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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.1
Cu I Aprilie 1887 st. v., s'au începută unu nou 

abonameiitft pe triliiniulu Aprilie, Maiu și Iiiniii, la 
care învitâmu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
5

Pentru Austro-Uugaria:
pe trei luni 3 fl.
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațilorfl de păn’acuin li-se recomandă 
a însemna pe cuponu mimărulti fâșiei sub care 
au primită diarulti.

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

Brașovu, 2 Aprilie 1887.
Erăși trebue se ne ’ntdrcemu la comit.atulu 

Ternavei mici. Le reamintimiî cetitoriioru noș
tri, că acesta este comitatul)!, care s’a făcută 
vestită înscriindu-se ea membru alii Kulturegy- 
letului cu 10,000 fi., mai multă bani luați din 
spinarea bietului țărână română.

Ca pretutindeni, așa și în acestă județă 
fruntașii partidului guvernamentală ungurescă 
s’au pusă în mișcare în vederea viitdreloră 
alegeri.

La 27 Martie a. c. ei au ținută în sala co
mitatului ședință, în care au alesă ca candidată 
de deputată dietalu pentru cerculă electorală de 
josă pe grofulă Ilallcr Jeno. S’a alesă o co- 
misiune de 30 de membri, care să mergă să-lu 
încunosciințeze despre candidatură și să-lu rdge 
să o primescă. A și fostă primită comisiunea 
la 7 Aprilie n. în castelul)) din Cetatea de baltă, 
unde grofulă a dată, în ondrea ei, unu prândă 
strălucită.

amădl membrii 
au mersă cu

înainte de 
formă programei, 
cesiune pănă susă în castelă, 
tată. Ni se spune, că 
ducătorului comisiunei, 
datura cu condițiunea 
alesă cu aclamațiune.

Der pe noi nu ne

comisiunei, con- 
trăsurile în pro- 
unde era aștep- 
a răspunsă con- 
primesce candi-

să se mijlocdscă a fi

grofulă 
cumcă 

ca

Der pe noi nu ne privescă nici candidatura 
contelui Haller, nici prânijurile strălucite ce le 
dă, ci ceea ce ne face să ne ocupămă de ele 
este durerdsa împrejurare, că la acăstă candida
tură și la aceste prânzuri au luată parte activă 
și cărturari români, dmeni cu posițiă și cu stare 
cari n’au lipsă nici de grația, nici de cinstea 
grofdscă. La marea procesiune cătră locuința 
candidatului tiszaistu s’au văijutu în trăsurile co
misiunei unguresc!: Eugeniu Bianu mare pro
prietară în Făgetă și Alexandru Pătruță din Tăuni, 
ambii Români ca vai de ei, îmbrăcați frumosă, 
în haine scurte, nădragi strîmțl, cu pene ’n pă- 
lariă și cu pinteni la călcâie.

Drr dați-vă Ia oparte opincariloră, că 6tă 
vine în trăsura din mijlocă, alături cu conducă- 
torulă comisiunei Gyarfas Lajos, luminatulă și 
strălucitulu protopresbiteru Neculae Todorană, 
îmbrăcată în haine de mare paradă, cu brâu 
frumosu roșu, pălăriă de mătase, mănuși 
bumbi, ușorii răsunată pe cârja protopopescă, cu 
măciuliă mare ca pumnulă și strălucitdre ca 
diamantulă !

cu

„Așa de bine prospicia!11 ne scrie unulă 
dintre spectatori în limbagiulă întrebuințată p’a- 
colo. Poporulă văcjendu-lu în trăsură cu mag- 
uații, sta și privia cu gura căscată. Omenii, ca 
totd&ina când trecă „domnii11, își luau căciula 

josă și sfinția sa, cu fața veselă mulțăniia în 
drăpta și’n stânga.

Se (jice, că sfinția sa ar fi spusă acasă cătră 
ai săi, că prâucjulă a fostă splendidă, mâncările 
alese și scumpe, și că deși grofulă a ședută în 
fruntea mesei, totuși pdt.e dice că densulă, pă
rintele, a fostă președinte — in mâncare și bău
tură, dedrece cu scosnlă din blide grofulă i-a 
dată înteiatate.

Grofului îi place multă de sfinția sa, în con
versația la măsă s’a arătată forte afabilă și toți 
cei de față l’au ținută ca pe pâlnii. Ună lucru 
numai l’a indispusă pe părintele Todorană: nu 
pre pricepea ce vorbescă magnații maghiari. De 
vendută nu-lu voră fi vendută, căci pre îi rîdea 
mustața sfinției sale. Așa, a prinsă curagiu și 
ridicându-se, ’și-a arătată părerea de rău, că nu 
i s’a dată ocasiune în vieța sa să învețe frumosa 
limbă a magnațiloră, și s’a rugată să-lu asculte 
a închina unu pahară în limba lui. Der desle 
gendu-i-se limba a închinată două pahare: unulă 
pentru grofulă, pe care l’a rugată să ’și pună în 
sfinția sa tdtă încrederea, căci prin preoții săi va 
mijloci, ca toți alegătorii români din tractă să 
fiă aduși Ia urnă și să strige într’ună glasă „tră- 
dseă măria sa grofulă11 ; ală doilea pahară l’a 
băută părintele pentru solgăbirăulu Frics, lău- 
dându-lă și ’nălțându-lă pănă ’n nori.

Așa s’a petrecută lucrulă în Cetatea de baltă, 
în Joia sfinteloră Florii. Ună protopresbiteră 
română se căruțdză în trăsură de gală, alături 
cu ună adversară ală poporului său, apoi merge 
la masă strălucită, între magnații maghiari, ase
menea adversari ai poporului său; și elă este 
celă dinteiu, care ’ntinde mâna în blidă ungu
resc, mâncă carne și bea vină ungurescă, dreptă 
arvună, ca la timpă să facă ce a promisă, ca 
Juda, să’și venejă fiii sufletesc! din protopopia
tul ă său.

„Nu va avă elă să răspundă înaintea drep
tului judecătorii?11 așa se ’ntrebau moșă Pascu 
și moșă Mărinicu, ămeni opincari fără, ’nvăță- 
t.ură, dăr Români cinstiți și credincioși din Ce
tatea de baltă.

Drăptă judecată! — Gândesce-se ăre părin
tele Todoranu la ea, când mâncă dint.r’ună blidă 
cu măria sa grofulu ?

P6te că să nu se gândăscă, dăr se gân- 
desce poporulă. De aceea sfinția sa ar trebui 
să se deștepte din amețăla, ce l’a apucată mân- 
cândă dintr’ună blidă cu magnații și să se po 
căiască, căci din blidulă grofescă mâncă numai 
la ocasiuni rare, când e să se facă unălt.ă, dăr 
din blidulă poporului mâncă în fiăcare (Ji și din 
sudărea lui trăiesce!

Rușii și Francesii.
Raportorulă lui „Figaro11 a avută o între

vedere cu bărbatulu de1 stată rusă generală 
Ignatiev. Bismarck, dise Ignatiev, a ațîțată 
în 1870 pe Francia să declare răsboiu, precum 
a ațîțată pe Austria în 1866- Rușii se temă 
în Francia numai de comună și de Ferry (care 
e pentru o înțelegere cu Germania.) In 1883 
a 4isu Herbert Bismarck cătră Ignatiev, că 
Ferry e singurulu Francesă, care înțelese că 
Francesii trebue să facă cruce peste Alsația-Lo- 
taringia. De aceea elă trebue să stea în fruntea 
guvernului și pentru a face pe Francesi să uite 
de Alsația-Lotaringia, Ferry a întreprinsă espe 
dițiuni îndepărtate. Bismarck în casulă est.remu 
va oferi Francesiloră retrocedarea Lota- 
ringiei și anexarea unei părți din Bel
gia, în casă când Francesii îi garantăză pose
siunea Alsației. Intre Francia și Rusia nu 
e nevoiă de tractată. Tractatulă esistă de faptă 
mai reală, decâtă decă ar fi fostă subscrisă, și 
în fiecare <j> se întăresce mai multă. Rusia are 
interesă de avuta și puternica Francia și nu va 

lăsa să fiă strivită. Bismarck își va continua 
sistemulă său de neliniștire. Ignatiev 4'se mai 
departe, că are în mâni dovedi, cum că în 1869 
și 1870 două mari cliare francese au primită 
unulă 300,000, celălaltă 200,000 franci, ca să 
ațîțe la răsboiu. Ele nu sciau, că banii provină 
din Ge rmania. B o u 1 a n g e r e în Rusia totu așa 
de populară ca și în Francia, fiindă că elă ărăși 
deșteptă încredere în armată. Atacurile Germa
niei l’au făcută pe ministrulă de răsboiu francesă 
mai iubită la Ruși decâtă oricând. Când Bis
marck a pusă să atace pe Boulanger, a crezută 
că aceste atacuri voră avă succesă; acum însă 
va încerca în altă modă. Chiar și elă, Ignatiew, 
a avută să suporte tdte mijlăcele aceste ,în con
tra sa.

— Ună diplomată din ambasada unei mari 
puteri pe lângă Curtea vienesă comunică infor- 
mațiunl curidse asupra intrigeloră lui Katkov. 
Din acele comunicări resultă, că de mai multe 
luni esistă o înțelegere formală în privința unei 
acțiuni comune între Katkov și unii Francesi cari 
au relații cu ambasada francesă din Petersburgă. 
Francesii au asigurată pe Rusia de sprijinulu 
presei; în schimbă Katkov a primită sarcina să 
influințeze sferele ruse în favdrea Franciei și a 
depărta, prin tăte mijlăcele posibile, de lângă 
Țarulii persănele ce profesăză sentimente ger
mane.

Din camera română.
In ședința dela 30 Martie v. 1887 deputatulă Co- 

drescu <jise, că Camera trebue să afirme din nou pro- 
gramulă său in ceea-ce privesce convențiile comerciale 
cu puterile și propuse următărea moțiune:

Camera autorisă pe guvernă :
1. Să prelungească arangiamentulă provisoriă cu 

Francia până la 31 Decemvre 1887.
2. Să incheiă aranjamente provisorii pănă la ace

eași dată și cu alte state, luând de basă sistema econo
mică inaugurată prin nouăle convențiunl comerciale și 
asigurândă esportulă viteloră și ală cerealeloră.

Acestă moțiune fu primită cu aplause prelungite.
D. M. PherekMe, ministru de esterne, declară că 

moțiunea d-lui Codrescu răspunde la o necesitate recu
noscută de toți.

Acum, d-Ioră, onor d. Codrescu vine înaintea Ca
merei și vă <}ice: este necesară ca să nu fimă în stare 
de conflictă vamală cu Francia. Guvernulă nu păte de 
câtă să se asocieze cu acăstă părere. Dăcă în adeveră 
taxa care este impusă grâneloră năstre prin noua lege 
votată de Camerele francese lovesce tare producțiile grâ- 
neloră năstre, nu este mai puțină adevărată, că pentru 
casă de necesilate o parte din grânele nostre totă se 
potă scurge în Francia, plătindu-se acăstă taxă de con
sumatori; suntă însă alte producte de ale năstre, pre
cum rapița, porumbulă, fasolea, cari mergă în Francia 
și astfelă der este de ună mare interesă pentru noi ca 
starea de conflictă să nu esiste în relațiile nostre co
merciale cu Francia.

D. Codrescu mai esprimă o dorință, aceea de a a- 
sigura și alte debușeurl produseloră țărei, față cu alte 
state. Vă este cunoscută domniloră, că tratative cu alte 
state suntă începute și credă că este bine să vă facă 
cunoscută, că guvernulă îji pune tâte silințele pentru ca 
sc ajungă se reguleze în modă satisfăcitoră relațiunile 
ce are cu guvernulă vecină austro-ungară, mai cu sămă 
că cu acestă imperiu relațiile nostre suntă de o impor
tanță de căpeteniă. Vă este cunoscută cu câtă dorință 
este cerută ună aranjamentă satisfăcătoră cu acestă im
periu; vă este earășl cunoscută, cu câtă trudă guver
nulă se silesce să ajungă la satisfacerea legitimeloră in
terese în privința acăsla.

Voci: Prâ bine. (Aplause prelungite).
D. Ministru de esterne: Deja din timpulă primeloră 

negocieri, parlamentulă a fostă pusă în cunoseință prin 
publicarea cărței verijî a documenteloră, cari stabilescă 
punctulă de vedere ală guvernului; încă din acestă mo
ment ă ați putută cundsce, că guvernulă nici ună mo- 
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mentO n'a ascunsă statului amică, cu care era în trata- 
țiunl, cum că ’i va fi cu neputință României, să închee 
ună tratată de comerciu. dâcă nu i se va asigura în 
modă solidă comerciulă viteloră și ală cerealeloră. (A- 
plause prelungite.^

De atunci și pănă a<jl, deși primele încercări n'au 
fostă încoronate cu succesă, guvemulă n'a uitată ună 
momentă d’a urmări același resultată. Dificultățile sunt 
mari; cu Irite acestea din convorbirile cari au avută 
locă pănă acum, am putută constata că cestiunea a fă
cută câțî-va pași mulțumitori înainte, și deși nu avemă 
ună resultată definitivă, vă rogă insă să fiți Jîncredin ța ți, 
că guvemulă nu p6te să părdă din vedere ceea ce este 
dorința tuluroră Româniloră, a României întregi, — din 
care și noi aceștia, cari suntemă în guvernă, facemă 
parte, căci n’am încetată de a fi Român), |dăcă suntemă 
în guvernă [(aplause), — de a se asigura aceste două 
mari interese ale țârei. Așa fiind in fața propunerei fă
cută de d. Codrescu, care tinde, la ce? tinde in a se 
da guvernului autorisare, ca elă să potă încheia aranja- 
menta provisorii comerciale cu statele cu cari in mo- 
menlulă de față încă nu suntă încheiate convențiuni co
merciale cu certe condițiuni; cari suntă acum acele 
certe condițiuni? Suntă două: 1. Sistema economică sta
bilită prin nouăle convențiuui votate de parlamentă, și 
2. o protecțiune sigură, o asigurare dată, mai bine (țisă, 
comerciului de vite și de cereale.

D-loră, nu mă voi întinde asupra sistemei eco
nomice, care a fostă tradusă în faptă prin convențiile 
pe cari le-ați votată; mai cu săniă convenția cu Ger
mania, căreia a urmată aceea cu Rusia, Englitera și El
veția, ne-a pusă într’o posițiă, care ne permite să apă- 
rămă într’ună modă eficace industria țârei. In privința 
comerciului cu vite, atâtă amil să vă declară, că precum 
ați văcjută în Cartea Verde, prin scrisă șl note diploma
tice, s’a făcută cunoscută imperiului vecină cumcă, fără 
comerciulă viteloră și ală cerealeloră, România nu este 
în putință a încheia ună tractată comercială (aplause); 
guvemulă n’a încetată ună momentă de a declara acesta 
și în negociările verbale și elă va stărui în acăslă de
clarația și în vi.toră, de vreme ce acâstă normă a pur- 
tărei guvernului în negociările comerciale vă este cu
noscută și precum guvemulă nu va pute să subscrie nicî 
ună proiectă de tratată definitivă fără asigurarea acestoră 
interese, vă declară că nici ună arangiamentă provisoriu 
nu va subscrie fără aceste doue garanții. (Aplause pre
lungite).

Terminândă, d. ministru declară, că camera votftndă 
moțiunea d-lui Codrescu nu va satisface pote unele pa
timi der va răspunde la adevăratele interese ale țării.

Voci numerose: La secțiuni de urgență.
Camera decide a se trece imediată în secții spre a 

se ocupa cu propunerea d-lui 1. Codrescu. La 2 ore 
ședința se suspendă. __

SCIR1LE PILEI.
Amă primită raportulă adunăriloră generale ale 

Reuniunei femeiloru române din Sibiiu, ținute în 14 
Martie, 26 Octomvre 1886 și 22 Februarie 1887. In 26 
Octomvre s. v. 1885 s’au împlinită 6 ani de când s’a 
constituită acâstă Reuniune, cu scopulă de a înființa ună 
institută superioră de fete, ceea ce prin inlrevenirea 
.Associațiunei Transilvane’ s’a și făcutu. Prin înființarea 
acestei șcrile superirire civile, șcrila elementară de fete 
susținută de acâstă reuniune s’a redusă dela 6 la 4 
clase. Directorulă ambeloră șcrile este d. Dr. D. P. Bar- 
cianu, care pentru suportarea acestui oficiu a refusală 
ori ce remunerațiune, ce i s’a fostă asignată din partea 
Reuniunei. Șcrila elementară a Reuniunei are 2 învăță

tori: d-șrira Oclavia Stolojană și d lă Ioană Popovicl. 
ântâia cu 600 fl., ală doilea cu 500 fi. lâfă anuală și 
fiăcare câte 100 11. bani de cuartiră. Numărulă eleve- 
loră dela acâstă șcrilă a fostă în semestrulă alo doilea 
din 1886—7 de 26, dintre cari 21 gr. or. âr 5 gr. cit; 
12 din Sibiiu, 14 din provinciă, anume 11 din Tran
silvania și 3 din Ungaria. In internatulă Associațiunei 
au fostă adăpostite 7. In classa 1 au fostă 4, în a Il-a 
5, in a lll-a 13 și in a IV-a 4 eleve. Reuniunea are 7 
membri onorari, 2 fundatori 23 pe viâță, 102 ordinari. 
91 ajutători ; cu totulă 225. Fondulu inalienabilă ală 
Reuniunei a fostă in 31 Dscemvre a. tr. 2812 II. 49 <:r., 
er celă disponibilă 4850 II. 29 cr. Averea totală a fostă 
deci 7662 fl. 78 cr.

—x—
«Unirea* din Bucuresci scrie: «Putemă împărtăși 

din sorginte sigură, că unulă din delegații noștri cei mai 
însemnați in afacerea reîncheerei convenției comerciale 
cu Austro-Ungaria șl-a esprimală îndoiala, că convenția 
va putea fi reîncheiată. Densulă a găsită atitudinea dele 
gațiloră austro-ungari, mai vertosă a celoră Maghiari, 
absolută nefavorabilă legitimeloră cereri ale României. 
Esportului nostru de vite spre esemplu nu i se oferă 
nici o garanția reală. Ungurii voră să-și păstreze o por
tiță ascunsă prin care să reîncâpă când le va plăcea și
canele de care dat'au în trecută probe atâtă de nu- 
merrise*.

—x—
Același (jiară dice: «In urma espirărei convenției 

poștale intre România și Austro-Ungaria, scrisorile re
comandate și gropurile adresate in vecinulă imperiu 
suntă taxate de poștele nrislre după ună tarifă indepen
dentă, dnplu și triplu. Supușii Austro-Ungariei au adre
sată pentru acestă motivă guvernului loră rugarea să 
grăbescă reîncheerea expiratei convenții poștale.» — Totă 
astfelă se taxeză și la noi scrisorile recomandate și gro
purile adresate in România.

—x—
Foslulă veterinară ală Glușiului Petru Bone, care 

locuesce acum în Vințulă de josă, a intentată procesă 
de pressă în contra redactorului lui .Ellenzek» Nicolae 
Bartha, pentru calumniă. «Ellenzek’ desemnase pe Petru 
Bone ca pe unulă dintre făptuitorii omorului și furtului 
din Entradamă.

—x—
Episcopulă Sătmarului Dr. Lorenz Schlauh a fostă 

numită episcopă ală Oradiei-mari.
— x —

După cum se scrie din părț.le Selagiului, adminis- 
trațiunea și judecătoriile unguresei respingă pănă și es- 
trasele matriculare de boteză, de cununiă și de morți 
ale Româniloră, fiindă că suntă scrise în limba română. 
— Ore mai intelnimă in vre-o parte a lumii atâta des- 
potismă și volniciă?

—x—
Președintele Kulturegyletului din Ungaria, Gerloczy- 

Gamperl, a adresată — (jice ’Pesti Naplo’ — ună în
focată apelă cătră președinții comileteloră cercuale, in- 
vitându-le să desvolte o mai mare activitate ca pănă 
acum pentiu câștigarea de membri și colectarea de bani, 
în interesulă realisărîi țeluiiloră Kulturegyletisle. — Se 
voră realisa la calendele grecesc! 1

O firmă din Pesta a făcută, se (Jice, orașulu 
Alba Iulia propunerea d’a introduce iluminarea electrică 
restituindu-se cheltuelile de instalațiune pe calea amor 
tisării.

—x—
Intre redactorii friiei unguresei din Alba-Iulia «Gyula- 

fehervar», vedemă figurândă și Cosieriu Janos. — Etă 

ună Română, care n’a găsită altă cale d’așl face re
nume, decâtă ca redactoră ungurescă. Tristă de totăl

— x—
Ca vice-președinți ai Academiei române s’au alesă: 

d-nii Hajdeu pentru secțiunea literară, Barițiu pentru 
secțiunea istorică și generală Folcoianu pentru secțiunea 
sciințifică. Intre lucrările premiate de Academia este și 
«Flora Dobrogei» de Dr. Brânză.

—x—
Liferărî de saltele (Matratzen). La 18 Aprilie a. c. 

se ține Ia magazinnlă militară c. r. de proviantă din 
Sibiiu licitațiă pentru 100 saltele nouă de pâră de cală, 
constătătore din câte 3 bucăți, și anume 50 pentru sta
țiunea Sibiiu, 40 pentru Alba-Iulia și 10 pentru Brașovă. 
Aceste saltele au să fiă depuse de cătră primitoră pe 
cheltuiala sa propriă în respectivele stațiuni. Saltelele se 
predau primitorului trite numai în casulă când stațiunile 
Alba-Iulia și Brașovă nu voră avâ oferte mai favorabile. 
Ofertele în scrisă se înaintâză pănă la 10 rire în (jiua 
licitației la adminislrațiunea magazinului militară c. r. 
de proviantă in Sibiiu. De asemenea la 18 Aprilie se 
ține licitațiă pentru 10 saltele de pâră de cală, din câte 
3 bucăți, la magazinulă c. r. de proviantă în Brașovă. 
Condițiunile și modelulă se potă vede în fiăcare (ji la 
magazinele de proviantă in Brașovă, Alba-Iulia și Sibiiu.

—x—
In Kutty, Bucovina, ună incendiu a prefăcută în 

cenușă 150 de case. Foculă a isbucnită într’o brutăriă 
jidovâscă.

—x—
Teatru ungurescă. Astă-sâră se va juca „Rip van 

Winkle11, mare operetă în trei acte și patru tablouri, 
scrisă de Meilhac, Gille și Farnie. Vineri nu se va da 
representațiune, âr Sâmbătă se va juca „Kirăly fogasf 
operetă de Csiki.

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

(Fine.)
In 4 Iunie a. in. esamenă in Cociu. Din 61 obli

gați presențl erau 8 băieți și 16 fete. Scola spațirisă și 
luminosă în ordine. Pruncii toți provătjuțl cu cărți. Esa- 
menă din: religiune, cetită, gramatică, geografia, istoria 
Ungariei, calculare, istoria naturala și limba maghiară. 
Esamenulă a fostă bună și conformă metodei. Directo- 
rele locală ală scolei nu și-a arătată cinstita-i față la 
esamenă.

La 2 ore p. m. in acea di esamenă in Mogoșmortă 
Din 29 obligați preșențl 21 de ambe sexele. Esamenă 
din religiune, cetilă, 1. maghiară,! calculare și ceva ge
ografia, Totă atunci la âre esamenă in comuna 
Șirăgă. Din 44 obligați, presențl erau 12 băețl și 17 
băiete. Examinatu-sa relig., cetitulă, calcularea, adau- 
gerea și subtragerea, din I. mag. și din geografiă.

In 5 luniu la ora 1 p. m. esamenă în Nimigea ro
mână. Obligați 39, presențl 25 de ambe sexele, intre 
cari, (jice raportorulă — erau și 6 prunci evrei frequen- 
tanți și presențl la esamenă de și era într’o Sâmbătă chiar. 
S’a esaminată din Religiune, cetită, scrisă, calculare, 1. 
maghiară cu resultată bună. Pruncii toți erau curați și 
in scâlă tactica recerută. (Nu potă retăeâ împrejurarea 
că in acestă comună poporulu in genere e sărmană, pote 
mai sărmană ea în ori și care altă comună din acestă 
traclă. Dâr să vede că poporulă nostru iuvinge și să
răcia și se insuflețesce atunci când are în mijloculă său 
ună conductoră bravă. Servâscă acâstă comună ca e- 
semplu acelora, cari (jică, că fiindă poporulă săracă nu 
potă face cu elă nimică. Meritulă în acestă casă de si
gură este ală preotului locală Ioane Neamțu. Coresp.)

FOILETONU.

Tesaurulti dela Petrdsa
('Fine.)

Ca Români voră crede lesne în realitatea ființei Jor, 
derirece ele aducă laudă culturei originale ce a esislală 
la noi incă din vechime, de acesta nu ne puteamă în
doi. Greu nu este a fi crecjută și aprobată de celă că
ruia îi vorbesc! pe placă, chiar și atunci când ai alu
neca pe priporulă zadarniceloră închipuiri și ai apuca 
câmpii, scălămbândă adevărulă. Mai anevje este însă 
ați câștiga crecjământă la cei ce n’au nici ună interesă 
a descoperi, deodată și fără veste, că ună obiectă ore- 
care prețuesce mai multă de câtă ei suntă deprinși a 
crede. Și mai anevoe incă este de a impune, prin do
vedi lămurită și sănătosă întemeiate, recunriscerea unoră 
calități, devenite necontestabile chiar și pentru aceia cari 
s’ar bucura când ele arh lipsi cu totulă seu celă puțină 
când ele ar rămânea întunecate.

Și — trebue s’o mărlurisimă, domniloră, — întu
necate, neseiute și prețuite de lumea cultă vor rămânea 
din nenorocire trite lucrările nostre, câtă de consciincirise 
și de solide ar fi ele, pe câtă nu le vomă învedera lu- 
mei sub o formă mai accesibilă de câtă aceea a graiu
lui nostru națională.

Acestă faptă netăgăduită nu este însă, după păre
rea mea, o condamnațiune a limbei nostre. Nu este 

nici măcară o umilire pentru densa. L mba nristră abia 
de doi trei secoll a devenită o limbă scrisă; a ei cul
tură e încă rudimentară. Noi ne adunămh aci ca să 
cercămă a o sc6te din fase și a i înlesni înălțarea și în
tărirea, de rirece ea incă pănă mai deunăzi umbla d'a- 
bușelea. Cum dâr am putea să pretindemă ca dânsa să 
depășăscă hotarele locuite de Români, pe când vedemă 
multe alte limbe europene, cultivate acum de secoll, și 
rămase totuși în cerculă restrinsă ală poporațiunilorh ce 
le vorbescă și le scriu numai și numai pe sâma loră.

Astfelă sunt, de bună semă la nord limbile scandinave, 
cea danesă, cea suedeză; apoi spre apusă, limba olan- 
dezilorh ba și a Portugeziloră, decă nu cumva, pănă 
la rirecare punctă, n’am număra printre acestea, de SudO, 
pe cea spaniolă și pe cea italiană, odiniriră atâtă de 
răspândită în tdtă Europa. Totă așa sunt, mai în vecinătate 
cu noi, limba rusăscă^ cea grâcă modernă și cea ma
ghiară.

Tdte aceste națiuni îșl cultivă, de sigură, atâtă 
câtă noi, .și pote chiar mai multă decâtă noi, graiurile 
loră particulare; tote au ca noi academii și societăți li
terare și sciințifice.

Pote în senulă corpuriloră învățate ale loră vor
bescă și tipărescă în limba țării; dâr acestea, fiindă 
preocupate de a nu pune sub obroculă esclusivă alo 
unui patriotismh rău înțelesă producțiunile spiritului și 
ale studieloră, care potă să facă onrire patriei și seiinței 
e>, tote recurgă la una din limbile care se bucură de 
ună caracterh mai universală, una din acele limbi pe 

care nu le potă ignora rimenii ce voră să se țină in 
curentnlă propășitorO ală sciințeloră moderne.

In acele țări, chiar academiile traducă in eslracte 
și adesea în estenso, principalele loră opere, și le dau 
publicității esterne într’ună din limbile francesă, germană 
său englesă.

Ore, ceea ce facă aceste popriră fi va rușine să o 
facemă și noi? Să stămh a judeca pe dreptate, și vomă 
recunrisce că ideia ce le mână întru acâsta este și mai 
patriotică și mai luminătrire decâtă acelh esclusivismh 
restrinsă, care le’ar isola pe ele de mișcarea progresivă 
a seiinței. Făcândă altfelă ei arh menține pe toți streinii 
precum i-amă menține noi, în credința că la ei, ca și 
la noi, mintea și studiulă nu producă nimică, nimică 
care să fie demnă de a aduce ună contingență folositorh 
la cunoștințele obștesc! ale lumei civilisate.

Permițeți-ml, d-loră colegi, mie care trăiescă acum 
de mai mulțl ani în străinătate și vădă câtă de puțină și 
câtă de rău suntemă cunoscuț! și prețuîțî sub raportulă 
culturei intelectuale, afară din țâra nristră, permiteți-ml 
a supune aceste considerațiunl la seriâsele cugetări.

Ele m’au îndemnată, și nu tocmai, vă mărturisescă, 
fără rire-care doră și mustrăre de cugetă, a scrie cartea 
mea asupra Tesaurului dela Petrrisa în limba de carac- 
teră mai univers: 10 a țârii în care locuescă.

In acea țâră mai am și înlesnirea de a găsi la 
îndemână irite mijlricele de informațiune și de studiu ce’mj 
suntă necesarii; precum bibliotecele și museele cele ma
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Duminecă în 6 luniu 10 âre a. m. după îndepli
nirea cultului divină s’a începută esamenulă cu pruncii 
în comuna Teure, reședința bravului v-protopopă din a- 
cestă tractă M. Făgărășiană. Din 54 prunci obligați — 
cu prea puține escepțiunl — toți erau presențl. Esami- 
natu-s’a din religiune, cetitulfk după metodă, provocândă 
invgțătorulă pe prunci d. e. „căutațl pagina cutare" etc 
din ABC. și legendară la tempulă numită, I. mag. isto
ria naturală și cântulă, care până aci s’a neglesă spre 
cea mal mare daună. Resullatulă esamenului îndestu- 
litoră preste totă — Totă atunci p. m. s’a ținută esa- 
menă in Șinteregă. Resultalulă esamenului — care a 
întrecută așteptările tuturora ascultătoriloră — erăși s’a 
tăcută cuno-ici:lu p. t. publică pe acestă cale.

In 7 luniu n. esamenă în Nușfalău. Din 33 obli
gați s’au presentată 19 prunci și 5 fete. Pruncii își 
ținâu pălăriile prin bance și pe bance, ceea ce nu se 
cuvine. Esamenă din : religiune, Istoria Ung., Geografia 
puțină, cetitulă la tabele și in cărți și din I. mag. S’a 
observată, că pruncii mai nu suntă dedați la ordine, le 
răspundă jucându-se. A mai urmată calcularea și ceva 
cântă. Invățătorulă e veterană (Aci își are cornițele 
Banffy domeniulă său, care a și ridicată in Nușfalău o 
scolă comunală cu limba de propunere maghiară, dreptă 
aceea aci ar fi de lipsa ună învățătoră harnică și des
tulă de cvalificată, ca nu cumva să ne perdemă scăla 
și cu densa vre-o 480 suflete române. — Coresp.) — 
Totă in aceea <ji la l/f> âre esamenă în Beudiu, Din 
47 obligați presențl erau 9 prunci și 7 fete. S’a esa- 
minată din: religiune, puțină din cetire, asemenea gra
matică, calculare și 1. maghiară. Invățătorulă răspundea 
de jumătate la tâte întrebările, pruncii ilă imitau.

In 8 Iunie p. m. la orele 2 esamenă in Mălină. 
Aci scota a fostă decorată cu verdețuri și flori, semnă 
că trebuia să fiă ceva nu de tote dilele, și curată. Obli
gați 36. Presențl 8 prunci și 16 fete. Esaminatu-s’a: 
Religiune, cetită, scrisă, calculare, geografiă, istoriă tare 
puțină, istoria naturală și ceva cântă.

In 9 luniu la 8 a. m. esamenă în Rușiulă de 
susă. Scăla decorată cu flori. Obligați și presențl 16. 
Esamenulă din: religiune, cetită, scrisă și puțină din 
limba maghiară. Totă atunci la 11 âre în Rușiulă de 
josă. Scăla ornată cu flori; din 21 obligați, presențl 5 
prunci și 9 fete. Esamenă din: religiune, cetită, calcu 
lare și I. maghiară.

De aici se pote face conclusiunea, decă nu cu cer
titudine celă puțină cu probabilitate la starea scăleloră, 
respective a educațiunei nâstre spirituale, cum suntă 
premise'e așa va fi și conclusiunea, care nu voimă s’o 
facemă noi, căci a făcut’o și o face poporule, care deși 
e apăsată de multele dări totuși nutresce în pieptulă lui 
dorulă de ași ține copii la scolă, de cumva domnii, că
rora elă le dă de tote, și-ar sci ține domnia, adecă și ar 
sci împlini datorința.

Se vede însă că și elă cunosce -sburdați" cari tră- 
iescă din munca lui fără de a i aduce In schimbă ceva 
folosă. Elă rabdă și-și împltnesce datorința față de toți 
_  der mai adeseori vădându-se isolată de străini și de 
ai săi, se intărnă cătră părintele său celă bună și-i cere 
sprijinulă și dreptatea lui.

Der să-lă lăsămă să ni le spună tote aceste Ro- 
mânulă care cântă:

„Nu am pâne, nu am sare, 
Tote le-a dusă darea mare, 
Darea mare ce m’apasă 
Deși siiflelu-ml mai iesă. 
Vine judele cu carulă, 
Duce totă, lasă-mi amarulă, 
Duce-mi patulă și buhaiulă, 
Duce-mi masa și mălaiulă. 
Nici-I brânză, nici-I untă,

bogate, âmenii cei mai dedați cu multe din materiile pe 
care cată să le atingă in cursulă cercetăriloră mele.

De altmintrelea, acea limbă, singura din cele apu- 
sane, pe care mă pricepă âre-cum a o îndruga, adică 
limba francesă, este totodată și aceea pe care o ințelegă, 
o vorbescă și o scriu chiar cu înlesnire toți câți ar voi, 
la noi, să citescă publicațiunea mea.

Multă nu m’am înstrăinată nici de țăra mea, nici 
de datoriile mele de academică română, cerândă țărei 
francese ajutorele de studiu pe care ea le posedă in nea- 
sămuită imbelșugare, față cu a nâstră; ăr limbei francese 
cerându’i ună mijlocă de a face cunoscută nu numai 
Româniloră. dăr și întregului publică cultă din tâte con
tinentele, fapte ale câroră enunțare și elucidare nu polă 
aduce decâtă folosă și onâre patriei nOstre.

Sfârșindă acăstă espunere, mă temă, stimați colegi, 
că mă veți crede, după cuvintele mele, multă mai pre- 
sumpțiosă decâtă sunt in realitate. Ceea ce mă face să 
cuteză a vă vorbi intr’aslfelă, este chiar confactulă in 
care am avută norocirea de a mă afla, în decursă de 
mai mulțî ani, cu personalități marcante de aceeași spe 
cialitate cu mine. M’am convinsă în cerculă loră că noi 
înși ne nu avemă cunoștință despre propria nășiră vi- 
16re, nu stimă să ne dămă bine sâmă nici de câte stimă, 
nici de câte putemă, nici de câte suntemă in stare să 
producemă, atunci mai alesă când nu ni-amă risipi pu
terile după reulă nostru năravă.

Și aceste vederi sumețe pe care — cine scie 1 — 
le priviți cu sfielă, cu îndoell și păte chiar cu zimbete

Nici câte-să pe pămăntă. 
Nici-I brânză nici-I sare 
Nici câte-să pe sub sâre, 
Nici-I sare, nici făină 
Nici câte suntă in lume 
Ml-așI da pruncii să învețe 
Pănă ce-să în tinerețe, 
Da nu-i potă cu straița gblă 
Și mai fără nici o zâlă.
Eu facă punți și drumuri grele, 
Eu plătescă vamă pe ele.
Eu dau la țeră câtană, 
Domniloră lăcașă și hrană, 
Ca domnia s’o păzăscă 
Și-n contractă să-o inlărăscă. 
Câți .sburdați’ leneși în țeră 
Când vreu dorrnă, când vrâu să scâlă, 
Că-i hrănesce a mea zâlă.T) 
Când vrâu beii, când vreu mănâncă, 
Că-i hrănesce a mea muncă.
Eu și cruda-mi bucătură 
Tremurândă o bagă în gură, 
Că i cu lacrimi frământată 
Și eu sudori câștigată, 
împărate, fă dreptate, 
Decă c-reijl în Zeitate, 
Șterge cruda șerbitute, 
Ca Treimea să-ți ajute!’

Este adevărată că timpulă de a<p nu ne este nouă 
Româniloră din statulă ungară bună tată, — der să cer- 
cetămă, că âre pentru a-i învinge vitregitatea ne dămă 
și noi cărturarii strădania încordată, ce șl-o dă poporulă? 
Se vede și din faptele nâstre o perseveranță așa neîn
frântă în împlinirea dalorințeloră nâstre, ca din faptele 
poporului? Ori dâră nu din vina nostră suferimă noi, 
și mai multă sufere poporulă, care adî puțină hasnă are 
de învățătura fiiloră săi?

Să ne esaminămă faptele. Vitregitatea timpului ne 
impedecă de a ne face datorința — cei ce avemă drep- 
tulă,;și-lă avemă mulțî—în adunările municipale? Preoții 
—in puterea ordinațiLiniloră dela autoritatea competentă 
— au dreptulă și datorința a înființa biblioteci tractuale. 
V.-protopopulă F. și ună preotă ori doi pășescă ca să 
întrupeze ordinațiunea, — nimenea dintre confrați însă 
nu-i gata și nu-i sprijinesce. ’l opresce vre-o lege? Nu! 
der se scâlă celă ce se crede mai aulorisată .și propune 
să se amâne lucrulă .. ad calendas graecas.—Vitregitatea 
timpului ne pune pe buse denunciările, șopotele și stig- 
ma'.isările ce le face frate la adresa fratelui? Vitregi- 
talea timpului ne dicteză să nu ne ținemă demnitatea și 
se ne denigiătnă in fața s.răiniloră poporulă și credincioșii 
noștri, și ca cutare să se facă unâlta jidanului din satu ? 
Vitregitatea timpului opresce pe directorii scolastici — 
onore escepțiuniloră — să nu-șl cerceteze scăla cu anulă, 
să nu catechiseze, să nu se înfățișeze unii din ei nici la 
sinode și conferințe, unde se tractezi de vieța bisericei 
și a scâlei? Vitreg latea timpului impune cărturariloră 
mireni mai alesă intre uniți, ca la amintitele conferințe 
nici unulă să nu-șl arate cinstita față și apoi totuși să 
impute v.-protopopiloră, — cari de multe ori se sbată 
ca pescele pentru astfelă de lucruri — că nu se intere
sezi de nemică?—In cutare conferință seu sinodă trac- 
tuală v.-protopopulă, conformă disposițiuniloră în vigore, 
intrebândă pe preoții tractualî, ce măsuri au luată in pa- 
roehiele loră pentru sterpirea vițiiloră d. e. concubina- 
tului? .. VedI numai că nici uuulă nu se ridică eu ni- 
mică. Ore vitregitatea timpului îi aduce pe aceștia ad 
observandam sanctam negligentiam. Vitregitatea timpului 
prescrie ore ca într’ună ținută întregă de deci de sate 
nici preoții nici mirenii cu carte și cu stare — afară de 
unulă, doi — să n’aibă pe masa loră nici mâcară necă
jitele de »Cărți ale Săteanului" ?

*) „Zolă“=fructulă agonisită ală muncei. — Red.

de ironiă, aceste vederi le veți recunâsce lesne de bune, 
de drepte și de luminâse, îndată ce vă veți strămuta cu 
gândulă și cu aducerea aminte într’ună altă cercă ală 
activității nâstre naționale.

Acum vr’o ani, de ar fi eșită dintre noi ună 
profetă, care să ne afirme că oștea românâscă, militarii, 
dorobanții și călărașii noștri, suntă în stare să porte 
răsboiu in țeră străină și să se lupte cu lăriă, cu avân- 
tulă și cu vitejia ce ei au arătată la Grivița, la Rahova 
și la Smârdană, noi toți atunci amă fi plecată jalnică ca- 
pulă plină de dorulă isbândeloră din treeutulă nostru, 
și vai! plini de necredință întru cele viitore.

Faptele lăudate ce ostașii noștri au săvârșită din 
imboldirea și sub poruncile gloriosului nostru Suverană, 
carele a știută să recunOscă și să reînviă în inimile ro
mânesc! virtutea străbună, acele fapte petrecute pe câmpii 
de bătăliă, ne facă acjî să ridicămă capulă fără sfială, 
cu dreptă mândriă și fără temere pentru viiloră !

Să cutezămă a-lă ridica și pe câmpii științei. Totă 
Augustulă nostru Prolectoră ne-a îmbiată și pe noi la 
acestă nobilă revindicare, indemnându-ne să culegemă 
de pretutindeni, cu știință și conștiință, datinele de ori 
ce felă ale trecutului nostru. Gu ele, — (Jisu-nl-a pri- 
mulă rege ală Româniloră — vomă întemeia și pe acestă 
tăremă viitorulă țărei și ală poporului româneseă !

A. Odobescu.

Nu, niciodată. Nimenea nu va pută susțină una 
ca asta.

Adevărulă este dâră, că trei său cinci părți ale ne- 
cazuriloră ce trebue să le îndurămă noi și deschilinită 
bunulă nostru poporă — de care ar trebui să ne prindă 
mila odată — provină din propria nâstră vină. Trebue 
să le tragemă, căci deși putemă și nu ne împedecă ni
meni, nu voimă a le delătura. Pe semne are dreptă 
Bolinlineanu, că fiă-care poporă are sârtea ce-o merită.

Lipsa sâmțului națională, lipsa dragostei cătră ști
ință, cultură și progresă, pisma, fariseismulă, cinismulă, 
lipsa de taclă și de prudință pastorală, indiferentismulă 
orbă, nepăsarea, lenea, lașitatea, dilelantismulă puerilică, 
lipsa de energiă și aprețiare a proprieloră puteri, fanfa
ronada cu vitalitatea și geniulă națiunii și altele, cari 
emaneză ca valea din isvoră — din faptele multora din
tre noi, nu ne voră duce la crângă verde niciodată.

Frați Români! In timpurile vechi străbunii noștri 
aveau o instituțiune nobilă, cavalerâscă de a jura unulă 
ultuia și a se face — precum să (Jice — nfra^ de 
cruce* ; și acesta o simbolisau prin gustarea dintr’o pâne 
făcută în forma crucei. Cei legați prin ună astfeliu de 
jurământă deveniau nedespărțiți în vieță și la mârte. 
Ei jurau, că decă unulă din ei își va vicleni credința, 
atunci să-lă bată pământulă, foculă, apa, văzduhulă, 
pânea, vinulă, sabia, D-<|eu și Maica Domnului.

Pentru sceea s’a frântă de atâtea ori puterea nă- 
vălitoriloră inimici în piepturile de oțălă ale descedin- 
țiloră legiuniloră române. Pentru aceea tâmpii de cer
care s’au prefăcută pentru ei în timpi de gloriă.

Să facemă și noi ca strămoșii noștri, să ne mărtu- 
risimă de strănepoți ai loră nu numai prin vorbe ci și 
prin fapte, să jurămă fiecare în inimile nâstre — pe 
onârea de Română adevărată — că nu ne vomă lăsa 
mai multă subjugați de patimile cele urîte și dejositâre, 
nici nu vomă suferi să tăbărescă mai multă în pieptu
rile nâstre, când vedemă că ele numai vifyă lașă și 
mârte rușinâsă ne aducă. Să ne prindemă „frați de 
cruce* în lupta pentru slârpirea loră și cu puteri unite 
să ne îngrijimă de înflorirea și sporirea naționalismului, 
a culturei și a educațiunei nostre, pe carele le-amă ne
glesă atâtă de multă.

Acesta este arma cea puternică, prin care vâculă 
de față umilesce ori înalță poporele. Să ne lăpădămh 
odată de ce e reu și să ne armămă cu arma bărbăției 
strămoșesc!, care ne va face să triumfămă, âr acești 
timpi de încercare îi va preface in timpi de gloriă!

Nu cine, ci ce.

Convocare.
Periodulă de trei ani d.etali fiindă la sfârșită și 

națiunea română peste totă, ără noi Românii din 
comitatulă Coșocnei în specie, avândă obligământulă de 
a ne îngriji ca se ne putemă da espresiune dorinței nâs
tre față cu ținuta ce dorimu ea Românii să și-o croâscă 
și în viiloră pentru noulă periodă electorală de 5 ani, 
subserișii cu totă onârea venimă a ruga pe toți alegătorii 
români din acestă comitată și din orașulă Clușiu, ca să 
binevoescă a participa la adunarea generală electorală 
română care se va ține în 28 Aprilie st. n. 1887 la 10 
âre a. m. aici în Clușiu, în localitatea casinei române.

Obiectele adunării voră fi:
1. Reorganisarea clubului română electorală comi- 

tatensă și orășănescă pe ună periodă de 5 ani.
2. Decisiuni prealabile referitâre la organisarea sub- 

cluburiloră din comitată și din urbea Clușiu; și anumită 
în două cercuri electorale din urbea Clușiu, a Gilăului, 
B.-Hoidinului, Tecei și a Coșognei.

3. Pertractarea ținutei Româniloră din aceste două 
municipii față cu dieta din Budapesta.

5. Eventuală alegerea delegațiloră din cercurile Gi- 
lău și Clușiu pentru adunarea generală electorală ro
mână ce se va țină în Sibiiu.

Clușiu, 1887 Aprile 10.
A. Bohățelă m. p.. Gavrilu Popă m. p. orolopopă, 

luliu Coroiană m. p., Emerică Popă m. p., Dr. Gregoriu 
Silași m. p., Basiliu Podâdă m p., SttfanH Golea m. p.

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

SIBIIU, 14 Aprilie. — Comitetulă cen
trală ală partidei poporale săsesc!, după o des- 
batere de mai multe ore, a hotărîtă, din inci- 
dentulu alegeriloră dietale, să mențină neschim
bată programulă electorală săsescă din 1881 și 
să emită ună apelă electorală în acestă sensă, 
după care deputății sași, stândă în afară de par
tidele dietale, să procâdă în comună.

VAȚtJ, 14 Aprilie. — Instalarea episco
pului Schuster s’a făcută cu mare pompă bi- 
sericâscă.

BERLINtl, 14 Aprilie. — In Reichstagă 
se va presenta în curendă creditulă suplimen
tară pentru acoperirea cheltueliloră cerute de 
noua lege militară.

Editoră: lacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ooraulâ 1& bârna de Vienx 
din 13 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de aura 5’/, . . . 101 80
Rentă de hârtii &»/, . . 88 30 
Imprumutula căiioră ferate 

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

lorfl ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.60

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 11580

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

mișă.............................. 104 50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 75

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

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

ung.................................. 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 70 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 81.95
Renta de aura austr. , . 113 10 
Losurile din 1860 . . . 133.75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 876 —
Act. băncel de credita ung. 288.— 
Act. băncel de credita austr.283.60 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ..... 5.97
Napoleou-d'orl .... 10 04 
Mărci 100 imp. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livres sterlinge 127.05

Cursulu pieței Brașovu

din 14 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote roinânesei . . . . Cump 8.52 Vene . 8.51

Argint românesc................. > 8.45 8.50

9.99 • 10.03

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

Imperiali.............................. > 10.41 • 10.44

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

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/0 » 101.— » 1C2.-

» ’ » 5°/o 98.— » 99.—

Ruble RusescI..................... > 112.— > 113.—

Discontulă ... » 7—1 0°/e pe ană.

Nr. 76/1886.

Publîcatiune.
I

Din incidentală multoră periclitări, se dispune pe temeiulă §. 
20 ală statutului pentru birjari, și mai cu sămă în interesulu ordinei și 
siguranței publice, ca de aci înainte, nu numai trăsurile birjariloru, deră 
și acele ale privațiloră, în decursulfl mânărei lorii atâtă în orașă cată 
și în suburbii, să fiă provătjute cu felinare (lămpașe) aprinse, pe tim- 
pulu câtă suntă aprinse felinarele publice.

Brașoviî, 5 Martie 1887.
2_3 Căpitănatulu orășeneștii.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numeri! de pe 
fășia sub care au primită (fiarulu nostru până acuma.

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

Dăcă se iveseu iregularități la primirea (jiarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADM1NISTH. „GAZ. 'IRANS*

TARIFA
annnturiJorO

•)
si1 insertiuniloru.

•)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori ......................................10°|o

1) M 1> 5 8 11 .............................................15°|.

„ „ „ 9-H M ..................................... 20°|o

„ „ „ 12—15 H ............................................ 30°o

„ „ „ 16-20 n ............................................ 40’|o

Dela 20 de repețirl în susă ............................................ 50“|o

Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe lunî se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

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

pe linia Predealti-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradft-Biidapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-Budapesta

Trenfi | Tren 
accelerat peraone |

Trenii 
omnibua

Trenfi 
omnJbufi

BucurescI

Predealu (
(

7.30
1.14

Budapesta—î*redealfi

| Trenu 
de pers.

Tren Trenfi Trenu 
accelerat omnibnn de 

|_______ | peraâne

Trenfi 
jomuibus

Timișă
Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

1.45

Bighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cneerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(

susă

( 
(

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
3L14
3.53
5.10
5.30

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Hniedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Meză-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Orsdia-mare

P. Ladiny 
Szolnok
Buda-peata

( 
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5.43
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

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailany 
Oradea mure

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulă de 
Aiudă
Teioțfi
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
’Jop^a mic. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Bigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

(
i

(
(

susă

2.—
3.58
5.28

3.101
7.38

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

540
9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6 20 8OJ
<34 11.4c
1.26 2.31

10.55*
1.23
3.24
10.05
2.15

Brașovă

Timișă

Predealu

BucurescI

| 8.00| 6.05

(
(

(
(

Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grâse.

11.00
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
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

3.28
9.35

TeiușA- IradA-Budap ewtn

Tron A 
oninibus

Trenii 
omuihue

Trenii de 
parafine

TeiușA 11.24 2.40
Alba-Iulia 11.39 — 3.14
Vințulă de josă 12.30 — 4.22
Șibotă 12.52 — 4.50
Orăștia 1.01 — 5.18
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47
Deva 2 52 — 6.35
Braniclca 3.23 — 7.02
Ilia 3.55 — 7.28
Gurasada 4.08 — 7.40
Zam 4.25 — 8.11
Soborșin 5 30 8.46
Bărzova 5.56 9.33
Conopă 6.27 9.53
Radna-Lipova 6.47 — 10 27
Paulișă 7.28 — 10.42
Gyorok 7.43 — 10.58
Glogovață 7.59 — 11 25
Arad A 8.28 — 11.39
Szoînok * 8.42 — 4.52

— 1 — 5.12
Budapesta _  1 — 8.20 |

Viena — 1 — 6.05

AradA-Tinaișdra

Trenfi 
nmnihnn

Trenfi de 
perefine

Trenn 
mixt

Arad A 5.48 6.05
Aradulă nou 0.19 — 6.33
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 — 7.55
Merczifalva — —
Tlmiș6ra 9.02 — 9.08

Timlșdra- Ar ad A

Trenfi de Trenfi de Trenfi 
peredne persâne omnlbna

Timlșâra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga 
Nănoeth-Sâgh 
Aradulfl nou

6.25 — 5.00

7.46
8.15
8.36
9.11

6.32
7.02
6.23
8.01

Budapesila- AradA-Teiușft.

Trenu de
perafine

Trenu 
de perafine

Trenfi 
oînnibu

Viena 11.10 12.10 —
Budapesta 8.20 9.05 —

S^lnok 11.20
4.10

12.41
5.45

-X-

Ar dA 4.30 6.— 7.04
Glogovață 4 43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Pauliș 5.19 6.51 8 17
Radna-! >pova 5.41 7.10 8 36
Conopă 6(9 7.37 —
Berzova 6 28 7 55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8 34 9.41 —
Ilia 8 55 9. 8 —
Braniclca 9 19 10.17 —
Deva 9 51 1042 —
Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12.— —
Vințulă de josă 12 18 12.29 - -
Alba-Iulia 12.36 12.46 —
TeiușA . 1 29 1.41 —

Simeria (Piski) PetroșenI

Trenfi de 
perafine

Trenfi 
onmibui

Trenfi 
mixt

Simeria 11.25 242
Sfreiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 4 16
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 — 64 )
Petroșeni 3.37 — . 7.12

PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenfi 
de peri.

Trenă 
omnlhua

Trenfi 
mixt

Petroșeni 10 07 __ 6.10
Banița 10 48 — 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12 05 — 8.20
Hațegă 1242 — 901
Streiu 1.22 — 9.52
Htncerla 1.53 — 10.81


