer.fi

