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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Aprilie 1887 st. v., s'au începută iutii nou 

abouanieiitii pe triluniuliî Aprilie, Maiu și Iuniii, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Prețuia abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria: Pentru România și străinătate:

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

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

Abonațiloru de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită <barulă.

Domnii cari se vorii abona din nou s6 binevoescă 
a scrie adresa lămurită, și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 1 Aprilie 1887.
Amu vorbită de nelucrarea și neinteresarea 

în afacerile nâstre naționale; amil vorbită de 
comitetele electorale, că nu facă mai nimică; 
amă adusă în (jiai’ulă nostru plângeri și inter
pelări, că în cutare locă nu s’au ținută întru
niri și nu s’a făcută nici o pregătire. Așa de 
pildă a fostă vorba în dilele din urmă de Dicio- 
St. Mărtină și acum vedemă cu bucuria, că ale
gătorii români de acolo se pună în mișcare, pre
cum s’au pusă în mișcare alegătorii români din 
Alba-Iulia, Deva, Baia-de-Crișă, Orăștiă și Re- 
gliină.

VăiȘendă însă că ținemă contă de totă ce 
se face ori nu se face în ținuturile Transilvaniei 
mai depărtate de noi, cu dreptă cuvântă ne-ar 
pute întreba unulă său altulă, cum de tocmai 
ceea ce este mai aprdpe de noi ne scapă din 
vedere, cum de nu vorbimă nimică despre miș
carea Româniloră din Brașovă, unde se află 
ațâți 6menl cu carte și studiați în t.6te ramu
rile, și într’ale literaturei, și într’ale dreptului, 
și într’ale comerțului și într’ale industriei, totu 
inteligenți care de care mai „națională11, și peste 
totu 6meni, cari cu t6te perderile ce le-a suferită 
acăstă piâță comercială, hară Domnului, n’au ne- 
voiă să cerșâscă nici posturi, nici grațiă dela 
stăpânii dilei!

Ne-ar pută întreba cu dreptă cuventă ori și 
cine, cum de nu vedemă, că aici, înaintea ochi- 
loră noștri, se lucrâză, p6te, mai puțină ca ori 
unde pe tărâmulă afaceriloră năstre politice?

Dela 1884, când s’a alesă și aici, ca și în 
alte părți, ună comitetă centrală electorală, afară 
de acăstă „mișcare11 nu s’a mai făcută nimică, 
tdte stau baltă, și ceea ce e și mai tristă, nici 
acum în ajunulă alegerilor! nu se observă pe 
tăremulă națională nici o mișcare.

Dăr pentru aceea, se mișcă cu atâtă mai 
multă contrarii noștri politici ; se semte că mâni 
invizibile lucrăză ărăși pe dedesuptă; se aude 
vorbindu-se una și alta, despre „puterea11 guver- 
lui, pe care atjl nimeni nu-lă mai p6te răsturna, 
și despre „nebunia1* acelora, cari umblă cu „găr- 
găuni“ în capă în locă să se’nchine și să caute 
să mai adune din sfărmiturile ce cadă dela masa 
celor! „puternici1*; în cutare birt! său la cutare 
petrecere se aude șoptindu-se, că guvernulă va 
împărți mulțl bani în Brașovă la viitărele alegeri, 
căci e vorba de cinci ani de deputățiă, și asta 
nu’i lucru puțină; se mai șoptesce, că chiar câți
va bărbați din sînulă „aprigiloră noștri națio
nali**, ar fi și câștigați pentru arangiarea unui 
nou „vifleimă** guvernamentală, căci este vorba 
d a se alege ună deputată ungurii tiszaistă în 
unulă din cercuri.

De când ne aflăm sub părintescul! guvernă 

ungurescă, cei dela cârmă au considerată țâra 
năstră ardelenăscă numai și numai ca tăremă de 
esploatare pentru scopurile loră electorale. De 
acăstă esploatare n’au scăpată nici Românii din 
Brașovă. Anulă 1878 ne este încă în viuă 
memoriă.

Acum se pare că voescă ărâși să’și încerce 
noroculă agenții stăpânirei. Lipsurile și năca- 
surile, de cari sufere poporațiunea română de 
aici, credă ei că le voră ușura ajungerea scopu- 
riloră loră de a întocmi o nouă comediă electo
rală, prin mijloculă corupțiunei.

Nu scimă cu ce promisiuni voră căuta de 
rendulă acesta să înduplece pe alegătorii noștri 
scheieni și brașovecheni să se facă părtași din 
„banii cei mnlți“ ce i-a adunată guvernulă de 
pe spinarea loră ca să’i împartă la alegeri. Dăr 
scimă, că pănă acum poporulă nostru de aici, 
deși a fostă destulă de ademenită și rău con
dusă, a rămasă cinstită și nu s’a lăsată a fi 
coruptă cu bani. Dăcă s’a dusă Ia „vifleimu- 
rile“ de mai nainte cu steagulă, s’a dusă căci 
îlCi duceau agenții spuindu-i că săverșesce o mare 
faptă „națională** și că are „se câștige** una 
și altă.

Adi însă Scheienii și Bra.șoveclienii vădă 
ce au câștigată. Cu biserica din cetate amă cam 
isprăvit’o, cu miculu comerță amă isprăvit’o de 
totă, șcăla de industriă ni s’a închisă și amă 
ajunsă acuma ca nici sărbătorile Sfintelor! Pasci 
să nu le mai putemă serba în tignă după ve
chia datină. Bieții ămeni în sărbători, în locă să 
se bucure și ei de petrecerile loră, trebue să 
alerge pe la polițiă, căci — vetj.i Dămne —- de 
dragi ce li suntă stăpânirii, i-au găsită deodată 
pe toți dușmani ai statului.

Acuniă, dreptă mulțămire pentru tăte aceste 
„bunătăți,“ să mârgă să alegă ărăși deputați 
pentru Unguri! Nu ’nțelegemă, cum nu se temă 
cei cari ară avă poftă ărăși să se strecăre cu 
ademeniri printre acestă bravă popor!, că odată 
acesta pătâ să-și perdă răbdarea și să ’i huidu- 
iască din mijloculă său.

Dăr dăcă credă că ărăși a ajunsă în flăre 
vr’ună gheșeftă electorală, atunci mărgă înainte, 
căci noi nu ’i putemă țină cu forța în locă; 
dăr să scie, că ’i vomă urmări pasă cu pasă 
pănă în vizuniile loră și la timpulă său îi vomă 
demasca dând! pe față tăte uneltirile ce le să- 
verșescu în serviciulă adversariloră noștri.

Pănă acum însă avemă convingerea, că ase
menea uneltiri voră rămână în viitură zadarnice. 
Poporulă română din Brașovă va fi acolo, unde 
va fâlfăi stăgul! partidei naționale române.

Așa ne spune bunulă și românescul! nostru 
simțu și credem! că vomă fi scutiți pentru tot- 
dăunea de amărăciunea de a ne vede înșelați în- 
tr’însnlu.

Noiie planuri de magltiarisare.
Inspectorul! școlară ală comitatului Bistrița-Nă- 

săudă, Dr. Iuliu Havas, „neaoșă» maghiară, trecută de 
curândă dela legea iudaică la cea creștină, șl-a pusă 
in gândă să se facă „patriotă1* vestită, prin șovinismă 
și prin pretențiunl ilegale față cu scălele nemaghiare. 
Multe asemenea pretensiuni ilegale și apucături șovinis- 
lice-patriotice jidano-maghiare ale numitului inspectoră, 
cu scopă d’a impedeca progresulă culturală ală Româ
niloră și Sașiloră din acel! comitat!, suntă cunoscute 
cetitoriloră noștri.

Acum de curând! a debutată din nou numilulă 
inspectoră printr’un! articulă publicată în .Kolozsvăr** 
Nr. 63 asupra • Cărților! de invâțămânl! în limbă 
străină.11 In acelă articula (jice inspectorulă Havas:

„In scălele comitatului Bistrița-Năsâud! se află, 
după datele anului trecută, 40 de biblioteci școlare cu 
5600 volume. Intre aceste 40 suntă 7 scăle cu limba 
de instrucțiune maghiară și acestea avău 736 opuri cu 
text! maghiară și 55 cu text! nemaghiară. Celelalte 83 

scole posedau 239 opuri maghiare și 4570 nemaghiare ; 
la cele 33 scăle de limbă nemaghiară se vine în cifră 
mediă 7 opuri de fiecare, der între aceste biblioteci șco
lare au adecă numai 6 cărți maghiare și dâcă luămă la 
ună locă și numai scolele de limbă nemaghiară cu căr 
țile maghiare aflătore în aceste scdle, atunci ajungemă la 
resultatnlă, că intre cele 108 scdle de limbă nemaghiară 
nu se vine de fiecare mai multă decâtă 2 volume de li
teratură nemaghiară.**

>Și aceste scăle suntă tăte în Ungaria. Amă a- 
junge fără îndoială la ună resultată și mai tristă decâtă 
acesta, decă amă cerceta, câte dintre cărțile în limba 
maghiară tratezi lucruri maghiare, câte suntă pline de 
spirită maghiară, ori provină dela ună scriitoră maghiară. 
Der pentru acestă defectă nu se pote arunca totă răs
punderea asupra respectivelor! scăle, la acăsta părtă 
vina, după părerea mea, și raporturile năstre literare.“

• Decă preoții noștri sasi și români — putemă fără 
jenă să vorbimă de aceștia în locă de institutele școlare 
— ar voi să-și procure cărți, care conglăsuescă și cu 
ființa cetățenismului loră ungurescă, noi nu suntemă în 
stare a satisface aceste trebuințe ale loră, căci cuteză 
a spune, că în acăstă direcțiune literatura nostră e ne- 
gligeată. Am făcută să mi se dea de librarii noștri în
semnări despre cărți de soiulă arătată și mi-am găsită 
întemeiată părerea mea. Am avută și ună casă intere
santă. Cu ocasiunea inspectării unei biblioteci școlare 
am făcută observări asupra experienței, că ele nu po
sedă alte producțiunl literare decâtă streine, și în urma 
acesta am fostă provocată să procură cărți germane 
despre materii ungurescl pentru biblioteca din vorbă, din 
eatalogele amintite am alesă ună opă de felulă dorită, 
ce și la procurată biblioteca prin mijlocirea mea, dăr 
am fostă silită să înlătură erășl opulă din causa direc- 
țiunei lui nepatriotice.**

„Literatura patriotă de limbă nemaghiară e săracă, 
m’am adresată cătră unulă din scriitorii noștri, care scrie 
pentru tinerime, spre a se înlătura acestă rău, respec
tivul! rămase — spre marea mea mirare — cu totul! 
inditerentă. In astfel! de împrejurări socotesc!, că este 
și o chemare a Kulturegyletului maghiară ardelenă, pe 
care-lă așteptă numerd.se și grele probleme, să ’șî întindă 
binecuvântata sa activitate și pe acestă tăremă. Și nu 
pot! lăsa la o parte nici aceea d’a pune la inimă fiecărui 
Maghiară, fiă de orice rangă și classă, a aduce în acăstă 
direcțiune tote jertfele posibile**.

„Adevărata și ințelepta iubire de patriă se arată în 
lapte și nu în cuvinte; aceea, care nu numai e gata a 
privi în ochii periculului eu cutezare, ci se gândesce și 
la înlăturarea lui; aceea, care scie nu numai să învingă, 
ci să și supună, care pricepe nu numai să atragă, ci să 
și țină strînsă : ordonă jertfe. Și resultatulă finală de 
aci pote fi acela, că pe cetățenii de limbă nemaghiară 
îi facem! mândri de aceea, că suntă copii ai acestei pa
trii; vomă fi uniți, in dreptă și în datoriă, in minte și 
în simțăminte. Atunci nu voră gravita în afară peste 
granițele țării, nu se voră făli cu strălucirea unei cordne 
străine și nu voră voi să facă măestrita deosebire între 
noțiunile „maghiară» și „ungară**, ce nu se pot! traduce 
in limba maghiară*.

• Spre lămurire spună, că sub «maghiară» se înțe
lege ceea ce e maghiară ca naționalitate, și sub „ungară** 
ceea ce e maghiară ca stată, așa că de aci se pdte făuri 
acelă pretextă, că naționalitățile adecă se țină de „Un- 
gari“ der nu de Maghiari**.

„In aceste câteva rânduri am voită să atragă asu
pra cărților! de învățământ! de limbi străine cu cuprins! 
maghiară atențiunea acelora, cari suntă în posițiune a 
pută face ceva pentru încetarea acestui rău*.

Cum vedemă, „neaoșulă» maghiară ar dori ca pe 
deoparte să facem! „alișă-verișă* librariloră și seriitori- 
loră unguri, de altă parte prin cărți ungurescl, scrise un- 
guresce ori românesce, să ajungemă odată a „ne mărtu
risi cu mândria ca Maghiari.* Ei bine, să nu uite d-lă 
Halas, că Românul! nu e Jidov!.

încercare de atentata contra Țarului.
țJiarele «Berliner Tagbltt» și „Wiener Allg. Zfg.“ 

au primit! din Petersburg! scirea, că MercurI după amâtjl 

numerd.se
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în săptămâna trecută era să se comită ună nou atentată 
contra împăratului, care mergea dela palatul» de ărnă 
prin marea Morskaja spre gara Gacina. Alentalulă a fostă 
zădărnicită prin grabnica arestare a atentatoriloră. Ună 
tinără, se 4ice câ studentă, de ună esterioră negligeală, 
precum și o femeiă care-lă însoțea, amândoi eu plaiduri 
(tartane) legate peste umeri, steteau pe treptele casei Mors
kaja Nr. 14, când deodată fură arestați și duși de acolo 
repede și în totă liniștea. Precum se vorbesce, s’au găsită 
la ei ascunse sub plaiduri mai multe bombe esplosibile. Ca 
complice se desemnâză a fi o a treia personalitate cnr<, 
pe când se apropia echipagiulă împărătesc», ținea o pe- 
tițiune în susă. Impăratulă opri echipagiulă și puse pe 
ună polițistă să ’i aducă petițiunea, pe care o dete îm
părătesei. Totulă s’a petrecută in abia Zece minute. In 
orașă se vorbesce, că diferiți studențl și Omeni tineri 
și-ară fi părăsită locuințele loră de pănă acum și nu se 
scie încătrău s’au îndreptată.

SCIRILE DILEL
Amă spusă că cu ocasiunea desvălirei monumen

tului lui Deak, Kulturegyleturile voră ține ună congresă. 
Contele Ștefană Karoly s’a însărcinată să refereze despre 
cea mai importantă cestiune și anume că: este ore ne 
cesară să se unâscă «reuniunile culturale/ care sub di
ferite numiri urmărescu același scopă, și dâcă da, care 
ar fi cea mai bună organisațiune? Vice președintele so
cietății Szechenyi va refera as.ipra cestiunei că: este 
ore necesară o organisare pentru durată a congreselor», 
și decă da, când și unde să se țină? Iosef Bano va 
vorbi despre mijlâcele, prin care Kulturegyleturile își 
potă ajunge mai bine scopurile. La aceste svercoliri se 
mai adauge și formarea unui Kulturegylet jidano-ma
ghiară în Pesta. Vr’o 400 de studențl universitari jidovi 
au ținută o adunare, care a luată următorea resolu- 
țiune: Ascultătorii jidovi ai universitățiloră surori de
clară. că ei consideră imperiosă și necesară, ca jidovimea 
ungurăscă să dea o dovadă strălucită despre însuflețirea 
loră pentru cultura națională și -le aceea pune în cursă 
în cerculă jidovimei unguresc! o mișcare in interesulă 
întemeiării unui Kulturegylet jidovesc» Conferința a a- 
lesă ună comitelă de 50 membri. — Acum să te ții la 
cultură jidano-maghiară I Vorbă e numai, că-și voră a- 
junge jidano-maghiarii scopulă : când va face plopulă 
pere și răchita micșunele.

—x—
P. S. Sa Episcopulă Popasu a rânduit» pe proto- 

presbiterulă Dionisiu PopovicI să facă servițiulă divină 
în biserica gr. or. din Mehadia, câtă timpă va sta Ma
iestatea Sa impărălâsa regina la băile de acolo, după 
cum se Zice sese săptămâni.

—x—
Ministrulă culteloră și inslrucțiunei Trefort a dis

pusă propunerea limbei latine in scOleie reale, cu înce
perea anului școlară 1887/8.

—x—
Se vorbesce că din partea guvernului unguresc» 

va fi candidată pentru a fi alesă deputată dietală în 
Brașovă secretarulă de stată Matlekovits Deocamdată 
aparatulă lucrăză în mare secretă.

— x—
Tabla reg. din Tergu-Mureșului a întărită sentința 

adusă de tribunalulă din Alba-Iulia in procesulă crimi
nală pentru furtulă dela Vulcoiu a achitată însă 7 in
divizi. ăr celorlalți li s’a socotită arestulă preventivă in 
pedâpsa totală. Condamnații mai au de a rebonifica 

1609 fl. 96 cr., 702 galbini împărătesei, precum și spe
sele înmormântării nenorocitului casieră.

—x—
Ministrulă comună de resboiă a dispusă, <-â fiecare 

regiment» de cavaleri» are să convoce la ună ală doilea 
esereițiu de arme, care începe la 1 Mai, 50 reserviști 
din anii de reservă 2, 4 și 6, pe timpă de 28 dde. A- 
cești reserviști au să facă esercițiile la regimentele că
rora aparțină ei.

—x—
Tribunalulă din Alba-Iulia a cond; mnală pe fos

tul» vice-notară orășenescă și primară comunală Ioană 
Gazda la 3 ani închisâre pentru defraudare. Ioană Gazda 
a defraudată in 1000 de cașuri timbrele ce i le-au pre
dată partidele ori banii dați in scopă de a se cumpăra 
timbre, așa că multe partide au fostă condamnate la 
pedâpsă în bani ca și cum n’ar fi dată timbre La per
tractarea finală au fostă ascultați 30 martori. Gazda a 
făcută apelă.

—x—
«Luminatorul»« e informată, că d. Aloisiu Vladii 

de Siliște, actuală jude la tabla r. din Peșta, ar fi hotă- 
rîtă să părăsescă cătă de curând» cariera judecătorâscă 
și să-și reîncepă activitatea politică.

— x—
Sesiunea generală a Academiei române s’a închisă. 

Premiile, după cum află „Românul»/ s’au dată d loră 
T. Văcărescu, autorulă volumului intitulată «Luptele Ro
mânilor»», și A. C. Roșea, autorulă a două drame «Făta 
dela Gozia» și „Lăpușneanu Vodă«. Intre membrii co
respondenți ai Academiei e numită și d. I. Bianu, bibli
otecarul» Academiei și profesor». Președinte ală Aca
demiei s’a alesă, in loculă d-lui I. Ghica, care eși din 
acestă sarcină, d. M. Kogălniceanu.

—x —
Consululu generală română din Pesta, Alexandru 

Farra, a plecată împreună cu soția d-sale la Bucurescî, 
unde va petrece sărbătorile Pasciloru.

— x—-
Ministerul» instrucțiunii publice din România a în

cepută tipărirea Statisticei tnvețămentului primară pe 
anulă 1885—86, la care au lucrată inspectorii Mihăilescu 
și Palade. Astădl scimă — Z'ce 'România Liberă" — 
că în țâră suntă 2669 de scoli primare rurale (210 de 
băețl, 203 de fete) și 2256 mixte, dintre cari 2095 sunt 
întreținute de Stată (1168 de gradul» I și 927 de gra- 
dulă II), iar 574 suntă întreținute de comune și județe, 
dâr fără gradă. Județele cele mai bogate in școle sunt: 
Ilfovulu (155). Doljiulă (150). Ialomița (124,) Teleorma
nul» (122), Argeșul» (121), Vlașca (110) și Gorjiul» (109.) 
Județele cele mai sărace sunt»: Vasluiul» (48). Roma
nul» (49), Dorohoiul» (50), Putna (52), Fălciulă (55), 
Tulcea (58) și Suceava (59).

—x—
Distinsul» chirurg» Dr. Severeanu, profesor» la fa

cultatea de medicină din Bucurescî, a plecată la Berlină 
fiind» însărcinată de guvernă și de eforia spitalelor» ci
vile a lua parte la lucrurile congresului chirurgicală ce 
se țină în capitala Germaniei.

—x —
In comuna rurală Cara-Muratu din Dobrogea s’a 

înființată o societate numită „Otidiu'1 ală cărei scop» 
este, după cum ne spună statutele, cultura poporului ro
mână dela țâră din punctul» de vedere intelectuală, mo
rală, națională și materială. Comiletulă societății se 
compune din d-nii: preș. Ioană Bleblea, propr., agricul” 
tor» și econom»; secr. Vasile Poreanu, învățător», cass- 

Ioană R. Moroânu, propr. agricultor» și econom» ; bibi. 
Gheorghe Aileartu, paroch»; membrii loan» Căpățină, 
propr. și profesionistă, și Stoica Belu, propr. și comer
ciant». Urăm» deplină succes» tinerei societății

—x—
Marii proprietari poloni din Prusia (Posen) au 

luat» o măsură, care face multă onore patriotismului lor. 
Ei au hotărită să iși împartă jumătate din moșii în mici 
parcele și să le vândă în rate țăranilor» poloni. Prin 
acest» mijloc» scapă pe de-o parte de vânzarea la lici
tați» moșiile propietariloră ruinați, pe cari — după o 
lege — espresă — guvernul» german» e > ecis» să le 
cumpere spre a le colonisa eu Nemți pe de alta întăresc» 
elementul» polon». „Nord. Allg. Zfg." e forte înverșu
nată în contra acestor» dovedi de patriotism» ale pro
prietarilor» poloni.

—x—
Cetim» în ,Le Temps» din Parisă: «Artiștii și 

amatorii nu vor» uita esposiția pe care a făcut’o într’o 
prăvăli» de pe Bulevardul» Italienelor» pictorul» român» 
Grigorescu. Acest» artist» trateză cu aceeași înlesnire și 
cu același talent» subiectele cele mai opuse, peisagele 
și scenele interiâre, casele și florile, și mai alesă figura, 
în care excelează. Să adăugăm» că densul» s’a formată 
în Francia și cu deosebire la Fontainebleau, unde, după 
esemplul» peisagiștilor» clasici, a găsit» subiectul» stu
diilor» sale celor» mai frumâse întors» în patria, el» s’a 
silit» să reproducă peisagele ei, ceea ce nu l’a impede- 
eată insă d’a reveni de mai multe ori ia noi și d’a face 
nouă studii. Personalități cu acea a lui Grigorescu suntă 
făcute pentru a continua și a desvolta simpatiile nestră
mutate, cari unesc» pe lînăra România cu bătrâna 
Franciă*.

Ceva despre Românii din S.-Dobeca.
Deșiu, Martie 1887.

Stimate d-le Redactor» l Timpul» se pâte asămâna 
cu lupul», care și schimbă părul», der năravul» nu. De
getul» cel» destructiv» ală timpului a șters» cu sute de 
ani înainte de asta de pe scena lumii cetăți și ginți in- 
floritore, tot» el» este și astădi, care pe unii îi înalță, pe 
alții ii face să decadă, să apună și in fine să pâră, nu
mai mijlocele și li-a schimbat». Arma cu care timpul» 
atunci înălța și umilea popârele a fostă ferul», astădl 
este alta, nu mai puțină domnitâre.

Ceea ce înalță astăzi națiunile nu mai e ferul» din 
vechime, ci naționalismulă combinată cu știința, cultura 
și educațiunea.

Se vedem» intru cât» noi Românii din Solnoe»-Do- 
bâca posedemă aceste tesaure scumpe, cum seim» să ni- 
le câștigăm» și păstrăm» prin propriele nâstre puteri. 
Să începem» cu inteligința, adecă cu Românii ce sciu 
carte și cu faptele lor». Să ține în Deșiu — capitala 
unui municipiu aprâpe pur» român» — o adunare co- 
mitatensă. Străinii umplu sala de adunare, âr causa nos- 
(ră nu-o representă nimenea, ori în cașul» celu mai bună 
este apărată prin o voce, mult» două, căci pionerii noștri 
tocmai atunci ’și află drumuri ori alte afaceri și astfel» 
in fața adversarilor» rămânem» pe jos» ca puii cei gola
șei, ce n’au aripi. Are insă o comunitate română bise- 
ricâscă procesă pentru apărarea causei sale, cine-i advo
catul» partidei contrarie, cine o învăță apucăturile feluri'e 
și ține în șah» causa nâstră?... Ună advocat» român», 
âr noi... noi suntem» apărați de un» Ungur». — Așa 
stăm» cu naționalismul» în Solnocă-Dobâca.

Alte fapte sâu notorietăți ne vor» arăta cum stăm» 
cu sciința și cultura sâu educațiunea. Ași vorbi aici de

FOILETON U.

Tesaurulâ dela Petrdsa-
(Urmare.)

filă de ce am cutezat» a dice dela început», că 
dându-vă sâmă de lucrarea, care dela un» timp» încâce 
a devenită la mine gândul» și munca de tâlă dina, și 
espunândă dinaintea d-v.. însemnătatea ce a dobândit» 
pentru mine, îmi pare că vă vorbesc» ca și pro 
domo mea.

De cumva m’ar cerceta cineva de aprâpe și m’ar 
intreba dâcă merită tesaurulă dela Pefrâsa atâta lucrare, 
atâta stăruință, atâta cheltuială, eu i ași răspunde in- 
tr’astfelă :

Ia aminte: să afli în țeră la tine bogatele rămă
șițe ale unei arte, care, prin forma ei originală, prin 
uncie cradere cu totul» speciale, prin procedări tech- 
nice nouă, se distinge de artele ce au produsă mai iote 
monumentele din alte țări; să recunoscl prin studiu și 
comparațiuni, în rămășițele acelei arte locale, epoca ca 
și precisă a fabricanților»; să constațl că. la unu mo
ment» dată, țâra ta a produsă lucrări de arte dâcă nu 
de o perfecțiune clasică, der de nesămuită bogățiă; — 
6re nu sunt» acestea resultate destulă de coverșitore 
spre a umplea de mulțămire și de zel» pe ună scrută
tor» ală vec-heloră nâstre dafine pământesc!?

Dâr, d-loră, îndată ce am întrevăzut» posibilitatea 
de a atinge un» țel» așa de ademenitor», m’am pus» cu 
îndoită ardâre la lucru; mi-am propus» a da cărții mele 
asupra lesaurului dela Petrâsa caracterul» unei opere 

temeinice, în care origina, natura și chiar istoricul», pre 
cât» se va putâ, Tesaurului, să fiă lămurite prin is
toria și analisa mai tuturor» lucrărilor» de aurăriă și de 
arginlăriă artistică despre care ni-a rămas» vorbire in 
autorii cei vechi, sâu imagine pe monumentele antice, 
sâu chiar și esemplare incă aqjl esislente.

Astfel», după ce am consacrat» un» capitol» po- 
vestirei amănunțite a faptelor» ce au însoțită și au ur
mat» descoperirea obiectelor» dela Petrosa; după ce am 
înșirat» felurite întâmplări mai mult» sâu mai puțină ne
norocite prin care acele obiecte au trecută pănă la res
taurarea, destulă de nemerită, ce li s’a făcută in anul» 
trecut»; după ce, Z>c», am spus» acolo pe larg» cele ce 
am resumat» acum in câteva cuvinte spre amintirea d-v; 
apoi, am luat» d’a rândul» fie-care din bucățile rămase 
în ființă și, cu multă răbdăre, — dâr nu fără de plăcere 
pentru mine și, speră cel» puțin», asemenea pentru ci
lilor!, — am întrebai» pe scriitorii antici și chiar pe 
poeții și cronicarii mediului ev», ce pot» ei să spună 
despre obiectele de același fel» întrebuințate sâu păstrate 
pe timpul» lor»; am cercetai» ce anume vase și giuvaere 
de aceeași natură se mai văd» reproduse pe monumente 
antice de sculptură și pictură; am alăturată descrierea 
și forma aurăriilor» din musăul» nostru cu ale altor» 
aurării și argintării antice de prin museele străine: am 
siudială cu deamănuntul», în decursul» secolilor» și in 
întinsul» țărilor» din vechime, tâte motivele ornamentale, 
cari împodobesc» și caracterisâză bucățile aflate și păs
trate la noi; și, astfel», din acest» studiu variat» și com
pletă, — întru care nu mă opresc» a Zice, că n’am cru
țat» ostenela și n’am ocolit» nici o dificultate, — am 

cercat» să reconstituescă, pe tărâmul» archeologic» ală 
țârei nostre, ca și o istoriă a arteloră ei din vechime, 
coprinsă și înlănțuită într’ună conspectă general» al» 
industrielor» aurărescl și argintăresci, d’alungul» intregei 
antichități europene și asiatice.

Acâslă programă largă a lucrării mele m’a și de
terminat» a’i lăți titlul». Spre a’l» face să corăspundă 
cu conținutul» cărței l’am libelat» intr’astfel»: Tesaurulă 
dela Petrâsa. Istoriculă și descrierea lui. — Studie asu
pra aurăriiloră și argintăriiloră antice.

Aceste studie, de altmintrelea, erau pentru mine 
cu atâiă mai ademenitore, cu cât» mă simțeam pășind» 
intr’ânsele pe un» tărâm» forte puțin» esploraf», îmi 
plăcea, deci, cu deosebire de a aduce în vederea erudi- 
țiunei europene un» element» de archeologiă generală 
aprâpe nou seu — în orl-ce cas» — nu încă coordo
nat», pe când totdeodată îi puneam sub ochi un» ne
stimată tesaur» ală țârei și al» Museului nostru.

In giurul» unui măiug» de aur» si de petre scumpe 
cum este tesaurul nostru, m’am silit tot mereu să aduc, spre 
a’l» propti mai tare și mai temeinic», spre a’l» face să 
răsară mai luminos», sute și mii de pelrâie și de petri- 
cele, adunate din istoria artelor» antice; pe acestea le 
aștern» și le așeZ» asifelă încât» tote împreună să for
meze un» monument» consacrat» ariei industriale a au
răriilor» d:n vechime, monument» care va purla pe creș
tetul» său acea neprețuilă podâbă, ale cărei rămășițe 
strălucesc» aZî in colecțiunea nâstră de antichități na
ționale.

Ml-e Iernă, domnilor», să nu vă obosesc» aducân- 
du-vă la cunoscință măcar» și câteva fapte din nenu-
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casine și bibliolecî române, — dâr când aflu ce pași re
pet}! facă străinii in acestă direcțiune, rădicăndu’șî intr’ună 
centru teatru in altulă casină ele. la cari incurgă și bani 
românesc! in sume — relative prea mari, — și când 
vădă, că decă la noi e vorba să se facă așa ceva, pro 
punătorii și începătorii suntă timbrați de »dmeni pripiți" 
Omeni, caii votescă să impună, ba pole și .fanatici", 
contra cărora se pornești! Iotă feliulă de șopte, denun- 
ciări, mi se rupe finilă ideiloră și nu găsesci! cuvinte 
spre a caracterisa acestă curentă afurisită pornită intre 
frați.

Seiința și cultura, susțină unii, se condiționezi! 
una pe alta. La alte națiuni se pote că stă așa lu- 
crulă. der la noi esperința de Iote ijilele o negă acesta ; 
casulă primo ce-lă voiu aduce pentru ilustrarea acestei 
afirmări e dreptă că-i escepțională și unică în felulă 
său, der ceie nrmâtăre suntă aprăpe generalisite.

In comunitatea B. more contele B. K. Cereinoniă 
și pompă mare funebră. Se adună elita cetățenilor:! din 
Clușiu, Gherla, Deșin și de airea in vestminte sărbăto- 
resci, preoți in reverende ș. a. In mijloculă acestei elite 
deodată se arată și o figură cu-o pălării! rea de paie 
de 15 cr. tină căpută lungă rănțurosi!, nisce încălțăminte 
rupte. Figura șodă atrage atențiunea publică asupra sa 
și cu densa blamulă unei întregi tagme stimate în tdtă 
privința. Mulțimea helerogenă dicea: -Ez paraszt olâh 
pap», deși respectivulă a trecută prin 16 școle, prin 16 
ani de învățătură. Acestă popă sdrențurosi! dispune de 
mijlăce însemnate și ar pute trăi ea ună domnii, der 
sgărcenia ilă omoră.

In altă comunitate din ună incidență seu altulă se 
întâmplă o convenire socială, l’reot ulă X din paroehia 
fruntașă Y inegresce pe poporenii săi cu totă puterea 
oratoriei sale, pentru că nu d-sa ci iulențiunile neprice
pute ale d-sale au fostă combătute de denșii. Aceștia 
pănă la o a doua și mai bună informațiune a veciniloră 
rămână isolațl și discreditați și cu denșii fără sprijină și 
zădărnicită pote vr’o causă culturală română

In sătulă F. după îndeplinirea cultului divină din 
partea preotului N. N. cu sciință și facultăți oratorice 
rare, in locil se se dea poporului nisce învățături e o 
noinice, se face la ușa s. Biserici prin mânile servului 
dela altară împărțirea — neiertată și necnviinciăsă la 
acelă locă — de citațiuni cătră Români dela .lidanulă 
din sată, ca -să-și plâtescă nevoile.

Cultura e sinonimă cu educațiunea. Buna educa- 
țiune este basa tuturoru simțeminteloră nobile și a fap- 
teloră mărețe ale unei națiuni. Ca să ne putemă lămuri 
și asupra stărei educațiunii, credu că trebue să mergem 
la isvorulă ei, la școlă. A vorbi in detaila despre tote 
șcălele din acesta municipiu nu-mi permite spațiulă. 
Vomă lua dreptă aceea de modelă ună tractă unde — 
după datele ofieiose ce le avemă la mână — s’a lucrată 
mai multă din pat tea protopopului tractuală pentru înflo
rirea școleloră române confesionale. Dela starea școleloră 
dinșfacestă tractă va pute iubitulă cetitoră de-o parte a 
conchide la starea șcăleloră din celelalte tracte, ăr de 
altă parte a se convinge, câtă de multă atârnă sărlea 
unei școie singură și numai dela preotă, ca di
rectori! și dela învățătorulă locală. Fiindă-că starea 
școleloră și sporulă făcută în ele să piSte cunăsce 
mai bine cu ocasiunea esameneloră de vetă și fiindă-că 
astfelă de esamene in anulă acesta încă n’au putută 
se se țină, vomă arăta resullafulă obținută in școlele 
confesionale române din tractulă Betieanului cu ocasiunea 
esameneloră de veră din anulă espirată 1886.

Vomă lua de basă raportulă făcută de învățătorulă

Sim. Moldovană laȘ mandatulă p. t. v.-protopopă trac- 
luală, energiculă M. Făgărășanu:

In 30 Maiu n. s’a ținută esatnenă in Betleană. 
Resultatulă imbucurătoră s’a publicată în acestă stimată 
cjiară.

Iu 31 Maiu s’a ținută esatnenă in Șieu-Odorheiu 
dimin. Din 42 copii obligați erau presenți numai 8 băieți 
șt 24 fetițe. In tătă și-6la erau numai 4 abecedare. La 
scrisorile de probă cuvintele «esamenă», .semestru» 
erau scrise cu litere mari de totă necorectă. Poporul:! 
aici în genere materialicesce stă bine. — In acea di 
după amedi esatnenă in Agrisiulă de josă. Din 14 copii 
obligați, presenți erau 6 băieți și 7 fete. S’a esamtnafă 
din rugăciuni, puțin cetită .și scrisă. Alfa nimică. — Totă 
atunci in Agrișiulă de susă, unde din 10 obligați au 
fostă presenți 5 băieți și o copiliță. S’a esaminată pu
țină din religiune, cetită, calculată și din lim. maghiară.

In 1 luniu n. esamenă in Figa. Din 34 obligați au 
fostă presenți 13 prunci și 11 copile. Esaminare din: 
religiune, cetită, scrisă, calculare și din I. maghiară. 
Din alte obiecte nu. Pruncii s’au premiată aici.

(Va urma)

l’riiniinu dela d. adv. Zelianu din Dicio-St.- 
Mărtinu următorii Iu răspunsă la interpelarea ce 
i-a adresat'o preotuli! M. Dascalu:

Domnului Mironu Dascalu
în 

Cetatea de baltă.
Vădendu din Nr. 6!) ală .Gazetei Transilvaniei" 

netăbdătorea d-vostră dorință, ca se convocă o confe
rință electorală și la timpulă său să o insinuezi! la au
toritățile politice competente, mă grăbescă a vă răs
punde, că de presantă chiar cu af; cerile acelea mă o- 
cupă și că conferința dorită se va ține in 27 Aprilie.

Incunosciințându-vă deră despre împlinirea câtă 
mai în grabă a dorinței d-vostră, de o parte vă rogă 
se binevoiți pănă atunci a fi cu paciință, de altă parte 
vă mullămescă pentru consiliulă dată, ca să insinuezu 
conferința ce se va ține, — fără acestă sfatu forte rău 
se întâmpla.

Esprimându-mi deră mulțămirea, vă atragi! prețuita 
atențiune asupra imprejurărei, că în 11 Aprilie 1883 
mi s’a denegată fără motivă ținerea conferinței*). Tot
odată vă facă cunoscută, că pănă adi nu s’a ținută nici 
o conferință ; așa deră eu multă n’am intâiijiată cu con
vocarea. Am rămasă ală D-V6stră deobligată.

D.St -Martinii, 10 Aprilie 1887.
Vasilie Zehanil.

Ultime soiri.
Viena, 31 Martie. -— împăratul!: Franc isc 

losifu a trimisă generalului Kau bars por- 
tretulu său cu o dedicația, în semnă de bună
voința sa imperială și ca o amintire a șederii 
generalului la Viena.

PARIStT, 13 Aprilie. — Cercurile rusesci 
desmintu formalii sgomotulu despre celu mai nou 
atentată contra Țarului.

BUCURESCl, 13 Aprilie.—Ministrul!! Bră- 
tianu a declarată că, câtu timpu va conduce den- 
sulii guvernulu, nu se voru crea dări nouă. Se- 
natulu a votată proiectele comerciale,

AGRAMLT, 13 Aprilie. — Erî a fostă în 
tabăra de barace de aci unu mare escesă mili
tarii. Oficerulii de inspecțiune puse de se sună 
alarma, patrula cu tote astea întempină resistență 
faptică. Unu soldată a foștii omorîtu, câțiva 
răniți. Liniștea a fostă restabilită în curendă.

Convocare.
Alegătorii români din cercurile electorale Dicio-St.- 

Mărtinil șl Balaușeri a comitatului Ternavei mici se 
convocă prin acesta la o conferință, care se va țină în 

Martinii la 27 Aprilie a. c. st. n. la 10 6re a. m. 
cu următorulă programă:

1) Constituirea comitetului clubului.
2) Revisiunea listei alegătoriloră români verificați 

în aceste 2 cercuri electorale.
3) Alegerea bărbațiloră de încredere pentru fiecare 

comună, unde se află alegători români.
4) Alegerea a 4 delegați la conferința generală' ce 

se va ține în Sibiiu.
5) Eventuale propuneri.
Dicio-Sân-Mărtină, în 11 Aprilie 1887.
Vasilie Zehan, Iacobă P. Macaveiu,

președintele clubului. secretarulă clubului.

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

PESTA, 13 Aprilie. - Fabrica de unsdre 
de care și de producte rășinose din Pesta nouă 
a arsă erî după amedi. Paguba e considerabilă.

*) Amă dori să ne împărtășâscă d. Zehană, ce pași 
s’au întreprinsă și ce satisfacțiune s’a cerută pentru a- 
cestă actă de volniciă? •— Red.

DIVERSE.
Unu geniu financiaru din sexulU frumosu. — Ceea 

ce cele mai mari capacități, cu tote studiele loră, n’au 
putută deslega, adecă cestiunea arcjătOre d’a înlătura ca
lamitățile financiare, care bântue tote statele Europei, a 
descoperită o fată jună și frumăsă. Așader suntemă în 
dreptă a spera că în scurtă limpă voră dispără defici
te.e bugeteioră, cela puțină deocamdată, ale Austro-Un- 
gariei. Domnișora Ana N., fiica unui comerciantă domi
ciliată în Landstrasse, a adresată în luna trecută prin
cipelui de coronă archiducelui Rudolf o petițiune cugân- 
du-lă a-i acorda o audiență particulară spre a’i face o 
comunicațiune de cea mai mare însemnătate. După ce 
se luaseră obicinuitele inf'ormațiunl despre conduita și 
relațiunile disei domnișăre, archiducele îi acordă ceruta 
audiență. Aflându-se in presența principelui de corănă, 
domnișora Ana îi dicea că după multă gândire îi venise 
o idee, care aplicându se va asigura fiscului ună venită 
anuală și perpetuală de mai multe milione. După ce dom- 
nișdra Ana desvoitâ amănuntele planului său și mijlocele 
de esecuiare, principele de corănă îi făgădui că va lua 
în considerațiune descoperirea și că pănă atunci va păs
tra secretulă comunicațiunei ce-i făcuse. Câte-va <)ile 
după audiență, domnișora Ana primi dela cancelaria ar
chiducelui o scrisore, în care o sfătuesce a se adresa cu 
deplină încredere cătră guvernulă Maiestăței Sale, care 
fără îndoielă va respecta dreptulă ei de prioritate a 
ideei sale. Aflămi! că domnișăra Am a cerută acum 
dela împăratul:! o audiență particulară. In scurtă timpă 
se va constata, decă fata, care dispune de milione, este 
o mare capacitate financiară, seu o sărmană smintită.

Conservarea carnei prospete. — In Viena s’a in
ventată ună procedeu pentru conservarea carnei pros
pete fără a întrebuința ghiață. Prin acestă mijlocă s’ar 
pute conserva: Carnea de vacă 14 ijile, cea de porcă 8 
dile și cea de vițel Ci 6 dile. Procedeulă este următorulă : 
Se arde în interioruiă unoră cutii ună felă de luminări 
speciale, la fiăcare două cjile și în timpă de 10 minute; 
înainte de a aprinde luminarea se astupă cutia cu carnea 
atârnatăjînăuntru și apoi se arde luminarea 10 minute, după 
aceea se destupă cutia, lăsându-se carnea la aeră. 
Acestă procedeu costă de 8 la 10 ori mai puțină decâtă 
procedeulă prin ghiață.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiann

măratele constatări interesante ce am avută noroculă a 
face in cursulă lungeloră mele cercetări. Numai atunci 
insă ați pute să prețuiți câtă de bogată este, pe nesciute, 
chiară și istoria archeo'ogică a României.

V'așI vorbi, bunăoră, de minunatele vase ce s’au 
descoperită pe la 1808, intr’ună mormentă de pe ma- 
lulă Prutului, la Conțesci in ținutulă Dorohoi, și cari adi 
se află păstrate in museulă Ermitagiului imperială din 
St. Pttersburgă. V’așI arăta pentru prima oră reprodusă 
in desenă și scrupulosă descrisă in foile tipărite ce stau 
aci dinaintea mea. o tavă rotundă de argintă, găsită totă 
acolo și mare tocmai câtă sinia nostră de aură dela Pe- 
trosa. Der aceea este împodobită pe margini cu scene de 
venătore, precum este și frisa celui mai frumosă din 
sacrofagiele de petră din museulă nostru națională.

V’așî mai dovedi cum verige seu alcale de aură, 
ca cele din comora dela Petrăsa, se dăruiau de împă
rații bizantini Goliloră GrulungI din părțile nd“lre. A- 
cesta ni-o spune cronicarulă grecă Zosimă. Elă ne po- 
vestesce că imperalulă Teodosie celă mare, după 
ce cufundă in apă ună numără însemnată dm mi
cele luntri in care Goții veneau noptea decindea, ca 
să-i atace flota de pe maliilă stângă ală Dunărei, ierta 
pe barbarii ce mai rămăseseră cu vieță, le dete locuri 
ca să se așede in Scitia-mică seu Dobrogea nostră, pe 
JâDgă cetatea Tomis seu Constanța, și ii dărui chiar pe 
toți cu brățări de aură. Dâr mărinimia împăratului nu 
schimba firea neastâmpărată a Goțiloră. In cetate co
manda Gerontios. ună căpitanii greci! forte inimoșii, în- 
drăsneță și nu pre multă răbdătoră. Barbarii ilă ame
nințau, ilă necăjeau și-lă zădăreau totă mereu. Infr’o 

iJte’Q dete năva'ă intrenșii, ii răsbi, ii prinse robi și le 
luă tote darurile împărătesei. Insă la Constantinopole, 
zavistia curtezaniloiă arunca vina asupra lui Gerontios; 
ilă acusară că a jefuită pe colonii autocratorului. Ca 
să scape de grea osândă, bietulă vitâză căpitană fă silită 
să miluiască pe eunucii curții cu verigele de aură îm
părătesei, luate cu voiniciă dela Goți.

Pentru fiă-care din obiectele dela Petrosa ași pute 
să vă aduci! sumă de dovedi despre rolulă însemnată 
ce au jucată asemenea obiecte prețiose în istoria popb- 
relorO antice, și mai alesă în aceea a barbariloră cari, 
in primii secoli ai creștinismului, s’au prefirată și s’au 
strămutată din Rusia meridională in România, de aci 
in Tracia, în Panonia, în Norică, în Vindelicia și ’n 
Reția, apoi în italia, în (îalia, în insulele Britanice, în 
Spania și pe cdstele africane, totă atâtă câtă și în inima 
Germaniei și în peninsulele Scandinave.

Pretutindeni unde ordiele loră călătore colindau 
pustiindil, pretutindeni ele sămănau in urmă le prin mor
minte și prin ascundători, rămășițe din aceea artă ori
ginală, învățată și practicată de ei mai intâiă pe malu
rile Mării Negre și ale Dunării, în Si-itia și în Dacia.

Acești barbari duceau astfelă cu sine iubirea și 
trufia scumpeloră podobe de trupă și lucsulă vaseloril 
de ăspețl. Aurulă argintulă și piefrile scumpe erau pen
tru denșii ceia ce marmurele sculptate și tabelele de 
lemnă zugiăvite, vasele turnate in bronză și grațiosele 
olării și statuele de Iută fusese odinioră pentru Eleni și 
Romani. Pentru barbail, negreșită, erau egali cu Fidias 
ș: cu Apele, argintarii nomaijl, cari au făurită, după 
gusturile loră, tavele și ibricele, și căldărușele și cola

nele, brățările și paftalile (fibulele) dela Petrosa, în fine 
totă greulă avută ală closcii nostre cu puii de aurii.

Deci nu va fi, cred, o pagină slerpă a analeloră 
țării aceea în care se voră înscrie tăte noțiunile de in
dustria artistică, de limbistică, de mitologia, ba și chiar 
de istoria politică și de usurl sociale, cane reiesfl din 
studiiilă minuțiosă și adâncită ce mă ocupă. Și dăcă, 
lucrăndă încă vr’o doi trei ani la publicarea lui, în 
urma a douădecl și mai bine de ani de pregătire — 
voiu cuprinde acestă studiu, precum am gând și dorință, 
in trei mari volume, din care primulă numai este acum 
abia pe sfirșită, speră că inlr’ensele nu se voră găsi su- 
perlluități. Chiar și decă la prima ivâlă unele desvol- 
tărl s’ar părea a fi adause prisositore, cititorulă curăndă 
va vedea că și chiară acele tindă în tot-d’auna, în mod 
mai multă seu mai puțină directă, la consemnarea, la 
elucidarea și la dovedirea unui faptă, câtuși de mică, 
atingătoră de antichitățile, de vechia istoriă, de usurile 
și chiară de limba patriei nostre. Acesta a fostă și este 
pururea a mea tendință, a mea preocupare.

Chiar de aceea, domniloră colegi; atunci, când 
mi am propusă a da o așa întinsă desvoltare lucrării 
mele arheologice, mi-am dis totă de o dată că, spre a 
face dintr ensa o operă cu îndoită folosă pentru țera 
nostră, cală să pună freu, într’ensa, graiului nostru ro
mânesc:!, pe care îmi este așa dulce ală scrie; cată sS 
imi îmbracă cartea cu haină streină; cată să înțelescă 
cu portă seu nemțescă, seu englesă, său francesă, tote 
acele imagini vii ale archaiceloru nOstre datine, pe care 
mă încercă a le construi și a le întrupa prin studie.

(Va urma.)



Nr. 73. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

OoriulA l* bura* de Vlen* Bursa de Bucurescl.
din 12 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de aură o°/0 . . . 101 90
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 88 25 
împrumutul^ căilord ferate 

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

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.75

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115 75

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

mișâ.................................104.50
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 75

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

vina ung...............................98.75
Imprumutula cu premiu 

ung....................................... 122.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 81 — 
Renta de arg. austr. . . 8195
Renta de aura austr. . .113 90 
Losurile din 1860 . . . 133.75
Ac(iunile băncel austro- 

ungare .......................... 877 —
Act. băncel de credita ung. 276 50 
Act. băncel de credita austr.282.25 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................... 5.99
Napoleon-d’orI .... 10 08 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 55 
Londra 10 Livres sterlinge 127.50

Cota oficială dela 30 Martie st. v.

Cump.

Renta română (5°0). 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 95>„

» convert. (6°/0) 85»/,
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 35—
Credit fonc. rural (7’/0) . . 102’/,

• „ >, (5°/o) • 86»/,
• » urban (7°/0^ . 98»/,

» (6°/0) • 92’/.
• (5«/o) • 81—

Banca națională a României 500 Lei------

Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
« » » Națională —

Aură contra bilete de bancă . . 17.25

Nr. 1665/87.

Publicatiune.
9

Din incidentulu multoru periclitări, se dispune pe temeiulu §. 
20 alâ statutului pentru birjari, și mai cu semă în interesuliî ordinei și 
siguranței publice, ca de aci înainte, nu numai trăsurile birjariloru, deră 
și acele ale privațiloru, în decursulu mânărei lorii atâtu în orașu câtă 
și în suburbii, să fiă provăcțute cu felinare (lămpașe) aprinse, pe tim- 
pulu câtu suntu aprinse felinarele publice.

Brașov ii, 5 Martie 1887.
Căpitănatulu orășenescu.1-3

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primitu cj’arulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescu iregularități la primirea 4iarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în catu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTR. „GAZ. IR ANS*

I

1887.

vend.

91»/,
96—
86 —
36—

103—
86»/*
99’/,
93—
82’/,

17.75
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 13 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românescl . . Cump. 8.49 Vând. 8.51

Argint românesc . . . . » 8.44 • 8.48

Napoleon-d’orI .... . > 10.00 » 10 05»/,

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

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

Galbeni.......................... . » 5 93 . 5.97

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

5°/o • » 98.- » 99.—

Ruble RusescI .... . » 112.— » 113.—

Discontulfl . . . > 7—10’/, pe ană.

TARTFA

Anunciuri în pagina a 
Pentru inserțiunl și reclame

Pentru repețiri

1 1

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

se acordă următorele rabate:

— cr. 6.

voiri

Pentru repețiri de 3— 4 ori .............................................................. • 10’|o

n 5— 8 H .............................. • 15°|0

H n h 9—11 n .............................. • 20°|o

H H H 12—15 H .............................. • 30°|o

n n h 16—20 H .............................. • 40“|o

Dela 20 de repețiri în susu .............................. • 50°|o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

și reduceri și peste cele însemnate mai susA.

Mersulu trenurilorU
Valabilă dela I Octomvre st n. 1886.

pe linia Predealii-Biidapesta și pe linia Teiușfi-Aradrt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeal ii

Bucurescl

Predealu (
(

Trenă Tren Trenă 
de \ •

pera6ne

Trenă 
accelerat omnlbua omnibue

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Trenă Trenă 
omnlbna de

| persăne

Trenă 
omuibua

7.30
1.14

Timișfi

Brașovfi

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

( 
(8ighiș6ra 

Elisabetopole 

MediașS 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșfi 
Aiudă 
Vințulfl de susă 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clișii 
Nedeșdu 
Gbirbfiu 
Aghirișfi 
Stana 
HuiedinS
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

603
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

1.45

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Bada-pest*

Viena >
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5 43

2.32

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

8.0(1
8.361
9.02 
9.32

10.11
10.5i
12 1&
12.501

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b|
4.50
7.28

10.05
2.15
6.05

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 

Cueerdea

(

(

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
941

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.4(‘
2.31

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă 
Blaștl 
Micăsasa 
Copșa mic 
MediașS 
Elisabetopole 
Bigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfi

Timișă

susfi

(
(

11.uo
11 19
12 30

1.01
1.06
1.13
1.20
1.41
2.C0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

T37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

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

Predealu

Bucurescl

1.55
2.53

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovfi. Hârtia din fabrica d-lorâ Koniges & Kopony, ZernescI

1 Teiușft- ^rudft-Itudapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Tre'iă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus pereine peredne de persdne omnlbtli

Teiușft 11.24 ___ 2.40
1

Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulâ de josă 12.30 — 4.22 0 / tnnlr ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — ■
Orăștia 1 01 — 5.18 Ar dft 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațfi 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Pauliș’i 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfl 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 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 Ilia 8 55 3. 8 —
PaulișO 7.28 — 10.42 Branicica 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 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8 42 — 4.52 Șibotfi 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de joșii 12 18 12.29 - -
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușft . 1 29 1.41 —

Aradft-Tlmișâra Simeria (Piski) Petroșeni

Tranfi Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
nmnlhnn pareâne mixt pereăne omnjbui mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 —— 2.42
Aradulfi nou b. 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 64)
Tlmlș6ra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișâra- Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
perei ne peraine omnlbna de pera. omnibne mixt

Timlș6ra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga ' 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegâ 12 42 — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Simeria | 1.53 — 10.31


