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Brașovâ, 12 Ianuariu 1887.
Strigătele de alarmă ale foilonî bisniarkiane 

în contra pregătirilor^ de răsboiu ale Franciei, 
ce se repetă eu vehemență totu mai mare, au 
câștigată o fatală importanță prin măsura anun
țată de curendu a opritei esportului de cai în 
Germania.

E sciutu, că asemeni măsuri să iau în tim
puri critice, în ajunulu unui răsboiu, când e 
vorba de-a împedeca ca statulu inimicii să-ai 
ia ntijldcele pentru înarmarea sa din propria 
țeră. De aceea scirea, că consiliului federalii 
german i s’a presentatfl propunerea de a se opri 
esportultl cailoru din întregii imperiului,- a pro
duși; mari îngrijiri pretutindeni.

Se află 6re Germania erăși în ajunulii unui I 
răsboiu cu Francia? Acesta este întrebarea, ce 
se aude adi în t6te părțile și la care nimeni nu 
este în stare să dea unu răspunsă categorică.

Cu încă Francia se înarmdză cu o grabă fe
brilă nu mai este ceva nou, tocmai așa de bine 
cunoscută ne este, că Germania emulcză cn Francia 
în pregătirile de răsboiu. Aceste pregătiri nu 
mai indică der atfi o situațiune estraordinară, din 
contră ele au devenită o regulă generală și se 
urmăză în t6te statele cu încordarea tuturoru pu- 
t.eriloră financiare.

Prin urmare faptulu că s’au esportatu în 
Francia mai multe mii de cai din Meklenburg 
și Vestfalia nu mai putea să bată la ochi. Cu 
atâtu mai multă a trebuită însă să surprindă ne
așteptata anunțare a măsurei de prohibițiune în- 
tr’unu momentu, când principele Bismarck a de
clarată în parlamentă, că are încredere în inten- 
țiunile de pace ale actualului guvernă francesă.

Ce s’a petrecută în filele din urmă, ce ară 
justifica temerile esprimate de organele cancela
rului germană ?

Francia nu a fostă niciodată mai moderată 
în relațiunile sale esteriore, ca tocmai acuma și 
pressa francesă a dată espresiune de curendu 
mulțumirei ce a produs’o în tfită Francia to
nală pacinică ală discursurilorii lui Bismarck. 
De altă parte ne este încă în viuă memoria asi
gurarea cancelarului germană, că Germania nu 
va ataca niciodată pe Francesî, decă nu va fi 
mai nainte atacată de denșii.

Se mai susține, că măsura prohibitivă me
morată s’a luată cu scopu de a ușuia propa 
ganda electorală în favdrea guvernului germană 
In curendu se voră face, precum scimă, nouă 
alegeri pentru Reichstagulu din Berlin și se 
crede, că principele de Bismarck voiesce să în- 
fluințeze opiniunea publică în favdrea septena- 
tului, alarmându-o cu periculele, de caie ar fi 
amenințată Germania dm afară.

Der nici acestă părere nu p6te esplica în
destulă procederea guvernului germană față cu 
Francia, dedrece nu se p6te admite ca pentru 
scopuri electorale să se facă unu pasă de natură 
a turbura relațiunile și așa încordate între cele 
două state apusane.

Trebuia să se gândescă guvernulă germană 
și la impresiunea, ce-o va produce în Francia 
oprirea ezportului de cai și care va face numai 
să crescă neîncrederea și să se escite din nou 
pasiunile abia adormite în sînulu națiunei fran- 
cese. De aceea ne temernă, că scopulu lui Bis 
marck este mai multă de a ațîța pr Francesî, 
decâtă de a face propagandă electorală.

Englesii pare că au înțelesă intențiunile 
cancelarului germană, căci cjiarele din Londra se 
grăbescă a secunda organele berlinese în strigă
tele loru de alarmă din pricina înarmăriloră 
Franciei. „Morning Post“ trage la îndoială in
tențiunile pacinice ale Franciei și pretinde dela 
Francesî ca să înceteze cu înarmările și să nu 
mai lucreze 41 Ș1 ndpte în arsenalul! la fabri
carea pusciloru de repetiția. O pretensiune a-

eăsta, care n’are nici unu înțelesă pe câtă timpă 
nu s’ar lua și în celelalte state măsuri egale 
spre curmarea pregătiriloru de răsboiu.

Nu scimă unde voră mai duce pornirile can
celarului germană, scimă însă că la vr’unu bine 
de sigură nu voră duce. Umilă din diarele in
dependente germane „Vossische Zeitung'1 constată 
cn dreptă cuvântă, că resultatulă „iritațiunei ar
tificiale" ce-o produce atitudinea guvernului ger
mană și a oficioșiloru săi, va fi, că în urma ei 
voră suferi interesele poporului germană ca și 
ale celui francesă.

Deputațiunea bulgară ia Roma.
Corespondenltilă diarului »Neue Ir. Presse» a avută 

la Roma o întrevedere eu d. Kaleev. Cu acestă ocasiune 
delegatuiă bulgară s’a esprimată, că primirea ce le-au 
făcut’o toți Italienii, cu atăta simpatiă, a întrecută lăte 
așteptările deputațiunei.

, D-ta sen ce voim, — clise d. Kalcev.— Decă ne am 
li avută numai pe noi in vedere și nu ne-amti fi stră
duita se incungiurămă ună răsboiu europeni), amă fi 
realesă pe piincipele Alexandru, căci nu vomă uita nici
odată, că densulă ne-a dată unirea și libertatea... Der 
pentru ca să facemă plăcerea Țarului, care ne-a pără
sită, amil alesă pe cumnatulă Țarului, pe Valdemar. 
Țarulă a cerută cu iote acestea retragerea reginței, disol- 
varea Sobraniei și nouă alegeri.

.Acum suntemă gata să primimă ori-ee propunere 
rațională, pe care ne-ar face-o guvernulă din Peters- 
burg, der cu două condițiunî: ănteiu, ca independința 
nostră să rămână neatinsă, și ală doilea, ca se nu fnnă 
lăsați pradă anarchiei; cu alte cuvinte: nu putemă primi 
cererea, ca disolvarea Sobraniei și retragerea reginței să 
urmeze imediată una după alta. Regința nu pote să de
pună puterile saie decâtă in manile Sobraniei, care apoi 
va putea să numescă ună nou guvernă, care bine inie- 
lesă va trebui să represinte dorințele naționale, vomă fi 
gata să chiămămă și unulă său doi Zancoviști. Asigu 
rânduse in chipulă acesta liniștea țârei, se va putea 
tpoi procede la nouă alegeri pentru proclamarea princi
pelui. . Din Constantinopole ne-a sosită astă nopte o 
depeșă, prin care ni se spune că marele viziră ne așteptă 
cu nerăbdare. Turcia prin actuala ei bună-voință incura- 
giazi Bulgaria la cele mai pacinice speranțe....

„(barele publică scirea, că cornițele Șuvaloff a ob
ținută învoirea Germaniei pentru ocuparea Bulgariei. Nu 
credemă să se hotărască Rusia alâtă de ușoru la ună 
asemenea pasă; pentru că mai ântăiu ocupațiunea ar li 
casus belii pentru Austriaj; ală doilea, pentru că Rusia 
ar avea contra sa și pe Serbia, Bulgaria, probabilă și pe 
România și de sigură și pe Turcia. Credeți-mă: totă ce 
a făcută Sultanulă nu dovedesce nimică. Primulă Cazacă, 
care ar trece granița, ar sili pe padișahulă să declare 
răsboiu Rusiei, pentru că astlelă cere tradițiunea, reli- 
giunea și opiniunea publică a imperiului turcesc, și tocmai 
pentru acesta credem că pacea va fi manținută. Noi nu voim 
răsboiu; decă l’amă voi, n’amă avea decâtă se revoltămă 
Macedonia, care este in stăpânirea nășiră. Nu facemă 
insă acesta. Noi voimă ună principe, care să ne ințelegă 
și să se potrivăscă cu caracterulă nostru națională; voimă 
prin urmare ună europeană, der nu unulă din Asia».

Francia și Germania.
De când cu cumpărările cele mari de cai, scânduri, 

bârne și materiale pentru prepararea materiei esplosi- 
bile >Melimta," ce le face Francia nu numai in Germa
nia, ci și in alte părți, se consideră în cer urile politice 
înalte din Berună siluațiunea ca seriăsă. In aceste cer
curi nu se tămuesce, că punctele întunecose, ce s’au ob
servată de câtva timpă, s’au grămădită la ună locu for- 
mându ună norii amenințătorii. Tonulă pacinică — 
dică ele — ală pressei francese n’a putută produce nici 
o liniștire, deorece losinca «liniște și moderațiune» s’a 
dată in gura mare și in modă demonstrativă înaintea 
intregei Europe. Cei din Berlină așteptă să vecjă, că 
ore guvernulă francesă pote ori nu se dea o declara- 
țiune plaustbtlă pentru marile ei cumpărări de scânduri.

„Standard», organă oficiosă din Londra, încă gă- 
sesce, că actuala situațiune e critică. Elă dice că ceea 
ce a cerută Bismarck in Reichstag și apelulă ce l’a fă
cută elă la patriotismulă poporului germană dovedescă 
că în re imperiulă germană și între republica francesă 
esistă o dușmănia, care nu se pdte șterge decâtă prin 
sânge.

Soiri militare.
Austro-Ungaria. Arsenalulă din Viena are lipsă 

mare de lucrători. Cu deosebire curelarl, șelari, cismari 
și croitori se caută.

România. »Epoca» află, că guvernulă a coman
dată la o fabrică germană 6000 de pusei cu repetițiune. 
Cu asemenea pusei voră fi armate mai ănteiu regimen
tele 1, 2 și 3 de liniă și bafalionulă 3 de venători. — 
Ministrulă de răsboiu cere ună credită dc 5,000,000 lei 
pentru cumpărare de materială de răsboiu.

Francia. „Nordd. Allg. Zeitung" confirmă, că in 
Alsacia, anume la Zabern, Romansweiler și valea Breuseh 
se cumpără o mulțime de scânduri și bârne pentru 
Franța, spre a se construi barace militare la granița mi
litară. Dela Bomansweiler au plecată deja cinci vagone 
ia Nancy și patru la Verdun ; și in alte locuri din Al
sacia se încarcă din acestă materială. Numita foiă trage 
următorea conclusiă: Prin urmare nu încape îndoială, 
că Franța concentreză la graniță mai multe trupe de
cât ă ce potă avea locă in cetățile și garnisănele de acolo. 
De asemenea se cumpără de agenți francesi eterulă și 
nuciosa din Germania necesare pentru fabricarea mate
riei esplosibile «Melimta".

Liniile ferate belgiane au transportată in aceste 
dile o mulțime de cai, veniți din Danemarca, pentru 
Franța. In tote (filele sosescă la Liege transporturi de 
cai. 0 foie din Lyon telateză, că poliția a arestată acolo 
pe doi individi, considerați de spioni Acum câteva (file 
trei persone au descinsă la ună otelu aprope de casarmâ, 
unde e bataliouulu de venători 28. Acei străini au oferită 
unui soldată o sumă mare — se (fice că 20,000 franci 
— pentru o pușcă de repetiția de modelă nou cu car
tușe Soldatulă a dală străiniloră o întâlnire la o be
răria, der avisâ poliția, care aresta .pe doi străini. Ală 
treilea a scăpată. Unulă dintre cei arestați dice că se 
numesce Sydney din Londra, er ală doilea ar fi servi- 
torulă lui. Se crede că numele e falsă. S’a făcută o per- 
chisițiă minuțiOsă în camera locuită de străini.

Germania. Societatea patriotică a dameloră din Ber
lină a ținută în Berlină o ședință sub președința împă
rătesei. „Nordd. Allg. Ztg.“ întituleză relația despre acăstă 
ședință: „Mobilisarea Crucei Roșie» și dice, că oștirea 
va avea pote in curendă trebuință de ajutorulă și soli
citudinea asociațiuniloră voluntare pentru îngrijirea bol- 
naviloră.

Anglia. Se anunță din Svedia, că guvernulă en- 
glesă, a comandată cantități mari de projectile eplosibile 
la manufactura din Stoekholm, care lucreză di și nopte 
la esecutarea ordineioră prinrte. Două mu projectile voră 
fi îmbarcate pentru Londra peste câteva (file și alte optă- 
spre-(|ece mii la sfârșitulă lunei.

Belgia. Ministerulă de răsboiu lucreză cu mare 
grabă planurile de mobilisare, Antwerpenulă se pune cu 
zelă în stare de apărare, institutele de uniformare suntă 
grămădite cu lucrulă, fabrica de tunuri din Luttich lu
creză (fi și nopte. In tdtă țera se conscriu vitele și alte 
provisiuni de inijloce de traiu, ca și cum Belgia s’ar afla 
în ajunulă unei espedițiuni. Până acum pote că s’a și 
adusă legea asupra esportului cailoră și asupra rechisi- 
țiuniloru militare in ca«ă de răsboiu. Statulă majoră ge
nerală a dată ordină să se formeze la granița sudostică 
două tabere întărite.

Grecia. Guvernulă tracteză cu întreprinzători bel
gian! pentru construirea căii (erate Missolunghi-Arta, 
care e importantă din punctă de vedere strategică, de- 
drece acestă cale ușureză ună eventuală mar.șă la gra
nița epirotă.

Turcia. Sultanulă s’a decisă pentru introducerea 
puscei Mauser în armata otomană și a dată ordină să 
se incheiă unu contractă de liferare a 500,000 de ast- 
felă de pusei, cu prețulă de 500 piaștri pușca.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă de comunicațiune Baross a ordonată 

ca să se începă câtă mai curendă cu instruirea alter 
nativă a funcționariloră dela poște și telegrafe. .Sudung. 
Lloyd» anunță, că la 1 Februariu voră începe cursuri 
speciale in Pesta, Timișora și Agramă, care voră dura 
patru luni, atâlă pentru funcționarii de poște, ca să în
vețe serviciulă telegrafeloră, câtă și pentru funcționarii 
de telegrafii, ca să învețe serviciulă poșteloră. E vorba 
de întrunirea poșteloru cu telegrafele.
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La terminarea căii ferate Murișii—Ludoșu -Bis
trița se lucrâză cu mare grabă, așa că la 1 Noetnvre 
a. c. se va pute preda comunicațiunei.

—x—
La balulă curții din JTenii, ce s'a dată in dilele 

trecute, d. Kalnoky a presintală Mnestății Sile pe d. 
Carolii Demetriade, locotenentă de vânători in armata 
română. D-lă Demetriade a fostă in vâra trecută multă 
timpă in Brașovă, luândă parte la lucrările de triangu- 
lare, dedrece d-sa urmeză cursulă institutului geografică 
din Viena.

—x—
Ca ună laptă de rară eventualitate serie «Kolozs- 

var< , că căpitanulă poliției din Cașovia, cu numele 
Lokhorn Janos, despre care dice că, deși după naționa
litate este ună «Maghiară* cinstită, totuși a fostă dis
tinsă din partea Țarului rusescă cu ordinulă Sân'ei 
Anna cl. 111, din eausă că a descoperită pe nisce falsi
ficatori de ruble rusescl. — Lokhorn și Unguri!! De unde 
și pănă unde ?

—x—
(fiarele franceze ne spună, dice „România Liberă-. 

că contesa de Beausacq (comitesa Diana, care a scrisă 
«Maxime ale vieții)* întrunise in salonele sale. Duminecă 
in săptămâna trecută, o societate alesă pentru a asculta 
citirea unei poeme a Reginei României—Carmen Sijlva—. 
„Iehoi>au, tradusă in versuri francese și recitată de d-șora 
Văcărescu, o tânără poetă cu multă viitoră. D. Kasilie 
Alecsandri și alți membri ai coloniei române din Parisă 
asistau la serbarea acesta. D. Sully-Prudhome a fostă 
celă dintâiu, care a aplaudată eleganta și fidela traducere 
in versuri esce'ente. Ună albumă cu armele Reginei 
primea numele tuturoră auditoriloră care i se adresau 
și d. Luis Ulbach fusese însărcinată cu deosebire de 
Regina României printr’o depeșă, ca sâ’i trimită darea 
de semă a acestei citiri interesante.

—x—
Se vorbesce că pe la inceputulă Dinei Martie va 

sosi in Bucuresci generalulă Brialmont pentru a inspecta 
din nou lucrările fortificațiuniloră capitalei, spună diarele 
bucurescene.

—x —
Ilarele din Bucuresci. spună că negociațiuntle pen

tru ineheiarea unui tractată de comerciu intre România 
și Turcia au ajunsă la bună sfirșită și că inslrumentulă 
definitivă nu va intârdia d’a fi semnată. Să dice chiar 
că in cursulă săptămânei acesteia celă m ii târuiu, trac- 
tatulă va fi supusă Camerei.

—x—
Societatea polonă-cehă-slovacă «Biesiada* din Bu

curesci va da la 16 (29) Ianuarie ună bală in salonulă 
marelui hotelă de France. Afară de danțurile naționale 
polone, se voră juca dauțurî românesc!.

—x—
Stanleij a plecată din Londra. Producându-se nouă 

esitărl in privința drumului ceva trebui să urmeze spre 
a da ajutoră lui Eimin Bey ; d. Stanîey se va duce mai 
ânteiu la Zanzibară. Acolo va lua o hotărire definitivă. 
Elă e totă de părere, că ar fi mai preterabilă să frecă 
prin Congo.

Execuțiunile în comitatiilu Turda-Ariești.
Brașovu, 1 1 (23) Ianuarie a. c.

Voimă să dămă astădi o mică probă despre „pro
gresele economice» cu care s’au lăudată vorbitorii pârli

dei tiszaiste în cursulă desbalerei g‘iicrale asupra bu
getului.

Decâ va fi înaintată lăranulă malerialice<'-e pretu
tindeni așa ca in comitatmă Turda-Arieșă, afonei po|>o- 
rațiunea statului nu va ajunge niciodată la a c.< bună
stare, ca să se p6tă urca in viitură, cum -i-a r-sprimată 
speranța d-lă Tisza, și dările directe.

Piiblicâmă mai josă ună eatalogă ală neno o ițiloră 
țărani din comitatmă Turda-Arieșă, cari, remaindă in 
restanță eu plata contribuțiunei, suntâ amenințați 
cu vinderea mo.șieloră prin licitațiune publică, in 
decisiunei comitetului administrativă coinitatensă. 
pulă licitâriloră proprietățiloră a 94 de economi 
este deja ficsată, ele se voră începe deja în luna lui 
Februariu a. c. Până acum au fostă in acestă comi
tate puține cașurile, când pentru restanțe de dări și îm- 
posite s’au vândută proprietățile biețiloiă omeni, der in 
urma ordinațmnei ministeriale din luna iui Oriomvre 
1886 licilaliunea trebue negreșită se se intemple și ast- 
felu proprietățile funduare a 94 de țărani suntă in a- 
jună de-a : e vinde cu toba.

Despre cașurile, in cari se vinde averea mișcătore 
a țăramloră pentru restanțe de eoniiibuțiune cu prețuri 
de totă bagatele, nici nu mai voimă să vorbimă. Aceste 
sunlu cașuri de ,lote diiele, in 
nu mai puțină ca și in alte 
pierde prin vinderea viteloră, a 
niloră sale putința de a-și mai 
șioră și ne mai putendu suporta greutățile dunice își 
pierde in cele din urmă și proprietatea, ce i-a mai ră
masă și pentru care alâtu de multă a asudată elă și pă
rinții săi în brasda domnescă.

Ce. 94 de țărani, a căroră proprietăți suntă ame
nințate cu vendarea, voră fi cea mai mare parte dintre 
cei ce totă in urma esecuțiuniloră și-au pierdută averea 
mobilă și acum nu mai au cu ce să ’și ajute. Este de 
observată insă că, precum arată numerii dm cărțile fun
duare, prețuia proprie-ățiloru. ce suntă a se licita, in- 
t’ece cu multă prelensiumle de 90*/0 dare fonciară res
tantă și de lO’/o ta.-se de timbre.

In fața împrejurărei, că conformă ordinului minis
terială lieifr.țiunea trebui să se țină neapărată, este în
spăimântători! a vede că pentru nisce sume bagatele de 
7 fl. apoi de 10—13 fl. se vândă moșiile biețdoră omeni. 
Din catalogată de mai josă se vede afară de acesta că 
cei mai mulțl datorescă dela 10—30 fl. v. a. puțini suntă 
datori peste 50 fl. și și mai puțini peste 100 II.

Este acesta o calamitate, care trebue se ne pună 
pe gânduri, deărece cei loviți de sdrte suntă, preejin ve- 
demă, aprope toți Români. Dela cine să aștepte (ăranulu 
nostru ună ajuioră câtă de mică in strîmlorarea sa decă 
nu dela ai săi, cari suntă înzestrați eu mai multă avere 
și învățătură?

In ceea ce privesce comitatulă Turda-Arieșă mai 
mulți Români de a< olo au luată o salutară hotărire, care 
pote aduce multă ușurare și poporului română dela țeră. 
înțelegeau! înființarea institutului de credită și economii 
• Arieșanu,’ eu reședința in Turda.

Cei 94 de țărani, cari suntă în periculă de a-și 
perue mo.șiele. primindă creditulă necesară dela ună a 
semenea instituia și ar pute scăpa de siguri! cei mai 
mulți proprietățile. Adevărată, că ar trebui să hipole- 
ceze realitățile loră pentru sutneie, ce le-ari! redica, der 
în împrejurările de adi acestă credită ar fi ună mare 
bine pentru ei, căci și-ar pute plăti darea și eu ce le-
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Turda-Arieșă 
Țăranulă i.șî 

și a provisiu- 
imca sa mo

■ ar mai rămâne ar mal pute lucra si in ■ idori! pămân
turile lo ) cu speranță de scăpare.

întreprinderea Româniloră din l'ur la auȚniă că
■ este aprope de a se realisa. S au subs'-i i.-.ă dej t peste 
• 400 de acțiuni ș- simtă speranțe fundale că și resinli!

aeținniloru până la o milă va fi in cureudu subsemnată. 
Capitaluli! de 50,000 fi. (1000 acțiuni â 50 11.) este des
tulă de modestă pentru trebuințele Româniloră din Turda 
Arieșă. Ar fi de dorită ca Românii cei cu dare de 
mână să imbiățișeze întreprinderea Româniloră din Turda 
și prin subscrierea de acțiuni să facă posibilă câtă mai 
grabnica înființare a „ Arieșanei. “

Lăsămă să urmeze catalogulă vândăriloru, despre 
care amă vorbită mai susu :

Numele iiidividiloriî, a cârtirii proprietăți se vorfi 
licita pentru restanțe de dare.

Lăsămă sâ urmeze în rendâ numele împreună cu suma res
tanței de dare. 6r cifrele din parantese vorfi arăta numerulii cărții 
funduare, sub care este indusă proprietatea.

Din Iclandulă mare: Sebedană luonă Roșu 79 II. 
89 cr. (121); Turcii Simiorn! 17 (1. 60 cr. (158); Șasea 
Inonuță 37 fl. 43 (46): Fiiipu Todoră a lui Vasile 36(1. 
80 cr. (21). — Din lelăndelă : Gliga luonă Ciclii 16 fi. 
45 cr. (121): B ita Andronicu 27 fl. 46 cr. (111); Văi- 
deană luonă Giorbu 17 II 53 cr. (113). Vâideanil luonă Ge- 
rasimă 29 fl 3 cr. (20); Popii Nastasia I. luonă 41 11. 23 cr. 
<21); Murășmă Siefană Păcurară 25 fl. 93 cr. (124); 
Momeam! Todoră a ()ni<hii 32 fl. 45 cr. (45). — Tri- 
fiiiă sui-erioră: Șiuleu Demiană și losifă 35 fl 28 cr. 
,67). — Sânrnărghita- Soca> iu luonă 22 fl. 97 cr. ; Gâm- 
piană Niconil 113 fl. 98 cr.(46). — Dileulă română: Car- 
saiă Alexandru 66 fl. 39 cr. 235 ; Păcurarii Simionă 
96 fl 6 cr. (Offi — Grindă: Căpușană Vasilie 109 fl. 
62 cr. (*2). -

Sânmărlinulă deșertă: Tirnbură Ziharie 17 fl. 65 
cr. (16). — Vaidasigă: lliriană Iacobă 45 fl. 12 cr. 
(58); văd. luonuță luonu 93 11. 13 cr. (52); Urcană 
luonă 17 fl- 10 cr. (59); Grindiani! liie 27 11. ;5 cr. 
(56). — Chimitelnieulă de Câmpiă: Lungii Ștefană 40 
fl. 48 cr.; Moldovană luonă 34 fl. 59 cr. — Lita ma- 
giară: Zor Marton 28 II. 41 cr. (11); ,’dihâly .Jânos 63 
fl. 3 cr (18. 58. 59); Boldizsâr Istvâu 27 fl. 63 cr. 
(42;; Czâko Ist van 18 11. 1 cr. (12).

Ciugudiulă superiori!: Gârbovanu losifă 79 fl. 11 
cr. 20): Gâibovană luonă 61 (1. 11 cr. (21); Gârbo- 
vanti Simionă 56 II 29 cr. (36 I); Ferite l/'onlie 68 fl. 
22 cr. i27); ............................ ....
luonu 49 fl. 7 ei 
(33): Fertie Ilie 
Simionă 1. Mateiu 
Napă Costam! 72 fl. 
luonă 47 fl. 53 cr. 
26 fl. 17 cr (631: 
Rotară Tănasie 21 
râbană Vasihca 32

Nico-il Todoră 60 11. 69 cr. (57); Nic.drâ 
:r. (56); Gârbovauă Vasilie 60 11. 46 cr.

63 II. 17 cr. (22). — Agrișiu: Micu 
56 fl. 29 cr. (159) — Măgherușă: 
. 55 cr. (70). — H-lgim.ișă: Olană 
(146, 16 124. 131); Rotară luonă
Dumitru Gavrilă 36 fl. 69 cr. (83) 

ti. 98 cr. (76). — Măgherușă: Dâ- 
fi 7i cr. (60). — Asmipă: German 

Fi'ipă 54 11 2.5 cr. (119); ȘiporO Grigore 121 
(’9); Ș pori! Alexa 31 11. 41 cr. (36).

Ciugudiulă inferiori!: Miclâușu Mana 147
(92); Miclăușă Petru 65 11.
Mardană G.ivrili 31 (1 3 <-r.(160): Teheiu Simionă 19
11 16 cr. (6); Abod Zsiga 13 fl. 94 cr. (43); Zahu Si 
mionă Lungu 15 fl. 15 cr. iii). —Șitmegă: Popa Petru 
32 fl. 16 cr. (8. 10); Popa Lnca 68 fl 12 cr. (38-; 
Cordișă Ștefană 53 II 11 cr. (30); Cordișă Nichita 
108 II. 5 cr. ( 9): Blași! losifă 68 fl. 86 cr. (12): More 
Natasia 117 fl 81 cr. 124); Popă George 40 fl. 98 cr. 
(3>); Hidegă George a Luihti 103 fl 25 cr. (43); Popă 
Simionă 77 (I. 25 cr. (5(i); Popă Precubă 125 II. 99 cr. 
(6). — Ciurila: Iepure Dumitru și Filipă 327 11.54 cr. 
k4). — Măgherușil : Văcari! Mihailă 20 fl. 2 cr. (64). -- 
Șieulia de Câmpiă: Ruso Dimie 65 11. 90 r. (98, 212 .

Cicudiulă de Câmpia: Vlas i Iosifu 100 II. 35 cr. 
(368)t --- Bogata de Mureșfi: Nagy Istvâu 104 11. 9:5 
cr (98). — Șeulia de Câmp ă: I lăndană luon 24 11 55 
cr. 120). --- Mălinei: Seleșană Lazară 153 II. 54 cr. 
(4) Sălciua inferioră: Bercia Todoră și soți 107 11. 4

45 cr (92 .

ți. 87 cr.

fi 53 cr.
Ilâișăra;

FOILETONU.

Notițe istorice și etnografice despre 
Bulgaria.

(Urmare.)

Cum că ună poporă, care a stată sub o apăsare 
atâtă de despotică cinci vecuri, n’a putută lua ună a- 
vântă spirituală și materială mai înaltă, putemă înțelege 
fdrte lesne.

Mai nainte s’a imputată poporului bulgară prostia 
și lașitate. Cele mai noue evenimente insă, cari s’au pe
trecută intr’ună timpu atâtă de scurtă înaintea ochiloră 
noștri, au arătată, că aceste insinuațiuni suntă puțină 
întemeiate.

A forma o judecată definitivă, despre caracteruiu 
unui poporă întregă, este totdeuna ună lucru cutezată, 
și anume celui, care călătoresce ca in fugă prin țeră, 
trebuie a i se recomanda multă precauțiune.

Așa s’a întâmplată tare de multe ori, că in foi și 
scrieri periodice germane de însemnătate s’au esprimată 
cele mai neesacte judecăți despre poporulă bulgară, și i 
s’au atribuită și scornită totă felulă de scăderi.

încă de timpuriu au fostă siliți mulți Bulgari să pă- 
răsescă țera din causa grelei împilări a Semi-lunei, emi- 
grândă cari in cătrău putură. In învecinată Român'ă 
căutară și afiară mulți o a doua patria. Aci iuseră bine 
și bucurosă văcjuți diligenții și neprelențioșii Bulgari atâlă

de Boieri câtă și de intrega poporațiune. Suntă iiresce 
și pe țermurele bulgari! ală Dunării în numără însem
nată sate cu poporațiune întregă românescă. Unae Bul
garii trăescă pentru durată împreună eu poporațiunea 
românescă, ei adopleză lesne limba românescă și mo
ravuri românesci, ba în cele din urmă devină chiar 
Români; în vreme ce aceștia nu pre arată aplicare să 
se contopescă intro naționalitate străină, seu să se sub- 
ordineze aceleia.

Este bătătoră la ochi, că nici ună esemplu nu a- 
flamă in istoria, care să ne arate, că Românii cu Bul
garii s’ară fi aflată vre-odată in stare de dușmănia.

Și in timpulă celă mai nou au arătată Românii cele 
mai căldurâse simpatii pentru Bulgari, precum s’a ma
nifestată acesta intr’ună modă îmbucurăloră cu ocasiu- 
nea trecerii principelui Alesandru prin Bucuresci.

Se înțelege de sine, că mai multă motive politice 
facă pe aceste două popdre vecine să se alipescă strinsă 
unulă de altulă și in chipi lă acesta să se inlărâseă re
ciprocă. Interese comerciale divergente abia voiă pute 
slăbi încât va legăturile de amicițiă, mai alesă dăcă Bul
garia va rămâne ună principatii auionomu. Chiar o 
Marea-Bulgaria n’ar ave pentru poporulă română ui. I 
ună periculă ca minare, fiindă că aspirațiunile Bulgari- 
loră se polă îndrepta numai spre medă-di.

II.
Tablouri din Bulgaria.

Suntă mai multe luni de dile de când ochii inlre-

gei lumi civilisate suntu îndreptați spre evenimentele din 
Bulgaria, unde ună poporă iubitori! de libertate trebue 
să se lupte in contra maliției moscovitice. l’erseveranța 
și bunulă tactă, cu caii s’a purtată aeâslă luptă neegală 
de regenții bulgari pănă ai.uma, trebue să insufle mare 
respectă fiă-cărui privitorii nepreocupată față cu ună po
poră, care a trăită atâtea sule de ani sub jugulă degră- 
dătoră alt! neomenosului Turcă, și căruia 1 s’au detrasă 
sistematică chiar și cele mai simple injloce de cultură, 
și care totuși nu s’a. cufundată intr’ună noenă necurabilă, 
ci a păstrată în sine ună sănătosă embrionă de putere 
de cultură, embrionă pe care l’a adusă scurta rassă de- 
libertate sub regimulă multă iubitului său principe la cea 
mai puternică desvoltare.

Prin întâmplările de acuma din Bulgaria s’au dată 
de golă pe deplină chiară și pentru celă mai scurtă de 
vedere scopurile finale ale politicei rusescl.

Rusia voesce mai nainte de t<5te, ca in drumulă 
său spre Cumtanlinopolă să nu mai găsâseă nici o pie- 
decă, și pentru aceea ea uresee orice ținută independentă 
a popdreloră balcanice. S’ar crede, că Rusia n’ar ave 
de lipsă să mai umble după cuceriri de țări nouă. Dâr 
ce plătescă nemăsuratele țări pănă la Uralîi și pănă lă 
Caucasă în asemănare cu țările, cari se întindă dela Du
năre pănă la Bosforă situate fiindă atâtă de imposantă, 
și cari asigură fiă-cărei puteri, care le posede, posițiunea 
de putei'e universală ?
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cr. (167). — Agrișiă: Muntână Crăciun) 14 11 13 cr.
(57); Mânu George 11 fl. 41 cr. (110''.— Măgheriișă : 
Muncaciu Ignat0 11 fi. 65 cr. (46).— Hâglinașă: Nuțu 
luonă I. Dănilă 36 (I. P', cr. (73); Dumitru luon Luca 
10 fl. 50 cr. (404 - -Dâmbrău: Tătară Vasile 19 fl. 78 
cr. (83); Tătară luonă 11 fl. 46 cr. (191); Cornia luonă 
21 fl. 27 cr. (69): Cornea Ștefană 19 fl. 1b cr. (71); 
Cnrnea Todoră 14 fl. 9 cr. (70); luonașă luon 34 11. 
96 cr. (92. —- M.ilia-.iu: l’opa Vasiliia 13 II 10 <t. 
(118' — Hăglmașă : Moldov ină P inteliinonă 32 tl. (11); 
Bariu Todoră 37 II. (93); l’op.i Pavelă 26 II. 35’'a cr. 
166): Nano Gngore jun. 30 II. 22 cr. (23); N .nu Gri 
gorie I. Pavelă 30 fl. 62 cr (17), Nană Geo ge 13 II. 
34 cr. (61); Popa InonO 7 tl. 18 cr (66). — Măgherușă : 
Darabană l’elrea 25 11 74’ s cr. (60): Napă Antonie 68 
fl. 97 cr. (31) -■- Agnșiu: Bologa Todoră a Monulul
52 II ’>1 cr. (75) Carnia Triforă 25 II, 79 cr. (96) — 
Șieu.șa: Bonta hainii 75 II. 30 cr. (8).

COMASSARILE.*)
C'tunassarea (întrunirea) piinu’iitului din țera Oltului. 

Studiu economicii, de (>. Jl.
iUrmare și fine.)

Unii < asă forte instructivii pentru agricultori s’a 
ivită in Erancia. unde direcțiunile a două căi ferate, 
plantândă dealungulă liniiloră ferate Drăcilă, au infectata 
cu rugina bucalele pe mai multe milurl pătrate, causândă 
agrieultoriloră pagube enorme, inedit) in fine se vâdură 
silite sfi sacrifice banii cheltuițl și să distrugă plantațiu- 
nile. Acestă casă e încă unii seninii destuii) de instruc
tivii pentru agricultorii noștrii, ea in juruit) sămenături 
lori) să nu sufere nici o buruiană și nici unii arbuști) 
nefolositorii, ci terenuli) destinații pentru plantele agri
cole să fiă ocupații numai de ele. Cu totulil altceva 
insd este, când acești arbori și arbuști au o menire ore 
care, fia ca sd fere-că plantațiunile de vite și de omeni, 
fia ca sd le fereseă mai cu semă de vânturile și visco
lele cele reci dela metjă-nopte și răsărită. Și atunci 
inse e de preferiți! salcâmulil, seu spinală, duduia ele., 
cari nu surită dăunose culturiloră și aduci) și unu fo
losi) însemnată chiar și prin len.nulă loră. care e bună 
pentru diferite lucrări. Tolă acesta este de disă și in 
privința hvetjiloră. pășuniloră și grădiniloră, adecă din 
ele incă sd dispară ori și ce tufă nefolositor?, ori ce 
arbustă seu buruiană, dâcă nu cumva este cu totală in
dispensabilă, de esemplu la apele curgdtore pentru con
servarea malului, pentru folosirea unoră prunduri etc.

In privința pâduriloră e neapărată de lipsă ca de
vastarea lorii sd înceteze și ele să servâscă numai pen
tru producțiunea de lernnă, și anume pe câtă se p6te 
a lemnului de folosă, — ștejară și bradă — și acesta 
atâtă in interesulă generalii, câtă și ală partieulariloi ă 
pentru reguiarea umidității și a temperaturei. Din con
tră, urniăndă cu devastarea loră de până acum, ba in 
urma exportului de iemnu, sporită numai in timpă de 
10—20 an)t o sd se intemple aceea, ce s’a întâmplată 
și in alte țări, ca sd dispară pădurile și in loculă loră 
sd rămână dâlurile gole, er ca consecință inundațiuni 
peste inundațiuni, urinate apoi de secete cumplite de 
câte 10—12 săptămâni și mai bine. Esemplu [e Dobro- 
gea, Muntenegrulil, muntele Kart ele. Pentru a tăie, 
devasta și goli ună dealu sdu o muche de pădure și de 
oii ce vegetițiune, iți trebue numai câteva diie, er dea 
o împăduri din nou, după ce si-a perdulă vegetaținnea, 
îți trebuescă celă puțină 20 de ani și spese enorme.

A se vede numerii 4, 5. 6 și 7 din anulă curentă. 

Deci e mal bine sd conservâmă, pănă avemă ce. Sciu, 
că lemnuhl, cu deosebire de ștejară și bradă. se caută și 
plătesce adi mai bine ca altădată, și nu voiu sd dică, ca 
sd-lă lăsămil sd imbătrânâscă, să-și perdă valorea, nu, ci 
numai sd fimă cumpătați în tăierea pădurilor, căci pre
țuia lemnului de valdre se va urca și mai multă din ană 
in ană, .și in lo ulii celoră bătrâni, sd plânlătnă alții, er 
arinii, alunii, mestecenii, fagii sd-i înlocuiau) eu slejară, 
bradă. pinii. Și acesta atâtă pentru motivulă de a ave 
lemne de trebuință și de focă, câtu .și pentru a puie 
prăsi bucale.

Aci voiu sd revină și asupra folosului pâduriloră de 
pășunită, in privința căruia am citită chiar și in cjiare 
plângu'I din partea mai multoră agricultori d’ai noștri.

Pășunirea păduvloră este l’ârte slricăcib-'ă și vă- 
tdmătdre pâduriloră și cil deosebire celoră tinete, că'i 
prin ruperea și roderea continuă a muguriloră și a mlă 
dițeloi ă tinere, degenereză cu totulil, neputendu se urcasnsă, 
ele se întindă pe pămentil, piperniceseă cele mai răbduni ș1 
mai trainice: mesteacânulă, fagulă.earpinulă etc., er cele de 
valdre, ea bradulă, stejarulă, se perdă cu totulă. Esemple 
avemă destule pe totă loculă. Pe lângă aceea, folosulă 
e neînsemnată față cu dauna causată Toți șciu, că lâ 
nulă de pădure, decă ar fi compusă totă din acele plante 
și ierburi ca și celă dela șesă, totă nu e așa de folosă 
ca acesta. Și ore de ce?

Luerulă se esplică forte lesne. Idrba din pădure 
crescândă la umbra arboriloră și tufeloră, fiindă mai tâtă 
uiua in umbră și neavândă lumină destulă de intensivă, 
ca sub influința ei protoplasma din celule să pâtă lucra 
— să potă reduce acidulă carbonică prefăcându-lă în 
materii organice — materia ei solidă și nutritore nu spo- 
resce, ori și câtă de mare ar fi corpulă ei, ehl e fără 
vlagă și se compune mai numai din apă. Deci pentru 
pas< erea unoră ierburi și burueni, fără de nici o putere 
nutritivă , nu merită , ca să se devasteze și ester- 
mine pădurile. De aceea e mai bine,-și in iiiteresulă 
tuluroră, ca la segregare seu reguiarea proprietății, să 
se separe de păduri fenațiile și pășunile și să se curețe 
de ori și ce tufe seu arbori, rămănendă numai pentru 
producțiunea de ierbii, er încolo partea destinată pentru 
pădure să rămână numai pentru iemne, și pe câtă va fi 
cu putință arborii bătrâni și de puțină valore să se în- 
locuâscă cu plantațiuni none de stejari), bradă, pină etc.

Din tote cele înșirate mai susă resuhă: 1) Că co- 
massarea seu reguiarea proprietății, justă eseculată, nu 
e ună rău și ună periculă, precum s? părea înainte 
2) Că deși făcută in interesulă proprietății mari și alese 
cu inlențiuni contrare nouă , precum bună oră era și 
ideea d’a înființa sate de Ciangăi la Făgărașă, de care 
nu s’a alesă, nici nu să va alege nimica, totuși cornas- 
sarea e avantagio.-ă din tole punctele de vedere și pen
tru proprietatea nucă, și spesele făcute eu ea să reslitue 
in curândă. 3) Că și în Ardealu in mare parte, cu deo
sebire la șesuri, cum e țera Oltului, a Bârsel, a Hațe
gului, cu ună cuvântă totă pămânlulă ce se cultivă a^i 
păte fi supusă eomassărei. Eseepțiune trebue să se facă 
cu regiunile muntose, unde mai fiă care agru este în
conjurată de ripi și dâhiri sterile, a căroru înelinațiune 
e peste 8°, pe cari, dâcă le-ai supune eomassărei și cul- 
turei, nu numai că n’ai folosi nimici), ci din contră, ru- 
pendă pajiștea și luf-de, prin spălarea lărinei de apă, ai 
periclita și locurile cultivate din vale, îngropândă so’ulă 
humosă și arăloru sub țărîna sălbatică și pelrile aduse 
dela dealu.

In privința esecutărei eomassărei e necesară: 1) 

Ca reprezentanța comunală să câră dela inginerulă an- 
treprenoră garanțiă suficientă despre aptitudinea lui in
telectuală și materială, că este elă în stare să esecute 
o astfelă de operațiune, și să-i controleze adeseori lu
crările. In privința acesta ar fi de dorită, ca tinerii 
noștri ingineri, in locă de a trece cu toții în România, 
după ce an studiată cu banii noștri, să rămână intre 
noi, să se apuce de astfelă de lucrări, ca să avemă câtă 
se păte mai mulți ingineri români și să nu fimă siliți 
a încredința averea și viilorulă nostru streiniloră. Pa
ralele strinse cu multe sudori să rămână în mâna Ro- 
mănilori).

2) Să îngrijescă ca comisiunea alesă pentru clasi
ficarea pământului să fiă ia înălțimea chiămărei ei, și, 
in lipsă de âmeni specialiști, să alâgă atarl persone, cari 
au avută omisiune să, cunoscă producțiunea pământului, 
și in fine să îngiijescă ca ea să clasifice pământulă după 
calitățile și fertilitatea lui, er nici de cum după posiția 
si infl lința proprietarului în comună și societate.

3) Unde pământulă, din causa varietății, presintă 
p ei multe greutăți pentru a pute fi unită într’ună sin
gură lornpleesă, acolo să se dea celă multă cu 6—9 
parțele. astfelă ca totuși să pdtă fi posibilă a introduce 
o cultură sistematică și rațională.

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

RAAB, 24 Ianuariu. — Ministrulu Baross 
a ținută eri înaintea alegătoriloru săi o vorbire, 
în care arătă politica de comunicațiune a gu
vernului, desemnându ce e dreptu referințele ca 
seridse, der nicidecum critice și imposibilă de a 
se ameliora. Ca cele mai importante probleme 
desemnă ministrulu construirea șoseleloră statu
lui, reguiarea mesurărei lucrărilor!) publice. Re- 
gularea Dunării de susu este în cursu , aceea a 
Porțilorfi de feru în pregătire. Importantă ar fi 
construirea canalului Vukovar-Samacz, prin care 
drumulu spre litoralii Mării Adriatice se scurt^ză 
în modu însemnată. Activitatea comerciului un
gară trebue să se îndrepteze spre Orienta. Mi
nistrulu speră în cele din urmă, că pacea se 
va susțină.

DIVERSE.
Monstru de grăsime — La 1787 s’a înmormân

tai) în Dublină ună omă grasă și grosă, cum nu se mai 
văduse de când cu vestitulă uriașă irlandeză Einnakule. 
Cosciugulă cu reposatulă l’au dusă la gropă 30 de omeni 
aleși, schimbându-se câte 10 inși. In anii din urmă ai 
vieții sale se ingrășase atâta, că tole ușile casei sale au 
trebuită lărgite cu două urme; elă cântărea 322 kilo
grame. Acestă monstru se numea Roger Byrne. La 
vîrsta de 54 ani fa sufocată grăsimea lui propriă, ne 
mai putândă respira în cele din urmă. Acestă colosă era 
mai greu cu 50 kilograme decâtă multă admiratulă 
Bright din Maldenă, care trecea de celă mai greu omă 
ală vecului său și in a cărui vestă intrau șepte Omeni 
de rândă.

Revoltă de călugărițe — Călugărițele mănăstirei 
Ursulineloră din Cividale lângă Gorz au depusă in cailele 
acestea pe starița loră din rangă și au alesă alfa in 
locu’i. Auloritățile ehiămară pe arehiepiscopulă din Udine. 
căruia ii succese a îmblândi pe călugărițele revoltate, 
ristituindă acestea pe isgonita loră stariță erăși in rangă 
ș demnitate. Se (jice că — m'ci porțiuni de carne ară fi 
fostă causa acestei revolte a câlugărițeloră.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redac'oră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu

Bucurosă va lăsa amicabilulă cetitoră să trâcă pe 
dinaintea sa tablourile, cari avemă de gândă a le des
fășura cu ajutorulă unui călăuză autorisală. Este opulă 
lui F. Kanitz intitulată Donau-Bulgarien und der Bal- 
ican“ (Bulgaria-dunărenă și Balcanulă), căruia ii mulță- 
mimă multe și a cărui valore este incă neîntrecută, deși 
a fostă ajunsă și întrecută de evenimentele timpului.

Dela călătoriile lui F. Kanitz in anulă 1874 s’au 
săvârșită schimbări mari in' Bulgaria. Acestă țeră nu se 
mai află sub stăpânirea Portei, cu alte cuvinte sub Pa- 
dișahulu Osinaniloru. In Bulgaria nu mai residâză nici 
ună > Vali turcescu" in Iiusciucu; fortărețele formidabile 
Vidinti, Nișă, Vama, Șumla și Silistria nu se mai află 
in puterea garnisdneloră turcesci, atâta de înfricoșate odi- 
nioră, pentru ca de acolo să zădărnicescă ori ce încer
care a Jiordei raiale“,—cum nnmiau și numescă Turcii 
pe supușii creștini în batjocură, — de a sfărâma jugulă 
loră.

Și multă urgisiții arendași ai contribuțiuniloră au 
dispărală împreună cu amploiații și Chadii (khadis) cei 
ușoră de mituită.

Provinciile Bosnia și Herțegovina au fostă ocupate 
după congresulă dela Berlină de trupele austro-ungare, 
făcându-se și acolo sfârșită domniei pașaleloră turcesci.

In Bulgaria s’a formată, sub domnia principelui Ale- 
sandru de Battenberg, o armată națională bulgară. Multe 
moșee stau acum pustii, seu suntă străformate în bise- 

rice creștine. Boporat.iunea musulmană s’a împuținată 
in modă însemnată, și chiară și coloniștii tătari și Cer- 
ihezii cei aiâtă de unii Bulgariloră au dispărută cu to- 
tulă de pe teritoriulă bulgară.

Aceste străformărl naturale s’au săvârșită abia in 
timpulă mai nou, in timpulă nostru.

Țarulă Alesandru II a învinsă, după lupte înde
lungate și sângerâse, in răsboiulu din anulă 1877—78 
armatele Badișahulvi Abdul-IIamid și a eliberată prin 
acesta mai intâiu pe Bulgari de jugulă turcesci). Multă 
a fostă lăudată și glorificată bunătatea, cu care împăra- 
tulă Rusiei a jertfită armate și milione, pentru ca să eli
bereze in modulă celă mai netgoistică pe poporulă bul
gară consângenă și coreligionară.

Șepte ani întregi au și mersă iote după plăcu, fiindă 
că și principele alesă — deși nu de rassă slavică — a 
(orăspunsă pe deplină tuturoră așteptăriloră, ba, ce e 
mai multă, le și întrecu, fiindă că sub guvernulu său 
Rumelia-orientală s’a alăturată de bună voiă la Bulgaria. 
Entusiasmulă poporului ajunse punctulă de culminaliune, 
rând Alesandru conduse însuși juna sa armată în maișă 
repede dela biruință la biruință în contra Sârbiloră de
prinși in răsboiu Aresta armată, deși abia fusese or- 
ganisată, a arătată la Slivnița, la Țaribrodil și Pirotu, 
că scie să învingă și fără oliceri rusesc!.

Dâcă acâstă formațiune de staiă s’ară putâ întărit 
adecă dâcă s’ară putâ desvolta neimpedecată, atunci in- 

tr'ună timpă nu pre îndelungată, dupâ cum se prevede, 
o armată bulgară și nu rusdscă își va face intrarea tri
umfală în Constanțiuopolă. Acestă fantomă inspăimân- 
tătore o vedeau politicii rusescl clară înaintea ochiloră, 
și pentru ca să pună capătă tuturora acestora eombina- 
țiuni amenințălore, a trebuită mai nainte de tote să fiă 
dîlăturată cu orî-ee prețo capabilulă și de poporă iubi- 
tulă principe. Modulă celă malițiosă în care s’a sever- 
șli) cu baljoeurirea tuluroră principieloră d> dreptă de
tonarea și delăturarea principelui Aleesandru de Bat- 
tenberg, se mai află încă în prospăta memoriă a tu
turora.

Acuma se facă încercări, ca să se impună popo
rului lipsită de eonducăloră din ce în ce mai multă ju
gulă rusescă în locă de celă turcescă. Pentru a intro
duce acâsta în modă cuvenită a fostă desemnată gene- 
r tlulO Kaulbars, care prin apucăturile sale tergiversive 
numai câtă a efepluită, că simpatiile poporului bulgară 
s au înstrăinată cu totulă de Rusia. Ună poporă, căruia 
i-a fostă dată să se încălijâscă odată la raijele sorelui li
bertății, nu se mai lasă a fi tractată ca o hordă fără 
voia propriă. După cum se vede, planurile rusescl voră 
da încă preste mari greutăți, și noi avemă de bună sâmă 
iinpă destulă a ne face cunoscuți mai de-aprâpe cu țera 
din cestiune ș' eu poporulă ei.

(Va urma)
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Ouraulu 1* bursa de Viena Bursa de Bucurescl.
din 22 Ianuariu st. n. 1887

Renti de aura 5% . . . 100.40
RentA de hartia 5°/, . . 90 20
Imprumutula cAilor! ferate 

ungare.......................... 145.50
Amortisarea datoriei cAi-

lorâ ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei cAi- 
lorfl ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 126 50

Amortisarea datoriei cAi- 
lor! ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) .... 11650

Bonuri rurale ungare . . 104.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miș!............................ 104.—
Bonuri cu cl. de [sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vinQ ung........................ —•—
Imprumutula cu premiu

ung.................................. 119.tO
Losurile pentru regulaiea

Tisei și Segedinului . 121 75 
Renta de hArtiA austriacA 80 50 
Renta de arg. austr. . . 81 35
Renta de aurâ austr. . . 111 30 
Losurile din 1860 . . . 136.80
Acțiunile bAncel austro- 

ungare ........................  869 —
Act. bAncel de credita ung. 291.25 
Act. bAncel de credita austr.283.50 
Argintulâ —. — Galbinl

împArAtescl .... 5.96
Napoleon-d’orl .... 10.05 
MArcI 100 împ. gerrn. . . 62 25 
Londra 10 Livres sterlinge 127.10

Cota oficială dela 10 Ianuarie st. v. 18b"
Cump. vond

Renta română 5%). 92 - 93—
Renta rom. amort. (5° 0) 93*/, 94'/.

» convert. <6°/0j 861/1 87’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 101’/, 102*/a

>> I) k^’/o) . 85*/, 85’,.
> • urban v,7°/0) • 98*/3 99*/a

. (6’/o) • 91 — 93—
• (5»/o) . 81a/* 82’/,

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă 17.— 17.’/a
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.03

Cursulu pieței Brașovu

din 24 Ianuariu st. n. 18b7

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.45 Venit. 8.47

Argint românesc . . . . . . > 8.42 • 8.44

Napoleon-d’orl................. . . » 9.99 10.03

Lire turcescl..................... . . » 11.26 » 11.30

Imperiali.......................... . . « 10.26 • 10.30

Galbeni.............................. . . » 5.94 » 5.96

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50

Ruble Rusescl................. . . « 116. » 117.—
Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

Minunea vienesă
80

1
pe terOmulu industriei de cesornice cu pendulă.

Numai
costă la mine de

fl 2.50
astăzi încolo unu

Gesornicu cu pendulă $

t

escelentă. Regulată de sine luminăto’tl. cu aparate pentru deșteptată și 
sgomotă, cu două glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținătore- 

Aceste cesornice pompose și escelente suntă montate în pervasuri 
rotunde, frumosă colorate, imitândă lemnulă de nucă, de abanosă său pali
sandru, o podobă pentru fie-care salonă. Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
neză noptea ca luna

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându-se 
și posta ultimă.

Prețuia abonamentului este:

și atragă atențiunea, 
mirabilo de eftine se

Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fără adausă de nici ună materialo dau pentru

10 anî garanția
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu

pe trei luni 
ș£se luni 
unii anii

Pentru Austro-Ungaria:
3
6

12

fi. —

fl. —

fl. —

un! cesornic! romoiltoir. supralinii Argintu-Nickel. de întorșii fără cheiă- 
cu mechanismd de Nickel adeveratâ. regulatu, punctuala, cesornicu nedis, 

iu secundele. Numai fl. 6'50. mai nainte a costatu întreitu.
Numai

a o.-*f~. cu mecnamsmu at
• O OU tructibilO. arătând'

Trimiterea în previneiă se face cu rambursă post., seu trimițendn-se prețuia înainte prin
X( Exportliaus Fekete, l’hreii-Depot,

Pe

Pentru România si strâinâtate:
trei luni
șese luni

,, unii anii

io
20
40

franci

11

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.*,

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

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușfl-Aradii-Biidapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealtt-Budapesta

Trend 
de 

persfine

Bucurescl

Predealn (
(

Timișâ

Brașov!

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod!
Hașfaleu

( 
(

(
(Sighișora 

[Elisabetopole
Mediaș! 
Copsa mică 
MicAsasa 
Blașiu 
CrAciunelâ 
Teiușft 
Aiudâ 
Vințulâ de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiris! 
Apahida

Clnșin 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriș! 
Stana 
Huiedin!
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R!v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VăsArhely 
Vârad-Velințe

susfl

l 
I

7.47
8 24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5â
5.10
5.30

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-penta

l 
(

Viena

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnlbua

I 
I 

I 
I 

I 
I 4.16

5.02
5.43
6.15

— 7.06
— 8.52
— 9.19
— 9.31
— 10.16
— 10.57

11.19

— 11.31
11.52

— 12.31
— 12.18
— 1.22
— 2 18
— 248
— 2 56
— 3 64
— 451
— 5.28
— 5 56

6 03 —
6.21 —

1 
1 

1

—

| 7.14 —
■ 7.43 —

— —
_ —

8.22 —
8.48 —
— —
— —
9.13 —
9.18 10.55

10.38 1.23
12.20 3.24
2.15 10.05
— 2.15
8.00 6.05

Trenfi 
omnibua

Budapesta—l“redealii

Trenu Tren Trenfi Trenu Trenfi
de pers. accelerat omnibUB de omnibua

perafine

7.30
1.14

1.45

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32|

10.11
10.51
12 16
12.50
1.21|
2.02,
3.06
3.38’
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de nâpte suntă

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiușft- KcadA-Budapesta Budapesta- Iradft-TeiușA.

Trenu 
omnibue

Tre iQ 
omc.bue

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladiiny 
Oradea mare

VArad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
RAv
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clnșin

Apahida
Ghici ș

Cocerdea

Uiora
Vințul! de sc 
Aiudâ
Teiuș!
CrAciunelO 
Blașă 
MicAsasa
Copșa mii
Mediaș! 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Ilomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov!

Timișâ

Predealu

Bucurescl

cele dintre liniile grâse.

1 mo| — 1
7.40 2.—1

11 05 3.58j‘
2 02 5.281’
1.12 6.58
— —
— —

7.33
8.04

—
— —

8.58
— 9.28

—
— —
— —

1 _ —
10.28

11.00 _
ti 19 —
12 30 _

1.01
106 _
1.13 _
1.20 __
1 41 _
2.C0 _
2 35 _
2.48 _
3.20 _
3 36 _
4.C0 _
4.3
5.12 _
5.37 —

7.02 —

7.43 —

8.11 —

8.41 —
( 9.21
( - _

( - —
(i — —

1 -

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
941

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.4"
4 07
4.33
5.15
5.3 f
5.55
6.C7

6.24
6.43

1.55
2.53

3.28
9.35

8.03
11,40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.G9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3 49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

'i

TeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovață
▲rad A
Szolnok

josă

Budapesta
Viena

AradA-Timișdra

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Ze nes

Trenfi 
omnihne

Trenfi de
parafine

Trenfi 
mixt

Aradd 5.48 605
Aradulă nou ol9 — 6.33
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 — 7.55
Merczifalva — — —
Tlmiș6ra 9.02 — 9.08

Timiș6ra-Aradfi

Trenfi de Trenfi de Trenfiperene peraone omnibuH

Timișâra 6.25 5.00
Merczifalva — — —
Orczifalva 7.46 — 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23

- Aradulă nou 9.11 — 8.01
▲radA 9.27 — 8.17

2.40
3 14
4.21
4.50
5.18

Trenfi de 
perafine

Trenfi de 
persfine

Trenfi 
de per. fine

Trenfi 
omnibw

Viena 11.10 12 10
Budapesta 8.20 9.05 —
.... ( 11.20 12.41 —
BZ0111UK 4 10 5.45 — -
A rad A 4 30 6.— 704
Glogovață 4 43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Paulișă 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 541 7.10 8 36
Conopă 619 7.37 —
Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8 34 9.41 -—

Ilia 8 55 9. 8 —
Braniclca 9 19 10.17 —
Deva 9 51 10 42
Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12;— —
Vințulă de josă 12 18 12.29
Alba-Iulia 12 36 12.46 —

TeiușA . 1 29 1.41 —

Blmerla (Piski) Petroșenl

Trenfi de Tienfi Trenfi
persfine omnibna mixt

Simeria 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 416
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 — fi 4"»
PetroșenI 3.37 — 7.12

Petroșeul—Bimeria (Piski)

Trenfi Trenfi Trenfi
de pera. omnlbuB mixt

Petroșeni 10 07 6.10
Banița 10 48 — 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12.05 — 8.20
Hațegă 12 42 — 9.01
Streiu 1.22 — 9.52
Simeria 153 — 10.31


