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BRAȘOVd, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe untLanti 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
Eomânla și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șâse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

SE PRENUMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANULU XLIX. ANUNCIU3ILE:
0 seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Sorlaori nefranouta nu se prlmesou. — Uanuaorlpto nu >o mtrămltu.

Luni, Marți 23 Decemvre. 1886.

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Ianuariu 1887 st. v., se va începe ui»ft ison 

abonameutft. la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuit! abonamentului:

că pacea

ămeniloră 
mai mare 
t6te voră 

cu-

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

face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulîi fășiei sub care 
au primită diarulti.

Domnii cari se voră abona din nou sâ binevoescă 
a scrie adresa lămurită, și a arbta și posta ultimă.

Admiiiistratiunea.
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Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
„ șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „
Abonarea se p6te

Brașovu, 22 Decemvre 1886.
Ce contrastă între părerile și reflexiunile co- 

rifeiloru nației maghiare la începutulu anului nou !
Unii vădii situațiunea într’o colăi e câtă să 

păte de posomorită și suntă nemângăiați, că lu
crurile au trebuită să ajungă la atâta.

Ceilalți vădă și ei cerulă înorată, dăr bu- 
curându-să în interiorulu loră de viăța ce o ducă, 
nu voră să crădă nicidecum în pericululă ce 
amenință, ci ’și Z’^ •’ voră trece și acești nori, 
cum au trecută alții.

Cei dintâiu suntă bărbații independenți. Ei 
suntă mai înclinați spre pesimismă ca oposițio- 
niști, dăr cu tăte acestea pesimismnlă loră este 
în cea mai mare parte motivată printr’o espu- 
nere a fapteloră, pănă la ună punctă ărecare 
mai sinceră și mai obiectivă.

Cei din urmă suntă ămenii dela putere, cari 
se bucură de favorurile momentului și suntă prin 
urmare eo ipso înclinați spre optimismă. încă 
niciodată cei cari s’au bucurată de putere n’au 
fostă în stare să cuprindă în tătă estinderea lui 
pericululă, ce i-a amenințată cândva cu căderea.

Intr’unu modă fărte bătătorii la ochi s’a 
manifestată optimismulă celoră din partida gu
vernamentală cu ocasiunea 
lări de anulă nou, ce le-au 
brii partidei tisaiste șefului 
camerei.

Pe Tisza l’a salutată
Antonă Zichy.

„Ești conducătorulă, ești mândria 
— îi Z’se elîi — „te vomă sprijini ca 
iubită amică și ca pe ună probată șefă.. Suntă 
mulți,t cari îndată ce se ivesce pe firmamentă 
puțină noră credă, că niciodată nu se va mai 
face vreme bună, cari înărescu năcazurile ndstre, 
pentru ca să producă consternare, cari pentru că 
ei înșiși tremură de frigă vreau să facă pe dmeni 
să crădă, că căja pământului s’a răcită și că ec- 
vatorulă a înghețată. Noi totdăuna ne-amă fe
rită de acestă pesimismă și îndreptându-ne pri
virile asupra ta cu nestrămutată încredere, sun- 
temă liniștiți despre aceea, că precum înainte cu 
Zece ani ai aflată copcia sigură, care a legată 
trecutulă tău cu presentulu, așa nu va scăpa din 
mânile tale nici acelă firă, care va lega ărăși 
mai strînsă presentulă cu viitorulă...“

Și ce a răspunsă la tăte acestea Tisza Kal- 
man? Fost’a elă în stare ca șefă ală guvernului, 
care de doispreZece ani aprăpe conduce afacerile 
țării, să arate fapte, prin cari să justifice opti
mismulă partisaniloră săi ?

Nu le-a putută arăta nici unulă. Le-a vor
bită numai de situațiunea esteriără. Le-a spusă 
că, de când a vorbită în cameră despre acăstă 
situațiune, nimicu nu s’a întâmplată ce ar pută

sdruncina speranța esprimată atunci, 
lumei se va putâ susținâ.

Și’n adevără nu le putea causa 
săi, cari gustă aȚi dulcăța puterii, o 
plăcere decâtu făcându-i să spere, că
rămână cum au fostă, că nu va urma așa 
rendu teribila sguduire ce le spariă somnulă pe- 
simiștiloră.

Dăcă pacea se va susțină, atunci deadra- 
gulă să fii tisaistă, de-a dragulă să lucrezi la 
marea problemă, ce și-au ales’o acești fericiți 
ămeni, de a face din tătă țăra o turmă și unu 
păstoră.

A mai vorbită d. Tisza și de iubirea de 
patriă, s’a provocată la Deak, care a Z’sb câ’și 
iubesce pafria mai multă decâtu urăsce pe con
trarii săi.

Frase frumăse, dăr în diua de au scă- 
cjutu cu totulu în preță. Nu mai crede nimeni 
vorbeloru, nici chiar poporulă ungurescu, căci 
simte fiăcare Unguru deosebirea între timpurile 
lui Deak și între stările de acjl, după doispre
zece ani de guvernare a lui Tisza.

Deak și ămenii lui mai aveau celu puțină 
consciința, că în acăstă țărâ 
de Unguri și alte popăre, 
câtu de puțină îngrijire

Astădi ? Nici amintire nu se 
naționalități, par’că ar trăi în țăra 
d. Tisza cu bugetivorii săi.

Intr’aceea încrederea grozavă, 
tia în șefulu loră, nu va schimba 
seriositatea situațiunei, și cu câtu 
mare optimismulu celoră dela putere, 
mai amară le va fi trezirea din traiulu 
și fără calculă, ce-lă ducă.

— nouă nu ne stă în 
nepăsare pănă când ca- 

Pentrucă noi ne aflămă 
evenimenteloră lumei, și 
mai trezi, voră năvăli

obicinuit elorti gratu- 
adusu alaltaeri mem
brii și președintelui

în numele partidei,

năstră11 
pe unu

mai trăescă afară 
cari reclamă și ele 

din partea gavernului. 
mai face de 
acâsta numai

ce o au aces- 
întru nimicii 
este adî mai
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cu atâtă 
fără griji

de 
că

Reflexiuni de anulu nou.
piarele unguresc! aducă articuli posomoriți 

anulu nou. „Pești Naplo“ o spune curată, 
acum Ungurii n’au să mai aștepte din com

plicațiuni decâtu numai rău, pe când mai nainte 
tocmai dela complicațiuni așteptau scăpare. Câtă 
pentru situațiunea interidră, o găsesce cu totulu 
desperată. Etă ce reflexiuni face „Pești Naplo“ 
în numărulu său dela 1 Ianuariu st. n.:

• Cu ochi posomoriți privimă asupra orisontului 
înorală, ce acum, în pragulă anului nou, se întinde îna
intea năstră, și numai cu glasă slabă cutezămă a pro
nunța obicinuita felicitare: vă dorescă ană nou fericită 1

• Căci în adevără, singuraticii potă să afle fericire 
totdeuna și sub orice împrejurări, der ore pote-ne da 
nouă mângâiere împrejurarea, că se află individ!, pe cari 
stările publice nu-i atingă și cari, legați fiindă de bucu
riile celui mai apropiată presentă, nu caută în viitorii ?

„Noroculă singuraticiloră — scrie br. Iosifă Edtvos 
— nu depinde totdeuna dela noroculă obștei comune. 
Precum rînduneaua îșl formâză adese ori cuibulă său 
între ruine, și lângă păretele, care în totă momentulă 
amenință a se derima, îșl nutresce în linisce puii săi; 
precum la p61a Vesuvului înflorescă rose și se cocă 
struguri în timpă ce verfulă muntelui aruncă metale 
topite și petrii: astfelă singuraticii potă să fiă liniștiți, 
îndesiuliți, ba chiar și fericiți în mijloculă celoră mai 
mari suferințe ale statului. Păretele p6te să cadă și pote 
să turtescă cuibulă, lava pote să-și îndrepte cursulă său 
tocmai p’acolo, unde este roșa și vița de viiă; dăr până 
când acesta nu s’a întâmplată, păn’ atunci paserea, roșa 
și vița de viiă, neprevă^ândă pericululă, se desvâltă în 
pace, fiăcare în modulă său; și astfelă îndividulă potă 
să guste în pace puținulă său norocă, fiă incunjurată de 
ori ce pericule patria în care trăesce.*

.Eotvos are dreptate, și dăcă suntă și de aceia, 
cari sciu se fiă fericiți și ^norocoși și’n mijloculă năca- 
zuriloră patriei loră, — fiă. Dâr ca nu numai singu
ratici, ci mulți și număroși să fiă aceia, cari numai pen
tru aceea să nu voiâscă să vetjă periculele ce amenință 
patria, pentru ca ei să pâtă fi fericiți și norocoși, — 
acesta n’amă vrea să se întâmple.

„Măcareă — durere — la noi, p<5te cu puține escep- 
țiunl, acâsta se întâmplă. Nu vreu să vâdă nevoile țărei 
și ale națiunei mcî chiar aceia, cari le pricinuescă. Decă 
insă suntă siliți totuși a-le vede, se mângâie, că alții 
ară fi pricinuită și mai mari nevoi și că loră li se cuvine 
încă merită și recunoscință, fiind-că n’au lăsată să de
vină și mai mare calamitatea.

»Dâr ce folosesce acăstă înșelare de sine? Ce folo- 
sescă mângâierile amăgităre? — Țâra năstră nu este 
încungiurată de mare, ca Anglia; 
putință a privi și a aștepta cu 
lamitățile de sine voră dispăre 
situați în drumulă de țâră ală 
decă nu vomă fi câtă se pâte 
asupra năstră evenimentele.

„Fost’au timpuri, cândă în interioră amă trăită în 
cele mai triste vremuri, dâr amă avută solidaritate națio
nală, amă avută voință și abnegațiune, — și nu numai 
cu încredere, ci cu speranțe îndreptățite și adevărate 
amă privită asupra complicațiuniloră esterne, așteptândă 
dela acestea întdrcerea situațiunei nâstre spre bine. Și 
nici nu ne-amă înșelată în speranțele nâstre.

„Desastrele Austriei din anii 1859 și 1866 ni-au caș- 
tigatu noue constituțiunea și independința politică.

Dâr 6re astădi putemă privi cu încredere și cu 
speranță la complicațiunile esterne, când printr'însele nu
mai de a pierde avemu, dr de a câștiga nu?

• Der complicațiunile esterne se îngrămădescă ca și 
nisce întunecoși nori de perire și nu ne stă ’n putere 
nici a fugi din calea loră, nici a-i împrăștia.

• Logica situațiuniloră sforțate pretinde, 
sine să sporimă aceste complicațiuni. Acea 
pace, pe care amă urmat’o pănă acum, — 
Dilemele în cară amă ajunsă nu le putemă lăsa să erăscă. 
Prin fiăcare negociare amă devenită mai slabi. Și dăcă 
voimă să continuămă mai departe negociările, ne vomă 
fi bătută fără de răsboiu. Tâte pagubele unei bătăi trebue 
să le suportămă împreună eu rușine și fără nici o laudă.

• Vedemă încă ce î dreptă ultimele încordări ale 
bătrânului împărată germană și ale îmbătrânitului său 
cancelară pentru susținerea păcii: însă pănă când 6re ’i 
va succede acâsta ?

Și chiar decă ar succede pe câtă timpă împăratulă 
Vilhelmă trăesce încă: der 6re împăratulă Vilhelmă pănă 
când va trăi?

E de înțelesă, că bătrânulă domnitoră germană 
nu vre să’și pună în jocă printr’ună răsboiu marile suc
cese ce le-a dobândită, și se pote pricepe, pentru ce 
Bismark nu iertă a se schimba posițiunea actuală a Euro
pei, în care Germania predomină.

„Tote acestea se potă înțelege: 
temă noi pe Ruși, ori ne bată Rușii 
germană are să socotâscă c’ună nou 
acesta forte naturală urmeză, că decă 
dintre noi și Rusia nu s’ar pută evita, aceslă 
n’ar pută să fiă ună răsbo.u localisată, ci fiă 
pută, fiă la mijlocă, fiă la sfirșită, negreșită ar duce la 
o conflegarațiune europână Pentrucă Germania nu ar 
pute lăsa, ca după răsboiu partea învingătore se afle, 
o Franciă pregătită și odihnită.

„Se pote așadâră profeți, nu din stelele cu cădă 
ci din desvoltarea fapteloră, că norii răsboiului se îngră
mădescă și se apropiă și acesta totdeuna produce o sim
țire de întristare. Pentrucă eventualitățile răsboiului 
niciodată nu se potă calcula. Aici întru adevără: omulă 
îșl propune și Dumnedeu dispune....

„Așadâră anulă nou, în care pășimă, este încăr
cată de critice evenimente și ne provâcă la seriositate 
și ne pricinuesce mare bătaiă de capă pe tote terenele. 
Și ar trebui să ajungemă sârtea Bisanțului, dăcă încă 
și acum ne-amă trudi numai cu conjugarea verbeloră 
neregulate, după ce primejdia e deja la portă."

ca noi în- 
politică de 
a căcjută.

pentrucă 
pe noi, 

factorii, 
așadâră

orî ba- 
politica 
Și din 

răsboiul 
răsboiu 

la înce-

Bogăția Franciei.
După statisticele publicate acum în urmă, âcă pro- 

porțiunea în care bogăția Franciei a crescută dela 1789 
încăce

In 1789, bogăția Franciei a fostă evaluată la 38
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miliarde, împărțite ast-felă: capitală fondară rurală 21 
miliarde, capitală fondară urbană 7 miliarde, capitală 
fonciară mobiliară 10 miliarde, totală 38 miliarde. In 
1815, ea represinta 45 miliarde: capitală fondară rurală 
28 miliarde, capitală fondară urbană 8 miliarde, capi
tală fondară mobiliară 11 miliarde, totală 45 miliarde. 
Crescerea fusese cu totulă rurală. Dela 1815 pănă la 
1826, grațiă păcii, capitalisațiunile se urcară la 71 mi
liarde, pentru a ajunge, dela 1820 pănă la 1883, la 155 
miliarde. Bogăția deci în Francia dela 1826 la 1883, 
adecă în 57 anî, s’a întreită. Niciodată progresiunea n’a 
fostă mai mare ca dela 1874 la 1882, mai cu semă pen
tru capitalulă mobiliară, cu totă crisa financiară dela 
1883 și concurența americană. In 1883, progresiunea 
este de 9,818; der în 1884 situațiunea a fostă ca 
în 1882.

Comparațiunea acestei bogății cu bogăția altoră 
state stabilesce următârele: 1. Că în 1789, Francia era 
mai bogată de câtă Englitera; 2. Că în 1815, situația 
Engliterei era mai bună de câtă a Franciei; că în 1842 
acostă situațiune s’a schimbată în favârea Franciei, apoi 
în 1864, în favârea Engliterei, esistândă încă și’n 1875, 
și schimbându-se în urmă erășl în favârea Franciei; 
3. Că, cu tâte evenimentele din 1870—1871 și greută
țile noului guvernă, bogăția a crescută mai multă în 
Francia decâtă în Englitera în perioda dela 1871—1874.

SOIRILE PILEI.
O fâiă din Viena istorisesce următârea anecdotă, ce 

o reproducemă după „Budapester Tagblatt" : „înainte de 
a se începe răsboiulă vamală, contele Kalnoky nu era 
de locă dispusă să rupă legăturile comerciale cu Româ
nia. Contele Szâchenyi stăruia mereu pre lângă minis- 
trulă de esterne, arătându’i pericululă din partea expor 
tului de vite din România. In sferșită îșî perdu minis- 
trulă Kalnoky răbdarea și dise contelui Szâchenyi: „Ce’mî 
pasă mie de boii d-tale?“ Contele Szâchenyi s’a ridicată 
câtă e de mare și răspunse: »Eu, Excelență, eu sunt 
aici pentru boi!« Ce efectă a avută acestă răspunsă a- 
supra contelui Kalnoky, nu se scie, der e faptă, că în 
cepăndu-se răsboiulă vamală cu România, Ungaria a fostă 
de totă nepregătită, ăr industria ardelenescă nu a putută 
primi din partea guvernului nici celă mai mică ajutoră, 
și nici n’a primită pănă în diua de astădi, apoi mai 
târziu a vădută contele Szechenyi, că s’a întrepusă prea 
de timpuriu pentru boi». — Dară de anulă nou.

—x—
Lui „P. LI.*  i se scrie din Caransebeșă, că pri- 

marulă de acolo Damianfy JDascalu, e trasă în cercetare 
disciplinară de cătră adunarea generală orășenăscă la 
propunerea comisiunei de controlă și în același timpă 
a fostă suspendată din postă. Nu scimă cum voră fi 
stândă lucrurile la primăriă, dăr atâta scimă, că Ungurii 
de acolo de multă timpă restârnă pămentulă, ca să pa- 
raliseze totală pe Români și să le ia din mâni condu
cerea afaceriloră orașului.

*) După părerile d-lui Weigand.

— x—
Privitoră la corespondența din Făgărașă apărută 

în Nr. 280 ală fâiei nâstre despre părintele G. F., ni se 
trimite totă de acolo o apărare a părintelui G. F., în 
care se dice, că alte ocupațiuni, pe lângă preoțiă, nu de- 
tragă capacității de a fi membru comitatensă; afară de 
acâsta, preoții noștri în multe părți au venituri nesuficiente, 
prin urmare suntă siliți a se ocupa și cu altele. Preotulă 
G. F. a fostă alesă, fiindă că alegătorii au avută încre
dere în densulă. —N’avemă nimică nici în contra ale- 
gerei, nici în contra altoră ocupațiuni pe lângă 
preoțiă. Vorba e, că în casulă din urmă, pentru cele

lalte ocupațiuni preotulă să aibă, ună ajutoră, care să’i 
îngrijescă de ele, așa ca preotulă să lipsescă câtă mai 
rară din parohiă, pentru că se potă ivi cașuri nepre
văzute.

—x—
Ni se serie din Bozovici, că învățătorulă scâlel co

munale de acolo, Română cu păcate, după ce s’a deschisă 
scâla, ca să nu rămână gâlă, îndemna poporulă să’șl tri- 
mâță copii la scâla ungurescă cam cu următorele cu
vinte : Celă ce’șl dă copii la șcâla comunală se fericesce, 
copii voră ajunge »domni,» nu voră mai trebui să mun- 
căscă cu sapa și cu lopăta ș. a. In urma acestoră „pro
fetice» cuvinte, toți Țiganii din Bozovici ’șl-au trimisă 
copii la scâla comunală, ca să ajungă „domni.“

—x—
După cum comunică „B. H.c, la 26 Decernvre n. 

petreceau în Teresiopolă 18 husari din scâla de brigadă 
în cârciuma lui Hevez. Vinulă curgea și husarii rema- 
seră curendă fără nici ună bană. Cerură să le dea 
cârciumarulă vină pe datoriă, der acesta refusă, și avea 
temeiu să nu le dea. Husarii năvăliră atunci asupra 
cârciumarului și-lă bătură cumplită. Cu capulă sânge
rândă isbuti să scape omulă, căci ar fi fostă omorîtă. 
Husarii rămaseră acum stăpâni în casă, scâseră celă mai 
bună vină din pimniță, beură și cântară, spărgendă și 
sfărîmândă în același timpă totă ce putură. Afară ’n 
stradă se adunase o mulțime de poporă ascullândă la 
sgomotulă Infernală din cârciumă. In fine cârciumarulă 
sosi cu 40 de polițiști, cari încungiurară casa, ducen- 
du-se o parte din ei^în casă ca să provâce pe husari 
să iasă afară. Der husarii scâseră săbiile și acum începu 
o strașnică bătaiă, în care se dice că s’ar fi împușcată 
și cu carabinele. Ună husară rămase mortă, mai mulțl 
husari și ună numără de polițiști fură greu răniți. S’a 
pornită cercetare.

—x—
In 8 Ianuariu n. 1887 se va da în sala hotelului Nr. 

1 ună baiu ală studențiloră gimnastului honteriană. In- 
ceputulă la 8 âre sera. Biletele: 1 fl. 50 cr. de persână, 
totă așa locuri numerotate pe galeriă 1 fl. 50 cr., se 
găsescă în librăriile H. Zeidner și Succesorii lui Dressnandt. 
Venilulă curată se întrebuințâză pentru scopuri școlare.

—x—
Corulă vocală română din Biserica-Albă arangiază 

pe sera de St. Vasiliu, în 31 Decemvrie (12 Ianuarie) 
1887 a. c., o producțiune în șalele .Burgului» din Bise
rica-Albă, la carea pe lângă piese de cântă se va pro
duce și piesa teatrală „Cinel-Cinel» de Alecsandri; apoi 
înainte de medulă nopții se voră da 3 tablouri și anume: 
*Fata lui Iefta» din istoria biblică a lui Doree, apoi 
„Psyche în templulă roseloră», de Paulă Thumann și 
în fine .Simbolieulă anului vecniu și nou*.  Se face deci 
atentă on. publică de prin provinciă ca să îmbrățișeze 
întreprinderea acestui coră vocală, carele n’a cruțată nici 
bani nici ostenălă pentru d’a face o seră plăcută și cu 
caracteră românescă“. — Corulă vocală română din Bi
serica-Albă.

—x—
Vinerea trecută s’au schimbată între guvernulă ro

mână și celă englesă, ratificările cowentfwnej comerciale 
încheiate între România și Englitera.

—x—
La 1 Ianuariu, împăratulă Vilhelm ală Germaniei 

șl-a serbată jubileulă de 80 ani de când servesce în 
armată.

—x—
Scrierea D-rului K. Prohl'. »Luptele Germaniloră 

în Austria pentru esistența loră națională», este oprită 
în Austria.

Manifestațiunile Grănițerilorti.
Adresa Grănicerilor din cercul Rodnei.

(Urmarea subscrieriloru la adresa de aderare și recunoscință cătră 
d-Dii Danilă Lica și Gavrilă Manii.)

G. Sfrangeu, Lar. Ciocană, Anchid. Luciu, Gerasimă 
Siomenteanu, Alexandru Ianoșiu, Giorge D- Borgovann, 
Vlasă Beuția, Isipă Lazaru, Romană Bâsnogă, Ioană 
Musleția, Alexandru Șotu, Tenase Jarda, Mafiei Jarda, 
Davidă Resvanță, Grigore Utalea, Vasile Utalea, Clement 
Jarda, Ioană Spaimacă, Donisa Andresi Benția, Ilie Spai- 
macă, Leonte Onea, Filimonă Costanu, Ionă Mutulă, 
Andrei Misliulă, Simionă Jarda, Andrei Lupșioră, Si- 
mionă Haliță, Ionă Haruția, Ilie Ogăgău, Lazară Costană, 
Alexandru Cordoșiu, Iacobă Antonă Puiu, Filimonă Bul- 
ția, Ioan Bambulea, Romană Ogăgău, (subscrișl prin 
Șoro belea).

Grănițerii din comuna Ilva-mare: Ieronimă Slăvâcâ 
preotă gr. cat. Ioachimă Mureșianu proprietară, Vasile 
Lăzăruță, Ioană iftode Hanganu, Leonă Tomegea, Ilariu 
Galesiu, Ioană Tomegia, Leonă Torni, Ioană Constantină, 
Trifonă Baca, Cosma Someșiană, Doroftei Doboșiu, Ioană 
Doboșiu, Cosma Galeșă, Ștefană Sasu, Procopiu Moldo- 
vană, Ioană Cat. Slăvâcă, Danilă Galană, Procopiu Ga- 
lanu, Trofimă Coceriță, Mihailă Slăvâcă, Florean Lupșaiu, 
Zaharie Galeșiu, Marțiană CănuricI, Marcu Torni, Donisa 
Cătuna, Sidoră Galană, Ioană Cătuna Galeșiu, Iacobă 
Boca, Nicolae Boca, Ioană Androne, Iosifă Boca, Ioană 
Berenge, Constantină Galanu, Pavelă Galanu, Simionă 
Galană, Marcu Slăvâcă, Vasile Slăvâcă, Clemente Slăvâcă, 
Ioană Gr. Galeșiu, Iacobă Tomuția, Petru Alboiu, Te- 
rente Alboiu, Ioană R. Androne, Pamfiru Androne, 
Ioană Boca, Dumitru Berenge, Alexandru Berenge. 
Samoilă Berenge, Zaharie Berenge, Tanase Berenge, Ere- 
mie Bindiulă, Iftene Bidiuganu, Pavelă Bidiuganu, Iacobă 
Bizomu, Alexa Boca, Zaharie Bizomu, Gerasimu Boca, 
Toaderă Boca, Alexiu I. D. Boca, Iosifă Boca, Faca Boca, 
Niculai Boca, Martianu Boca, Nicita Boca. Procopiu Bosga, 
Alexiu Bugnariu, Orofrimă Brusiu, Toaderă Cira, Vasile 
Dare, Procopiu Bosga, Constantină jBuburuzană, Filipă 
Boca, Clementă Bugnariu, Ioană Cira, Silvestru Dare, 
Doroftei Dare, Iacobă Cira, Gerasimă Bugnariu, Grego- 
riu Buburuzană, Timoftei Doboșiu, Zaharie Dare, Toa
deră Feștilă, Gregore Eremiă, Iacobă Galană, Dionisiu 
Doboșiu, Procopiu Dare, Cornila Dare, Vasile Doboșiu, 
Marțiană Galană, Ionă Doboșiu, Giorgiu Dare, Dumitru 
Feștilă, Ionă Galană, Constantină Feștilă, Samoilă Dobo- 
siu, Ilie Dare, Ionă Dare; Tanase Doboșiu, Cosma Doboșiu, 
Petru Doboșiu, lână G. Feștilă, Clementă Galană, Iacobă 
Galană, Leonă Galană, Danila Doboșiu, lână Doboșiu, 
Cornila Doboșiu, Scridonă Doboșiu, Luca Galană, Niță 
Galană, Pavelă N. Galană, Atanasîu Galană, Marțiană 
Doboșiu, Terente Doboșiu, Iosifă Doboșiu, Gregore Do
boșiu, Mihailă Galană, Gerasimă Galană, Ștefană Ionașcu, 
Terente Ionașcu, Paramonă Ionașcu, Dumitru Ionașcu, 
Nicu Gondoră, Terente Gondoru, Larîonă Gondoru, Oprea 
Hangană, Zaharie Hangană, Avacomu Galesiu, Terente 
V. Galesiu, Danilă Galesiu, Nechită Galesiu, Filipă Griga, 
Tâderă Griga, Onisimă Gojâie, Zaharie Hăngană, Domide 
Ionașcu, Procopiu Hăngană, Vasile Gojâie, Mironă Griga, 
Larionă Griga, Avacomă N. Galesiu, Terente Galesiu, 
Natu Galesiu, Larionă G. Griga, Marțiană Hangană, lână 
Hangană, Clementă Galesiu, Ardente Galesiu, Ștefană Ga
lesiu, lână Galesiu, lovulă Galesiu, Constantină Galeșiu.

(Subscrierile voră urma.)

Atentatul contra d-lui Brătianu*)
(Continuarea ședinței dela 17 Decemvre.) 

Urmare la Interogatorulă lui Stoica.

Întrebare: Ai spusă d-ta că ai să tragi 5, 6 foeur 
în d. Brălianu pănă celă,vei omori? — Respunsăi Așii 
Nu sciamă eu, că decă oiu trage unul și totă mă prinde 
— I. Apoi atunci cum te-ai expusă, că văZuseși cu o’ 
Zi înainte, cum d. prim-ministru umblă pe strade, cu! 
âmeni după d-lui. — R. Da. văZusemă, der îmi spusese 
d. Oroveanu, că are să sară poporulă sg mg scape. — 
Aci d. procuroră generală cere să facă și d-lui câteva în
trebări lui Stoica.

D. procuroră: Ce ai spusă când te-a prinsă d.

*) Estrasă din »Națiunea».

FOILETONU.

Românii Macedoneni.
Lipsea, 30 Decemvre 1886.

In societatea studențiloră de aici, cari se ocupă 
cu filologia nouă, a ținută domnulă Weigand în Z’!e^e 
trecute, în fața unui publică alesă și numerosă, două 
discursuri fârte interesante despre Românii macedoneni 
Premită, că ori care Română are datorința d’a se in
teresa de trista sârte a fratiloră săi macedoneni; de a- 
ceea credă că nu e de prisosă a împărtăși pe scurtă și 
cetitoriloră fâiei nâstre cuprinsulă discursuriloră amin
tite. — Der înainte de acâsta să împărtășescă ceva des
pre persâna d-lui Weigand.

D-lă Weigand e ună tînără de bună speranță. 
Dănsulă șl-a alesă dintre limbile neolatine, ca speciali
tate, pe aceea a Macedo-Româniloră. După ce a scru
tată în drăpta și în stânga după isvârele necesare stu
diului său, s’a hotărîtă să întreprindă însuși o călătoriă 
deocamdată în Tesalia de nordă și Macedonia de sudă. 
Scopulă densului a fostă să studieze la fața locului pe 
poporulă macedonenă, ca astfelă cercetările sale filolo
gice să corespunZă pe deplină vasteloră pretențiuni ale 

sciinței de aZI. Zelulă și interesulă, ce-lă are densulă 
pentru studiulă său, a învinsă multele grjutățl împreu
nate cu o călătoriă în peninsula balcanică.

Pe spesele proprii, de multe ori cu pericululă vie
ții, ceea ce nu e o raritate prin aceste țări puțină um
blate, a muncită D-lă Weigand, de o parte, ca să-și sa
tisfacă nobilulă doră de sciință, âr de altă parte, — 
cum s’a esprimată singură, — ca să facă cunoscută 
lumei mari ună poporă romanică, care pănă acum și 
învățațiloră abia numai după nume le e cunoscută, deși 
pâte juca în viitoră ună rolă însemnată între popârele 
atâtă de amestecate din peninsula balcanică. Negreșită, 
că și noi studenții de aci n’am pregetată a-i fi câtă se 
pâte de prevenitori. După ce în Bucuresci șl-a luată 
informațiunile necesare dela d-lă Hașdău și dela Apos- 
tolă Mărgărită, a trecută Dunărea și a începută astfelă 
nobila sa călătoriă. Dintre multele greutăți, cu cari a 
avută dănsulă să lupte, și de cari va veni vorba și în 
discursuri, nu potă să nu accentueză chiară aici una 
pentru notorietatea ei:

D-lă Weigand a cerută dela autoritățile grecesc! 
pe basa unei recomandațiunl, ce i-o dase ună vice-con- 
sulă germană, ună pașaportă pentru Tesalia de nordă 
și Macedonia de sudă. După multă hîră — mîr, Grecii 

i-au dată ună pașaportă falsă, pentru o direcțiă cu to
tulă contrară. Causa amânării și a falsității pașapor
tului e presupunerea Greciloră, că d-lă Weigand călăto- 
resce la îndemnulă Româniloră, ca să agiteze și astfelă 
să-i cam deștepte din- sarbedele ilusiuni, că câtă de 
curendă voră grecisa pe Macedo-Români și astfelă voră 
crea multă dorita „Grecia mare*.  Abia târZiu s’au în
duplecată „fricoșii" strănepoți ai lui Homer să’i creZă 
d-lui Weigand, că scopulă călătoriei sale e curată scien- 
țificăl! — Să revenimă acum la cuprinsulă discursu
riloră.

I.
Celă dintâiu discursă pârtă titlulă: »Țâra și po

porulă Țînțarilorăf. Țînțari se numescă dela numera- 
lulă (5) cinci, pe care îlă pronunță ei ținti.*)  Grecii 
îi numescă în batjocură: Cuțo-Vlahi, adecă Valachi 
șchiopi. Numele sciențifică e: Macedo-Români, care după 
părerea sa nu e destulă de cuprinZătoră, căci ei nu Io- 
cuescă numai în Macedonia, ci, după cum vomă vedea, 
și în alte țări din peninsula balcanică. Ei înșiși se nu
mescă .Romani", ca să se deosebăscă de cei din Dacia 
și Istria, cari se numescă > Români».
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Robescu irăgândti focii? — R. Am spusă pe Ghiță Tro- 
cănescu. — I. De ce? — R. Așa ml-a venito... — I 
Der de ce ai spusii că ți-a dată Ioană Oroveanu o po
liță de 500 lei, pe care ai 4,s£i că ai pus’o între foto
grafii. — R. Am disă așa, ca să ușurezi! pe d-nulG 0- 
roveanu și să umble și pentru mine, când o umbla 
pentru fratele d-lui. D-nulu Crisenghi întrebă: cine i-a 
arătată pe d. Brălianu. Stoica: Gardianu. D. I. Laho- 
vari: Când a pusă mâna pe d-ta, te-a bătută cineva? 
— Stoica: Nimeni. — D. C. F. Robescu: Eu. D. La- 
hovari: Der la casarma jandarmiloră ? — Stoica: Nicî 
acolo, adecă o fi dată cineva der nu țiu minte.

Interogatorulu lui Muscalii.
Muscalu susține necontenită, că lui nu i-a spusă 

nimică Stoica despre frații Oroveni, cum că ei l’ară fi 
învățată, și că acusatulu Stoica tieea vicînică și săfjura 
că elă singură vrea săl-ă omăre pe primulă-ministru fără 
ca să fiă plătită de cineva și că Stoica l’a rugată pe 
dănsulă să mergă la Bucurescî, ca să-i arate pe d. I. C. 
Brătianu, pe care nu-lă cunbsce și că dânsulă, Muscalu, 
după multe stăruințe a cedată pentru ca să scutăscă 
banii de trenă, că iotă avea trăbă la Bucurescî. Acolo 
i-a furată lui Stoica 40 de franci de sub perină, câtă a 
găsită, și s’a întorsă înapoi.

D. președinte: țticeai d-lui judecătoră, că țl-a ^îsă 
Stoica să trăescă societatea.

Muscalu: Nu e adevărată. D-nulă prefectă de po- 
lițiă mă bătea totă noptea ca să spună că d. Oroveanu 
a învățată pe Stoica, și )chiar d-nulă procuroră gene
rală ml-a dată bani, ca să spună că Orovenii suntă vi- 
novațl. A disă că îmi dă 600 de franci. Pe urmă e^ mar
toră și sergentulă-majoră, că aducea la d. prefectă o 
jumătate oca de spirtă, de mă ungea pe trupă și mă 
bătea dela 10 căsuri și pănă la 3 din nbpte. Am recla
mată și d-lui procuroră-generală tde asta. D. procuroră 
generală Populeanu: Cui? Mie? — Muscalu: Da, dumi- 
tale, atunci când erați câte trei și cu d. judecătoră de 
instrucțiă. — D. Președinte: Ai vădută pe Oroveanu in- 
trândă la Stoica? — Muscalu: Niciodată. La întrebă
rile advocațiloră apărărei prin intermediulă d-lui preșe
dinte, Muscalu mărturisesce, că n’a văzută nici pe Iosifă 
Oroveanu, nici pe Ioană Oroveanu, nici pe Pompilie |Stă- 
nescu la Stoica și că nici Stoica nu i-a spusă vreodată, 
că Orovenii suntă complici. Elă spune cum Stoica a 
fostă bătută, că i s’a făgăduită că ’i dă drumulă și’i dă 
și bani, decă o spune că Oroveanu e vinovată.

Interogatorulii lui Iosefu Oroveanu.

După o suspendare de 50 minute, ședința se re
deschise la ora 8 și Iosifă Oroveanu apare palidă Ochii 
tuturora se ’ntorcu asupra lui.

Preș. Acusatulă Iosetă Oroveanu, ești dată judecă- 
ței pentru că prin promisiuni și uneltiri culpabile ai în
demnată pe Sloica Alexandrescu să atenteze la vieța d lui 
prim-minislru. Ce ai de răspunsă?

Iosefu Oroveanu cu tbtă emoțiunea începe a spune 
cum a petrecută totă timpulă dela închiderea sesiunei 
trecute a Camerei, spune cum a fostă în străinătate cu 
soția d-lui, pentru ca să ’șl ia pe fratele d lui dela An- 
vers, și cum călălorindă prin mai multe locuri și întor- 
cendu-se acasă vorbea cu fratele d-sale, ca să ’șl mărescă 
cerculă afaceriloră și cum a venită pentru atestă scopă 
de mai multe ori în Bucurescî și a trasă totă la hotelulă 
Kiriazi. Espune aceste drumuri cu Iotă deamănuntulă.

Venindă la partea mai recentă, spune că într’o sără 
s’a pomenită cu judecătorulă de instrucțiă, care i-a răs
colită tblă casa, făcândă perchisițiă și cari ’lă duseră la 
casarmă, ăr de acolo ’lă duseră la gară, unde vădii pe 
fratele d-lui, pe Pompilie Stănescu, și pe Muscalu.

Arată apoi mirarea și grbza ce a simțită la astă 
vedere. L’au băgată într’o odae infectă, unde l’au ținută 
pănă la 5 sera fără să-i spue nimică. Numai ună sol
dată i-a cJisO: Rău de d-La domnule, dec’ai ajunsă aici, 
căci aceia cari au intrată aci, mergă dincolo la bătae. 
Apoi spune cum Sloica Alexandrescu a mărturisită, că 
Oroveanu e vinovată, debrece nu vedea pe Oroveanu, 
care era într’ună colță ală odăii pe scaună și când Oro
veanu a apărută în fața lui, atunci Stoica a mărturisită, 
că a spusă că Oroveanu e vinovată din causă că a su
ferită bătăi și torturi, pentru că i au (fisă să pună vina 
pe Oroveanu, dăcă vrea să scape.

Arată apoi modulă cum s’a urmată cu tratamentulă

D-lă Weigand i-a împărțită pe Românii Macedo
neni din punctă de vedere geografică îff/5 grupuri, cari 
ce-i dreptă se deosibescă ici călea în dialectă, der se 
potă înțelege fbrte ușoră. Cea dinteiu e: Grupa de Nordii. 
Dintre orașe e însemnată; Monastirulă cam cu 40,000 
de locuitori. D nulă Weigand observă, că Kiepert nu- 
mesce pe nedreptă acestă orașă ună orașă grecescă, 
căci abia se găsescă în totală 8 familii grecesc!, ceilalți 
locuitori suntă Bulgari și Români. Kiepert a fostă sedusă, 
după părerea d lui Weigand, de împrejurarea, că ce-i 
dreptă se vorbesce mai numai grecesce. Ală doilea grupă 
e: Grupulu din Pindus. Acești Români se găsescă pe 
amândouă părțile graniței dintre Grecia și Turcia. Mun
tele e locuită numai de Valachi. Ei se mai potă sub- 
împărți în: Români, cari locuescă la Nordulă graniței, 
cari se consideră ca Români-naționali; și în Români, 
cari locuescă la Suduia graniței și se consideră ca Greci. 
Ală treilea grupă îlă constilue Românii din Olimpii. Ei 
se întindă departe spre Nord, de aceea locuescă în Sa- 
lonică o mulțime de Români. Ală patrulea grupă suntă 
cei cari locuescă aprope de Strymonu, și ală cincilea 
cei din Epirus și Albania. Ce privesce numărulă po- 
porațiunii e fbrte nesigură; datele diferițiloră cercetători 
yariăză între o sută de mii și deuă milione.

ui; der d. președinte aci ia cuvăntulă lui Oroveanu și 
’i spune ca să nu se întindă la asemenea detalii.

Interogatorulii lui Protopopescu.
Gheorghe Protopopescu, de o naivitate mare, es

pune tbte întâmplările lui din viăță, și cum nu scie ni
mică de atentată, nici că a văzută pe Oroveanu la Stoica.

Răspunde cu atâta naivitate și cu atâta bună cre
dință la iote întrebările și astfelă nimicește tbte întrebă
rile și insinuările ce i se aducă.

Interogatorulu lui lână Oroveanu.
Ibnă Oroveanu arată, cum tote suntă calumnii; după 

ce dovedesce imposibilitatea acusăriloră, spune că prim- 
procurorulă Andronescu, învăța pe Eracle Petrescu de 
ață cu dânsulă, cu lonă Oroveanu, cum să spue că e 
casa lui Stoica Alexandrescu, etc.

Interogatoriulu lui Pompilie Stănescu.
Ca și ceilalți acusați, Pompilie Stănescu nu scie 

nimică de vr’ună complotă ală Oroveniloră, elă nici nu 
cunbsce pe Stoica Alexandrescu și nici prietenă cu 0- 
roveanu nu e. Face mărturisiri grave în privința poli
ției și a d-lui Populeanu, care ’i a făgăduită — ca și 
directorulă penitenciarului, slujbă și liberare imediată 
din închisbre, dâcă va spune că Orovenu e vinovată. 
Arată tratamentulă miserabilă din închisbre.

Cu acestea s’a încheiată prima ședință. 
Ședința dela 18 Decemvre 1886

La orele 12 ședința se deschide. Se introducă 
acusații. Se face apelulă nominală ală martoriloră.

După sferșirea apelului nominală ală martoriloră, 
d. Bosie, apărătorulă lui Stoica Alexandrescu, spune că 
pănă adl nu i s’a permisă sâ comunice cu clientulă 
său pănă aci și ca să i se dea voe, ca să comunice cu 
dânsulă în particulară.

D. Ioană Lahovari cere acâsta și pentru ceilalți a- 
cusațl. Voia se acordă.

La ora 1 ședința se suspendă pentru 15 minute. 
(Va urma.)

Ultime sciri.
Viena, 31 Decemvre. După unu (pară po

loneză niște trupe rusești concentrate pe la Har-, 
kow sunt îndreptate spre Kiew.

—0—
Ragusa, 30 Decemvre. Știrile ce spuneau 

că Muntenegrulu înarmâză, tindă a se confirma. 
Se atribue Muntenegrului intențiunea de a favo- 
risa o mișcare în Serbia în favbrea prințului Ka- 
rageorgevici.

—0—
Weimarif 31 Decemvre. Ună (Jiară din 

localitate semnalbză sgomotulă după care amba- 
sadorulu Rusiei, contele Schuvaloff, ar fi trimesu 
ună [cartelă (înscrisă, prin care se provdcă la 
duelu) contelui Herbertu de Bismarck.

—0—
Berlină^ 31 Decemvre. In conferințele mi

nistrului de resbelă cu toți șefii statului majoră 
s’a hotărîtă ca noile regimente să fiă îndreptate 
exclusivă spre districtele dela graniță.

—0—
Maimulți contraccii ruși au venită în Bucu- 

resci ca să cumpere cantități mari de grâu, scrie 
„Răsboiulă“.

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

BERLINtJ, 2 Ianuariu. — Cu ocasiunea 
jubileului de 80 de ani dela intrarea sa în ser- 
viciulă militară*).  Impăratulă a primită astădi 
pe toți generalii, comandanți pe corpuri ai ar-

*) In 1 Ianuariu 1807 prințulă Wilhelm, actualulă 
Impărată, a fost numită stegară în armata prusiană; în 
etate de 10 ani.

Ocupațiunea Țînțariloru: Mulți combină noțiunea 
„Română" cu noțiunea „ciobană“, basați pe falsa pre
supunere, că cei mai mulți dintre Români se ocupă cu 
păscutulă viteloră. Acesta însă nu e adevărată, căci nici 
a 20 parte nu suntă ciobani. Cei mai mulți dintre Țîn
țarl suntă negustori. Ei se distingă prin cruțare, fără ca 
să fiă sgârcițl, și suntă forte întreprinzători. In porturile 
mării mediterane pănă prin Egiptă, în Constantinopolă 
Bucurescî, Viena, chiară în Hamburg se află o casă în
semnată de comerciu în posesiunea unoră Țînțarl. Fru- 
mosă e, că ei, ori unde voră fi, au dorii de patria loră. 
Mulți dintre Țînțarl suntă meseriași: petrarl, cari se pri- 
cepă cu deosebire la construirea poduriloră și biseri- 
celoră ; argintari, cunoscuțl pentru dibăcia loră. D-nulă 
Veigand a avută ocasiune să vadă în Monastiră, cum 
erau în stare nisce argintari să facă lucrurile cele mai 
fine cu instrumente forte simple ; ca dovadă a presen- 
tată auditoriloră o brațletă de rară frumsețe. Femeile 
țesă cu deosebire covbre cu multă artă.

(Va urma).

matei germane, avendă în frunte pe prințulă 
..mperială, care a adresată împăratului unu dis- 
cursă căldurosă și patriotică, pe care l’a termi
nată dicândă: E ună principiu stabilită în Pru
sia, că nu există nici o diferință între poporă 
și armată, pentru că amândoi suntă gata a a- 
iăra patria, care a devenită, grațiă îngrijiriloră 
împăratului, bunulă comună ală națiunei întregi. 
Acâstă validitate a poporului nostru este garan
ția cea mai importantă ce avemă pentru măn- 
ținerea păcii.

Impăratulă a răspunsă prin câte-va cuvinte 
cordiale, și a exprimată mulțumirile și recunoș
tința sa tuturoră generaliloră și ofițeriloră, și a 
înbrățișată pe prințulă imperială și pe mareșa- 
ulă de Moltke, mulțumindă acestui din urmă 
jentru serviciile sale incomparabile.

Impăratulă Wilhelm a esprimatu în fine 
cătra toți cei de față speranța, că-i va revedâ 
în diua de anulă nou viitoră.

ROMA, 3 Ianuariu. — Palatulă prințului 
Odescalchi a arsă. Regele a alergată la loculă 
incendiului, încuragiândă pe pompieri la opera 
oră de scăpare. Multe colecțiuni de artă au fostă 

nimicite de flăcări. Paguba este enormă.

DIVERSE.
Mișeliă jidovescă. — Intr’unulă din numerile tre

cute «Liberalulă1 arată, că ună individă, Grimbergă, din 
lergul-Ocna, după ce visitase Iașulă ca pețitoră, logo- 
dindu-se cu o copilă de evreu, Beți Fener, și luăndu-i 
1,500 de franci din destrea ei, dispăru mai apoi, așa 
că biata fată amăgită îșl perdu facultățile mintale și va
gabonda nebună pe stradele lașului. Mulțumită investi- 
gațiuniloră poliției și parchetului, miserabilulă fu aflată, 
îlă acum e arestată și dată judecăței. ’Lă recoman- 
dămă „ilustriloră patrioțl« dela »Pester Lloyd,*  ca ei 
a rândulă loră să-lă recomande comitetului din Madridă.

Dramă familiară. — Din Bamberg se scrie cu 
data 24 Decemvre: Mare sensațimie și adâncă compă
timire a produsă o întâmplare tragică, ce s’a petrecută 
adl la amâ(jă în cimiteriulă de aci. Dr. Pfanenstiel, 
care cătjuse într’o grozavă melancolia din causa morții 
soției sale, se împușcă la mormântulă soției sale, după 
ce împușease mai întâiu pe fetița sa de cinci ani.

Proclamațiunî nihiliste. — Din Petersburgă se 
scrie cu data 27 Decemvre n: Trecătorii au fostă sur
prinși erl dimineță vâdândă o mulțime de placate mari 
și tipărite roșu, care provenâu dela NihiliștI și conțineau 
o proclamațiune nihistă. E de mirată, că placatele erau 
lipite pe casele celoră mai umblate strade din Peters
burgă. In proclamațiune se pune poporului rusă în 
perspectivă apropiata lui liberare de Țarulă tirană. Pro- 
clamațiunea p6rtă subscrierea: „Ispolnitelnyj komitet 
Narodnoj Woli*  (Comitetulă esecutivă ală Voinței po
porului.)

Daru de Crăciună. — Deunăcjile a fostă în Londra 
un procesă de divorță într’o familiă de frunte din Lon
dra. Lady Collin-Campbell era acusată de bărbatu-său 
pentru adulteriu. Jurații au achitat’o și așa divorțulă 
nu s’a pronunțată. Lady Campbell primi acum de 
Crăciună ună dară anonimă. Pentru descoperirea tri- 
mițâtorului, fratele ei Mr. Neptun Blood a pusă ună 
premiu de 50 funți sterlingl. Darulă constă într’ună 
cerbă de bronză, ală cărui capă pbrtă obrazulă lordu
lui Collin, er pe cornele cerbului erau săpate numele 
celoră 12 jurați, cari au achitată de adulteriu pe Lady 
Collin. Cerbulă stă pe ună postamentă de nikelă, care 
e împodobită cu însemnele ducelui de Marlborough, u- 
nulă dintre amanții ei. La primirea acestui dară de 
Crăciună, Lady Collin-Campbell a fostă apucată de ne- 
oricalele plânsului.

Pasiuni stranii. — Societatea alesă din Parisă a 
născocită ună nou soiu de distracțiunl în timpulă ernei. 
Domni și Dbmne pună .să se ilumineze bengalică, la 
bre anumite, canalurile-cloace, a căroră construcțiune e 
forte interesantă și, înarmați cu torțe, visiteză diferitele 
loră ramificațiunl. Stranii pasionați, înveliți în mantale 
lungi, care resistă umedelei, se scoboră în canalulu prin
cipală ; escursiunile se facă, negreșită, sub conducerea 
celoră ocupați la canalurl, debrece în limpă de plbiă 
seu stricându-se o țevă, escursiunea ar putea fi peri- 
culosă. ’Țî vine fbrte comică lucrulă, când audi în Bois 
de Boulogne strigându’șl două dame una alteia: La re
vedere adl dup’amecjă în cloace!

Rectificare. In Nr. 284 ală fbiei nbstre, la arti- 
cululu de fonda, colbna 2-a, rândulă 23 de susă, în locă 
de: poporațiunea flămândă să se citâscă: poporațiunea 
flamandă. — O erbre și mai neplăcută s’a străcurată în 
Nr. 286, pe pagina primă, unde la începutulă articulu- 
lui «Din camera română»: este a se ceti: Cu ocasiunea 
discusiunei, în locă de: Cu ocasiunea disensiunei.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 287. 1886.

Corsulft Ia bursa de Vlena Bnrsa de Bucuresci.
din 31 Decemvre st. a. 1886.

Rentă de aură 5°/0 . . .104 45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.45 
Imprumutulfi căilortt ferate

ungare........................151 05
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de osttt ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(3-a emisiune) .... 119 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

zniștt..............................104.25
Bonuri cu ci. de sortare 104.20 
Bonuri rurale transilvane 104,50

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vintt ung............................98.75
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.65 
Renta de arg. austr. . . 83 25
Renta de aurii austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................881 —
Act. băncel de credită ung. 303.60 
Act. băncel de credită austr.295.50 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Cota oficială dela 20 Decemvre st. v.
Cump.

Renta română (5%). . 91a/4
Renta rom. amort. (5%) . 93V)

» convert. (6°/0) . 86®/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/n) . . 102—

* h „ (5°/o) • 871/*
» » urban (7°/0) . . 101—
» * » (6°/0) . 94—
» , » (5%) . . 84i/4

1886.
vend.

92Va
94—
871/,
36—

103—
88—

102—
95—
85—

Sz. 4147/1886 tkv.
III.

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 17.1 /4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

17 —
2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Ianuariu st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45
Argint românesc . . . . , » 8.40 • 8.42
Napoleon-d’orI................. 9.93 » 9.96
Lire turcesc!..................... » 11.30 » 11.33
Imperiali......................... . > 10.30 • 10.33
Galbeni.............................. > 5.93 » 5.95
Scrisurile fonc. «Albina» 100.50 * 101.50
Ruble RusescI................. • . > 116.— > 117.—
Discontulă . . . » 7— 10°/9 pe ană.

Arverâsi hirietmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg mint telekkonyvi hatdsâg kozhirrd 

teszi, hogy Densusianu Aron vâgrehajtatdnak Grancea Iuon vdgrehajtâst 
szenvedo elleni 11 frt. tokekovetelâs 6s jârulâkai irânti vâgrehajtâsi 
ugyâben a brassâi kir. torvânyszâk (a fogarasi kir. jârâsbirâsâg) terii- 
letdn levo Marginân kozsâgâbe fekvo:
a mărgineni 191 tjkvben A, f. 
13 rend 2876 hsz. ingatlanra 11 frt.
14 2979/1 35 3? 17 33

16 3077A 35 35 17 33

17 n 3244/s 55 33 14 53

19 r 3562/2 35 33 14 53

20 r 3565 35 55 5 33

21 n 3660 35 33 3 33

22 3724 55 33 10 53

23 j, 3757 55 33 8 33

24 35 3803 ăs 3804 33 36 53

25 55 3889 55 3’ 3 33

26 35 3991/s 35 33 27 53

27 35 3992/a 55 53 23 ’ 3?

28 53 4005/a 33 53 23 33

30 35 4148 3? 33 4 33

31 rend 4177/1 hsz. ingatlanra 6 frt.
32 „ 4289 „ 15 „
33 „ 4575/a „ „ 115 „
34 „ 4664/3 „ „ 18 „
35 „ 4668 „ 10 „
36 „ 5229 „ „ 5 „
37 ,, 5422/a „ „ 6
kikiâltâsi ârban, tovâbbâ văgrehai-
tâs szenvedotulajdonât kăpezett vă- 
grehajtâsi zâlogjoggal terhelt ido- 
kozben Maria George Samuila Faina
tulajdonâba âtment a 
311 tjkvben A f.

mărgineni

1 rend 3066/s hsz. ingatlanra 64 frt.
2 „ 3241 „ „ 6 „
8 „ 4006/, „ 36 „

ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverâst korâbbi vev6' Mărgi
nean Simon veszâlyâre âs koltsâgâre 56 frt. 10 kr. bânatpânzânek el 
vesztâse mellett elrendelte, £s hogy a fennebb megjelolt ingatlanok a z 
1887 6vi Januar h6 10-ik napjân dâlelotti 10 drakor Marginân kozsâg- 
ben a falu hâzânâl megtartandd nyilvânos ârverâsen a megâllapitott ki- 
kiâltăsi âron aldl is eladatni fognak.

Ărverezni szândâkozok tartoznak az egyes ingatlanok becsârănak 
lO°/o vagyis 1 frt. 10 kr., 1 frt. 70 kr., 1 frt, 70 kr., 1 frt. 40 kr.,
I frt 40 kr., 50 kr., 30 kr., 1 frt., 80 kr., 3 frt. 60 kr., 30 kr., 2 
frt. 70 kr., 2 frt. 30 kr., 2 frt. 30 kr., 40 kr., 60 kr., 1 frt. 50 kr.
II frt. 50 kr., 1 frt, 80 kr., 1 frt. 50 kr. 60 frt., 6 frt. 40 kr., 60 kr. 
£s 3 frt. 60 kr. vâgrehajtatd, vagy helyettese kivâtelâvel kâszpânzben, 
vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott ds az 1881. 6vi november h6 l-6n 3333. sz. a kelt igazsâgugy-, 
ministeri rendelet 8. §-âban, kijelolt 6vad6kk6pes ârtâkpapirban a kikiil- 
dott kezehez lețenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ârtelmâben a 
bânatpânznek a birdsâgnâl eloleges elhelyezâsârol kiâllitott szabâlyszerii 
elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt, Fogaras, 1886. âvi Oktober h6 10. napjân.

A fogarasi kir. jârâsbirdsâg mint telekkonyvi liatdsâg.
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Deschidemll abonamentu

ie e e
I

1887 la
„Preotulu Românii."

Revistă bisericâscă, scolastică și literară.
Cursulă XIII. — Anulă 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 2s/< — 3’L c61e; și va pu

blica articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia 
mulțime de predice pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari.

Prețulă de abonam, pe an. întregu e 4 fi. — pentru România 
10 fr. — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali, 

și-’șî vorti pută procura cu prețuri reduse numerose

e a e

s e e e e e

pe anulu
„Amicult Familei."

Revista beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni.
Cursulă XI. — Anulă 1887.
Va eși în l-a și 15-a di a lunei în numeri de câte 2—3 cdle; 

și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii 
sociali, articlii sciențifici, amănunte de instrucțiune și distracțiune ș. a.

Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fi. — pentru 
România 10 franci — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în 
timbre poștali.

Abonanții voru primi unele premii de valore 
opuri din edițiunea nostră.

Coleetanții primescu gratis totu atu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimit*  gratis ori cui cere.

Tragemă mai departe atențiunea publicnlui nostru cetitorii și asupra tuturoru scrierilor^ apărute în 
edițiunea nostră și anunciate în urni catalogu deosebită ce se trimite gratis ori-cui îlu cere. Er în apropierea 
serbătorilorft Crăciunului și anului nou, ne luămu voiă a recomanda, pe lângă alte numerose scrieri pentru 
tinerime ce se află de vândare la noi, ca — daru potrivita de serbători — următorele Cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarul*  sufletului.
Carte bogată de rugăciuni și cântări bisericesc! fdrte frumosă ilus
trată. Numără peste 300 pagine. Prețulă unui esemplaru broșu- 
rată e 40 cr. legată 50 cr. legată în pânză 60 cr. legată mai fină 

80 cr. — 1 fi. în legătură de luxă 1.50—2.50.

Micul*  mărgăritar*  sufletesc*.
Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată, 
pentru pruncii școlar! de ambe sexele. Cu aprobarea Iurisdicțiunei 
sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplu broșurată e 15 cr. — legată 

22 cr., legată în pânză 26 cr.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu“ 
cumpără și acții dela „Albina/ „Furnica/

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe iedne fru- 
mdse. Prețulu unui esemplară trimisă franco e 10 cr.; — 50 
esemplare costau 3 fi.; 100 esemplare 5 fi. v. a. (Edițiune pentru 
gr-cat. și altă ediț. pentru gr. or. Să se noteze: care

Visul*
Prea-curatei și Prea-sântei născătdre de Dumnezeu, 
mai frumdse rugăciuni cătră Mama Domnului și 
nostru Isusă Christosă, cu ilustrațiuni. Prețulu unui esemplaru tri

misă franco 10 cr., 50 es. 3 fi. 100 es. 5 fi. v. a.

în Gherla — Szamosujvâr — Transilvania, unde se 
„Timișana/ „Ardeleana/ „Economului și „Transilvania/

edițiune se cere.)

urmată de cele 
cătră Domnulă
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Tipografia ALEXI, Brașovu.


