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Bismarck și pressa austro-ungară.
Brasovii, 23 lanuariu 1886.

Cercurile politice din Austro-Ungaria nu se 
mai ocupă acji decâtă de discursulu sensaționalu 
alu cancelarului Bismarck, ce l’amu reprodusă 
în cei doi numeri premergători ai fdiei ndstre, 
precum și de efectele posibile, ce le-ar pută 
esercita politica an ti-polonă bismarkiană asupra 
relațiuniloru interidre și esteridre ale monarchiei 
ndstre.

Pentru astăcli voimă să facemu o scurtă 
dare de sdmă despre impresiunea, ce au pro- 
dus’o espectorările marelui eancelaru în Austro- 
Ungaria.

Vomă începe cu Germanii din Austria. Im- 
presiunea ce au făcut’o asupra acestora cuvintele 
lui Bismarck este cu viue colori descrisă de 
„Neue freie Presse“, care dice:

„Abia își pdte face cineva o ideă despre 
aceea, ce interesă pasiunată a deșteptată aici la 
noi discursulu principelui Bismarck. Pentru mo- 
mentă dispară granițele, ce despartă monarchia 
nostră de Germania; audimu vocea mânidsă a 
cancelarului esprimându îngrijiri, cu cari își bată 
capulu milidne de dmeni și în Austria; audimă 
cum redică cele mai grozave acusațiuni în contra 
națiunei polone, cari cuprindă totodată și o 
cestiune de viață pentru patria ndstră, vedemă 
cum face o alusiune destulă de clară la Galiția 
ca la o vatră a agitațiuniloră, unde Polonii potă 
visa neturburați visurile loră periculdse...“

„Principele Bismarck învinovățesce pe Po
loni, că tdte încercările de a-i împăca au con
tribuită numai de a-i face mai pretensivi; că au 
întrebuințată tdte legăturile loră cu administrația 
numai pentru aceea, spre a-și promova doriuțele 

numai la sece- 
periculu con- 

care îlă silesce a se găndi

loră naționale și că se gândescă 
siune și trădare; că formăză ună 
stantă pentru stată, < 
la apărare, la espropriarea nobilimei polone, la stră
mutarea funcțiunariloră și militarilor^ în ținuturi 
germane, cu condițiunea să nu se căsătorăscă cu 
femei polone. Pe când se petrecă aceste în 
Prusia — în Austria nisuințele de împăcare, de 
cari își bate jocă atâtă de amară principele 
Bismarck, sunt încă și aci! ținta conducătdre a 
guvernului. Polonii formdză în Austria factorulă 
celă mai puternică ală politicei interidre, doi 
bărbați din sînulă acestei naționalități suntă 
membrii ai ministeriului, în secțiunile tuturoră 
ministerieloră se află membrii de naționalitate 
polonă, șefulă administrației în Galiția e totdăuna 
ună Polonă, deputății acestui poporă au unu 
rolă conducătoră în Reichsrath și o influință ne
măsurată asupra 
mai mare nu se pdte cugeta....

Numita fdiă face conclusiunea că, după ce 
Bismarck a declarată răsboiu polonismului, Au
striei nu-i rămâne decâtă o singură alternativă: 
său să rischeze a pierde alianța Germaniei, său 
dăcă nu să se lapede de maioritatea parlamen
tară de acji, în care Polonii jăcă rolă principală;

Astfelă vorbesce organulă Nemțiloră a.ustri- 
aci din oposițiunea moderată, ear câtă pentru cei 
din „clttbulă germană11, apoi impresiunea ce a fă
cut’o asupra loră vorbirea lui Bismark se carac- 
terisăză prin aceea, că acestă clubă parlamentară 
a luată hotărîrea de a esprima cancelarului ger
mană din incidentulă vorbiriloră sale asupra es- 
pulsărei Poloniloră mulțămirea și recunoscința sa.

Pasulă acesta este criticată chiar de „N. 
fr. Presse“, care cjice: „Faptulă că o fracțiune 
parlamentară se pune imediată în relațiune cu 
ministrulă conducătoră ală unui stată esternă, este 
în sine atâtă de estraordinară și neobicinuită în- 
câtu numai din acăstă causă trebue să susciteze 
temeri “.

Intr’aceea organulă lui Bismark, „Nordd. 
allg. Ztg.“, anunță cu multă satisfacțiune, că can-

celarulu a primitu din Austria și mai alesă 
Boemia dela mulțl germani gratulați uni și mul
țumiri.

Va se dică câtu pentru Germanii oposițio- 
nali din Austria amu fi în claru ; ei se bucură 
fdrte multu că vocea „puternică și mâni6să“ a can
celarului Bismark vine în ajutorulu politicei loru. 
Remâne acum să vedenii! ce dicu Polonii și Ce
hii, cari astădi sunt la cârma statului.

Se ’nțelege că cuvintele cancelarului germanii 
au trebuită să consterneze și să iriteze în gradă 
mare pe Polonii din Galiția. „Dziennilc Polski“, 
după ce face o escursiune în contra politicei vio
lente germane, declarândă că cu forța ea nu va 
pută face niciodată din Poloni Germani, dice :

„Planulă lui Bismarck dă acum Poloniloră 
austriac! directiva pentru atitudinea loră în ces- 
tiunea naționalitățiloră. înainte de tdte să nu 
lase Polonii, ca politica momentană se înlăture 
cestiunea naționalitățiloră luându’i basa de dreptă 
de păn’acum, flind-că altmintrelea în loculă drep
tății ar domni forța. Asemenea să nu sufere Po
lonii să se aservescă imperiului idea națională 
polonă, căci altfelu ea ar trebui să pără pentru 
totdeuna“.

„ Gazeta Naradowa“ esprimă 
cordna, care pe față a declarată 
scutdscă naționalitățile, 
în contra Poloniloră, apoi dice: 
Polonii nu se voră vedă încă siliți, 
presiunei germanisărei, de a-și 
chiar în Rusia ?“

Foile Cehiloră se esprimă deocamdată 
multă tactă și cu multă reservă 
lui Bismarck, aducendu-i aminte acestuia de prin- 
cipiulă de neîntervențiune, ce s’a stabilită la în- 
cheiarea alianței cu Germania.

In numerulă viitoru vomă vedă ce dică 
Ungurii, cari se’nchină aceluiași idolă ca și 
Bismarck, susțiindă la ei acasă, că „forța pri- 
mdză dreptul u.“

administrației. Unu contrastă

fostă ună neadevără esprimată 
Elă înmormântâză binele țării 

mai multă decâtă cu cuvintele 
falsă în gură. Părerea mea a

Bismarck intorcându se 
Asta nu o așteptam. 
(Mare ilaritate.)

avemă ună 
Francesiloră. 
spre centru : 
Eu mă gân-

Rău destulă, că

încrederea, că 
că voiesce să 

nu va permite o acțiune 
„Cine scie ddcă 

din causa 
căuta refugiu

cu
asupra vorbirei

din I vreu. Ceră o mai mare măsură de politeță! Windthorst 
tfice că nu vrea ca germanismulă să fiă strîmtorată; pro
babilii că nu vrea nici vre-ună atentată la persdna cance
larului, der lașa să se întâmple tote. (Mișcare.) Rich- 
l.er a obținuiă eri amânarea Reichstagului, fiindă că eu 
amenință cu lovitură de stată pentru refusarea monopo
lului rachinlui. Asta a 
fără consciință de sine, 
cu poliiica sa de rachiu 
ce mi-a pusă în modă
fostă numai, jca guvernulă să se retragă în urma ob- 
sfrucțiunei Reichstagului și să-și îndrepte privirile mai 
multă la dietă. Dăcă Reichstagulu respinge monopolulă, 
atunci venimă aci p6te cu darea de licență și cu spo
rirea dării pe industriă. (Mișcare.) Rămânendă raportu
rile Reichstagului cum suntă acum, atunci trebue să se 
împuțineze raporturile consiliului federală cătră Reichstag 
și acesta pdle fi periculosă. Asemenea încordări’ se ru- 
ginescă. (Mișcare.) Analogă Parnelițiloră 
numără de Poloni intransigenți și amici d’ai 
(Oho I în centru.) 
Vă simțiți atinși? 
deam la Alsațienl.
partida progresistă sare în ajutoră acestoră elemente și 
uneltesc mai departe pe tărâmul de dreptă ală constituțiunei, 
încâtă să mă miră, decă să mai pote suferi acâsta. In Anglia, 
trece de necuviinciosă a face oposițiune, dăcă oposiția 
nu e gata a lua asupră’și afacerile. Aci însă oposițiunea 
își permite acesta. In imperiu păte că Windthorst m’ar 
pută înlocui, ca celă mai însemnată conducătoră ală opo- 
sițiunei; dâr mă temă că împăratulă nu crede atâta în 
destoinicia sa și nu-lă de omă de încredere, cum 
credă eu (Mișcare și ilaritate). Politica nu e o sciință 
ci o artă de care trebue să stai departe dăcă nu o pri
cepi. Se pdte întâmpla, că ună ministeriu Windthorst, 
în care Babei ar lua internele, Rickter sâu Richert finan- 
cele, ar face lucrurile așa de bune, încâtă eu însumi ar 
trebui să dică pater peccavi. Asta a fostă eri părerea 
mea. Așteptă dela onorabilitatea lui Richter, ca să măr- 
turisâscă, că n’am disă nimică despre vr’o lovitură de 
stată și nici aceea, că va urma disolvarea Reichstagului, 
dăcă va respinge monopolulă rachiului.

Intr’aceea se aduce propunerea liberaliloru, care 
aprobă nisuința d’a se susținea și îngriji poporațiunea 
germană jn provinciile ostice și răspinge numai espul- 
sările.

Windthorst răspunde la atacurile lui Bismarck. 
Pentru ce, cjice elO, defaimă Bismarck jvelfismulă meu? 
Nu este princesa de cordnă germană din casa velfică ? 
(Mișcare). Celă ce mă defaimă pentru acăsta, n’are ideă 
de sinceră și adevărată credință cătră rege! (Nelinisce 
mare). In nenorocire se arată fidelitatea, nu în fericire. 
(Mare larmă). Pătrundemă deplină tactica lui Bismarck. 
Nu vrea să lase din mână lupta pentru cultură, pentru 
că speră să ne câștige din casă în casă prin promisiuni. 
Decă Bismarck îmi impută înclinare spre liberalismă, îi 
răspundă: Și cancelarulă adeseori a îmbrăcată fraculâ 
liberală, der îi place să schimbe, (Forte bine! în stânga). 
Mai ântâiu a fostă forte reacționară, apoi liberală în stil 
lulă luptei pentru cultură, apoi conservatoră. Acum mer
ge mână ’n mână cu Miquel. (Neliniște în dreptă). Nu 
aspirațiunl polone sprijinescă eu, ci numai drepturile Po
loniloră resullate din tractate și din constituțiune. Sunt 
Germană, der nc în sensulu lui Bismarck, 
identifică germânu cu
paritate în Prusia. Ei nu 
resortulă civilă (Strigări: 
suntă catolici!)

Mai vorbi Richter,
silită pe Bismarck să declare că, nu intenționâză 
lovitură de stată !

i

Desbaterile asupra Poloniloru.
In ședința dela 29 lanuariu a camerei deputațiloră 

prusiani, luă cuvântulă în contra lui Bismarck:
Polonulă Stablewski, care declară că Polonii nici 

odată nu voră renunța la independența de stată. Nu 
cumva vrea Bismarck să înființeze acum pentru Poloni 
una Ghetto (cuartieră jidovescă)? Amenințarea lui 
Bismarck în privința espropriării posesiunei polone sem- 
naleză o asemenea intențiune; der nici odată nu ne 
voma lăsa a fi strîmtorați dela mormintele părințilorâ 
noștri. (Aplause, șuerăturî, neliniște.)

Ministrulă Puttkamer-. Constată că adi erășl a 
declarată pe față ună Polonă, că niciodată nu voră re
nunța la restabilirea statului polonă. (Stablewski strigă: 
Nici odată!) Ună poporă, care nu e în stare să se gu
verneze, este de Dumnezeu destinată să fiă suptă de 
cultura preponderantă. (Strigări dela Poloni: Trei contra 
unu!) Ne amenințați cu represalii din partea Rusiei; 
der Rusia n’are o cestiune germană, noi avemă însă 
una polonă. Cu Rusia stămă bine. Nu mai venițl cu 
umanitatea! (Neliniște.) A umbla după restabilirea Po
loniei în granițele dela 1772, este o trădare 
Windthorst sprijinesce drepturile Poloniloră. 
centrulă sprijinesce nisuințele polone d’a se 
Prusia. (Contradicere în centru.) Silesia de 
chiar Pr sia ostică suntă deja obiecte ale propagandei 
polone.

Ministrulă de răsboiu Bronsard-Schellendorf afirmă 
că polonismulă face progrese și în armată. Administra- 
țiunea militară va trebui să procâdă și mai aspru, fiind 
că pressa polonă ațîță mereu pe soldații poloni contra 
camaracjiloră loră germani.

Prințulă Bismarck polemiseză cu Windthorst, (fi- 
cendu-i că e intransigentă. Elă apără drepturile polone 
mai energică decâtă pe cele germane (Polonii strigă: La 
cestiune!) Bismarck agitată: Aci nimenea nu este în
dreptățită, d’a mă chema la ordine. Aci potă vorbi ce

a țârii, 
Așadară 
rupe de 
susă și

a 
o

care adeseori 
prusiana. Catolicii n’au nici o 

suntă admiși în armată și în 
Miniștrii Maybach și Lucius

esprimându’șî satisfacțiunea că
nic

SOIRILE DILEL
Fișpanulă Tabajdy* pașa comitatului Aradu, are și 

pretențiuni d’a fi venerată ca o momâiă egiptână. 0 
circulară oficială impune, negreșită că cu cele mai fru- 
mose cuvinte, ca comunele să cumpere portretulă lito
grafiată ală pașalei, fiindă că „mari merite are." Și 
fiindă că în comitatulă Aradului tdte mergă turcesce,
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notarii, fără să mai întrebe pe representanții comunali, 
voră lua câte 4 fl. din cassa comunală — atâta costă 
copia lui Tabaydi — și îi voră trimite la Aradă, fiindă 
ceruțl pentru sprijinirea — artei.

—x—
Se scie că teatrulă ungur eseu din Timișâra trage 

de morte. Pentru scăparea lui, căpitanulă orășenescă 
Torok a adresată unei foi unguresc! o caracteristică scri- 
sâre în care apelâză la «patrioțl* să nu-lă lase să peră 
tocmai acum, când cu atâta «succesă* a începută maghia- 
risarea Timișârei. Mai dlice în scrisâre, că fără cunos- 
cința limbei statului nimenea ,nu mai pâte înainta' în 
Ungaria și că ,numai cine o cunâsce are simțăminte 
patriotice/ Pentru susținerea teatrului cjice, că reuniu
nea sprijinitâre să formeze în provinciă filiale. — Pare- 
mi-se că odată se voră pune pe gânduri și „patrioții» 
cu atâtea biruri.

—x—
D-nii N. și Al. Ciurcu, precum și d. I. Corneanu, 

cei trei espulsațl car! se află în Rusciucă, adresaseră 
Senatului română o petițiune, cerândă să dispună revo
carea măsurei luată de guvernă în contra loră. D. se- 
natoră Orleanu, care a fostă însărcinată cu raportulă și 
pe care l’a făcută în defavârea espulsațiloră, ceruse să 
se amâne desbaterea în acestă privință sub cuventă că 
are se ia o baia în diua în care voia Senatulă să desbală 
acâstă cesliune. La acesta, d. Al. Ciurcu a trimesă din 
Rusciucă urmălorea telegramă d-lui senatoră Orleanu: 
>Să vă fiă de bine baia. De patru luni și jumătate totă 
așteptămă să luămă și noi una, dar cu regretă vedemă, 
că raportulă d-vâstră, care ar vrea să cruțe, și capra și 
varza, ne lasă la discrețiunea guvernului, pentru care ați 
fostă mai amabilă, căci l’ați spălată, înainte d’a vă spăla 
pe d-vostră.«

—x—
Profesorulă Carolă Jungling din Brașovă a desco

perită în Carpații sudici ună bogată deposită de argintă, 
antimonă și plumbă; se mai găsesce și zincă, cositoră, 
arsenă, cobaltă, c-hromă, cadmiu și aramă. Descoperi- 
torulă se va pune în legătură cu capitalist! pentru es- 
ploatarea depositului.

—x—
O scenă xirîtă s’a întâmplată erl, Mercur!, la gimna- 

siulă ungurescă de aci. Consiliulă profesorală, la ară
tarea poliției, luase hotărîrea d’a elimina din gimnasiu 
pe doi studenți dintre cari unulă comisese ună furtă, âr 
celălaltă spărsese nisce ferestrl. Holărîrea s’a așternută 
episcopului romano-catolică din Ardeală, Lonhardt, spre 
aprobare seu respingere. Episcopulă încă o aprobă și 
astfelă trimesă consiliului profesorală dela numitulă gim
nasiu, acesta adună pe toți studenții la ună locă și ceti 
sentința de eliminare a celoră doi studenți culpabili. La 
despărțire, unulă din cei doi studenți eliminați, care eșise 
mai înainte afară din sală, începu a înjura și insulta pe 
profesorulă. Unulă din aceștia, îi trase o palmă, âr slu-; 
dentulă îlă apucă de peptă. Atunci se reped! profesorulă 
Grunhut și apucă pe studentă de peptă, âr acesta pe 
profesoră, căruia îi rupse și hainele. Mai mulț! dintre 
studenți începură a face gură și â lua în apărare pe 
colegii loră eliminați, așa că directorulă trebui să câră 
sucursă dela polițiă, care și trimise câțiva polițiști, poto- 
lindă astfelă pe răsvrătitorî. Studentulă renitentă fu dusă 
intre polițiști în arestulă poliției, er după amâtji fu eli
berată, necădendă afacerea în competență poliției, ci în 
a tribunalului. Casulă e regretabilă și profesorii suntă 
în dreptă a proceda cu cea mai mare asprime în contra 
unoră asemenea școlari, cari prin răsvrătirea loră au 
dată a se ’nțelege că desaprobă drâpta sentință a con
siliului profesorală.

—x—
Baiu, filantropică, se va ținâ Joi în 11 Februariu 

n. c. în sala „otelului națională* din Blașiu, în folosulă 
„fondului pentru ajutorarea studențiloră săraci în casă 
de bâlă“. Prețulă întrărei: Pentru persână 1 fl. a. 
Pentru familiă de trei membri 2 fl. v. a. Pentru familiă 
de preste trei membrii 3 fl. v. a. Inceputulă la 7 âre 
sâra. Oferte mărinimâse se primescă cu mulțămită, și 
se voră chita pre cale diaristică.

—x—
Baiu românii îmbinată cu concertă va ținâ socie

tatea «Progresulă* Duminecă în 2/14 Februariu 1886, 
în sala mare dela «Grand-Hotelă* (Crucea Albă/ în 
Aradă. Prețulă: pentru familiă 3 fl., pentru persână 
1 fl. v. a. — Membrii societății cu jumătatea prețuriloră, 
soldații și studenții cu 50 cr. de personă. In galeriă: 
rendulă I. 3 fl.,. rendulă If 2 fl.. rendulă III. 1 fl. de 
persână. Inceputulă 8 âre sâra. Din venitulă curată 
jumătate este destinată pentru învățăceii săraci și cu 
purtare bună dela diferite măestrii. Bilete de intrare 
se potă procura și înainte dela cassariulă societății, 
Nicolau Mihălescu, în localitatea societății din piața 
Tokoly, casa bisericei române. S^prasolvirile voră fi 
primite și achitate în publică cu mulțămită. — Domnele 
și Domnișârele suntă rugate, încâtă le va fi cu putință, a 
se presenta în costume naționale.

—x—

Biserica-Albă, 30 Ian. st. n. 1886.
(Corulu vocalâ română din Biserica-Albă. — CasulQ clin Ciuchiciu.

— Viâța economică.

Domnule Redactoră! „Corulu vocală română11 de 
aici în 24 n. c. la 3 âre p. m. șl a ținută prima ședință 
generală din ăstă ană, în care s’a reportată despre acti
vitatea din anulă trecută. Vă rogă dec-I, ca să binevoiți 
a primi următârele amărunte despre starea actuală, a 
acestui coră.

Corulă de presinte are 15 membri activi și 46 
membri ajutători; la olaltă 61 membri. Membrii a- 
utătorl solvescă în casa corului câte 1 fl. 50 cr. pe fie 

care pătrară de ană; prin urmare în decursulă acestui 
ană, dela 46 membri ajutători, corulă are să capete 276 
fl v. a. Cari suntă numai membri activi, conformă sta- 
tuteloră, n’au să solvâscă nimică, ci au numai să cerce
teze regulată ârele de instrucțiune și probe. In adunări 
membri ajutători au votă numai consultativă. Membrii 
activi din ăstă ană după voci se împartă în modulă ur- 
mătoră: 3 la tenoră I. (I. N. Roșiu, C. Novacescu, I. 
Paușianu), 4 la ten. II. (dr. G. Ilea, D. Paleu, A. Hal- 
măgianu, S Rașiovană), 5 la basu I. (Z. M. Rozescu, 
I. Secășianu, I. Nita, 1. Negruțiu alias Braună, Balea), 
3 la basu. II. (D. Bălănescu, A. Boboroni, C. Cin liția).

In numita ședință generală, în care a piesidată d. 
I. M. Roșiu, fiindă de față și d V. Glăser căpit, poliție- 
nescă, ca trămisulă magistratului urbană, după ce nota- 
rulă ad hoc dr. G. I. ală ședinței premerse a cetită pro- 
cesulă verbală, s’au presentată raporturile anuale, din 
cari amintescă următârele: în decursulă anului 1885 co- 
mitetulă corului a ținută 5 ședințe; s’a mai ținuta încă 
și o ședință generală!; în 4 Iuniu st. n. s’a arangiată ună 
lunială; în 27 Septemvre st. n. cu ocasiunea concertului 
plugariloră români din Margita-marâ (comit. Torontală) 
s’a făcută o escursiune în corpore Ia Vdrșiețu; în 3 (15) 
Nov. s’a arangiată ună concertă vocală împreunată 
cu danță și cu concursulă d-lui prof. N. Pop o viciu 
în 31 Decemvre s’a arangiată o serată cu cântece, re- 
presentațiune teatrală și danță. Venitulă anuală a fostă 
1095 fl. 42 cr., spese 948 fl. 50 cr., restă activă 163 fl. 
92 cr.; restanță membriloră ajutători face 118 fl. 50 cr. 
v. a. Onorariulă dirigintelui I. Simionescu (Schumi- 
chen) face 20 fl. pe lună. Orele de instrucțiune și .'probe 
se țină de 3 ori pe săptămână, sâra dela 8—10 ore. 
Pentru localitățile corului se solvesce 4 fl. chiria pe lună; 
servitorulă corului are asemenea 4 fl. pe lună. Averea 
corului mai consistă din următorele: aprope 150 piese

Din Țînțar! ni se scrie: „In 7 (19 Ianuariu c. s’a 
dată în Țințari o petrecere cu următorulă programă: 
1) ,Deștâptă-te Române," coră de bărbați; 2) leatru, 
actulă 1 din piesa „Iorgu dela Sadagura* de V. Alexan
dri,Ua care rolulă principală «Pitarulă Damiană* l’a ju
cată cu succesă bravulă -învățăloră d. Petru Danciu, 
♦ Slugierulă Gângu* d. I. Focșineanu, «Gocâna Gahița* 
d. înv. I. Gavrilescu, ,Iorgu" d. înv. Iacobă Zorea, »If- 
timie* servitoră de notară S. T. lanculescu, «prietinii" 
doi studenți din Brașovă, Toți ’și-au jucată rolurile spre 
mulțămită generală; 3) „Hora Severinului* cântată și 
jucată de d-nii diletanțî, 4/ »Danț.ă,* care a durată pănă 
diminâță. Pentru momentele plăcute ce ni le-au procu
rată d-nii diletanțî, primâscă mulțămită nâstră. înainte 
cu D-deu pentru desvoltarea nâstră câtă mai românâscăl* 
Unu âspe.

—x—
Poporenii din Reșița-Montană mulțămescă în fâia 

nâstră, prin d. comerciantă și proprietară Constantină 
Marta, parochului locală d. George Pocriană, care fiindă 
bolnavă sa îngrijită ca în diua Botezului parochienii săi se 
nu rămână fără preolă, precum și D-lui N. Traiană, pa- 
rochă în Socseniu care a oficiată la sfințirea apei în 
Reșița Montană.

—x—
De câteva (|ile s’a începută recrutarea în Sofia. Se 

trimită gardiști de uliță, i se scrie jRăsboiului,’ cari 
strîngă tinerimea de pe strade; pe cine găsește îlă ia 
inmediată și’lă duce la cancelăria recruțiloră, unde-i face 
cunoscută că de acuma înainte are să fiă soldată în ar
mata bulgară.

—x—
în lâînna anului 1887, Grecia va arangia o es- 

posițiune națională. Piarele din Athena scriu, că la 
acâstă esposițiune se voră reînoi jocurile olimpice 

jși se voră repeta în totă ală patrulea ană. Jocurile se 
voră arangea în Athena, nu în Olympia.

—x—
în Bataglia, provincia Padua din Italia, s’au ivită 

13 cașuri de coleră asiatică. Ministeriulă italiană a dis
pusă să se ia energice măsuri in contra lățirei acestei 
bole. în Bataglia pănă acum nu s’a ivită niciodată 
coleră, și acesta se atribue isvorului de puciosă.

—x—
Din Crocovia se semnaleză, că din causa esundării 

Vistul,ei numerâse sate și orășele sunt deșertate de lo
cuitori. O parte a Cracoviei e deja în apă.

musicale, mai multe vestminte și instrumente pentru re- 
presentațiunl, 1 armoniu, dulapuri și alte mobile. Spesele 
ordinarie lunare ale corului facă cam 30—35 fl. v. a.

Raportulă a fostă bine primită, âr comitetului pen
tru zelulă, ostenela și activitatea sa neobosită, luândă în 
considerare mai cu sâmă progresulă, care l’a arătată co
rulă prin producțiunile mai din urmă, i s’a votată mul
țămită protocolară.

După acâsta comiletulă și directorulă, conformă 
statuteloră, și-a dată demisiunea; s’a alesă ună preșe
dinte și notară ad hoc și s’a purcesă la noua alegere.

In comitetă s’a ălesă: președ. I. M. Roșiu adv., no
tară Const. Paleu, cassară D. Bălănescu, archivară S. 
Rașiovană; membrii: A. Novacă, A. Boboroni, I. Nita 
și C. Novacescu; er în directoriu: Tr. Popescu, E. Tur- 
cânia, P. Mitter și I. Eremiciu, toți cu unanimitate.

Au urmată propunerile; dintre aceste este mai de 
însemnată propunerea d-lui Tr. Popescu, referitâre la 
cumpărarea unui stindartă pentru coră, ceea ce în prin
cipiu s’a și primită. Noteză, că zelosulă președinte a 
promisă, că va contribui cu 10) fl. la cumpărarea, stin- 
dartului corului. Adunarea a primită donațiunea cu 
mare entusiasmă, și a decisă, ca anume pentru d’a se 
aduna bani pentru stindartă să se arangieze vr’o pro- 
ducțiune, când comitetulă va afla timpulă mai potrivită.

In urmă s’a alesă o comisiune de doi (dr. G. Ilea 
și A. Boboroni) pentru revidarea socoteleloră anului 
1885.

Ca ună ce deosebită trebue să amintescă, că pre- 
sidiulă corului a primită o adresă frumosă din Fratauți 
(Bucovina) dela Rev. d. exarehă și parochă Iracliu Po- 
rumbescu, de dto 10/22 1. c., în care felicită corulă pentru 
frumosulă progresă, ce l’a dovedită, îlă încuragiază și îi 
mulțămesce în terminii cei mai călduroșl pentru esecu- 
larea în publică cu succesă distinsă a unoră composi- 
țiunî d’ale repausatului și multă regretatului său fiu Ci- 
prianu Porumbescu. '

Spre mângăiarea sufletâscă a d-lui Iracliu Porum
bescu amintescă, că corulă vocală română de aici po
sede mai multe composițiunî d’ale multă regretatului său 
fiu, și în deosebi Ie posede tote acele, cari au apărută 
înedițiunea «Armon ei* din Cernăuți, cu cari s’a produsă 
pănă acum mai de multe ori în publică și încă tot- 
dâuna cu bună succesă.

Și acum, ce se ține de trecutulă istorică ală acestui 
coră, permiteți-mî d’a nota, că meritulă înființărei — în 
câtă iml este cunoscută — intre alții este ală Iui Con- 
tantină Paleu și alu repausatului Vasa (Vasiliu) Radulo- 
viciu, care a fostă primulă președinte ală acestui coră. 
Pașii de înființare s’au începută a se face pre la anulă 
1874. Statutele constălătâre din XXI de §-I, dto 12 
Martie și 20 Aprilie 1879, au fostă provăcjute cu clausula 
de aprobare a ministerului de interna reg. ung. la 24 
Maiu 1879. Prin urmare corulă este în ală 7-lea ană 
ală esistenței sale. *

Ce atinge casulă îngrozitoră, de care, între scirile 
dilei din Nr. 10 faceți amintire după »P. L’.", fapta nu 
este așa de grosnică, cum voescă unii a o califica. Deci 
de-o camdafă, pănă ce se va aduce judecata forului I., 
ca unulă. care cunoscă casulă și împrejurările mai de 
aprâpe, vâ rogă sâ bine-voițl a înregistra următârele 
amănunte:

Adevărată, că. preotulă G. L. din Ciuchiciu (comit. 
Carașă-Severină) este în oreslă preventivă la tribunalulă 
de aici, și că este acusafu, ca unulă, care ar fi încer
cată d’ași omorî soția cu fâmea, și care și-ar fi înmor
mântată ună copilă de viu. Casulă insă se reduce la 
împrejurarea, că nefericita soțîă a numitului preotă su
fere de alienațiune mintală dă ună timpă mai îndelun
gată. Preotulă n’a avută mijloce d’ași cura soția cum 
se cade; mai de multe ori s’a adresată preturei din 
Zamă, pentru agmijloci transportarea ei în institutul aliena- 
țiloră dela Lipât-mezo, însă fără de resullală; deci findă-că 
femeia, mai cu sâmă m timpulă celă mai din urmă, a 
începută a ave accese mai puternice de alienațiune mintală, 
devenindă periculosă pentru cei din giură, și fiindcă fugea de 
acasă și se ascundea la câmpă chiar și în casă de ârnă, așa 
încâtă dile întregi n'o putea afla, a fostă silită a o închide 
preste nâpte în o cameră (nu in pimniță au în podrumă, 
cum se diee pe aici), unde-și ținea legumele și victoa- 
liele; dâr diua era liberă și i se dedea de mâncată cum 
se cuvine. Cămara preste di era deschisă și femea âmbla 
liberă, de și ca una, căreia îi plăcea singurătatea, ea și 
preste di mai bucurosă petrecea în acea cameră.

Acusa cu îmmormentarea copilului de viu este și 
mai puțină motivată, pentru că acelă copilă fu născută 
mortă, și este îmmormentată mai de multă de câtă de 
ună ană de cjile. Preotulă pe acelă timpă a zăcută bol
navă în pată, așa încâtă n’a putută face nici ună pasu. 
Dâr dâcă cumva copilulă s’ar fi născută viu, atunci nu
mai nebuna sa mamă l’a omorită; pentru că atunci, 
când s’a observată, că nefericita femeeă a născută, co
pilulă era și mortă.



N?. 19. GAZETA TRANSILVANIEI 1886
Atâta cu acestă ocasiune. După ce se va ține 

pertractarea finală criminală, Vă voiu comunica mai cu 
deamfruntulă ceea ce a descoperită investigațiunea cri
minală. Numai aceea o mai adaugă, că administrațiu- 
nea nostră «patriotică» este compromisă forte și în 
acestă casă. * **

Ce se ține de vieta\ economică de pe aici aminlescă, 
că neuă (zăpadă) n’avemă ca în palmă, timpulă — abs
tracțiune făcendă de ventulă înfricoșată de cătră me- 
dă-di, care l’amă avută în dilele 27—29 n. c. — s6- 
mână forte a primăvară Economii au începută a ara; 
vitele și oile se scotă la câmpă; ba unii au începută a 
lucra și prin vii; semănăturile de tdmnă suntă verdl, 
așa cam rari, câmpulă începe a înverdi, unii arbori îm- 
mugurescă. Cu ună cuvânta, pe aici timpulă începe a 
se desprimăvăra forte de timpuriu.

G. I.

Raportnlfli senatorelui G. Orleana.
Acestă raportă despre care vorbimă în „Soi

rile cailei41 și care a fostă presentată Senatului 
română, din Bucurescî aceste, este de ur
mătorul ă cuprinsă:

Domnitorii senatori!
D-nii N. Ciurcu, A. Ciurcu și I. Corneanu au adre

sată Senatului o petițiune prin care se plângă de mă
surile luate de guvernă în contră-le, expulsându-i din 
țeră, alegândă că, cu expulsarea D-loră, s’a călcată le
gea din 7 Aprilie 1881, lege care nu se aplică decâtă 
străiniloră, er nu și Româniloră neîmpământeniți; că gu- 
vernulă vrendă să dea satisfacția unui stată vecină, 
pentru nisce proclamațiunl irredentiste apărute în Ro
mânia, a fostă indusă în erOre de agenții săi, cari cre
deau și pe D-loră între autorii aceloră proclamațiunl, 
lucru care nu era esactă, der care a atrasă asupră-le 
pedepsa expulsării; că în fine acăstă măsură este ne- 
drâptă și inutilă, ceremă ca senatulă se interviă pe lângă 
guvernă cerendă revocarea ei.

Acestă cerere s’a trimisă comisiunei de petițiunl 
care, compusă din D-nii Guști președinte, generală G. 
Anghelescu, Mache Atanasiu, Panaită Casimiră și sub- 
scrisulă, Iuând’o în cercetare, a numită raportoră pe 
subscrisulă care are onârea a vă expune următorele:

Domnitorii senatori,
Prin legea asupra străiniloră din 7 Aprilie 1881, 

se dă dreplulă puterei executive ca, printr’o decisiune 
ministerială, luată în consiliulă de miniștri, decisiune care 
za fi nemutivată, să constrîngă pe ună străină: seu să 
părăsescă loculă în care se eflă, său să locuăscă într’ună 
locă anume, său chiar de a părăsi țăra, când prin pur
tarea sa, în timpulă șederei sale în țeră, ar compromite 
siguranța interiără său exteriără a Statului, ar turbura 
liniștea publică său ar lua parte la lucrări avendă de 
obiectă resturnarea ordinei politice în țără său în străi
nătate.

Acăstă lege, ori câte critice i s’ar aduce, să jus
tifică, căci suută cașuri de acelea unde de multe ori in
terese de o ordine superioră ceră aa ună străină să fiă 
expulsată. Suntă străini cari vină într’o țără, care îi 
deschide porțile, îi dă ospitalitate, ba de mnlle ori îlă 
scapă pote de pedepsele pentru cari erau urmeriți în tăra 
loră, refusânou-le extradițiunea; și acești străini, văden- 
du-se puși la adăpost ă de verice urmărire, reîncepă in- 
trigele loră, intrigi csrl, de ar fi tolerate, ar răci de 
multe ori relațiunile ce există între țăra care i-a primită 
și aceia care i-a urmărită; suntă încă unii, cari uitândă 
cu totulă ceea ce datoreză țărei care i-au primită, să 
amestecă în certele interne, ațâță urele, pasiunile, pro
vocă la resturnărl, la perturbațiuni, credăndă că totulă 
le e permisă și că nimeni nu ar avea dreptulCi să le 
cără socotălă. (Va urmâ.)

Giovenale Vegezzi-Ruscalla.
(Urmare și fine).

In parlamentă nu o singură dată s’a audilă vor- 
bindu-se cu simpatia despre națiunea română. Adeseori 
vocea lui Vegezzi-Ruscalla s’a ridicată în favorea năst.ră. 
Elă era amiculă lui CavourO. Vegezzi-Ruscalla era în
sărcinată de regele Victoră-Emanuelă și de Cavoură ca 
să primăscă la Torino pe ună trimisă estraordinară ro
mână, acum vre-o 24 de ani, der despre acesta și des
pre numărăse alte legături ale lui Vegezzi-Ruscalla cu 
țera nâstră îmi reservă a vorbi cu altă ocasiune, după 
ce voiu pune în ordine ' numărosele și afectuosele sale 
scrisori.

Inturnându-ne la Vegezzi-Ruscalla seu cum (ficea 
amiculă Mihailă Bestelei, »reviu!“ la regretatulă filo-ro- 
mână — nu e multă d’atuncl — formându-se la Roma 
ună comitelă filo-elenică, arăta prin diarele italiane, că 
Italienii datorescă o mai mare simpatiă Româniloră de
câtă Greciloră. Și vocea lui fu ascultată Comitetnlă 
de care este vorba și-a și dată obștesculă sfârșită, în 
aplausele filo româniloră.

In 1880 se instituia Liga greco-latină prin iniția
tiva lui Vegezzi-Ruscalla cu scopulă unei apropieri mo
rale a tuturoră poporeloră aparținătore rasei greco-latină. 

Președința comitetului din Bucurescî' era oferită publicis
tului română C. A. Rosetii. Cu același! scocă, der mai 
alesă pentru a uni pe Italieni cu România, Vegezzi-Rus
calla, împreună cu ginerele . său, Nicolo Melisurgo, din- 
tr’o famihă nobilă și antică din Bari, formă în 1864 la 
Turin societatea neo-latină, din care făcea parte și tine
rimea română, care îșî făcea atunci studiile pe la Tu- 
rină; și ună română, Scribană, era secretarulă acestei 
societăți, care publica ună diaii! săptămânală, Ilustrulă 
înlemeiătoră propusese și obținuse ca principele Jerome 
Napoleonă să primescă președința comitetului parisiană 
și Castelară pe a comitetului din Spania.

Pentru a perpetua în familia sa iubirea pentru Ro
mânia, Vegezzi-Ruscalla o educă în iubirea țărei nâstre 
și distinsa lui fică, domna Ida Melisurgo, a publicată 
deja mai multe nuvele cu subiectă națională română și 
multe alte scrieri literare și politice asupra României; 
nepotulă său, de 17 ani numai, a învățată deja limba 
nostră și citesce cărțile și diarele române, pe cari le pri- 
mesce adesea. Nepotulă lui Vegezzi-Ruscalla este ună 
tânără de mare talentă, se ocupă și scrie și densulă în 
favorea țărei: elă îndeplinea cu laudă funcțiunea onorifică 
de «Secretară ală consulatului generală ală țărei» — 
cum <|icea adesea bietulă Vegezzi-Ruscalla, când îșî es- 
prima dorința de a vedea represintațiunea onorifică a 
României la Turină trecută după mortea lui în sarcina 
iubitului nostru filo română, d. cavaleri! Nicolâ Melisurgo 
și a fiului său, amici devotați și continuatori ai ideiloră 
lui Vegezzi-Ruscalla în Italia. Emițendă acestă ideă nu 
facemă decâtă a indica ministrului nostru ală afaceriloră 
streine la Bucurescî, d. Mihailă Ferichide, și a atrage 
atențiunea asupra ultimei dorință intime a regretatului 
Vigezzi-Ruscalla.

In timpulă din urmă venerabilulă bătrână espuse 
în diferite articule prin diare situațiunea politică a Ro
mâniei, a tratată fără părtinire cestiunea hotarului cu 
Bulgaria (Arab-Tabia); cestiunea Evreiloră a fostă multă 
și cu ardăre tratată de Vegezzi-Ruscalla. A fostă adesea 
insultată de câteva organe ale Alianței Israelite dm 
Parisă, organe ce se întreceau la Parisă și la Viena 
spre a întuneca op niunea publică a Europei în cestiunea 
Evreiloră. Vegezzi-Ruscalla arăta că în disa cestiune 
,nu intra nici decum religiunea, der interesele egoiste 
ale unoră puteri ce voiau să pescuiască în apă turbure.

Vegezzi-Ruscalla era ună cunoscătoră adâncă ală 
istoriei nostre naționale, ală statisticeloră nâstre comer
ciale, ală industriei nostre naționale, cu ună cuventă a 
iotă mersului nostru politică-comercială. «Din statisticele 
Italiei și ale Bomâniei apare lămurită — scria Vegexzi- 
Ruscalla acum câtva timpă — câtă de folosită ar fi 
Italia apropiindu-se moralicesce de România.»

Vegezzi-Ruscalla ceru în totdeuna și cu dreptă 
cuventă ca Italia se sprijine în totă și totdeuna causa 
română.

Acestă digresiune demonstra cum a sciută să apere 
acestă patriotă italiană, causa dreptă a națiunii nostre, 
unită prin legături de sânge și de rasă cu cea italiană.

Românii, recunoscători, propuseră și Parlamentulă 
din Bucurescî votă cetățenia română ilustrului publicistă 
italiană, încă de când Romănia forma două principate 
deosebite: Valachia și Moldova.

Și credemă că următorulă faptă va aproba în 
deajunsă dragostea pe care Vegezzi-Ruscalla o avea pentru 
a doua lui patrie.

Elă îșî făcu, voră fi mai bine de 25 ani de atunci, 
ună acă de pieptă cu stema moldo-valahă, pe care îlă 
purta necontenită la cravată, pentru ca să scie toți că era 
cetățănă română. Acestă acă a fostă dăruită apoi cu 
ocasiunea proclamării independinței și regatului română 
unui amică ală său intimă din Bucurescî; am aflată 
acum, că acestă acă, suveniră ală trecutului nostru na
țională, va fi dăruită în curendă museului din țără.

Și nu era sărbătore națională fără ca ilustrulă ita 
liană și cetățănă română să nu înalțe bandiera tricoloră 
română lângă cea italiană d’asupra casei săle din Turină, 
mândru cum era, că pote arăia «că dânsulă iubesce 
multă și de o potrivă Italia și România.»

Românii voindă să dea o dovadă solemnă de recu- 
noscința loră acestui omă însemnată, guvernulă, sub mi
nistrulă de esterne de pe atunci, regretatulă Boerescu, îl 
numi consulă generală ală României la Turină cu juris- 
dicțiune asupra Piemontului întregi!; ministrulă afaceriloră 
străine de mai târziu d. Mihailă Cogălniceanu, acum 6 
ani, îi conferi decorația „Stelei României» cu gradulă de 
comandoră și mai târdiu ministrulă afaceriloră străine, 
d. Eugeniu Stătescu, ținendă contă de lucrările lui Ve
gezzi-Ruscalla, îi conferi crucea de mare oficiară ală «Co
ronei României«.

Vegezzi-Ruscalla nu ’și întrerupse ună singură mo- 
mentă lupta sa în favorea Româniloră; fiarele din Pie
mont coprindeau adesea lucrări și articole de ale lui.

D. N. Crețulescu, fostă ministru plenipotențiară ală 
României pe lângă regele Italiei propuse la Bucurescî și 
regele acordă pentru ilustrulă scriitoră Bene-merenli de 
aură clasa ânteia ca o slabă amintire a luptei susținută 
de dănsulă în favorea României Fica sa Ida, literată 
distinsă, măritată cu d. Nicolo Merisurgo, scrise forte 
multă în favorea țărei, scrise apoi «La Perle de Rouma- 
nie*, (Mârgăritarulă României). Mai scrise apoi în tim
pulă ultimului resbelă Curcanulă, lucrare dedicată d-nei 
Maria C. A. Rosetti, ca omagiu pentru inițiativa luată 
de d-sa pentru organisarea spitalului Independința Ro
mână, în timpulă răsboiului nostru contra Turciloră, spi 
lală ce dete, după cum este cunoscută o mare mângă- 
ere curcaniloră răniți la Plevna și aiurea.

D-na Ida Melisurgo, publicistă distinsă și colabora- 
tore a mai multoră diare italiane și străine are Bene- 
merenli a nostră de clasa ânteia. D. Nicolo Melisurgo 
a fostă și densulă decorată de cătră regretatulă omă de 
stată Basile Boerescu cu crucea de ofițeră ală ordinului 
română, Steua României, în urma proclainărei și recu- 
noscerei independinței române de către Italia.

D. Mihail Ferikide, ministru de esterne, care cunosce 
negreșită totă ceea ce familia Vegezzi-Ruscalla a făcută 

pentru România, va continua, suntemă convinși, opera 
lăudabilă a atâtoră patrioțl români cari s’au succedată la 
ministerulă afaceriloră străine, în favărea distinsei familie 
filo-română, care iubesce multă și de o potrivă Italia și 
România.

Prin mdrtea bătrânului Vegezzi-Ruscalla, postulă de 
consulă generală ală României la Turină a rămasă va
cantă. Numirea cea mai nimerită pe care guvernulă 
nostru ar putea s’o facă, spre înlocuirea regretatului amică 
ală țărei, ar fi aceea în persâna continuătorului ideiloră 
țui Vigezzi-Ruscalla în Italia adică a domnului comandore 
Nicolo Melisurgo, inspectore generală ală drumuriloră 
de feră a le Italiei de Sudă ce reședința la Turină.

DIVERSE.
NECROLOGUL — Karl Fuhrmann, farmacistă, în 

31 Ianuariu 1886, în vârstă de 52 de ani, a răpausată 
în urma unei paralisii de creerl. Alaltă-eră (Marți) s’a îmor- 
mântată în cimitirulă evang. conf. augsb.

Fiă-i țărîna ușâră 1
* 

* *

NECRLOGt). — In 18 Ianuariu a. c. s’a mutată 
la căle eterne Juliana Augură, consârta bineme
ritatului preotă din Ocnița, Simeonă Augură, lăsândă în 
doliu pre neconsolabilulă soță și iubiții fii, Alesandru 
preotă în Teca cu soția s’a Ana; Elena cu soțulă Ioană 
Moldovană, preotă în Ujfalău ; Emiliă cu soțulă Constan
tină Costină, cooperatoră în Ujlacă; și minorenii Ana 
și Aureliu, studentă în Blașiu. Decedata a fostă ună 
mcdelă de pietate și o adevărată mamă de familiă. La 
înmormentare a participată o imensă mulțime de poporă 
și inteligința din locă și giură. — Fiăi tărîna ușâră!

* * 
ak

Principele Mnntenegruliu. — Corespondintele din 
Parisă ală diarului „L’Independance belge“ scrie urmăf.6- 
rele în privința principelui Muntenegrulul: Principele Ni- 
colae alăMuntenegruluI are aprăpe patru-decl și cincsl de ani 
de când a văzută Parisulă pentru prima oră. Laacea dată 
intra ca elevă internă în curtea liceului Louis-le-Grand, și 
camarazii lui de colegiă de atunci ’ml-au spusă impre- 
siunea loră pe care oresimțiseră la privirea acestui ,ng 
venită. Costumulă lui națională, vesta lui cea largă bro
dată cu firă de aură, strinsă pe talie cu o centură fârte 
frumâsă, eclipsa cu totulă tunicele elevilor. Tânărul prin
cipe avea aerulă unei aparițiunl din >0 miie și una de 
Nopți» în trișteța prosaică a vechel locuințe universitare. 
In momentul sosirii s’ale la colegiă, principele nu scia 
nici ună cuvănt din limba francesă. Abia răspundea la 
numele lui de familie Petrovici; dâr îndată ce se fami- 
liarisă puțin cu limba nâstră, fu o adevărată plăcere 
pentru tinerii colegianl d’a se aduna în giurul lui și a’l 
asculta. C’o gravitate și ’n același timpă c’o emoțiune 
de mirată povestea luptele sângerăse ale țărei s’ale cu 
Turcii; atacurile de prin munți făcute de tatăl și de 
unchii săi; cele mal interesante episode ale acelui res- 
belă secular, care a popularisată în Europa numele popo
rului muntenegreană. Trebuie să mărturisesc că spuse de 
tânărulu principe aceste lucruri, n’aveaă în tot-d’auna 
caracterul cavaleresc, după cum le înfățișa imaginațiu- 
nile. nâstre occidental, ca nisce epopeie resbelnice. 
Principele nu admitea mila față c’ună inamică fără milă. 
Intr’una din dile, pe când unulă din camaradă săi, în 
urma unei păruiell, ce adesea se întâmplu între cole
gianl, trântise la pământă pe adversarul lui și mulțumit 
de victoria sea, se sculase sfirșind d’a-lă mal lovi. Pe
trovici îlă chiămâ d’o parte și’i c|ise: «Pentru ce, când 
aveai genunchiul pus pe peptulă inamicului tăă, nu ’i-al 
dar nisce pumni' zdraveni în obraz?‘ — „Pentru că 
acesta n’ar fi fost bine. Era deja desarmat, adăogâ in- 
vingătorulă generos/ — «Pote că al dreptate, răpunse 
Petrovici, după ce se gândă-,puțin; nu este un Turc.» — 
Trebuie să adaogă că în liceul Louis-le-Grand, Petrovici 
n’a tratat nici o dată pe camarazi lui de Turcă... Era 
cel mai dulce și mai bine-voitor dintre camaradl. De 
altminteri, forte inteliginte, a făcut îndată progrese în 
instrucțiune, și știă că d’atuncl a păstrat o bună su
venire de fostulă săă colegiă.

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

FILIPOPOLtJ, 4 Februariu. — Karavelov 
a avisatu pe toți prefecții în Bulgaria ca să facă 
cunoscută fără amânare poporațiunei bulgare 
irada Sultanului, prin care să recunosce 
uniunea bulgară sub guvernulă prințului Bulgariei.

ATENA, 4 Februariu. — Guvernulă gre- 
cescă respundendă la nota colectivă, ce i-au a- 
dresat’o marele puteri dice, că crede a fi su- 
perflu să-și mai esplice și preciseze din nou punc- 
tulă său de vedere; mai departe declină dela sine 
orice responsabilitate pentru urmările unui conflictu 
eventuală și declară, că orice piedecă, care s’ar 
pune liberei întrebuințări a puteriloră maritime 
ale Greciei, trebue să-o considere cabinetulă gre- 
cescă ca una ce nu se pdte uni cu drepturile 
cordnei grecesci și cu interesele politice ale 
Greciei.

CANNES, 4 Februariu. — Prințulă moș- 
tenitoră Leopold de Anhalt a răposată.

Editoră : lacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.
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CJ arsul n la bursa de Viena
din 3 Februariu st. n. 1886

Bursa de Bucuresci.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 101 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.30 
Imprumutulii căilorti ferate

ungare.......................... 152.05
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.40

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 127 70

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 113.25 

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

miști.............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 103.75 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 103.75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................98.80
Imprumutulii cu premiu 

ung...................................117-75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.30 
Renta de hărtiă austriacă 84.25 
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aurii austr. . . 112 60 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 870 —
Act. băncel de credită ung. 306.50
Act. băncel de credită austr. 299.30 
Argintulii —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.92
Napoleon-d’orI .... 10.02 — 

i Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
| Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Cota oficială dela 21 Ianuariu, st. v.
Cump.

Renta română (5%). . . 89
Renta rom. amort. (5%) 93*/4

> convert. (6%) 86
împr. oraș. Buc. (20 fr.). —
Credit fonc. rural (7°/0) lOOVa

* 11 11 (b°/o) . 84l/2
» » urban (7°/0) . 951/2

. (6%) • —
- C5°/o) • 81V*

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

« > » Națională
Aură contra bilete de bancă . . 15.’/t
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

1886. 
vend.

90
91
87

1021/2
85
97VS

82

16Va
2.02

Cursirtu pieței Brașovu
din 4 Februariu st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.54 Vftnd. 8.58
Argint românesc . . . . . . • 8.45 • 8.50
Napoleon-d’oil . . . . . . . > 9.96 * 10,02
Lire turcesc!..................... . . * 11.26 • 11.36
Imperial!......................... . . » 10.22 10 32
Galbeni............................. . . » 5.86 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina* . . * 100.— • 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 122?/2 • 123.8/4
Discontulă . . . • 7—10 »/0 pe ană.

'CumancLele din afară se efectueză promptă I

„Fesatru de CarnevaM“
Toilete pentru mirese, baiu și pentru stradă

se confecționăză după moda cea mai nouă, in timpulfl celă mai scurlu și cu 
prețuri fărte ieftine în

Magazinulă cu articole de modă pentru Dimne

----------Brnșovu, l’iața marc - --------

cari totodată recomandă marele lorii deposită de Satin-Mervilie. Satin-Lyon, și 
Atlasurl. Catifele de mătase și Plușă, Voille, Creppe. Gaziră și Cașemiră ne
gru, precum și în tâte colorile moderne. Matlaseurl spaniole Chantilly (Nou-
tate), Dentelle și stofe orientale și Volanurl late. Sortie de baiu și eventaille, 
fiom, chinille, pene, buchete cu aură și argintă, Rișurl, Marabu și panglice, 
precum și Ciorapi, Mănuși de mătase în tâte lungimile și în tâte colorile de

seră cu prețuri forte solide.

= La cerere se trimită mostre franco. :

Anunțămu acelorfl. onorați cetitori,

Se caută

0 casă de închiriatu
pentru instalarea

Gendarm ariei r. ung.
Ofertele resp. se primescu la de flaneu

a G-endarmeriei din Brașovu, Ulița negră 
Nru. 399. '2~2

Avisu d-loru abonați!
9

De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați la insămnă pe 
cuponulă mandateloru poștale, seu că nu suntiî destulu de esacte, său 
că nu se potu bine descifra, rugămti pe acei D-ni prenumeranți, a că- 
roru adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtu mai cu- 
rendu cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să păte mai 
lămurită.

ADMINISTRATIVE EA „GAZ. TRANSA

cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,
că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urinare potu se aibă colecțiunea completă. -•

Mersulu trenurilorU
pe linia PredeaKl-Bndapesta și pe linia Teiuștt-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

iPredealii-Budapesta Budapesta—IPredeald

Trenu Tren 
omnibus accelerat

Timiști

Bucuresci

Fredealu J

( 
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfaleu

Sigliișăra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușfi 
Aiudti
Vințulti de susti 
Uiora
Cucerdea 
Ghiristi 
Apahida
Clnșiu
Nedeșdu 
Ghirbtiu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti
Ciucia 
Bucla 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

Nota:

Tren Trenă 
accelerat omnibus

Trena 
omnibus

Trenu 
de 

peradne

■ 7.45 _ Viena
— — 12.50 — Budapesta
— — 1.09 —■ Szolnok
__ _ 1.40 P. Ladăny
__ __ 2.27 ___ Oradea maro
6.22 2.55 __ Vârad-Velencze

7.01 __ 3.38 _ Fugyi-Vâsărhely

7.33 — 4.17 — Mezd-Telegd

8.01 — 4.47 — R6v

8.45
10.10

— 5.42 — Bratca 
Bucia— 7.37 —

10.29 — 8.01 _ Ciucia
10.39 — 8.21 _ Huiedin
11.19 — 9.05 — Stana
11.54 — 9 43 —— Aghiriș
12.12 — 10.02 — Ghirbău

Nedeșdu

Ciulin
12.56 — 6.20 —

1.30
1.45

— 6.59
7,15

—

2.11 — 7.43 — Apabida
2.55 — 8.29 — Gltiriș

Cacerdea3.17 — 8.55 —
3.24 — 9.04 —
3.31 — 9.12 — Uiora
4.09 — 10.23 — Vințulti de susti
5.36 — 12.32 — Aiudti
5.56 — 12.59 — Tciușă 

Crăciunelti6.08 — — 8.00
6.29 — — 8.34! Blaști
6.45 — — 8.59 Mictisasa
7.00 — — 9.34 Copția mică
7.26 — — 10.16 Mediaști
7.48 — — 11.04 Elisabetopole
8.28 — — 12 17 Sigișdra
8.47 — — 12.47 Hașfaleu
9.06 — — 1.21 Homorod
9.26 — — 2.05i Agostonfalva

10 01 — — 3.08 Apatia
10.20 — — 3.39 Feldibra
10.30 __ _ 3.55 Brațjovii10.37 — — 4.05
10.51 — 10.37 — Timiști
12.37
2.58

12.59
4.45 8.22 Fredealu

6.00 — 10.05 10.30 Bucuresci
6.35 — 10.50 —
3.00 — 6.05 —

Orele de nopte suntti cele dintre liniile grose.

6.47
W.37

1.44
5.83

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00 
-i]

Trenă 
omnibu

Trenă 
de 

persâne

Tieaă
on.nibus

—
1

1 - —
3.15 6.20 8.0J
7.z9 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31

9.45
1.28
2.00

—

9.59 2 11 —
10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 - —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 . -
— 11 28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36
— 1.22 6.01
— 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
•— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.40

Tipografia ALEXT Brașov u.

Teiușft- krudfi-Budapesta Budajpestu- Aradiî-Teiușft.

>-• Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenfi
omnibus omnibus persdne

z
persâne accelerată omnibus

Teiușik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46- — 4 27 Budapesta 8.0o 1.45 8.00|
Vințulti de joșii 12.20 . -- 4.53 11.02 3.44 11.40|
Șibotii 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradiii 3 37 7.53 5.25
Simeria (Piski.) 1.48 — 6.08 Glogovațu 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — ^12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam , 7.14 — 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișfl 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațfl 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradă 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotii 10.43 — 12.53
OZVIIIOK ; 3.16 12.14 5.10 Vințulti de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 .Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8U0-! 6.05 12 05 — 2.24

Aradfc»TiBS8.5ș<îra Simerfia (Piski) Petroșenid

Trenă Trenă do Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne persone persdne omnibnfl omnibus

6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradul îi nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegtî 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.58 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Tlmițâra 8.42. 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenu Trenu
persâne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6 49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 1L37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Ar&dft 7.50 3.10 7.40 gîteiex'iw 10.53 1,35 9.15


