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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe nnft nou 

abonamente pe trihniiuliî Aprilie, Maia și luniii, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Prețuit! abonamentului:
Pentru Anstro-Uugaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ ș6se „ 6 „ „ șese „ 20 „
„ unu anii 12 „ „ unu anu 40 „

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

Abonațiloră de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită Țiarulă.

Domnii cari se voru abona din nou si binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arita și posta ultimă.

Brașovu, 31 Martie 1887.
Nu ne va lua, credemu, nimenea în nume 

de rău, decă ne vornii ocupa de astădată unu 
momentă și de (jiarulu nostru.

O spunemu din capulu locului, că nu voimu 
să facemu reclamă. Deprinderea acâsta o lăsămă 
pe sâma altora , cu a cărorft fire se potrivesce. 
Voimti numai a marca unu punctă la care amu 
ajunsă în drumulă lungă și spinosă (jiarist.icu.

Cu (jiua de mâne se împlinescu trei ani, de 
când „Gazeta Transilvaniei**  a devenită (jiaru 
cuotidiană.

In ârna anului 1880, luândă liotărîrea a 
scdte diarulă nostru de trei ori pe săptămână, 
amă promisă că ne vomă strădui a face dintr’în- 
sulă unu diaru cuotidiană.

Ne-amă ținută de cuvântă.
Amă dată cetitoriloră noștri totă ce ni-a 

stată în putință. Bine sciamă, că vomă avă 
să luptămă cu mari greutăți și vomă trebui să 
aducemă mari jertfe pentru susținerea acestei 
foi în nouăle condițiuni, cler amă suportată greu
tățile și nu ne-amă dată îndărăptă dela nici ună 
sacrificiu în firma convingere, că prin acăsta 
aducemă ună serviciu causei româuesci.

T6te stăruințele și încordările năstre rărnas- 
ar-fi însă deșerte fără de concursulă amiciloră 
noștri și dăcă astădi putemă înregistra trei ani 
de când „Gazeta Transilvaniei1* esistă ca 4'a,’u 
cuotidiană, avemă să-o mulțumimă cu deosebire 
încrederei și sprijinului publicului românescă.

P6te că în acestă intervală cetitorii noștri 
voră fi găsită și câte o lacună în redigearea foii 
nostre; pote că unii seu alții voru fi așteptată 
să tratămu și câte o eestiune de interesă mai 
specială pentru cerculă loră restrînsă.

Dâr întrebatu-s’au ore aceștia, dâcă au fă
cută și ei destulă din parte-le ca să fiă în dreptă 
a pretinde mai multă dela noi? Gânditu-s’au ei 
6re că numai în măsura în care dau li se pfite 
da îndărăptă ?

Cu t6te aceste noi amă dată și dămă încă 
mai multă decâtă ni s’a dată și ni se dă, datori 
suntemă însă a face atenți pe amicii și sprijini
torii noștri, că și putința ndstră are o margine 
și că atârnă numai și numai dela dânșii ca să 
facă să dispară ori-ce lacună din ffiia nâstră.

In schimbulă jertfeloră, ce le aducemă, cre- 
demă a fi în dreptă să ceremă dela amicii noștri 
o interesare mai viă și mai activă, pentru ca 
(jiarului nostru să i se ofere posibilitatea de a 
împlini cerințele tuturoră cercuriloră de cetitori, 
dându-i fiecăruia nutrimentulă spirituală și infor- 
mațiunile, de cari are mai multă nevoiă.

Nu credemu că mai este de lipsă a le spune 
cetitoriloră noștri, că a<Ji, în era nedreptățiriloră, 
mal tratări loră și a prigoniriloră, fiecare Română

înțelegătoră trebue să semtă necesitatea de-a 
susține și sprijini din tfite puterile diaristica ro
mână, credineiosă causei românismului.

Decă ne amă împlinită său nu datoria năstră 
față cu c.ausa națională numai publiculă română 
este în dreptu să judece și din atitudinea năstră 
de până acuma pote să conchidă la purtarea 
năstră în viitoră.

Ceea ce ne servesce în deosebi spre bucuriă 
și încuragiare suntă dovezile de simpatia, ce 
le-amă primită dela junimea română din tăte 
părțile cu ocasiunea întrărei diarului nostru în 
ală cinci-(jecelea ană ală esistenței sale.

Amă primită cu acestă ocasiune felicitări 
aprăpe dela tăte universitățile și institutele supe- 
riăre de învățămentu din întru și din alară, pe 
unde se află tineri studențl români.

Le mulțumimă tineriloră noștri din aden- 
culă inimei pentru nobilele sentimente naționale, 
ce le-au manifestată din acestă incidență și îi 
asigurămă, că au contribuită a ne întări și mai 
multă în credința viitărei isbânde a causei năstre 
drepte.

Asemenea le mulțumimă și vechiloru amici 
și sprijinitori ai „Gazetei**  din tăte părțile, cari 
prin felicitările ce ni le-au adresată ne-au dată 
nouă dovedi, că suntă cu trupă și sufletă ade
renți ai principiiloră ce le profesâză foia năstră 
în lupta pentru egala îndreptățire națională,

Dea Dumnedeu, ca la sferșitulă anului aces
tuia, când vomă serba iubileulă de cincizeci de 
ani ală <|iai*ului  nostru, să putemă înregistra suc
cese mai îmbucurătăre și mai mari în greua 
năstră luptă națională!

Sfinxulu nordicii.
Sub acestă titlu „Nene freie Presse**  de 

Sâmbătă scrie ună articulă în care asemănă pe 
Rusia cu Sfinxulă vecliiloră Egipteni și Greci, 
spre a arăta nesiguranța sit.uațiunei. Sfinxulă 
era simbolulă misterului, ală enigmei, ală tăcerei 
adânci. Europa sufere sub Sfinxulă nordică, 
care, jumătate femeiă europenă, jumătate fieră 
asiatică, pune spre deslegare enigme, care chiar 
diplomațiloru li suntă pre grele.

Politica rusăscă e în adevără enigmatică. 
Nu se scie ce vrea Rusia, încătrău cârmesce, și 
liniștea cu care urmăresce ea evenimentele pro
duce impresiunea unui periculă neesplicabilu. 
înainte cu puțină timpă esista încă, celă pu
țină în aparență, alianța celoră trei împărați și 
se putea crede, că principele Bismarck va isbuti 
să înduplice pe Rusia a rămâne în acâstă alianță, 
care consta în aceea, că Germania si Austria 
ținea de mâni pe inimiculă comună, ca să nu 
provdce vr’ună periculă. Adi a încetată alianța, 
cu t6te silințele ce și le-a dată cancelarulă să o 
susțină, Sfinxulă a scăpată din mrejile ce-lă pa- 
ralisau.

De aci provine neliniștea generală, îngriji
rile, înarmările cele mari în tăte statele europene. 
Nimenea nu gâcesce ce intențuini are Rusia, ce 
va face în celă mai apropiată viitoră și toc
mai amicii ei de mai nainte, vecinii săi suferă 
prin atitudinea ei. Atârnă numai de Rusia a 
resolva cești unea bulgară și a se lămuri cu Aus
tria asupra Orientului. Cei din Petersburg ară 
pută eși cu o propunere și celelalte puteri pro
babilă că i-ar primi-o cu mici modificări, dăcă 
n’ar colida necondiționată cu tractatulă din Ber
lină. Ară pută să desemneze ună candidată po
sibilă pentru tronulă bulgară și Sobrania l’ar 
alege. Dâr Rusia tace și aștâptă. Ce? Âsta’i 
secretulă ei și „măestra’i neactivitate,**  ce o des- 
voltă, silesce pe Austria să fiă precaută, să-și 
întărescă puterea armată, să se pregătâscă. Iu
birea de pace a Austriei încă nu înlătură peri- 
cululă unei ciocniri și, câtă timpă nu se scie 
ce resolvare a cestiunei bulgare cere Rusia, tre

bue să fimă pregătiți pentru ori-ce surprindere 
Cele 52 milidne ce au trebuită delegațiunile să 
le ’ncuviințeze ministrului de răsboiu, suntă o 
jertfă adusă Sfinxului nordică. Durere, că nu 
i le putemă pune în socotâlă.

Aprdpe și mai greu apasă pe Germania ne
siguranța asupra hotărîriloră ce le va lua Rusia. 
In Berlină s’a ivită fantoma unei alianțe ruso- 
francese și atunci, în casă de răsboiu franco- 
germană, Germania ’și-ar avă spatele neacope
rite. In 1870 Germania n’a avută nevoiă să-și 
țină nici ună soldată la granița rusăscă. A<Ț e 
altfelu ! Rusia s’a retrasă din alianța triplă, vrâ 
să aibă mână liberă și pressa rusăscă spune în 
gura mare, că Rusia nu va suferi o nouă umi
lire a Franciei. Cei din Petersburgă cochetâză 
cu cei din Parisă, de acolo se dă nutrimentă și 
mai mare ideei de revanșă. Rusia oficială se 
abține, dâr tolerâză uneltirile. Cine p6te garanta, 
că Țarulă în momentulă decisivă nu va trece 
pe partea panslaviștiloră realisândă idealulă lui 
Katkow ? Poți conta pe chibzuință Francesiloră ? 
Nu'i vorbă, până acum în maioritatea loră se 
arată cu minte și se ferescă a da mâna cu aceea 
ce li se ’ntinde din stepele Orientului. Dâr stă
rile franceze suntă șovăitdre, disposițiunea popo
rului se p6te schimba și speranța d’a afla ajutoră 
în Rusia, într’ună răsboiu contra Germaniei, nu 
contribue a ucide șovinismulă. Germania e si
lită a se pregăti pentru ună casă estremă, pen
tru posibilitatea unui îndoită răsboiu, a’șl mări 
armata, a împovăra pe cetățenii săi cu sarcine 
totă mai grele, fiindă că atitudinea Rusiei a de
venită echivocă și amiculă de erl, dâcă îi place 
lui Dumnezeu și Țarului, se p6te preface în 
inimică.

Asta’i adevărata situațiune a Europei. Nu 
credemă că pacea se află în periculă nemijlocită, 
e probabilă chiar că se va mai susțină câtva 
timpă, dâr de o speranță sigură într’ună viitoră 
frumosă, liniștită pentru ani de nu p^te
fi vorba. Ori încătrău privimă, întâlnimă bugete 
militare sporite și silințe febrile d’a mări destoi
nicia de luptă a armateloră. Europa a devenită 
o mare fabrică de arme, a cărei larmă stă în 
crassă contradicere cu asigurările pacinice ale 
regențiloră și bărbațiloră de stată. Ce fericire, 
ce binecuvântare p6te aduce popdreloră o pace, 
pe care trebue să o plătâscă cu prețuri neauzite, 
a căreia durată atârnă de o întâmplare, ba încă 
și mai rău, stă în mânile unei singure puteri? 
Rusia ar pută împrăștia tăte îndoielile pline de 
temere, ar pute da la o parte muntele ce apasă 
greu peptulă Europei; dâr nu vrea să ridice vă- 
lulu ce învălue politica sa și înzadar căutămă 
în afară de imperiulă Țariloră a deslega grâua 
enigmă a Sfinxului nordică.

Mișcarea Serbilorft în Ungaria.
Sârbii în Ungaria facă pregătiri în vederea 

viitâreloră alegeri diet.ale. O adunare generală 
electorală a Sârbiloră cu dreptă de alegere din 
Ungaria a fostă convocată pentru diua de 19 
Aprilie a. c. la Srbobran (Sentomașă). In Srbo- 
bran s’a formată ună comitetu, în fruntea că
reia se află domnii Laza Guvanski, Milutin Ve- 
zilici și Mita Georgevici. Acestă comitetă a a- 
dresat.ă în 24 Martie ună apelă cătră toți ale
gătorii sârbi din Ungaria, care s’a publicată în 
(fiarele „Zastava**  și „Branik**  dela 29 Martie. 
Pe lângă acâsta a publicată „Branik**  dela 29 
Martie ună apelă subsemnată de Dr. Micii. Po- 
lit-Desancici și soți, în care Sârbii cu dreptu de 
alegere suntă invitați, să ia parte în numără 
câtă mai mare la adunarea electorală generală 
în Srbobran.

Apelulu lui Polit (Țce, că Sârbii trebue 6- 
răși să se întrunâscă odată, spre a arăta, ca 
suntă unu poporă de care trebue să se țină 
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s6mă ; să se adune spre a se sfătui, ce este de 
focutu, ca Serbii se-șl pdtă recâștiga drăși posiți- 
unea lorii de mai înainte în Ungaria. Se crede, 
că la adunarea din Srbobran se va pune la or
dinea (Jilei cestiunea programului națională sta
bilind u o nouă programă. Deorece „Zastava‘‘ 
delta 30 Martie a republicată programa dela 
Beclcherecti se crede că acesta se va lua de basă 
a sfătuiriloră SSrbiloru în Srbobran.

Sitnațiunea bisericei ortodoxe în Austro 
Ungaria.

Bărbații politici ruși se ocupă torte desă de ună 
timpă incOce nu numai cu raporturile politice, ci și eu 
raporturile religionare din Austro-Ungaria, se înțelege că 
din punctulă de vedere ală intereselor^ rusesci.

In dilele trecute a apărută in foia oficială „Mesa 
gerul Ci guvernului" (Prawitelslwennyj Wjeslnik) din Pe- 
tersburgă ună articulă sub litlulă de mai susă, care e 
luată dintr’ună tractată ală procuratorului supremă ală 
Sf-lui Sinodă, consilierulă inlirnă Pobiedonoszt-w, cătră 
Țarulă. Etă ce rjice în articylă:

„Dâcă deja in țărite constituționale ortodoxe bise
rica dreptcredinciosă, care după legile acelora e biserica 
statului, are să sufere cu tote astea felurite înjosiri prin 
guvernele locale momentane și e dăunată in activitatea 
sa, apoi în acestă privință in Austro-Ungaria e espusă 
celoră mai mari pericule, căci aci tote tradițiunile sta
tului stau in cea mai intimă legătură nu numai cu fa
cerea de proselițl, ci și eu dominațiunea bisericei ro- 
mano-eatolice asupra tuturoră celorlalte confesiuni. Pro
paganda latină se bucură de mare libertate pentru 
espedițiunile ei de atacă și de cucerire, și de acestă li
bertate face întinsă usă nu numai în provinciile ocupate 
de Austria, in Bosnia și Herțegovina, ci și intre Serbii 
și Românii dreptcredmcioși din Ungaria, în Bucovina, în 
Dalmația ele. și mai alesă între unitarii gahțiano-rușî. 
In Bosnia și in Herțegovina a ajunsă lucrulu așa de 
depaite, ineâtă zelosulă apărătorii ală ortodoxiei, Metro 
poiitulă bosniacă Sava Kosmnovic, a trebuită se invoce 
ajutorulă Patriarhului din Constantinopolă față cu ata
curile Latiniloră. Der nici acesta n’a făcută să’nceteze 
propaganda, ci ea iși cortinuă neturburată uneltirile. 
Pe lângă acestă libertate nețărmurită pentru atacurile 
propagandei latine asupra bisericei ortodoxe în Austria, 
mai este biserica acesta slăbită și prin ne’nțelegeri in
terne între Ortodox!. O aslfelă de certă esislă între re 
presentanții poporului serbescă ortodoxă din Auslro-Un
garia și între Patriarchulă German Angeiic pusă de gu 
vernă. Totă așa s’au ivită unele nențelcgerl naționale 
în sînulă poporațiunei drepteredineiose ruso-române din 
Bucovina, unde nemultămirea majorității poporațiunei ruse 
ortodoxe în contra românisării ei ușureză lucrarea pro
pagandei latine. Peste totă sitnațiunea bisericei ortodoxe 
în Austro-Ungaria e prin despărțirea ei în numerose 
centre administrative multă mai periclitată decâlă acea 
din țările constituționale slave, și în fala neobositei pro
pagande de altă credință, care se bucură de scululă pu- 
terei statului, e amenințată și integritatea ei. A căuta 
seută și sprijină in lumea ortodoxă streină, e greu de 
esecutată acesta, deorece raporturile Ortodoxiloră din 
Austro-Ungaria cătră celelalte biserici ortodoxe întâmpină 
neîncredere, ură și bănuitore rea voință.

SOIRILE D1LEL
Ni se scrie din Deva: Alegătorii partidei naționale 

române din cerculă electorală Baia-de-Crișiu, eomilatulă 
lluiledorei, în adunarea dela 7 Aprilie a. c. au alesă 
delegați pentru conferința generală pe d-nii: Petru 
Truța, adv. și deputată in Baia-de-Crișiu, și Vasiliu 
Damiană, protopresbiteră in Bradă, âr ca suplentă pe 
d. Alexandru AMdovană din Deva. Asemenea cerculă 
electorală ală Devei a alesă în adunarea dela 9 Aprilie 
ca delegați ordinari pe d-nii: IOnă Papiu, protopresbiteră 
Dr. Lezară Petcu, advocată, âr ca suplentă pe d. Fran- 
ciscă Hossu Longină, advocată, toți trei din Deva.

S’au mai insinuată de a lua parte la iubileulă de 50 
de ani ai preoției Pre sânției sale d-lui episcopă Ioană 
Popasu corulă din Chizătău, care e coră mixtă și va 
esecuta și cântările la liturghia din cjtua iubileului, apoi 
corurile din Silha, Bocșa-rotnână, Salbăgelă și Herendescl.

—x—
lnstitntulă românescă de credită și economii „Ar 

deleana" din Orăștiă a destinată din profitulă său suma 
de 278 fi. 4-9 er., pentru scopuri filantropice și adecă scâlei 
române gr. or. din Orășfiă. — Din bilanțulă societății 
de împrumută și păstrare „Aurora" din Năsăudă, în
cheiată cu finea anului 1886, reiese că capitalulă fundam, 
e de 88,597 fi. 57 cr. și depunerile spre fructificare în 
sumă de 281,197 fl. 09 cr. au produsă ună fondă de 
reservă de efecte și de depuneri în sumă de 3485 fl. 
63 cr. Profită curată 6550 fi. 30 cr. despre a cărui 
distribuire hotărî adunarea generală. D-lă Nicolau An- 
thon este direetorulă, Dr. Paulă Tanco eassariulă și Dr. 
Ioane Malaiu controlorulă institutului; eră d-nii Floriană 
Moțocu, Teodoră Rotariu și lacobă Popă suntă membrii 
comisiunii censurălote.

In Scptemvre a. c. corpurile 7 și 12 de armată 
din Timijora și Sibiia vo;ă face manevre mari în ținu- 
tulă din're Deva-Oruștiă-IIategă.

—x —
Concertulă re un iun ei filarmonice, ce s’a dată 

Marfa trecută in Brașovă cu concursulă pianistului vir- 
tuo-u Victoră de Heldenberg din Sibiiu a fostă bine cer
cetată și a avută ună succesă briliantă. D. Heldenberg 
a dovedită in adevără, că este ună artistă consumată in 
piană, er orchestra sub conducerea probată a d-lui 
Brandner n’a mai lăsată nimicii de dorită. Alesă pro
gramă a constată din urmă'o-ele puncte: 1. Prologă din 
>Folknnger“ de Kre'schmer (orchestra). 2. Mare concertă 
în Es-dur pentru piano și orchestră. Op. 32 de Cari 
Maria Weber (d. Vict. de Heldenberg). 3. Symphoniă 
Nr. 4 in A-dur de Mendelssohn (orchestră/ — Ar fi de 
dorită ca aceste Irumose concerte să fiă câtă mai multă 
visitate de toii iubitorii de musică.

— x—
Reuniunea pompieriloră din Clușiu are de gândă 

să înființeze o secția pent-u transportul^ rănițiloră.
—x—

Celimă in .Foia Diecesană» din Caransebeșă: „In 
comuna ndsfră Bujoră, cerculă Făgelă, graseză de 8 tjile 
morbulă așa numită „morbilii seu pojarulă mică" (cosnei') 
în modă înspăimântătorii, ineâtă 2/3 din toți pruncii co
munei pănă la 13 ani simtă atacați de acestă morbă in- 
veninăioră și eonlagiosă. O fetiță de 7 luni a că-Jută 
victimă acestui morbă. Intre juni s’au ivită pănă acuma 
2 cașuri, din acestă incidență regretabilă, primăria fă- 
cândă arătare ofieiosă la protojudele adm. din Făgelă, 
acesta însoțită de medicală cercuală a eșită în fața lo

cului și visitândă pe toți paeienții, a indigitată regulele 
higieniee sanitare, ce suntă din partea părințiioră a se 
observa cu mare stricteță, ca uniculă remediu salutară 
in contra acestui morbă, și pănă la încetarea totală a 
epidemiei din partea autorității de protojude adm. s’au 
sistată prelegerile scolastice cu elevii deoblig iți de o parte, 
dr de alta in cașuri obveninde de mârte s’a oprită „po- 
menele“ usuale la noi<. Bujoră, 23 Martie 1887. Direc
țiunea școlară.

—x—
In Sîta-Cristură, Feleacă, Boldogaia, Săcuii-noi și 

FalfalenI s'au închisă scitele din causa pojarului.
—x—

In Ciomortani, eomilatulă Trei Scaune, isbucnindă 
focă în șura lui Andrei Barthos, nevasta acestuia fu o- 
morltă de o bârnă ce căiju peste ea, âr elă scăpă cu 
grele arsuri. Au arsă 7 edificii cu instrumentele eco
nomice și cu vitele.

—x—
Ună țărână din Luna mergândă cu carulă cu boi 

în Clușiu, când e.șl din localulă în care avea o afacere, 
nu mai găsi nici carulă nici boii.

—x—
Bieții Slovaci și au pusă în gândă să întocmâscă 

in Turoță-Sân-Mărtinu o esposițiă de industria de casă 
slovacă, der cu greu voră pute face acesta, căci âtă ce 
tjice „Nemzet“: o esposițiune de cusături slovace este, 
nu i vorbă, în și pentru sine ună lucru forte nevinovată; 
der deorece ei o tacă acesta nu în interesulă industriei 
și ală zelului, ci în scopuri de agitațiune politică, pâte 
că și guvernulă ungurescă are să dică ceva la acăsta.“ 

—x—
După cum spună diarele din Bucuresci, în anulă 

acesta se voră face manevre mari de cavaleria in dis- 
Irictulă Prahova.

—x—
Din Beiuși se comunică, că locot. Fr. Ebert dela 

regim, de infanteria 37 staționată în Oradea mare, a 
fostă d,n întâmplare împușcată pe când se întorcea dela 
o venălore. Pușca unuia dintre vânători descărcându-se 
glonțulă a pătrunsă în peptulă locotenentului, care după 
câteva minute espirâ.

—x—
Consilierulă magistralului din Neutra, I. Hamor, 

e trasă în cercetare disciplinară pentru neregu'arități și 
a și fostă suspendată din oficiu. Hamor e tată a șepte 
copii și de o verstă înaintată.

—x—
„Romănische Revue" pe luna lui Martie 1887 are 

următorulă sumară: Ludovică Mocsary. Cercetări istorice 
și limbislice române. (Din raportulă anuală ală Acade
miei române). Revista politică. Românii în Macedonia, 
Tracia, Thesalia, Epiră și Grecia, după D. Bolintineanu, 
trad. în limba germană de P. Broșteanu. Cântece de M. 
Kugler, trad. de Leon Schonfeld. Fata vâni^ătdre de flori 
din Florența, de V. Alesandri, trad. de Leon Sch. Dr. 
Albert Amlacher L teratură și artă.

— x—
Teatru ungurescă. Astă-sără se va juca „Șirele și 

Luna", operetă in trei acte, musică de Lecoiq. Mercurl 
nu va fi representațiă. — In numărulă de ieri s’a disă 
din erâre, că d-lă Petru Deak este direetorulă trupei un
guresc!. D-sa este numai regisorulă, âr directoră este 
d. Ludovic Danez.

Adunare electorală în Baia-de-Crișifl.
Bradii, 10 Aprilie n. 1887.

In 7 n. 1. c. s’a ținută aici conferința alegătoriloră 
români din cerculă electorală ală Baiei de Crișiu. Amă-

FOI LETONII

Tesaurulu dela Petrdsa
(Urmare.)

Pentru ce, dintre Iote ml-am pironită,— ca să dică 
așa — mintea, mai cu sâmă asupra remășițeloră nesti
mate pe care pănă acum dilnica’mi preocupare le-a scă
pată de uitare mai bine pote decum a sciută să le ocro- 
tâscă museulă nostru națională ?

Ore, fostu’ml-a mintea uimită de acelă farmecă, pe 
care basmele bătrânesc! îlă atiibue comoriloră ascunse 
sub pământă, și care, prin flăcăraie sinistre se destăi- 
nuesce biețiloră muritori și’i atrage în mii de primejdii, 
îi muncesce cu mii de amăgiri.

Dâcă, în diua de a<)I, nl-ar fi iertată să avenul 
asemenea iresurl. ași crede și eu, în urma mulleloră 
ponâse și clevetiri ce au atrasă asupră’rril acea slăruitote 
îngrijire dată, în decursă de tnulțl ani, vestitei Cloșca cu 
pui de aură, ași crede că ea s’a legată de mine, ca 
piaza rea, spre a nu mă lăsa să-mi vădii și eu, ca Iotă 
Românulă, de stăricica și de slujbulița mea.

Eu totuși, mărturisescu, că n’am nici ună felii de 
pică pe bieta nostră Cloșcă; din contră, păstreză încă 
speranța — cum am și ijis’o într’o pagină a cărții mele 
— că ea va fi pentru archeologia română totă de așa 
bună auguru, cum a fostă odinioră găina minunată de 
luminâsă, — conspicui candoris — care, din chiar se
nină, pică într’o di dreptă în pola Liviei, tocmai atunci 
cândă soțulă acesteia, divulă Augustă, avea să devină 
arbitriulă supremă ală destineloră romane.

Deci, suntă acum nu mai puțină de vre-o 22 ani 
de când m’a totă frământată gândulă de a pătrunde in 
tainele istorice și artistice ale acelora nespuse bogății, 
cari, din timpi străvechi, au rămasă pitulate sub pă
mântii, într’o țeră pe care dovedite scrise ale vechimei 
nu ne-o arătă nici forte bogată, nici mai alesă înzestrată 
cu vri-0 cultură artistică.

Chiar acelă caracteră așa de originală și așa de 
neusitatil ală sumtuoseloră noslre monumente, ml-a ați
pită o curiosifate escepționalâ, ună neastempără ală 
minții de felulă acelora ce nu lasă pe unii omeni să 
trâcă nepăsători pe lângă o enigmă nedeslegată.

Când aflămă la noi obiecte antice, asămânate cu 
alte multe ce s’au descoperită aiurea, și ale căroră ori
gine, destinațiune, epocă și stilă ne suntă de mai na- 
mte cunoscute, le place, negreșită, celoră dintre noi ce 
avemă pornire spre asemenea studii, a-le rândui printre 
obiectele analoge din alte părți a-le lumii, și a face ast- 
felii locă țării noslre în cutare seu cutare cercă deter
minam de noțiuni archeologice.

Der aci, în fața tesaurului dela Pietrosa, posițiunea 
anticarului era eu totulă diferită, mai alesă pe timpulă 
când am începută investigațiunile mele asupra lui.

Putinii dmenî de sciință cari pe a,uncl îlă vădu- 
seră seu audiseră despre densulă, minunați și păte chiar 
spâriați și oportunațl de neobicinuitele’i lorme de strania 
înfățișare a podâbeloră ce mai rămăseseră dintr’ânsulă, 
de necsplicatele litere și figuri ce se vedeau pe unele din 
acestea, n’au căutată nici măeară a’șl da semă pe ce 
timpă, în ce locuri, și de ce omeni au putută fi fa
bricate.

Doi țărani din sătulă Petrdsa le aflaseră grămă
dite sub ună bolovană de pâtră în muntele Istrița, unde 
in vale se aflau pe sub pământă ruinele unui castelă an
tică. Erau 22 de bucăți, tote de aură, și multe din ele 
presărate și ticsite cu pietre scumpe de tăie fețele, âr 
mai alesă cu granate și cu cristaluri roșii. Cu totulă 
trebue să fi trasă tesaurulă la cântară celă puțină câtă 
100,000 de lei în aură.

Țăranii ilă ținură ascunsă în podulă colibei loră 
ună ană și mai bine. Se «Șiee că într’o cji unuia din 
ei dete o verigă de acelea unui țigană ca să i cârpâscă 
cu ea o căldare, dâr tiganulă lăpădă veriga (Jicândă că 
nu e de aramă bună.

Atunci țăranii îșl luară sâma și într’o cji de sf. 
Gheorghe, la 1838, ei vândură totulă pe 4000 de lei 
vechi în bani și câteva scurteicl și testemele pentru ne
vestele loră. Cumpărătorulă fu ună petrară arnăută, 
Anastase Verusi, pe care apoi l’am cunoscuta și eu. Elă 
le fărâmă cu toporulă, în casa țăranului, le puse în de
sagi și, prețuindă celă puțină valdrea metalului multă 
mai bine decâtă aflătorii primitivi, se apucă îndată a des
ființa o bună parte din ele.

Când stăpânirea prinse de veste, Banulă Mihalache 
Gfiica, pe atunci vornică mare ală țării, abia putu să 
găseseă, ascunse într’o grâpă pe malulă Călnăului, 
cele 12 bucăți fragmentate, ce au fostă aduse curândă 
după aceea In museulă din Bucuresci.

De prisosă a vă aminti, d-loră, cum, de aci, din însuși 
acestă paiață unde ne aflămă, le-a furată într’o nâpte 
la 1875. faimosulă Pantazescu, care le-a stricat și mai 
rău, după ce eu pusesem să le mai restaureze ceva 
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runtele conferinței le va primi On. Red. dela biroulă 
clubului. Eu îmi permită a aduce la cunoscința publică 
numai unele mai generale.

Conferența s'a începută la orele 11a. m. a decurs 
in ordine esemplară. Alegători au fostă presenți mai 
diu tăte comunele, în numără de aprâpe 150, partea cea 
mai mare economi. Deeisiunile s’au adusă cu unanimi
tăți5. Pentru eventuala couferență generală dela Sibiiu 
s'au alesă delegați ordinari: V. Pamianii, protopopă și 
P. Trufia deputată și advocată, ersuplențl: Bacilă preot 
și Ales. Moldocanii privatieră.

Globulă s’a compusă din 60 membri Din partea 
poliției a fostă de față pretorele Beke. Deputatului ac
tuală ală cer ului, d-lui Petru India, i s’a votată în
credere.

Ca candidați ai cercului suntă in combinațiune, 
cum se vorbesce, următorii: P. Iruția actualulă depu
tată, C. lorma prof. univ. in Pesia, B. Olteanu assesoră 
orf. în Logoșă, N. Popă secretară financiară, V. Mor- 
kossy proto-pretore, etc.

Dela comitetulă din Sibiiu întru adeverii n’a sosită 
nimicii la clubii. Cerculariulă ală „cincelea0 s’a publi
cată numai prin diare. Nu este mirare, dăcă alegătorii 
din unele cercuri nu se seiu orienta. Alegătorii acestui 
cercă s’au orientată numai după pracsa din trecută, 
care însă n’a străbătută destulă de adencă.

Eu am temere, că noi vomă perde aceslă cercă, 
pentru ce — voiă spune de altă dată Așă dori să 
mă înșelă în temerile mele. Ae. . .

Convocare.
Alegătorii români din cerculă electorală Orăștiă, 

aparținători partidei naționale, in conformitate cu pro
vocarea comitetului centrală electorală cu reședința în 
Sibiiu, suntă cu totă stima invitați a lua parte la alege
rea celoră doi delegați pentru conferința generală electo
rală a tuturoră Rotnâuiloră din Transilvania și părțile 
ung rice.

Altgert-a delegațiloră seva ține la 19 Aprilie 1887 
st. nou la 2 ore după ameadi in Orăștiă in localitatea 
scolei greco-orientale.

Orăștiă, la 9 Aprilie 1887. 
Pentru comitetulă electorală

Samuilă Popă m. p. Laurianii Bercianu m. p.
președinte. aciuară.

Ultime sciri.
Viena, 11 Aprilie. — „Nene Freie Presse“ 

dice că după t6te probabilitățile, Viena va de
veni după câte-va dile unu centru de activitate 
diplomatică. Principele de Reuss, ainbasadorulu 
Germaniei, și principele Lobanoff, ambasadorulu 
Rusiei, au sosită deja. In sferele diplomatice se 
crede că principele Lobanoff a primită misiunea 
de a mijloci o înțelegere între Austria și Rusia 
cu privire la cestiunea Orientului.

Berlină, 11 Aprilie — piarulu „Die Post“ 
de adl dimineță anunță că d. Katkoff va fi nu
mită ministru alu instrucției publice. Acostă 
știre este f6rte înnltu comentată în cercurile po
litice d’aici.

Sofia 11 Aprilie. — A sosită aici șcirea că 
principele Ferdinand de Cobonrg ar fi dispusă 
a primi alegerea sa eventuală la tronulu Bulga
riei, decă ea s’ar săvîrși în urma unei înțelegeri 
a tuturoră cabineteloră europone.

Strassburg, 11 Aprilie. — înmormântarea

când au fostă duse în Parisă ca să figureze la Esposi- 
țiunea Universală din 1867, și apoi în Londra, la 
Souih Kensiglon Museum.

Pe alunei și chiar ceva mai nainte, la 1865, m’am 
grăbită a comunica prin graiu academiei de Inscripțiune 
și Belle-Lilere din Parisă, astfelă cum Iacă adi dinaintea 
d-v., noțiunile ce adunasemă până atunci asupra aces- 
toră prețiose monumente

De atunci încâce potă dice că n’a trecută ană nici 
lună din vieța mea. fără să nu adaugă ceva la acele 
cunoscințe.

La 1868, am resumată într’o notiță, tipărită în 
limba francesă, ideile ce-mi formasem despre caracte
rele și origina probabilă a tesaurului nostru.

Der găndulă meu a fostă pururea de a desvolta 
din ce în ce mai multă acele schițe, de a tipări, când 
vomă pută, resultatele studiiloră ce făcusem prin au 
torii vechi și moderni, și acela ală comparațiuniloră ce 
stabilisem prin numărose musee și colecțiuni din străi
nătate.

De câte ori mi s’a înfățișată prilejuit!, am scrisă 
și am vorbită românesce despre curiâsele podobe ale 
museului nostru. Le-am reprodusă prin frumâsele gra
vuri: le-am alăturată de totă ce se vede mai multă seu 
mai puțină analogă prin alte localități.

Ce să vă mai spună, d loră colegi? Din di în di 
mai multă am făcută locă Closcei cu pui în mintea mea. 
Am adăpostit’o, am găzduit’o într’ensa și am așecjat’o 
acolo ca și la densa acasă.

(Va urma.) 

deputatului Kable a avuții locu în mijloculu unei 
mulțimi imense. Poliția a intercjisu ori-ce dis- 
cursti și a înconjurată cimitirulu. Corpulu lui 
Kable a fostu depusă lângă mormSntulu lai Kuss, 
ultimulu primară francesu din Strassburg.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BUCURESCÎ, 12 Aprilie.—Camera a îm
puternicită pe guvernă să prelungăscă convenția 
provisoriă de comerță cu Francia până la finele 
anului și să încheie convențiunî provisorte, cu 
același termină finală, și cu alte state.

BUCURESCÎ, 12 Aprilie.— Procesulă con
tra atentatoriloră la vieța prefectului din Rusciuct'i 
s’a fixată pe diua de 25 Aprilie.

SOFIA, 12 Aprilie. — Carantina în contra 
proveniențelor^ dunărene s’a ridicată atji-

ROMA, 12 Aprilie. — Prințulă de cordnă 
s’a bolnăvită de pojară,

LONDRA, 12 Aprilie.—Eri după amătli s’a 
făcută o mare manifestațiune întocmită de Glads- 
toniani și Parneliți în contra novelei la legea pe
nală irlandeză. Mai mulți deputați au vorbită. 
Mulțimea, care număra vr’o sută de mii de 6meni, 
între cari mulți democrați sociali cu steaguri roșii, 
era indiferentă, puțină entusiasmată, și s’a îm
prăștiată în tdtă liniștea.

Abrudu*),  în 2 Aprilie 1887. 
Onorate, Domnule Redactorii!

•) Dămfi tocă acestei apărări, lăsândfl răspunderea pentru 
cele cuprinse într’ensa în sarcina scriitorului ei. — Red.

La articlulă publicată în numărulă 54 alo „Ga
zetei Transilvaniei', de ună individa anonimă „Moțulă». 
Te togă, ca să binevoesci după princ piulă „audiatur el 
altera pars*  a da locă următorului răspunsă :

Suntă și în munții apuseni esistențe dubie, omeni 
pătați, cari în locă de a se strădui, ca să iesă prin di
ligentă și purtare onestă din lina, în care zacă, î.și află 
plăcerea și mângâierea de a trage și pe alții în noro.ă. 
Solatium miseris socios habuisse. . . .

Ca se facă efectă mai mare „Moțulă" începe arli- 
cululă său cu o minciună. —

Este o minciună afirmațiunea „Moțului0, că la a- 
dunarea «Aurăriei0 din 18 Martie a. e. ar li fostă de 
față uită inteligența afară de mine. --

Ca să se potă bitără aproximative calcula, câți au 
fostă și câți nu au fostă de față la acea adunare, sum 
în posițiune după informaliunile primite a deehiara :

Cumuă din cerculă Câmpeniloră aderă din 13 co
mune seu dintre vre-o 30,000 de locuitori au fostă de 
față numai cin.-i inși, patru din Câmpeni șî umilă din 
Certege prin urmare nu au fostă de față preoții, judii, 
notarii comunali și alți Omeni cu avere din acele co
mune și nu au l'ostă de față oficialii români, neguțătorii, 
dascălii și alti Români inleligenți din Câmpeni.

Din comuna Roșia a fostă de față numai unulă 
cu tote că nu credă, că va cuteza cineva să afirme, că 
în acăslă comună numai ună singură inteligentă română 
se află.

Din Abrudă au fostu de față 6 inși și nu au fostă 
de față între alții D-lă Ioană Ternoveanu no'ară mugis- 
tratuală, unulă dintre cei mai simpatici omeni, D-lă loan 
Vișia, unulă dintre cei mai mari capitaliști, D-lă Dionisin 
Balossu, unulă dintre cei mai de frunte eomercianți, din
tre preoți a fostă de față numai unulă, dintre classa de 
mijlocă și dintre maeștrii nu a fostă de față nici unulă, 
asemenea nu a fostă de față din întregă cerculă Zlag- 
nei nimenea.

Singură din comuna Buciumă, a cărei locuitori în 
timpulă din urmă avendă norocă în baișiagă au deve
nită mai bănoși, s’au presentată mai mulți, însă și dintre 
denșii au lipsită unii fruntași.

Cu ună cuventă au fostă de față la vre-o treidecî 
de inși și după ce inteligența din munții apuseni trebue 
să se evalueze la cela puțină două sute e inși, e evi
dentă cumcă la acea adunare abia a fostă de față 1/6 
parte din inteligența din munții apuseni.

Ore cele cinci din șese părți din inteligența, care 
a absentată, este o nulitate așa mare înaintea „Moțului» 
îneâtă numai absentarea mea a fostă de observată? Și 
ore in astfelă de împrejurări, dăcă absentarea dela acea 
adunare ar forma o crimă națională, de aceea numai 
eu singură ași fi de învinovățită?

Der neparticiparea la o simplă adunare constitu
tivă a unei case de economii provinciale nici altcum nu 
p6te forma trădare de causa națională și cu atâta mai 
puțină pâte forma în casulă presentă pentrueă, infățoșa- 
rea mea și a celorlalți absenți strînsă luândă nici nu a 
lostă necesară, pentrueă puterile presente au fostă pe de 
plină suficiente spre a duce îndeplinire lucrulă începută; 
er puteri pre multe se opăcescă, se înbulijescă una pe 
alta și prin urmare nici nu e consultă a aduna la ună 
lucru mai multe puteri decâtă suntă de lipsă, unele pu
teri au conlucrată acuma, altele voră lua parte la alte 
lucruri salutarie.

Deci e evidentă, că numai în aeelă casă ar fi a- 
vută «Moțulă0 cevași dreptă de a mă ataca publice, dăcă 
prin neinfățișarea mea s’ar fi periclitată întreprinderea și 
după ce aceea nu s’a întâmplată chiar așa de puțină a 
fostă în drepfă „Moțulă0 de a mă ataca, precum nu 
l’am atacată eu atunci, când m’am făcută acționară la 
alte bănci române, la care densulă nu este acționară; 
er presența sa la aeâstă adunare a putut’o insinua și 
prin scrierea unui articula în stila și în modă demnă de 
obiecta fără de a se face denunțantulO altuia.

Deși împrejurările arătate până aci suntă suficiente 

spre a motiva absentarea mea totuși dăcă m’am apucată 
odată de scrisă, voiescă a arăta și cele două motive 
persjnale ale absentărei mele.

Una e, că averea mea, constă cea mai mare parte 
din nemișcătdre, âr puținii mei bani au fostă deja elo- 
cațl, apoi a lua numai 2—3 acții și a face sfâră mare 
â la „Moțu" mie nu’mi convine.

Ală doilea motivă e acela, că inițiatorul^ cassei 
de economii cu Irite că convine cu mine mai în t6te 
ijilele nu m’a aflată demnă nici batără să mă întrebe 
că voescă a fi și eu unulă dintre cei șâs6 fondatori ai 
cassei seu ba?

E verosimulă că acâsta a(ăcut-o din uitare; eu însă 
am privil’o ca o declarare, că cassa se pâte înființa și 
fără de mine, că de mine nu este lipsă și a avută multă 
dreptate, căci doi advocați la una cassă suntă prea mult 
pentru-că rivalisândă unulă cu altuia în privința directo
ratului seu a proceseloră, se pâte ușoră întâmpla aceea, 
ce esprimă proverbiulă germană „că doi bucătari sărâză 
supa0.

Sub astfelă de împrejurări eu după posițiunea mea 
numai în două moduri am putută procede, adecă său a 
cumpăra o mulțime de acții, a’mi aduna ămenii mei, 
mulți puțini și a’mi validita fără nici o cruțare influința 
mea, seu apoi a mă retrage.

Eu în trite căușele urmeză procedura dintâiu ; în 
aceslă causă insă cu privire la sqopulă ei, humanitariu, 
m’am retrasă.

Nu înpărtășescă părerea acelora, cari afirmă, că 
inițiatorulă cassei de economii a avută în gândă și pro
cesele eventuale și de aceea dechiară, că chiar și dăcă 
• Auraria*  nu ar face altceva decâtă de a scâte pe aceia, 
cărora le place seu suntă siliți să devină datori altora 
din ghiarăle unoră ușurări, precum este și ună amică 
ală «Moțului*  din apropierea Câmpeniloră și atunci va 
face destulă bine, merită stimă și stă mai pre susă de 
ori-ce discusiune.

Altcum .Moțulă» și consoții nu au causă de a face 
sfară mare in țeră cu «Auraria*  căci nu e prea mare 
gloriă pentru Românii din munții apuseni, cari pănă 
acuma au stată în fruntea mișcăriloră naționale, că abia 
acuma, după ce s’au înființată în totă loeulă bance, au 
făcută o cassă de economii și încă relativă mică.

Lucru firescă, că ne luândă parte la adunarea 
constitutivă a «Aurăriei*  și nevoindă de frica nimărui a 
me ascunde în vre ună unghiu ală casei mele, m’am 
dusă ia adunarea comitetului opidanu, cu atâta mai 
verlosă, cu câtă în acea di s’a pertractată cestiunea 
luărei unui împrumută de 5000 florini v. a. și decă s’ar 
fi votată acesta împrumută, eu ca ală treilea virilistă 
ași fi avută a suporta sarcini nouă.

A doua minciună a «Moțului*  e acea afirmare, că 
eu ași fi ținută dicții in limba maghiară.

Magistratulă din Abrudă, grațiă unoră conducători 
anteriori naționaliști mari din gura ă la «Moțulă-, a pi
cată de multă din mâna Româniloră, er’ dintre 48 de 
membri ai comitetului suntă numai 7 viriliști români, 
prin urmare nu se pole cjice, că eu ași fi părăsită par
tida română și m’ași fi alăturată la vre-o partidă ma
ghiară pentru că de presentă numai două partide ma
ghiare stau față în față și deci la orl-care m’ași alătura 
isbindă în partida cealaltă numai în partida maghiară 
potă lovi.

Causa națională chiară decă ași fi voită, nu o ași fi 
putută trăda, pentru că afară de cetirea unoră rescripte 
ministeriali numai două cause au fostă de ceva valâre 
șt anume repararea locuinței soldațiloră și luarea împru
mutului de 5000 florini v. a

Martori suntă cei trei Români, cari au fostă de 
față cum că vorbirea mea primă meritoria, și mai lungă 
am ținut’o in limba română; nu numai că am și atacată 
pe primară pentru că nu a făcută convoeatoriile și în 
limba română, decă după aceea am mai făcută unele 
observări și în limba maghiară, cugetă că pentru aceea 
nu am devenită trădătoră.

Se pdte trăda causa națională și în limba română 
și se pâte din contră apăra și în limba maghiară și 
deci nu decide aceea, că în ce limbă, ci ce se vorbesce?

Acea ce se vede a-lă durea mai tare pe «Moțulă*  
este înființarea unei a doua bance în Abrudă și în du
rerea acâsta merge pănă intr’acolo, îneâtă face și a treia 
minciună, când insinuă că eu ași face causa comună 
cu inimicii naționali.

Ore așa de tare își teme .Moțulă< puținele sale 
acții și venitulă eventuală din acele, îneâtă încunosciin- 
țarea despre înființarea unei noue bance să fiă în stare 
ală aduce într’o astfelă de fnriă?

După părerea mea înființarea unei a doua bănci 
nu involvă în sine nimică antenațională, din contră este 
forte folositâre pentru poporă, căci esistândă numai o 
bancă, acționarii fiă aceia și români, potă ușoră veni 
în ispita omenescă de a ridica interesele câtă, de susă, 
ba și oficialii mai tragă câte ună bacșișă, der dâcă suntă 
două bănc-I, atunci in urma rivalilăței loră abusurile în- 
ceteză, interesele scadă și cine altulă câștigă decâtă po- 
iiorulă , care în ținutulă acesta este ceia românescă și 
eu preferă binele poporului unoră interese a acționari- 
loră români.

Din acestă motivă și cu privire, câ banca este mai 
multă o cestiune de bani locală, aceia, cari voescă a în
ființa a doua bancă fiă chiar Maghiari prin aceea nu 
comită nici o faptă contra națiunei române și prin ur
mare chiar dăcă le-așă da îucursă, potă să deviu nu
mai odiosă unoră acționari a celorlalte bănci, dâr tră
dare națională prin aceea nu potă comite.

Eu sucursulă meu nu l’am înbiată, din contră ini
țiatorii băncei m’au rugată, ca suplica pentru împroto- 
colarea firmei, de două ori reieptată din defecte formale, 
să o compună eu a treia âră și să deviu advocatulă 
băncei.

Abstrăgendă dela aceea, că unui advocată nu-i este 
iertată a face deschilinire după naționalitate între cliențl, 
dâr după ce e evidentă, că și în casulă denegărei su- 
cursului meu se va înființa banca și se voră afla alți 
advocați și prin urmare denegarea mea ar pută avă nu-
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mai acea urmare, că venitulă, car? p<5te să incurgă in 
mâna unui Română, va incurge în pungi unui Maghiară 
nu am aflată consultă a denega—et hinc illae lacrimael— 
de o parte pen'ru că în primirea advocalurei unei bance, 
care a fostă proiectată înaintea cassei de economii, nu 
aflu nimica antenațională și de altă parte pentru că ună 
capă secă ă la >Moțu“ șî-ar închipui, că de frica lui 
recedă.

Eu unulă nu voiu deveni acționară nici la acâstă 
bancă din simplulă motivă arătată mai susă, der e sigură, 
că cu privire, că acțiile suntă numai de 50 fl. v. a. și 
prin urmare și măiestri și alțl omeni mai săraci și le 
potă procura și cu privire la alte înlesniri voră concurge 
mulțl Români, parte ca acționari parte ca împrumutători.

La aflrmațiunea •Moțului", cumcă eu numai prin 
dănsulă și consoții săi ași pute ajunge la ceva, dechiară 
din capulă locului, cumcă decă a’și ave să ajungă numai 
prin „Moțulă< et consoții săi la ceva, în acelă casă fără 
de a mai țjice ună cuvântă mi-așl lua beta și straița și 
m’așl duce, der eu nici nu mai am de a ajunge la ceva, 
pentru că eu prin diligință, prin aceea, că în locă de a 
face politică mare și de a critisa pe alții prin crîșme, am 
stată de lucrulă meu acasă și în locă de a face luxă 
am strînsă resultatnlă muncei mele honeste,—am ajunsă 
la o posițiune socială și la o stare materială, ca puțini 
alții, chiar în contra voinței și dorinței .Moțului" și a 
consoțiloră săi și decă e vorba de lipsă, apoi eu nu am 
lipsă de nimenea ci au avută lipsă de mine cele mai 
multe sute de Moți, cari în decursulă funcțiunei mele 
de advocată m’au cercetată și cărora eu fără nici o plată 
11-am dată consiliu advocațială și voră mai ave lipsă

alte sute de Moți, cari de sigură voră mai veni la mine 
după consiliu advocițială și pe cari ii voiu primi to:ă 
cu aceeași bunăvoință chiar și decă „Moțulă‘ et consoții 
s’ar încerca a tnâ desgusla.

E posibilă, că unii dintre Maghiari, și pdte și mai 
mulțl dintre Români ară voi să mă folosescă de instru
mentă, der fiă sigură „Moțulă" et consoții, că decă până 
acuma nu m’a putută folosi nimeni de instrumentă, de 
aci înainte, după atâta esperiență, decă cumva nu voiu 
putea eu folosi pe alții, der alții de sigură nu mâ voră 
pută pe mine folosi de instrumentă.

Cuventulă desprețuirl, este față de mine prostă în
trebuințată, pe ună oină de posițiunea mea socială, de 
starea mea materială și de o purtare nepătată îlă poți 
pisinui, invidia, combate, der nu desprețui și, cumcă chiar 
aceia despre cari afirmă „Moțulă*,  nu m'au desprețuită, 
e dovadă, că au venită la mine după consiliu advocațială, 
er dela cine ceri sfată, acela nu e de desprețuită.

La întrebarea „Moțului", că ce scopuri urmărescă 
și ce voescă eu? răspundă, că eu voescă a trăi și de 
aci înainte în modă onestă, retrasă, voescă a lucra cău
șele inie predate cu consciențiositate și punctuositate, 
voescă a nu înșela pe nimeni, a nu lui dela nimeni mai 
multă decâtă îmi compete după lege, voescă a umbla cu 
capulă redicată, voescă a’mî păstra reputațiunea de până 
acuma și a face totă posibilulă, ca să nu ajungă in re 
putațiunea „Moțului".

Ctarauln la buraa de Viena
din 7 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 20
Rentă de hârtia 5°/0 . . 8815
împrumutata căilord ferate 

ungare..........................150.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale

miști . . .

căi-
ung.

. . 127 20
căi-
ung.

. .116 —

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

vină ung....................98.75
Imprumutuld cu premiu

ung............................ 123.82
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75
Renta de hârtia austriacă 80 70
Renta de arg. austr. 
Renta de aurd austr. 
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 877 —
Act. băncel de credită ung. 286.—
Act. băncel de credita austr.281.— 
Argintuld —. — Galbinl 

împărătesei
Napoleon-d’orI

81.90 
. 11215 
. 133.25

Banat-Ti-
.... 104.50

. . . 5.99 

. . 10 08 
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 I Mărci 100 imp. germ. . . 62 55 
Bonuri rurale transilvane 104 50 , Londra 10 Livres stcrlinge 127.50

losifti Crișianu,
alti doilea advocata română din Abructa.

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 28 Martie st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română (5°n). 90*/, 91
Renta rom. amorf. (5°/0'l 95— 95*/ a

* convert. 84\, 85-
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) 102— 102l/a

> >> >> (5°/o) ■ 85V< 86-
> » urban (7°/oî 98— 98*/ a
> . (6%) . 90>/, 9P/a
» ’ (5°/o> ■ St’/, 82«/a

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.01 18.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.— 2.02

DIVERSE.
Unu studentă negru. — Despre ună Negru, care 

studieză la universitatea din Innsbruck, se scrie de acolo : 
Ștefană Eduanah — așa se numesce negrulă cetățână 
academică—îșl trage originea din rassa Mandingo, o rassă 
forte întinsă în Africa centrală, care parte mare se ține 
acum de legea mohamedană. Eduanah este fiulă unei 
căpetenii. Când era de 14 ani, se făcu protestantă, și 
întreprinse in acestă fragedă etate o călătoria cătră țăr- 
mulă Africei, care durâ 6 săptămâni Ce cause l’au în
demnată a’și părăsi patria, despre acâsta nu prea dă 
bucurosă deslușiri. Pentru scopurile sale creiju de tre
buință a-șl însuși cunoscințe practice în medicină. După 
o ședere de doi ani în America, se îmbarcă pentru Eu
ropa și ședu mai mulțl ani în Parisă, unde studiă la u- 
niversitate. Apoi cercetă universitățile din Londra și Edin- 
burgă și în urmă universitatea din Berlină. Aici nu stătu 
multă timpă, deOrece nu-i pria clima și petrecu ultimulă 
ană în Elveția. Aprăpe de două luni se află in Inns- 
bruk, unde ascultă prelegeri filosofice și medicinale. Ște
fană Eduanah, care e în etate de 24 ani, vorbesce fluentă 
nemțesce, franțuzesce și englezesce. Eduanah vrâ să se 
reîntdrcă în țera sa, unde crede că va găsi ună întinsă 
terenă pentru folosirea cunoscințeloră câștigate. De unde 
îșl ia acestă negru colegă studiosă mijlăcele pentru întâm
pinarea cheltueleloră șederii sale in Europa, nu se spune.

Editoră : lacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Cursuiu pieței Brașovu

Bancnote românesc! .... Cump. 8.48 Vend. 8.50

din 8 Aprilie st. n. 1887.

Argint românesc................. ... > 8.44 A 8.48
Napoleon-d’orI..................... > 10.04 • 10 07*/,

Lire turcescl............................. » 11.41 > 11.44

Imperiali.................................. > 10.41 » 10.44

Galbeni...................................... > 5 94 > 5.98

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

» * n 5°/0 . 1 « 98.— » 99.—
Ruble RusescI.......................... » 112.— » 113.—

Discontulă ... > 7— 10°/, pe ană.

Mersulu trenurilorU
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealil-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradii-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Prcdealîi-Budapesta Budapesta—Predealii

BucurescI

Predeală

Timișil

BrașovA
Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodâ 
Hașfaleu

Sigbișdr» 
Elisabetopole 
Mediașfl 
Copsa mică 
Micâsasa 
Blașiu 
CrăciunelQ 
Teiuști 
Aiudâ 
Vințulfl de susfl 
Uiâra 
Cueerdea 
Gbirisă 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișâ 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia 
Bocia 
Bratca 
R6v 
MezA-Telegd 
F ugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare 
P. Ladâny 
Szolnok 
Bnda-peata

Viena >

Nota:

Trenă Tren Trena Trenă
de 

porsAne
accelerat omnlbufl oiunibiib

__ 7.30
— — — 1.14

— — — 1.45

7.47 — 4.16 2.32
8.24 — 5.02 —

851
9.14

— 5.43 —

— 6.15 —

9.51 — 7.06 —

11.03 — 8.52 —

11.29 — 9.19 —

11.26 — 9.31 —

12 00 — 10.16 —

12.29 — 10.57 —

12.44 11.19 —

1.05 — 11.31
11.52 —

1.34 — 12.31 —
1.46 — 12.48 —

2.09 — 1.22 —

2.39 — 2.18 —

3.01 — 2.48 —

3.08 — 2 56 —
3.14 — 3 64 —

3.53 — 4.51 —

5.10 — 5.28 —
5.30 — 5 56 —
_ 6 03 — 8.00
— 6.21 — 8.36
_ — — 9.02
__ — — 9.32

_ — 10.11
— 7.14 — 10.51
— 7.43 — 12 16

— — 12.50
_ _ — 1.21
_ 8.22 — 2.02
__ 8.48 — 3.06
_ — — 3.38

_ — — 3.54
_ 9.13 — 4.05
_ 9.18 10.55 4.50
_ 10.38 1.23 7.28
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —

— — 2.15 —
— 8.00 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezb-Telegd 
Râv
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
tibiriș

Cueerdea

Uiora
Vințulti de susC 
Aiudfi
TeiușA
Crăciuneta 
Biașâ 
Micâsasa
Copșa mie
Mediașâ 
Elisabetopole 
Siglșâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

(
Brașovă
TimișO

Pradealu

BucurescI

Orele de nâpte suntâ cele dintre liniile grâse.

Trend 
de pers.

11.10 1 -
7.40 1 2-—

11.05 3.58
2 02 5.28i
4.12
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —

— —
_ —
— 10.28

11.00 _
11 19 __
12 30 _

1.01 _
1.06 _
1 13 _
1.20 __
1.41 _
2.60 __
2 35 __
2.48 ---
3.20 _ _
3 36 _
4.00 -
4.35
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— ■—
— —
— —
— —

”l

Tren 
accelerat 
________ I

Trenă 
oninibu

1 Trenă
; de
1 persone

1 Trenă 
lomnibuB

—
1

3.10 6.20 8.00
7.38 9.34 11,40l
5 40 11.26 2.31

9.14 1.38
9.24 2.06
9 41 2 17 —

10 19 2.40 —
11.38 3.24 —
12.18 3.47 —
12.54 4.07 —

1.57 4.33 —
3.11 5.15 —
3.40 5.31 —
4.15 5.55 —
436 6.07
4.58 6.24 - -
5.26 6.43 —
— — 7.08
— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53
— — 10.-
— — 10.09
— — 10.19
— — 10.48
— — 11.14
— — 12.12
_ — 12.30
_ — 1.12
_ — 1.32

- — 2.18
— 3.03

__ — 3.49
— — 4.28
_ — 6.16

■ — 7.06
_ _ — 7.46
_ — 8.25
— — 9.15

1.55 —• —
2.53 —

3.28 — —
9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Teiușft- â rudfi-Budapesta 1 Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
oiunibllfl omn Ibufl peradne persAne de perudne amnibrn

Teiușft
Alba-Iulia

1 1
11.10 12.1011.24 — 2.40 Viena —

11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52 ___

4.22
4.50 Sidnok 11.20

4.10
12.41

5.45
—

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar dft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 - |[
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55
Soborșin 5.30 — 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 llia 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 ti 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 j Vințulă de josă 12 18 12.29 —-
Budapesta _ 1 — a.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradti-Ttmiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnlbnH peradne mixt peredne omulbua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou b.19 — 6.33 Sfreiu 11.58 — 3.25
Nâaier.h-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

2.24 — 5.58
— — — 3.05 — 64î>

ITlmișdra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

’rimișdra-Aradtb Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenfi de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraAne pernâne omnlbufi de pers.

1
omnlbnB mixt

Timișdra 6.25 __ 5.00 Petroșeui 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
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arad 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


