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Brașovu, 13 Ianuariu 1887.
Nici discursurile rostite în ultimele dile cn 

ocasiunea desbaterei bugetare în camera din 
Pesta n’au produsă vr’o idea nouă niântuitdre. 
S a vorbită ârășl multă de economiă, de îmbu
nătățirea administrațiunei financiare, de urcarea 
dăriloru indirecte, a impositelorti pe transportă, 
de conversiune ș. a. Cei mai rnulțl vorbitori, 
chiar și unii din partida tisaistă, au convenită 
în părerea, că situațiunea s’ar ușura fdrte multă 
dâcă Ungaria ar ajunge în posițiune de-a dis
pune de dările indirecte și de veniturile vamale 
liberă și independentă. Câtă pentru oposițiă, 
acâsta — cum tjise unulă dintre deputății cari 
nu facă parte din nici o partidă — șl-a înscrisă 
în programă cuvintele: josă cu Tisza! Numai 
dela căderea lui Tisza și a sistemului lui de gu
vernare mai așteptă oposiționalii unguri scăpare. 
Pentru schimbarea parțială a sistemului în unele 
resorturi ministeriale a pledată chiar și „libe- 
ralulu“ Horvath, dovadă că chiar tiszaiștii simtă 
că trebue să se schimbe ceva.

Tiszaistii, precum scimU, s’au încercată să 
apere guvernulă dicendă, că elă s a lăsată să fiă 
împinsă de curentulă opiniunei publice trecendă 
cu cheltuelile peste bugetă. Deputatulă Feny- 
vessy din stânga moderată le-a răspunsă fdrte 
nimerită (jicendu, că de câte ori a fostă în țâră 
câte ună curentă sănătosă, guvernulă nu l’a băgată 
în sâmă, pe când din contră a esecutată lucruri 
pe cari nimenea nu le doresce. Ună regula- 
mentă de serviciu ală funcționariloră și jurisdic- 
țiunea curiei în afaceri electorale o doresce de 
multă țâra, der guvernulă tace la acesta; pentru 
aceea însă ne-a dusă în Bosnia, zidesce ună par
lamentă care costă 20 miliâne și a făcută să i 
se voteze pensiuni.

Acusăriloră îndreptate contra guvernului le-a 
pusă corâna Gabriel Ugron, acestă „Demostene 
ală stângei estreme“ — cum îlă numesce ironică 
„Pester Lloyd.“

„La noi — <j’ce Ugron — nu P^te înainta 
nimeni, care are cunoscințe speciale și caracteră 
curată, pentru că la noi ajungă fișpanl proprie
tarii scăpătațl și esistențele desperate, și ei ca
pătă funcțiunile. Vorbiți de corupțiune, atunci 
ar trebui să vă gândiți că corupțiunea a adus’o 
în țâră însuși guvernulă, ca să se adeverâscă ve- 
chiulă cântecă, că „Tisa duce celă mai multă 
noroiu cu sine.“ Esistă o strînsă legătură între 
ministrulă-președinte și între actuala eră de gu
vernare. Dâcă ministrulă - președinte este mare 
oratoră, der nu e în stare să construâscă corectă 
o proposițiune, nici că se pâte aștepta dela dân- 
sulu ca să organiseze statulă. Nici n’a servită 
țării, ci numai intereseloră partidei sale și a gu
vernată țâra cu apucături mici și cu glume 
Partida guvernului pâte dice că își are încă rân
durile strînse, acesta însă sună tocmai așa, ca 
și cum ouăle stiicate ară 4,ce că suntă încă la 
olaltă. Da, suntă la olaltă, se simtă bine, der 
din ele nu va răsări niciodată viâță nouă. Mi- 
nÎBtrulu-președinte este la noi cu atâtu mai res
ponsabilă, cu câtă membrii cabinetului se schimbă 
mereu și apoi sciută este, că panclica (vermele) 
numai atunci se pâte sterpi, când capulă ei va 
fi scosă din trupă.“

A mai asămănată oratorulă stângei estreme 
partida guvernului și cu bestiele dintr’o mena- 
geriă, care pe timpulă câtă li se dă hrană suntă 
blânde, dâr îndată ce ’și-au căpătată hrana, 
ârăși devină sălbatice contra stăpânului lui. 
Pentru aceste grațiosități, Gabriel Ugron și-a 
căpătată dela f6ia nemțâscă a guvernului epite- 
tulă de „Săcuiu necioplită“.

S’a făcută, se’nțelege ca totdâuna, și multă 
politică esteriâră. Rușii au jucată primulu rolă. 
Observarea unuia dintre deputății stângei, Her- 
man, că pacea Europei depinde de tânele Ța

rului, a provocată chiar o mică protestare a pre
ședintelui, cheinându pe vorbitorii la ordine și 
(|icendă că nu se cuvine a face asemeni aserțiuni 
în parlamentă,—față cu monarchulă unui stătu, 
cu care „trăiină în pace11, — pe temeiulă unoră 
sciri diaristice desmințite.

Stânga estremă e convinsă, că Ungaria nu
mai așa se va pută apăra contra Rușiloră, dâcă 
va fi independentă și va avă armată propria na
țională. Legătura cu Austria, dică Kossuthianii, 
nu i-a folosită nimică Ungariei, deârece astăcji 
a rămasă monarchia fără nici ună aliată de 
încredere.

Și care e resultatulă vorbeloră lungi din 
cameră ? Nu nt.-amă alesă cu nimică, stămă 
totă așa cum amă stată, și nu ne rămâne de- 
câtă să așteptămă ca vr’o întâmplare neprevă
zută să facă să dispară sistemulă de adi cu 
persânele care-lă susținu, împlinindu-se astfelă 
ierbintea dorință a oposițioualiloru.

Mai multă s’a apropiată de adevără, cre- 
demă, deputatulă Szentkirâlyi, care a caracte- 
risată situațiunea cjîcendă, că continuele calami
tăți fiuanciare voră prăvăli țâra într’o crisă con
stituțională.

Și în adevără, totă ce să petrece acji în 
dietă, ca și ’n afară de dietă, nu face decâtă să 
discreteze parlamentarismulă și falsulă constituțio- 
nalismă de astădi.

Auglia Francia și Germania.
Foia englesă „Morning Post' dice, că dâcă Francia 

are în adevără intențiuni pacinice, precum pretindă con
ducătorii și pressa, ar pute da ușoră Europei o dovadă 
eclatantă despre acesta. Declarațiunile pacinice singure 
n’au nici ună folosă practică, când se aducă jertfe mari 
spre a mobilisa corpuri întregi de armată in scopă de 
încercare, când fie care arsenală și fiecare fabrică lu- 
crăză 41 Șt nâpte la pusei de repetițiă, când se constru- 
escă barace de lemnă la granița germană și fortărețele 
se provădă cu granate esplosibile. Dăcă Francia doresce 
sincerăjjpacea, cea dinteiu datoriă a guvernului este, să 
amâne pregătirile de răsboiu, care trebue să deștepte 
bănueli și neîncredere la fiecare putere europănă.

„Politische Korrespondenz" e informată, că cercu 
rile guvernamentale engleze urmărescă cu încordare mare 
desvoltarea relațiuniloră dintre Germania și Francia, și 
suntă cuprinse de ună simțămentă de neliniște, deoreee 
ajungândă aceste relațiunî la cuțită, ar sili pe Anglia, în 
calitatea sa de garantă a neutralității Belgiei, ca și în 
anulă 1870, să ia măsuri militare întinse. Din acestă 
motivă în timpulă din urmă a domnită v'uă activitate 
in ministerială de răsboiu și în ală marinei și s’au dis
pusa tâte pregătirile, d’a se pute pune pe picioră de 
răsboiu în celă mai scurtă timpă, la casă de lipsă, tru
pele de uscată și ale marinei. La primăvâiă se voră 
face manevre mari, prin care să se probeze în același 
timpă mobilisarea pe uscată și pe apă.

Forțele germane, francese și ruse.
In tjiarulu „Figaro“ din Parisu găsimu ur- 

mătârele observări asupra espunerii de motive 
ce însoțesce proiectulă militară germană :

Tabloulă de mai josă era alăturată la espunerea 
de motive depusă pe biuroulă Beichsfagului germană în 
același timpă cu noua lege militară. Cifrele ce-lă înso- 
țescă suntă asemenea estrase din actele oficiale ger
mane :

Infanteria: Germania 503 batalione, Francia 641 
bataliâne, Rusia 814 bataliâne.

Cavaleria: Germania 466 escadrâne, Francia 385 
escadrone, Rusia 610 escadrone.

Artileria: Germania 340 baterii cu 1404 tunuri și 
nici ună chesonă, Francia 466 baterii cu 1856 lunuri 
și 851 chesâne, Rusia 395 baterii cu 1736 tunuri și 160 
chesâne.

Efectivulu în ^timpii de pace: Germania 427,274 
âmeni, Francia 523,283 âmeni, Rusia 900,000 omeni.

Bugetuliî risboiului: Germania 24,04 la sută din 
biigelulă totală, Francia 40,46 la sută, Rusia 40 la 
sută.

Hotare deschise: Germania are hotare deschise pe 
o întindere de 42 la sută din întinderea totală, Francia 
14 la sută, Rusia nu e cuprinsă în acăstă tabelă din 
causa hotareloră din Asia.

Marina: Germania 98 vase, din cari 27 cuirasate ; 
Francia 410 vase, din care 52 cuirasate; Rusia 391 
vase, din cari 39 cuitasate.

Aceste cifre, luate în ele însăși, ar fi forte asigu- 
rătâre pentru Francia. Der uitându-ne bine la ele, se 
vede forte ușoră că ele au fostă așezate forte bine pen
tru trebuințele causei germane.

Infanteria e indicată prin bataliâne, însă nu se 
spune de locă că efectivulă batalionului germană e cu 
o treime celu puțină mai mare ca efectivulă batalionu
lui francesă. Nn mai vorbimă de efectivulă de pe hâr
tia; decă ar trebui să calculămă după efectivulu presentă 
diferința ar fi și mai mare.

Germania n’are chesâne, n’are trenă de echipagiu 
pentru că fiecare regimentă, fiecare companiă are trenulă 
său specială. Acestă golă înscrisă în acea colână e 
numai ca să înșele privirea.

La marină se n mără pentru Franța tote corăbiile 
care suntă înscrise pe listele marinei, fie ele armate său 
nu, de ânteiulă, ală doilea său ală treilea ordină. S’au 
numărată chiar pontonel» dela Brest și Lorient! Pe când 
pentru marina germană nu s’au numărată decâtă vasele 
care suntă gata de plecare.

Aceleași greșeli se polă găsi în celelalte colăne. D. 
de Bismarck a avută nevoe să ne facă mai tari decâtă 
suntemu. Și cum totd’auna elă a avută dreptate, do- 
rimă ca și acuma infalibilitatea să nu-lă părăsâscă și 
să fie așa cum pretinde elă, adică că armata francesă e 
mai tare ca cea germană.

Crudimele pandurilor^ unguresc!.
In ședința de Sâmbătă 22 Ianuariu n. a camerei 

deputațiloră din Pesta, d. deputată Blasiu Orban a a- 
dresată ministrului de interne Tisza următârea inter
pelare :

Orban fntrâbă, dăcă ministrulă are cunoscință des
pre aceea, că în Zsablya, Gospodincze, Nadaly, Gyurgyevo, 
Csurog, Szent-Tamas, Bacs-Foldvar și Petrovoszelo s’a 
organisată, sub conducerea pandurului Alexandru Ivanics, 
concediată din serviciu pentru cruzimea lui, o gardă de 
nâpte care, înarmată cu pusei ce se’ncarcă pe dindărătă, 
comite cele mai mari violențe, cităză fără mandată îna
intea sa pe cetățeni și dăcă aceștia nu apară, le sparge 
locuințele, pune pe omeni în fără și ’i schiloijesce prin 
cele mai îngrozitâre torturij? Acăstă trupă, ale cărei 
cheltueli de întreținere se scotă cu sila dela comune, a 
produsă ună astfelă de terorismă, incâtă dmenii mai bu- 
curosă emigrăză părăsindu’și tâtă averea loră, decâtă ca 
să dea urmare citațiuniloră așa numițiloră gardiști ai lui 
Ivanics. Interpelantulă întrăbă pe ministru, dăcă e dis
pusă să ia măsuri, ca să saneze aceste stări anticonsti
tuționale, abusurile și atrocitățile comise de așa numiții 
păzitori de nopte să se pedepsăscă, și dăcă' e dispusă să 
pornăscă o aspră cercetare printr’ună delegată său prin- 
tr’o comisiune a comitatului vecină pe basa protocâleloră 
presentate și să dispună desființarea instituțiunei acestei 
garde de nâpte?

Ministru-președinte Tisza îșî arătă mâhnirea, că 
astfelă de afaceri nu se aducă la cunoscință autorității 
competente, ci se aducă imediată înaintea parlamentului. 
Dealtmintrelea va avisa prin ministrulă de justițiă auto
ritatea judecătorăscă competentă ca să cerceteze aface
rea, deși elă e convinsă, că judecăloriele și fără de a- 
căsta și-ar fi făcută datoria loră.

Interpelantulă s’a mulțămită cu răspunsulă acesta 
și camera l’a luată la cunoscință.

Nu înțelegemă cum ministrulă-președinte nu se 
mâhnesce când aude comițendu-se asemenea barbarii, 
căci va fi cetindă și elă diare ori va fi avendă vr’ună 
»adjutantă“, care să’i raporteze ce se ’ntemplă în țâră? 
De ce așteptă până când ’i se adreseză interpelări care-lă 
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»inâhne-că*'? Bieții omeni suntă terorisațl prin torturi 
încâtă nici nu mai cuteză să reclame .și lucrurile mergi) 
înainte, pentru că d. 'l'isza se „mâhnesee* când i se co
munică asemenea barbaiii. Ce mai bobocCt de ministru!

SUIRILE PILEI.
In filele trecute editorii și scriitorii din Pesta au 

ținută o ședință, spre a cerceta, de ce nu se cumpără 
in Ungaria cărțile ungurescl. Scriitorulă Varadv a <|i=ă, 
că statulă să dea stipendii și premii în cărț’, Dolinay a 
losfă de părere, că guvernulă să ordone înființarea de 
biblioteci comunale obligatdre. Librarulă Aigner dlse că 
suntă deja pre multe biblioteci în țâră, și cum să înliin- 
țeză o astlelă de bibliotecă, se Jceră gratis cărți prin 
cerculare; asia trebue se nceteze, dise Aigner. Bevai 
dice, că cei fără mijloce, funcționarii, diurniștii chiar 
cumpără cărți după puteri, nu cumpără însă aristocrații 
și financiarii. Au mai vorbită și alții, fără să se ajungă 
'a ună resultată. Afacerea se va încredința unui comitetă 
și apoi intr’o nouă ședință se voră face propuneri. — O 
cestiune atătă de ușără nu s’a putută resolva ! Mai ân- 
tem, câți Unguri sciu ceti ca să cumpere cărți? Ală 
doilea, ce grozăvenia de cărți sciențifice ungurescl suntă, 
ca să lăcomescă omulă să le ceiescă? Decă iai o istoria 
in mană, găsescl in ea o mulțime de falsități, mai alesă 
despre popărele nemaghiare; de iai o statistică, e fafsă; 
de iai o geografia, găsescl tOte numirile unguresc! și mai 
rău te’ncurcl, decâtă te descurci, și așa mai departe' 
Aristocrația ungurăscă cetesce mai bucuiosă nemțesce și 
franțuzesce. Nemaghiarii ceiescă mai bucuiosă în limba 
loră seu, decă cetescă in vr’o limbă străină, caută cărți 
dm care să profite ceva. Mai vine apoi și șovinismulă 
ungurescă la mijlocă, care vre ca iote să mergă ungu- 
resce, și etă că lucrulă se esplică forte ușoră.

—x—
Comanda regimentului 32 de infanteria a încunos- 

ciințată autoritatea orășenescă a Budapestei, că in urma 
ordinului ministerului comună de răsboiu toți acei re
cruți, cari ară fi avută să se presinle la trupă parte in 
Octomvre a. t. și parte în Aprilie a. c., suntă chiemați 
in modă escepțională deja pe diua de 10 Februariu a. c. 
Mai departe la același termină au să se presinte și re- 
serviștiî de întregire pentru o instrucțiune de optă săp
tămâni.

—x —
La cererea ministrului comună de resboiu, minis- 

trulă de finanțe ungurescă a încunosciințată eomitatulă 
Pestei, că mediculă veterinară Miliael Pohl domiciliată 
in Buda-Eors in casă de mobilisare are să se presinte 
în serviciu la depositulă de provisiuni din Budapesta; 
er mediculă veterinară Kornel Brachna din Abony să 
îșl aștepte la domiciliulă săă eventualulă ordină de 
chiămare.

—x—
După cum a spusă Kosutany intr’o conferință ți

nută in Pesta, in țările coronei ungare se vină la 100 
de omeni 47 cari câștigă prin lucru. Prin urmare 
5 milione de omeni au să ingrijescă pentru susținerea a 
17 milione, lucru destulă de tristă. Intre 100 de femei 
se află in Ungaria 54, in Ardeală 61, in Croația 63 
care, afară de lucrările casnice, nu se ocupă cu lucrări 
ce aducă folosă. Conferențiarulă a vorbită despre mania 
d’a trăi pe picioră mare, ce esistă in Ungaria, și despre 
urmările ei.

—x—
Ni se scrie din liena, că la 22 Ianuarie n. 1887 

a fostă promovată prin universitatea din Viena la ran- 

gulă de Doctor în teologia d. Ioană Popă, absolventă 
ală acelei universități și stipendiată din fondurile scolas 
tice grănițărescl năsăudene.

In Petrisată lângă Blașiu, 750 de membri i*i co
munității bisericescl evangelice de conf. augsb au tre
cută la calolicismă. După o foiă ungurâscă causa tre- 
cerei ar fi tostă neînțelegeri cu preotulă ev. E iscopulă 
Lunhart va construi o scâlă pentru cei convertiți.

—x—
O nouă defraudare la poște s a descoperită. Func- 

ționarulă Miliael Grof la posta din Solnocu, neajungen- 
dn’i lefu de 33 fl. pe lună, iși luă refugiulă la bani 
streini și începu a trăi pe picioră mare. Superiorii săi 
supunendu-lă unui interogatoriu, Grof mărturisi că a 
sustrasă mandate poștale in sumă de 300 fl. Cercetarea 
pornită constată, că Grof a detraudată de 6000 fl., din 
cari mare parte s’au găsită încă în cutia mesei defrau- 
dantulăi. Se pare că Grof avea de gând să o ia la să- 
nătâsa intr’o bună diminetă. Tinărulă de mare speranță 
e arestată.

—x—
Privitori) la atentatulă și furtulă din Desiu se a- 

nunță. că casierulă Keresztessy, asupra căruia hoții au 
împușcată două glonte, a murită din causa răniloră. 
Hoții încă Iotă nu s’au prinsă.

—x—
Reuniunea femeiloru Române din Zernesci și jură 

va da ună bală, Duminecă în 18/30 lanuariu a. c. în 
sala edificiului școlară de acolo. Inceputulă la 7 ore 
sera precisă Biletă de intrare 1 fl. Pentru C.omitetu: 
Maria .V. Garoiu născ. Mețiană , pre.șidentă. — NB. 
Ofertele marinimose se ptimescă cu mulțămitâ și se voră 
achita prin diare.

— x—
In Crisbaoă au suferită patru economi unguri o 

pagubă de 656 (1. prin incendiu. Economii erau asi
gurați.

O telegramă din Constantinopolu comunică, că ofi
cială de esterne turcescă a fostă nevoită a înlocui scri
erea cifrată întrebuințată de elă pănă acum cu alta nouă, 
dedrece s’a dovedită, că aceea — nu se scie încă unde, 
in Constanlinopolă ori in altă capitală — a fostă furată 
și vândută, așa că au ajunsă la cunosciința representan- 
țiloră puteriloră streine, precum și la a singuraticelor^ 
diare depeși forte importante și de cuprinsă delicată. 
Afacerea a pricinuită l’o'ți mare confusiune și con
sternare.

—x—
Cetimă în diarele germane, că de curendă visitâ 

Regina Elisabeta a României o scolă civilă, asistă la 
instrucțiune și aruncă o privire și în cataloga Regina 
observă, că o elevă, Maritana Nelesi, în verstă de 8 ani, 
are notă rea la moralitate, și întrebă că ce rău a fă
cută fetița. Profesora îi spuse, că fetița are reaua de
prindere de a ceti în orele de scolă povești. Regina 
chemă pe Maritana și o întrebă: „Ce povești îți placă 
așa de multă?“ Fetița scOse o cărticică ruptă din bu 
zunară întitulată: „Povești poporale române, adunate 
de Carmen Sylva.“ Plină de bueuriă Regina sărută pe 
zelds.i ei cetitore și dise : .Scii tu, în scâlă nu se cade 
să-ți petreci cu povești și nu potă nici măcară să mă 
togă pentru tine, ca să-ți îndrepteze nota. Der decă în 
viitorulă cvartală ai ună 1 în purtare, atunci să-mi tri- 
meți biletulă cu notele și pentru acăsta ai să capeți tâte 
cărțile cu povești ale Carmen Sylvei.“

—x—

Ună îngrozitorii incendiu a fos<0 Vineri noplen 
spre Sâmbătă in Bucurescl. Mirele Hotel de Bouleoard 
a loslă“prada llacăriloră. Coperi.șulă, mansarda, cafulă 
ală treilea și ală doilea, parte din catulă âmeiu au fostă 
distruse de focă. Gazometrulă a tăcută esplosiă. In par- 
teră nu suntă decâtă dărîmăturl, care au pătrunsă până 
în pinmițele hotelului. Panica a fostă mare printre lo
catari, cari deșteptându-se în mijloculă nopței au fugită 
cum au putută, unii scăpăndu-șl parte din lucruri, alții 
nimică și alț i chiar nembrăcați. Foculă a durată dela 
medulă nopții pănă Sâmbătă după amedi pe la șese 
ore, când încă ardea. Se vorbesce de rănirea mai mul- 
toră soldați și oficerl de grinzile cari cădeau. Holelulă 
e asigurată la >Dacia-România« și la „Națională* pe 
suma de 1,200.000 franci. 6r aceste societăți îlă reasi
guraseră la alte societăți din streinătate.

Năcazurile Grânițerilorfl.
Dela isvârele Someșului mare, 31 Decembre 1886.

Stimate Domnule Redactoră! Ar crede omulă că 
în ținutulă acesta, încunjurată de delurl și munți, popo- 
rulă duce o viâță liniștită și paclnică, fără grijă și asu
priri. Der împilătorii nu au lăsată în pace nici pe Io 
cuitorii acestui ținută. Pretutindenea audl văerărî, dări 
grele, esecuțiuni fără milă. Toți oftâză dreptatea, și 
densa nu e nieăiri. Deamnă de compătimire este starea 
poporului bravă, din acestă ținută curată românescă, 
de când s’a introdusă faimosulă regimă constituțională, 
căci pe încetulă s’a scosă din tâte oficiile, politice și ci
vile, limba poporului, și cu dânsa împreună și diregătorii 
de națiune română. Asfădi fiecare e citată la judecată, 
ascultată la protocolă, și judecată intr’o limbă lui cu 
totulă străină, pe care chiar și dintre cărturarii noștri 
de pe la sate suntă corbi albi cari o cunoscă. Chiar și 
în oficiulă comunală să pretinde dela notari să cores
pondeze în limba maghiară și cei ce nu o cunoscă sunt 
trași în cercetare disciplinară, suspendați și pedepsiți 
fără de a-se lua în considerare dăcă suntă apțl de o- 
ficin seu bal Despre indivizi suplențl se îngrijesce fiș- 
panulă și solgăbirăulă, iinpârtă din provincia individl stră
ină. ca'I au dafini și obiceiuri străine, și nu ne cnnoscă 
drepturile și datinile nostre, ba pră adeseori nu ne sc’u 
apăra de locă căușele nâstre cu tote că sciu un- 
guresce.

In modă șodă și demnă de compătimire, s’au ma- 
ghiarisată și schimosită și numele comuneloră, așa că 
decă cineva a lipsită de acasă câtva limpă, la reîntâr- 
cere nu-șl mai cunosce comuna sa natală după numele 
velă nou, cu tote că fiecare comună e provăijută câte 
c’ună stâlpă In trei colori și o tablă demnă de densulă.

I’re o treptă demnă de compătimire stămă și cu 
scdlele prin comune. Fiecare comună iși are edificiulă 
său propriu de scâlă, er scdlele au învățători cualificațl. 
Cu tote acestea, comunele suntă provocate, amenințate și 
forțate să înființeze scâle comunale, care nu suntă de- 
câtă viiforele scâle de stată unde autoritatea bisericei 
înceteză cu desăvârșire. In aceste comune curată ro
mânescă suntă siliți învățătorii și copii să învețe câte 
11—17 ore pe săptămână unguresce, deși statuia nu 
conlribue la susținerea scoleloră nâstre nici cu o 
lăscaie.

Astfelă s’au anunțată scâle comunale în mai multe 
comune. In privința sanărel acestui rău, să pâte multă 
aștepta dela preoți, dâr durere că și între ei suntă unii, 
cari ară vinde scdla și biserica și mai eftină ca Iuda pe 
Christosă, că streinii ne facă aceste rele, nu e mirare deră ei

FOILETON U.

Notițe istorice și etnografice despre 
Bulgaria.

(Urmare.)

Cumcă Bulgaria și Rumelia trebue să fiă țări în- 
destrate dela natură, o singură privire pe o chartă mare 
geografică ne arată din destulă. Maiestosă îșl prăvălesce 
Dunărea turbutile sale unde la frontiera nordică, pănă 
ce prin mai multe guri se varsă în Marea-Negră. Pro
vincia Dobrogea nu se mai ține de Bulgaria, căci a fostă 
anecsată de congresulă din Berlină la România ca re
compensă pentru Basarabia, care fu retrocedată Rusiei.

Dunărea asigureză și Bulgariloră legătura cu țările 
apusene, fn partea ostiei se isbeseă valurile Mării-negre 
de țărmurii cei ripoși, cari însă au cu tâte acestea câteva 
porturi bune in colurile lori) mai adânci. Varna și Bur- 
gasă suntă porturile cele mai însemnate

Spre apusă se înaltă munți peste munți, formândă 
lanțuri dese ; acești munți suntă încă puțină cerce:ați. 
Răsboinieele seminții albanese locuescă de sute de ani 
in aceste lanțuri de munți

Spre sudă ținutulă este deschisă în modă aprdpe 
uimitoru, fiiniă că numai șiruri de delurl scunde se în

tindă icl-colea. Șesulă cela întinsă în multe locuri este 
percursă de riulă Mărită cu numerâsele sale rîurl late
rale. In curendă are să fiă gata și calea ferată, care 
are să lege Sofia directă cu Constantinopolulă.

Insă țera este caracterisată cu deosebire prin munții 
cei inalți, cari se întindă dela vestă spre ostă preste o 
însemnată suprafață, și cu tote șirurile loră laterale se 
numescă .Balcani* seu ,Hemu“.

.Balcanii* seu și »Munții-balcanI“, deși nu tare de
părtat! de Europa-apusenă, suntă încă până acuma de 
totu puțină cercetați. Chiar și despre caraclerulă geo
logică ală loră se scie încă de tolă puțină. In partea 
cea mai mare și acolo constau munții cei mari din specii 
de munți primitivi graniță și gnaisă, in vreme ce prede- 
lurile și platourile se țină de formațiunea iurasică și de 
Creta inleridră, înaintea cărora suntă depuse adese-orl 
conglomerate și specii de gresă.

Arborii se desvdltâ corăspunijătoră posițiunii mai 
sudice, cu îmbel.șugare. Regiunea păduriloră frunejose se 
înalță mai alesă pe costele sudice pănă la o înălțime 
considerabilă, în vreme ce braijii și pinii (moliv-jii, 
Fichten) acoperă mai multă văgâunele adencl și sirâmte.

Avuția de ape a munțiloră este însemnată, deși 
nu isvorăsce dintr’enșii nici ună riu mai mare navigabilă. 
Riurile Mari ța și lantra suntă cele mai însemnate. Pă- 
menlulă (solulu) țârei este partea cea mai mare târle 

roditoră, și, în unire cu clima cea dulce în generală, 
pâte produce secerișe (recolte) fdrle bogate.

Astfelă ajunge pentru esemplu cucuruzulă (porum- 
bulă, păpușoiulă) o desvoltare, adecă o înălțime consi
derabilă, așa încâtă cu puțină mai nainte de cnlesă, va 
să tjică după ce i-a dată spiculă, chiară ună călăreță 
abia pote vede peste vârfurile lui, și pe pământă se în
tindă curpenii cei lungi și cu mulțl cârcei de lobenițe 
(bostani, lubot, kurbis), dintre cari unele esemplare |bine 
desvoltate ajungă o greutate de una sută de punțl==56 
de kilograme.

Gum că viței de viă îi priesce de minune, putemă 
crede, deorece chiar în Transilvania, care este situată 
cu multă mai spre nordă și mai susă, în locuri potri
vite se coce ună vină escelentă.

Mărimea nuciloră, cari crescă în Bulgaria preste 
totă loculă, chiară sălbatici, au admirat’o deja mulțl că
lători. Ș cele mai nobile soiuri de pâme aducă, pe lângă 
âre-care îngrijire, ună mare câștigă și se desvâltă de 
minune.

III.
Valea-Cazanlică și pregătirea oleului de trandafiri.

Deși munții balcanici cei inalți se întindă prin mij
loculă Bulgariei, totuși direcțiunea loră este așa de no- 
rocOsă, încâtă anume partea sudică a țărei este scutită 
de curentele cele reci ale vânturiloră dela nordă. 
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singuri nu suntă cari le facil, ci se ajută cu indivieți de ai 
noștri împrumutată. Solgăbirăii, notarii] etc. suntă fii 
de Română, crescuți cu mămăligă românescâ și rădicați 
din opinci românescl, dâr astăcțl nu mai suntă ai noștri 
cu tote că noi ii alegemă și plătimă. Ei lucră numai la 
comandă. Chiar solgAbirănlă p «ilită de împrejurări (?— 
Red. (iaz.) să mârgâ in Iruntea comisiunei. sfi însotfscă 
pe inspectorele școlară prin comune, ca se deschidă școle 
comunale și să nimic-esi-â cele confesionale.

Grele timpuri amă ajunsă noi grânițerii și urmașii 
loră și față de folosirea păduriloră și a fonduriloră șco
lare. Aceste oddre prețiose străbunii noștri le-au câș
tigată cu crunte sudori, purlăndă armele aprOpe ună seculă 
și sângerândă mai pe I6te câmpiile de bâtaiâ ale Eu
ropei, lâsându-ni-le nouă spre moștenire, der, durere, am
bele stau astăzi sub îngrijirea fișpanulă Banfl'y. Admi
nistrarea pădnriloră acestui comitată costă la ană peste 
30,000 I)., care sumă se incaseză de pe spatele popo
rului bună, paelnică și ascultăloră. Decă orecare co
mună vinde puțină pădure spre acoperirea lipseloră sale 
eotidiane: banii primiți se administreză la comitată, și 
de acolo se dau comunei numai câtă se îndură domnii, 
ba in cele mai multe cașuri chiar nimica. Să dea co
muna politică ceva ajutoră bănescă șcălei seu bisericei 
sale, nici pomenire, căci atunci pedepsa e la ordinea 
(filei și refundarea sumei respective urmeză de sine. 
Așa in vre-o câțl-va ani ne vomă trezi fără bani și 
țâră păduri.

In aceste timpuri critice, sfatulă bună nu este de 
prisosă, și noi poporulă dela sate ne indreptămă privi
rile cătră acei bărbați luminați, în cari ne-amă pusă [în
crederea totdeuna și îi conjurămă, ca între marginile 
legei se păștscă mai energiosu și mai resolutu in causa 
apărărei drepturiloră ndstre, și noi vomă apreția toți 
pașii loră făcuțl intru apărarea drepturiloră ndstre. — 
Primiți ș. c. 1.

Someșanulu.

O serată română în Biserica-Albă.
Biserica-Albă, in Ianuarie 1887.

Vi s’a raportată la timpulă său, că corulă vocală 
română din locă va arangia în presăra de Sân-Văsiu o 
producțiune de cântări, câroră le va urma o represen- 
tare teatrală și trei tablouri vii. Grăbescă a Ve comu
nica cu plăcere, că producțiile s'au terminată c’ună suc- 
cesă strălucită.— De 9 ani de când esistă acestă coră 
românescâ potă <]ice că la fiăcare producere—și d’aceste 
s’au arangiată 17 câte cu 6—7 numeri în o programă 
— numărulă spectatorilor^, a membriloră atătă ajutători 
câtă și a celoră activi numai au crescută. Acesta îm
brățișare a publicului—tară destingere de naționalitate și 
confesiă—provine d’acolo, că producerile se iacă esactă, 
și fiindă pline de variațiuni, suntă și cele mai cercetate. 
Păn’ce era renumitulă barilonistă d-lă Nicolau PopovicI 
profesoră de musică in Caransebeșă, de 2 ori a avută 
corulă fericirea a-lă saluta în mijloculă său ca concer 
tantă, și prin dănsulă, atrâgăndă publiculă celă lubitoră 
de artă și musicâ, corulă a ajunsă la ună renume și șl-a 
creată așadicendă permanenta cercetare și simpatia pu
blicului.

Dintre bucăți teatrale s'au dală până acuma: ,Ră- 
mășagulă‘, „Germania jună în Africa'1» — acăsta de 2 
ori — și „Cinelă Cinelă". Cântecele din «Armonia» mai 
iote s’au instruită și esecutată. Aci mă sămtă necesitată 
a’ml esprima părerea de rău asupra sistărei acestei unice 
foi de specialitate și asupra indolenței publicului nostru, 
care totă în acea măsură se manifesteză și față cu abo
narea celorlalte 4iare> ce *e avemâ. Scimă cu toții cu 
câte neajunsuri se luptă o redacția d’ale nostre și câtă 
abnegare de sine se rec-ere a fi în serviciulă Ziaristicei 
române și totuși o parte considerabilă a inteligenței nos- 
tre rămâne indeferentă și se uită cum alții se sbuciumă 

și ’șl absorbă puterile în servițiu pentru ei și neamulă 
întregă, mai bine spesâză pentru alte pasiuni înzecită, 
decâtă să-i dee în gândă că, măi! ar fi bine să ajutoreză 
și pe ai mei, cari luptă în neajunsuri pentru mine. „Ar
monia" de care amintii a trebuită să încete chiar din 
acăstă causă' Ei, așa nu mai potă merge trebile. Să 
dămă deci cu toții, să ne a«ociămă, decă nu e altcum 
posibilă, și să ne abonămă foile nostre decă ne e dragă 
neamulă și scumpă numele, ce-lă purtămă ca Români!

Revenindă la obieetulă, despre care am începută a 
vorbi, voiescă pe scurtă a descrie producțiunea acelui 
coră, din presăra de Sân-Vasiu.

Inceputulă era precisă 8 ore săra și încă la 5l/a 
s’au grăbita q mulțime să-șî ocupe locă potrivită căci 
netiindă locurile numerisate nu se putea da preferință. 
Cassarulă, de astădată substituită prin d-lă Costa Paleu, 
nu biruia a da la bile e și domnii: A. Boboroni si D. 
Bălănescu abia le puteau primi căci începândă dela 7 
6re pănă la 8 năvălea publiculă grăbindă a-și recvira 
din locurile neocupate. La 8 Ore nu mai puiea intra ni
menea, căci in Sala reuniunei germane, deși destulă de 
spațiOsă, der cuprindăndă deja 800 ală 801-lea nu mai 
avea locă.

După ce musica militară a regimentului 33 a ese- 
cutală o piesă de introducere corulă sub dirigerea maes
trului I. Schumichen șl-a începută programa cu cânte- 
culă «Senină și forlună*, coră bărbătescă de Vorob- 
chievicl. Acâstă piesă fiindă bine studiată și avândă o 
melodiă frumOsă și plăcută prin variațiile de solo ale te 
norului (C. Novacescu^ și a întregă basului primă (Braun, 
Rozescu, Lepădată, Dimitriev, Balia, Cioloca) a succasă 
preste așteptare și publicuiă,deși 2/3 străină, a eruptă in 
aplause. Și mai mare entusiasmare a produsă a 2-a 
piesă de cântare: „Tata moșiu» cu tenoră solo (C. No- 
vacescu) și acompaniare de fortepiană (I. Schumichen). 
Vocea argintiă și puternică a d-lui C. Novacescu, apoi 
melodia divină și sensulă poesiei au produsă ună efectă 
nespusă, Incâtă publiculă nu mai înceta cu aplausele.

A 3-a bucată de cântare „Sermanii second teno- 
risci" de W. E. Nessler tradusă pe românesce incă fă 
remunerată prin plăcerea publicului. In deosebi B. Bo
boroni țbasă) a secerată îndelungată aplaudare.

Subiectulă acestei bucăți culmina într’aceea, că 
membrii tenorului secunda, din causă că nu au niciodată 
solo, se consultau in secretă a face oposițiă celorlalte voci 
și avândă ună coră a aduce o serenadă tenorulă se
cundă nu cântă pe când dirigentulă (A. Boboroni) in- 
bărbătândă pe desertanții acestei voci (Paleu, Rașiovană, 
Halmagi, Panfici, Țîunea. Panescu) le presintă o compo- 
sițiă făcută de densuiă pentru secundă-tenoriști. Bucuria 
acestora vădândă că și dânșii au solo cresee totă mai 
multă și succetjendu-le cântarea celelalte voci le cântă 
osona și le aducă ovațiunl.

După aceste cântări a urmată apoi piesa teatrală 
.Cinei Cinei» de V. Alecsandri Ca să vă convingă, D-le 
Redactor, despre succesulă acestei piese alătureză aci ună 
estrasu din foia germană locală. Din parte’ml atâta vă 
potă comunica, că streinii deși o mare parte nu price- 
peu limba stăteu, uimiți la aspectulă pictorescă produsă 
prin costumele românescl. Pe când s’a ridicata cor
tina în fundulă binei vedeai 8 țărani (Balanescu, Hal
magi, Novacescu, Pantici, Cingița, Balia, Braună, Dimi
triev) tineri și frumoși toți în vestminte românescl, cân- 
tândă o parte din .Steua României" pe când d’odată 
se ivesce din pavilionă: Boierulă Sandu (A. Boboroni) 
înlrerupându-i cu bine copii! După ce li s’a dată țăra- 
mloră de veste că nepdta lui Sandu: Smărăndița îșl ser- 
băză (Jiua onomastică și după ce li s’au împărțită câte 
ună bănuță ca să bea în sănătatea Smarandiței, țăranii 
plini de bucuriă se îndepărtară cântândă „A41 e di cu 
sore". Graure (x. y.) încă a avută de vală cu boierulă 
Sandu pe caredă credea surdo. Nu potă a nu aminti 
aci pe A Boboroni (Sandu) care deși a mai debutată și 
în Zurich pe bina germană, nu lăsa a se cunosce că e 
diletantă așa șî-a jucată rolulă par’că a fostă totă pe 
scenă.

Neînțelegerea surdiloră Sandu și Graură o între- 
rumpe Florica (Leopoldine Truxes, fiica căpitanului c. r. 
R. Truxes) gingașa aparițiune pe scenă abia de 14 ani. 
Căud a tjdrit’o publiculă în costumulă românescâ a e- 
ruptă în aplause sgomo'ose. încâtă de repețite ori tre

buia să-și arate mulțumită pentru atâta atențiă. Potă 
4ice că a și meritat’o pentru că i era prima debutare 
și cu 2 <|ile nainte de producțiune era incă bolnavă și 
a adusă mare sacrificiu pentru producțiunea românâscă 
Mai potrivită rolă decâtă ală Floricei nici că i să putea 
da. Drăgostirile lui Graură le paralisa de minune și 
dând espresiune naivității naturale, Graură mai că era 
s’o mânce ca pe o făliă de mălaiu , ear publiculă 
vă4ându i mișcările și au<)endu-i limbagiulă celă plăcută 
totă cu aplause o petrecea. D’odată se ivesce pe bine 
Smărăndița (DOmna Maria Truxes născută PopovicI) ne- 
pbta lui Sandu cu Tincuța (Domna Roza NedicI soția 
preotului S. Nedici) și prietenile ei (Elena PopovicI fiica 
protopopului Ioană PopovicI din Mercina, DomnișOra 
Cornelia Romelici și Dămna T. M, Roșiu) în costume 
românesc! (anumită făcute de densele pentru acăstă 
piesă.) Publiculă uimită de atâta gingășia a costumeloră 
și a lețeloră alese de nou a eruptă în aplause și fă- 
cendu-le ovațiunl abia șî-au putută continua rolulă. Gra- 
ură văcjendă atâtea floricele, farmeculă i-a înecată vocea 
și abia atunci șî-a revenită în ori, când a îmbucată la 
masa boerâscă o lingură de muștară, mai că era săi 
plesnescă ochii de iuțâla lui. Sandu, care a conturbată 
țărancele dela masă și și pe Graură, dela continuarea 
mâncărei, și care fu botezată de Graură c’ună păhară 
mare de vin cum se cade, abia șl-a liniștită mânia. In 
locă de „Corăna Moldovei" s’a cantată ună duo »doră 
de răsbunare» de Domnii C. Novacescu tenoră și I. 
Braună baritonă. Acestă cântecă trebui repețită și pu- 
bliculă incă mai aplauda. AceșlT domni împreună cu A. 
Boboroni, D. Balanescu, C. Cingița și N. Pantici dispună 
de o voce cultivată și merită totă atenția.

Bucata teatrală s’a finită cu Hora-Sinaei jucată de 
tote damele șl de toți diletanții. (Va urma.)

INVITARE.
»Speranța. < reuniune de împrumută și păstrare în 

Borgoprundă, va ține Duminecă în 20 Ferbruarie a. c. 
la 2 ore p. m. în localitatea șcălei fundaționale din Bor- 
goprundă adunarea ei generală ordinariă, la care p. t. 
domnii membrii prin aceasta sunt invitați.

Ordinea 4ilei-
1. Censurarea rațiuniloră, statorirea bilanțului și 

împărțirea dividendeloră;
2. Pertractarea propuneriloră consiliului de in- 

specțiune ;
3. Pertractarea propuneriloră membriloră.

Borgoprundă, în 20 lanuariu 1887.
Directorele.

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

CARLOVIȚO, 25 lanuariu. — Sinodul u 
episcopescu serbescu a alesu pe archimandritulu 
Diiuitrjevicl episcopu alu Verșețului.

BERLIN, 25 lanuariu. — Camera depu- 
tațiloru: Bismarek, provocându-se la ultima des- 
batere a Reichstagului, combăth aserțiunea, că 
guvernulu ar voi să introducă monopoluri și să 
provăce o mare periodă de reacțiune. Guver
nulu stăruesce pe lângă septenatu, care e justi
ficată prin situațiunea Europei. Oratorulu atacă 
forte violentă partida progresistă și încheiă efi- 
cendă, că proiectulă militară totă va obțină pu
tere de lege.

PARIStT, 25 lanuariu. — Soirea „Agenției 
Havas;‘: La invitarea Rusiei, puterile eurepene 
au consimțită să schimbe între ele părerile asupra 
situațiunei Bulgariei.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redac.toră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Pe costele sudice ale Balcaniloră se lărgescă și 
văile cele încântătore, cari au fostă descrise cu entu- 
siasmă de călători chiară și în timpurile mai dinainte.

Nu ună omă de mai puțină însemnătate, ci chiară 
căpitanulă de odinioră, actualulă mareșală imperială ger
mană conte de Moltke, releveză în modă eminentă în 
descrierea călătoriei sale din anulă 1837 farmecele și 
frumsețile Văii-Cazanlicu.

Și călătoruiă Kanitz fu de totă farmecată, când, 
după ce trecu pasulă Șipca, se opri fără de veste pe 
căsta cea priporăsă, de pe care se vede în valea, care 
se lărgesce josă la pălele munțiloră.

Reproducemă aci din vorbă în vorbă ceea ce 4>ce 
dănsulă: „Contrastele din pasulă Șipca îșl bată jocă 
«de orl-ce descriere. Omulă se crede sfrăpusă ca prin 
«farmecă din Europa-centrală în Asia-nUcă. Fără voiă 
«este silită călătoruiă să se pună josă pe o bancă de 
.schistă (ardesiă) sfărâmată de pe muche pentru ca să 
«se desfăteze din adănculă inimei de privirea tabloului 
.celui încântătoră. Pe cale de vale numai cu greu se 
«pOle merge, der în cele din urmă ajunserămă la cea 
„dintâiu casă și la cea dinteiu grădină de trandafiri a 
„satului Șipca. Tufele de trandafiri legănate ușoră de 
«adiera] vântului, incovăindu-se sub sarcina aromatică- 
.mirosităre, și culmile acoperite încă cu zăpadă ale 
„Balcaniloră în fonda, deosebindu-se de cerulă azuriu 

„ală unei frumose cjile de luniu. oferiau ună contrastă 
„măreță".

Șipca este ună sală mare cu 800 de case bulgă- 
rescl, cu două biserici, c’ună edificiu nou de șcOlă c’ună 
cată și cu trei învățători. Partea nordică a acestui sată 
se întinde dela polele Hemului pănă la o înălțime abso
lută de 548 de metri adâncă într’o văgăună pădurosă. 
Spre sudă se întindă grădinile cele mari de trandafiri, 
cărora le datoreză bunăstarea sa. Șipca, produce 
40—45 de kilograme de oleiu (untă) de trandafiri, va 
să 4ică a doua-<jecea parte din ceea ce se produce în 
Valea-Cazanlică. Locuitorii săi mai suntă și industriași. 
In dughenele cele deschise vă<)uiu eu cuțîtarl, strugarî 
ș. alții. In case aflaiu pe femei lucrândă cu diligență 
ia răsboiu și făcândă pânză frumăsă.

Moltke scrise în opulă său de călătoria la 21 Maiu 
1837: ,lncă din depărtare zărirămă o dumbrăvioră de 
nuci gigantici, și în dumbrăvioră însăși aflarămă oră- 
șelulă Cazanlică. Nici chiară minaretele nu potă privi 
preste dâlurile de frunijă și de ramuri, sub cari suntă 
îngropate.

Nuculă este de bună sentă unulă din cei mai fru
moși pomi din lume. Aflai mai mulțl nuci, cari îșl în
tindă ramurile loră în liniă orizontală preste ună spațiu 
de una sută de urme în diametru.

Frumâsa vegetațiune în giurulă locului aceluia, pă- 

raele și isvOrele cele vejeitOre din împrejurime, marile 
palaturl, în cari porumbi sălbatici îșl facă cuiburile loră, 
tăte acestea suntă minunată de frumăse. Intrâga vale 
este ună tablou ală celei mai binecuvântate bunăstărl și 
ală celei mai bogate fertilități, ună adevărată «pământă 
ală făgăduinței".

Câmpiile cele întinse suntă acoperite cu fire de paie 
înalte de ună stată de omă, care se lâgănă in unde la 
adierea vântului, livezile cu nenumărate turme de oi și 
de bivoli. Pe lângă acestea cerulă este acoperită cu nori 
groși de vijelie, cari se grămădescă pe munții îmbrăcațl 
în zăpadă și udă câmpiile din când în când; printre nori 
lucesce schinteiândă căldurosulă sOre, ca să încăltjâscă 
er vegetațiunea. Aerulă este plină de mirosuri plăcute, 
și acesta nu este de a se privi numai alegorică, precum 
se întâmplă de regulă în descrieri de călătorii, ci trebue 
considerată de adevără din firă în pără*.

Aci observămă spre mai bună informaținne a lec- 
toriloră noștri, că căpitanulă de odinioră Moltke a fostă 
trimesă în Turcia la ordinulă regelui Prusiei, la dorința 
Sultanului, ca să organiseze armata turcăscă după mo- 
delulă europeană și să judece, respective aprecieze for- 
tărățele turce.sci după valărea loră strategică.

(Va urma)
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Ourinln Ik barca de Viena Bursa <le Bueurescl.
■ lin 22 lanuariu ,t. u. !*■-.

Reutâ de aurt o1,, . . . 100.40
Renii de hArtiâ o",, . . 90 20
ImprumululA căitora ferate

ungare........................ 145 50
Amortisarea datoriei căi

lor A ferate de ost A ung.
(1-ina emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei câi-
lorA ferate de ostA ung. 
(2-a emisiune) .... 12650

Amortisarea datoriei clii- 
lorA ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 11650

Bonuri rurale ungare . . 104.20
Bonuri cu cl. <16 sortare 1C3.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișA.............................. 104.—
Bonuri cu cl. de jsortare 104.—
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vinii ung.........................—.—
ImprumutulO cu premiu

ung..................................119.60
Losunle pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 75 
Renta de hârtii austriacă 80 50 
Renta de arg. austr. . . 8135
Renta de aură austr. . . 111 80 
Losurile din 1860 . . . 136.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 869 —
Act. băncel de credită ung. 291.25 
Act. băncel de credită austr.283.50 
Argiutulă —. — Galbiul

împărătesei .... 5.96
Napoleon-d’orl .... 10.05 
Mărci 100 împ. germ . . 62 25 
Londra 10 Livrea sterliuge 127.10

Cola oficială dela 10 Ianuarie st. v. 1887.
Cunip. vend.

Renta română (5%). 92 - 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 937. 94*/4

» convert. (6°/0) 867. 87’/.
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) 101’/. 1027,

• ,, ii (5°/o) 857. 85\.
■ • urban (7°/oî 987a 997,

. (6«/0) • 91 — 93—
• (5’/o) ■ 817. 821/,

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

« > > Națională — —
Aură contra bilele de bancă . ■ 17.— 17.7,
Bancnote austriace contra aură. 2.01 — 2.03

Cursulu pieței Brașovu

din 24 lanuariu st. n. 1H87

Bancnote românesc! . . . . Cuinf. 8.4'i Văi d. 8.47

Argint românesc................. 8.42 * 8.44

. * 9.99 . 10 03

Lire turcesc!.......................... . • 11.26 . 11.30

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

Galbeni.................................. . • 5.94 > 5.96

Scrisurile fonc. >Albina* . 100.50 . 101.50

Ruble Rusesc!...................... > 116 — . 117.—

Discontulă ... » 7—10»/, pe ană.

Concurs u.
Despărțământul u XI (Selagianu) alfi Associațiunei transilvane pen

tru literatura română și cultura poporului româna, în adunarea sa ge
nerală ținută în T Sântu la 30 Augusta a. c., a decisă, ea spre a pro
mulga cunoscințele economiei de câmpu între poporulă țărână și învă
țători mai puținii inițiațl — să se escrie 2 premie de câte 15 fiorini v. 
a. pentru 2 învățători selagiani, cari la primăvera viitdre în comune 
desemnate prin comitetă să țină prelegeri practice din economia și să 
arangeze gradinele de pomăritu în aceleași comune.

Direcțiunea despărțământului pre basa decisiunei susamintite prin 
aceste invită pe dd. învățători români selagiani, cari ar don a concurge 
la care-va din premie, respective pre lângă remunerațiunea modestă in
dicată ar fi aplicați la primăvera viitore a ține prelegeri practice din 
economia în vr’o 3—4 comune și acolo după potință a arangia gradi
nele de pomăritu, celu multa pănă la 15 Faură 1887 să se insinueze 
la direcțiunea subsemnată.

Este prospectă, că pentru călătoria vorfl primi preiunctura gra
tuită din partea comuneloru.

Direcțiunea despărțământului XI. alu Associațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului română.

Simleuli’i Silvani ei, la 10 Ianuarie 1887.
Aliuipiu Barbolovieiu, Andrei ii Cosma,

directorii. actuariu.

ABONAMENTE
la

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

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

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni.......................................... 3 fi. —
„ șâse luni.......................................... 6 fi. —

„ unu ană........................................ 12fl. —

Pentru România și străinătate:
trei luni . ... 10 franci
șese luni . . ... 20 n

ună anu .... . ... 40 îi

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

Mersuln trenurilorti
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I’redesslii-BiHinpesta și pe linia Teiiișfl-Arttdii-Budapesta a calei ferate orientale <le statfl reg. ung.

Predeal A-Budapesta

BucurescI

Predealu

Timișfr

BrașovA

Feldiora
Apatia
Agostonfalva
Homorodb
Hașfaleu

Sigltișora 
jSlisabetopole
MediașA
Copsa miei
Micăsasa 
Biașiu
CrăciunelA 
Teiușft
AiudA
VințulA de susA 
Ui6ra
Cncerdea 
GhirisA
Apahida

Clnșin

Nedeșdu 
Ghirbău
AghirișA
Stana 
Huiedintț
Ciucia
Bucia
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vârad-Velinte

■ Oradis-mare

?. Ladâny 
Szolnok
Bada-pesta

Viena >,

(

( 
(

( 
(

( 
(

Trenfi Tren Trenil Trenil 
Oe accelerat cmtJbuR omnibua 

persone

I

1
ir-'

7.30
1.14

1.451 —

1 
1 

1 
1

7.47 — 4.1b 2.32
8 24 — 5.02 —
8 51
9.14

— 5 43 —
— 6.15

9.51 — 7.06 —
‘ 1.05 — 8 52 —
11.29 — 9.19 —
11.26 — 9.31 —
12 00 _ 10.16 —
12.29 _ 10.57 —
12.44 11.19 —
1.05 _ 11.31

11.52 —
1.34 — 12.31 —
1.46 — 12.18 —
2.09 _ 1.22 —
2.39 __ 2 18 —
3.01 — 2 18 —
3.08 — 2 56 —
3.14 — 3 64 —
3.5a — 4 51 —
5.10 — 5 28 —
5.3( — 5 56

8.006 03 —
_ 6.21 — 8.36

- _ — 9.04
__ __ — 9.32
_ — 10.11
_ 7.14 — 10.5 • |
_ 7.43 — 12 16
__ __ — 12.50

- _ — 1.211
■ 8.22 — 2.02

_ 8.48 — 3.06
__ — _ 3.381

__ — 3.54
_ 9.13 — i.
_ . 9.IX 10.55 4.50
_ 10.38 1 23 7.24
— 12.20 3 24 — 1
_ 2.15 10 05 — 1
— — 2.1f —
- 8.00 «Of —

Budapesta—Predealii

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca 
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbiu
Nedeșdu

Clațiu

Apahida
Ghifiș

Cucerdea

Uiora
VințulA de 
Ai udA
TeiușC
Crăciunelfi
BlașA 
Micăsasa
Copșa mii
MediașA
Elisabetopole 
sigișors 
Hașfaleu
Hoinorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

BrașovA 

TimișA

Predealu

BucurescI

TrenTrenfi
de pers, accelerat

Trena 
omnlbua

Trenfi 
de 

parafine

I Trenfi 
lotnnlbua

r 11.toi — —
7.40 2.— 3.10

11.05 3.58| 7.38
2 02 5.28 ■ "
4.12 6.58

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
1.33
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5 55
6.07

6.24
6.43

8.03
11,44

2.31

(
l

8.58
9.28

7.33
8.04

(

9.02

Timiș6ra-Aradâ

3.28
9.35

1.55
2.53

5.48 
o. 19 
6 44
7.16
7.47

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.C9
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

Teiușft- t.radft-Budaf>esta Budapesta* Aradft-Telușft.

Trenfi Tre îfi Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibua omDibus perafine perafine de perafine omnlboi |

Viena 11.10 12 10TeiușA 11.24 — 2.40 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 Szolnok !• 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4 10 545 —
Orăștia 1.01 — 5.18 AradA 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 541 7.10 8 36
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 — ;!
Zam 4.25 — «.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 10 27 llia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicica 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 . -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ' 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— . —

— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — — 8 20 i Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 TeiușA . 1 29 1.41 —

Simeria (Piski) PefroțeniAradfi-Tinaiș6ra

Trenfi 
omnlbna

Trenfi 
omnlbni

Trenfi de 
perafine

Trenfi de 
penfine

Trenfi 
mixt

Trenfi 
mixt

AradA 
Aradulă nou 
Nămeth-Sâgh 
Vinga 
Orczitalva
Merczifalva
Timlșdra

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

908

Siiaerla
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșani

11.25
11.58
12.46
1.37
2.24
3.05
3.37

2.42
3.25
416
5.11
5.58
641
7.12

Petroșeni—Bitaseria (Piski)

Nota: Orele de nApte suntA cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALKXl Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kiiniges & Kopony, Zernescl.

Trenfi 
omnlbue

Trenfi 
omnlbue

Trenfi de 
perafine

Trenn de , 
perafiue

Trenfi 
de pera.

Timiș6ra 6.25 5.00 PetroțenI 10 07 — 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 1242 — 9 01
Aradulă nou 9.11 — 8.nt Streiu 1.22 — 9.52
Arndft 9.27 — 8 17 Mmerla 1 53 — 10.31


