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Brașovu, 14 Ianuariu 1887.
O telegramă din Berlinft ne comunică, eâ 

în f6ia <le legi a imperiului germană a apărută 
deja ordonanța guvernului, prin care se înterdice 
esportulu de cai în ori și ce țeră străină.

Acesta int.erdicere, care a și înlratu în vi- 
gdre imediată, este de ajunsă spre a ilustra pă
rerea esprimată de principele Bismarck din nou 
Lunea trecută în camera prusiana despre „situa- 
țiunea periculdsă din afară."

Pressa englesă bate mereu toba de alarmă. 
Mare sensațiune a produsă în deosebi unu ar- 
t.iculu alu tjiarnlui „Daily News" întitulată 
„Resboiulu apropiată11. In acestă articulă se dice, 
că guvernulu germană s’a decisă a adresa cabi
netului francesă întrebarea, că ce însemnâză miș
cările de trupe, ce se facă de câtva timpu la 
fruntariile germane. Scirea acesta a causatu mare 
panică la bursa din Parisă și ceiendu-i-se lă
muriri ministrului-președinte Goblet, acesta a de
clarată, că păn’acum n’a sosită la Parisă nici o 
notă germană de acelă cuprinsă.

piarulu rusescu „Novoie Vremia", vorbindu 
despre faimele ce s’au răspândită în Berlină a- 
supra intenținniloră resboinice ale Franciei, dice 
între altele: „Decă Rusia va trebui se răscum
pere restabilirea situațiunei normale în Bulgaria 
cu prețulu, ca să 1 se dea Germaniei putința, 
de a mai face o încercare să sfărâme încăodată 
Francia, atunci păcată de osteneală. Totă ce 
Rusia n’a dobândită în anulă 1878, mulțumită 
„onestului mijlocitoră", va pute câștiga numai 
atunci, decă Germania va rămâne în temerea 
de-o înțelegere ruso-francesă. Rusia ce-i dreptă 
nu va put»! împedeca acum o nouă ciocnire 
între Francia și Germania, der depinde dela 
densa, să dea lucrului o astfelă de întorsătură, 
ca Germania se nu fiă în posițiune de astădată 
a se arunca cu tote puterile sale asupra ini
micului.“

Cu t6te aceste „Novoie Vreinia“ se pronunță 
în contra unei alianțe ofensive și defensive cu 
Francia dicendă, că o asemenea alianță p6te fi 
în interesulă Rusiei numai decă s’ar încurca în 
vr’ună conflictă cu Germania. Deocamdată însă 
nu pdte fi vorba de unu asemenea conflictă, de- 
drece Germania se ține scaiu de Rusia.

Purtarea de față a Germaniei se încercă 
a-o esplica diarulă parisiană „Temps", care a 
publicată tocmai acum unu articulă fdrte remar
cabilă.

„Cheia situațiunei", dice fdia francesă, „zace 
în schimbarea raporturiloră Germaniei cu Rusia 
și cu Austria. Acdstă schimbare a venită fără 
de veste".

„Temps" reamintesce, cum Germania, dela 
1866, s’a înțelesft întotdeuna repede cu Rusia și 
<jice: „Decă nu ne înșelătnă se întâmplă chiar 
acum ceva asemenea, numai câtă pactulă nu s’a 
încheiată tocmai în contra Austriei, der sigură 
pe conttdu Austriei. Discursulă contelui Kalnoky 
dela 18 Noemvre an. tr. a arătată încă încre
dere în ajutorulă Germaniei. Astădi nu s’ar mai 
esprima o astfelă de încredere. Asupra cause- 
loră acestei schimbări se potă face numai pre
supuneri. P6te că prințulă Bismarck află pute
rile militare ale Austriei neîndestulitore ca spri
jină. Pdte că modulă prevenitoru, cu care a în
tâmpinată pressa francesă pe Rusia, l’a îndemnată 
să paraliseze o înțelegere a Franciei cu Rusia. 
Alianța esistă; ddr pe când mai naint.e Austria 
și Germania erau legate printr’ună deosebită 
pactă, esiztâ acum legături deosebite numai între 
Berlină și Petersbiirgă. Principele de Bismarck 
a declarată, că nu numai Bulgaria, ci întregulă 
Orientă îi este indiferentă Germanici. Nu se 
putea spune maî clară, că Rusia are in Turcia 
carte Uanche. Decă Rusia va marge la Constan- 
tinopolă, va ave de furcă cu ea Austria".

„Ilusiunea aceloră Francesi — continuă 
„Temps" — cari cu unu zelă slabă tăinuită au 
stăruită pentru alianța Franciei cu Rusia, constă 
în aceea, de a nu vede, că francia nu pdte 
da nimieă în schimbă Rusiei pentru acestă alianță. 
Intre Germania și Rusia nu esistă nici ună con
flictă, pentrfi a căruia ducere la capătă Francia 
să’si fi putută vinde ajutorulă său. Francia n’a 
putută da Rusiei nimieă nici în Orientă, pe 
când Germania n’avea decâtă să lase în baltă 
pe Austria, spre a mulțămi dorințele cele mai 
fierbinți ale Moscovițiloră."

„Sit.uațiunea este prin urmare urmăldrea: 
Austria se află față’n față cu Rusia, Germania 
cu Francia. Nu negămă , că o asemenea situa- 
țiune este neplăcută pentru Austria ca și pentru 
Francia, și că siguranța națională tiebue să fiă 
apărată prin măsuri de precauțiune. Der e de 
ajunsă să ne gândimă puțină, spre a ne mai 
liniști. Germania pdte să părăsescă pe Austria 
în rivalitatea ei cu Rusia, nu pdte însă concede 
ca Austria se ’nceteze a mai fi ca putere mare 
unu contra-pondă față cu influința Rusiei, ce 
cresce pe di ce merge în Orientă. Germania 
trebue der se admonieze pe Rusia, ca să se mo
dereze Se admitemă de altă parte, că Germa
nia voesce să se bată cu Francia. Atunci nici 
Rusia, nici celelalte puteri nu voru pute coucede 
ca ultimele resturi ale echilibrului europeană să 
cadă victimă egemoniei germane. Nu trebue să 
se uite, ca Francia este unu puternică factoră 
în sistemulu europeană și că situațiunea sa po
litică și materială cade greu în cumpănă."

Fdia francesă ajunge la conclusiunea, că 
decă Francia va rămâne în defensivă, Germania 
nu o va ataca și pacea va pută fi susținută.

Ddr decă va sosi la Parisă fatala notă ger
mană, de care vorbesce „Daily News" ? Nu se 
pdte cugeta și cașulă, că Germania, ne mai pu- 
tendă suporta pentru durată greaua ei armătură, 
se va vede constrînsă chiar de a provoca deci- 
siunea, de care vorbea mareșalulă Moltke? Noi 
scimă, că principele Bismarck a dovedită uu nu
mai odată, că se pricepe la politica de aut- 
aut. Oprirea esportulu! de cai pdte fi chiar o in
troducere a acțiunei decisive.

Unu discursii alu ministrului de răsboiu 
danezu.

Cu ocasiunea unei festivități în Copenhaga, 
minist.rulă de răsboiu alu Danemarcei, după cum 
anunță „Post" din Berlin, a rostită unu discursă 
politică, din care estragemu următdrele părți:

„Ne vomă aduce în loideuna aminte, dicea minis- 
trulă, că patria nostră a fostă sfâșiată și mulți dintre 
compatriolii noștri credincioși trăescă în sclăviă sub vul- 
turulă prusianu Der ce ne folosescă tânguirile? Mai 
bine să ne siliroă ca se recucerimă ce am’ perdută!

„Guvernulă și Camera au făcută legi pentru orga
nizarea armatei și în care timpulă de serviciu a fostă 
prea scurtă determinată, de aceea e datoria fiecăruia de 
a se exercita și să fie gala când va suna ora. Trebue 
cu toții ca să muncimă spre a grămădi bogății în țeră, 
căci mulți bani ne va costa. In vieța nostră politică ar 
trebui să dovedimă că suntemu cu toții uniți, spre a 
face cele mai mari sacrificii pentru reînălțarea Dane
marcei. Tenărulă se ’șl sacrifice vieța, bogatulă averea, 
femeia bărbatulă, mama fiiulă, și numai atunci vomă do
vedi că nu suntemă niște degenerați urmași ai acelora 
cari la timpulu loră au apărată Copenhaga contra Sve- 
diloră și Englesiloră, — numai atunci vomă recuceri 
ceea-ce amă perdută.»

Acestu discursu a făcută sânge rău în Ber
lină și o telegramă din Copenhaga, ca să mai 
slăbdscă efectulă discursului, a dată unu felii de 
desmințire, dicându că discursulă s’a telegrafiatu 
necorectă.

Crudimele gendai niilorti.
Doi Sași din comuna Crișht, în comitatulă Târnava 

mare, Schuster și Thellmann, publică în „Sieb. D. 
I'gbltt" dela 21 Ianuariu o descriere despre torturile ce 
le-au suferită dela conducătorulă postului de gendarme- 
riă din Elisabetopole. Fiindă arestați de patrula de gen- 
darmeriă din Crișiu sub falsa învinuire, că ei ar fi dată 
focă fânului unui locuiforă de acolo și i-ară fi ruptă 
gardurile, fură escortați la Elisabetopole, unde au fostă 
maltratați in modă bestială de conducătorulă postului. 
Schuster fu apucată de pără, bătută cu pumnii pănă la 
sânge, trântită la pămentă, călcată cu piciorele și prin- 
tr’o lovitură cu călcâiulă cismei i-au fostă rupți trei 
dinți. Apoi trebui să stea timpă de două ore intr’o 
pimniță umedă, în cămașe și în ismene, într’o grdpă 
umplută eu âpă rece ca ghiața, și în timpulă acesta 
canibalulă conducătoră ală postului i-a dată peste capă 
o mulțime de lovituri cu ună băță de spini.

încă și mai rău fu tractată Thellmann. Conducă- 
torulă postului iiu trânti la pâmântă îlă călca cu piciărele 
și-iă bătu cu drugulu de feră dela pușcă de-lă lăsa ju- 
mătate mortă. Apoi i se puse fere la mâni, cișmele i 
se scoseră din piciore și, după ce fu aședată pe spate, 
i se dete la tălpile piciOreloră vr’o 20 de lovituri cu 
drugulă de feră. Acestă tortură a durată trei ore. Ne- 
vinovatulă 1 helmann, nevoindă să mărturisescă ună faptă 
ce nu l’a făcută, conducătorulă postului ii oferi 50 fl. 
numai să i numescă pe cineva ca făptuitoră, fiă, ori nu 
vinovată După ce Thellmann a respinsă cu indignare 
acestă rușinosă ofertă, amândoi Sașii fură predați jude
cătoriei, unde fură ținuți in carceră încă șâpte săp
tămâni.

Astfelă istorisescă torturații lucrulă în „Sieb. !). 
Igbltt.» și in sarcina loră li se lasă și răspunderea a- 
cestei istorisiri. La acestea însă întrebă „Kronst. Zei- 
tung1': „Asta e binecuvântarea administrațiunei maghiare ? 
Și acesta s’a întâmplată într’ună scaună odată săsescă 
care se ține acum de comitatulă Târnavei mari, in frun
tea căruia stă vestitulă fișpană contele Bethlen Baboi; 
și totodată în fruntea Kulturegylet-ului ardeleană ma
ghiară. Frumosă cultură!’

Sciri militare.
Austro-Ungaria. 0 telegramă din Viena a «Agen

ției Havas" anunță, că după nisce informajiuni din bună 
sorginte, arsenalele au primită ordinulă de a face pre
gătiri de urgență, ca și cum ar fi o acțiune iminentă, în 
fine exportulă cailoră va fi in curândă interzisă. Tote 
acestea ar fi motivate de mișcările trupeloră rusesc! la 
graniță.

România. Căpitanulă Dimancea, inventatorulă re
volverului adoptată- de armata română, este însărcinată 
cu privegherea construcțiunei celoră 6000 pușci cu re- 
petițiune comandate in Germania. Ună nou transportă 
de cai din Rusia a sosită la Ungheni pentru armata ro
mâna, cjice ,Românulă«. Mai mulți ofițeri din diferite 
corpuri au plecată spre a-i primi.

Germania. „Central News« asigură, că câțiva lu
crători germani dela manufactura de arme din Enfield 
în Anglia au primită dela consulatulă germană din Lon
dra o telegramă, prin care îi însciințeză ca să fiă gata 
a se intdrce in orice momentă în Germania. 0 ase
menea comunicare s’a adresată tuluroră supușiloră ger
mani din Anglia și alte părți ale Regatului-Unită.

SUIRILE PILEI.
Inspectorulă școlară ală comitatului Bistrița-Năseitd 

a luată inițiativa pentru înființarea unui asilă de copii. 
Sașii ii apucară însă înainte și deschiseră în Bistrița o 
grădină de copii sub conducerea unei învățătore cu di
plomă din străinătate. Inspectorulă școlară Dr. Havas se 
făcu focă și călrană, și într’o ședință din filele trecute 
a comisiunei administrative propuse: conducătorea gră- 
dinei de copii să fiă suspendată din ofieiulă ei pănă când 
i se va nostrificn diploma. Ună membru ală comisiunei 
reflectă, că grădinile de copii se potă conduce și de 
străine și că într’ună astfelă de institută peste totă nu
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e necesarfi limba maghiară. Propunerea lui Bavas însă 
fu primită cu mare maioritate, după ce mai accentua și 
fișpanulă BanfTy-pașa, că aci e causâ întemeiată d’a se 
închide grădina de copii, căci — Zlse e'1’5 — înainte de 
deschidere trebuia să fiă incunosciințată oficialei inspec- 
torulă școlară, spre a pută cerceta dăcă localitățile co
respundă in privința sanitară scopului și decă cu privire 
la instrucțiune se satisface cerințelor^ legei; acestea insă 
nu s'au făcută. — Totulă se reduce la: așa vre fișpa- 
nulă-pașă și așa face, vră grădină de copii ungureseă 
său mai bine Ztsă de maghiarisare.

—x—
Printr’ună decretă ală Maiestății Sale se ordona, 

ca sergenții majori de serviciu dela infanteriă și vână
tori să fiă înarmați cu săbii ofieerescl și eu revolvere în 
locă de baionetă și pușcă, ca pănă acum.

—x—
D lă Dr. Corneli" Diaconovich, redaclorulă făiei 

«Rouiănische Revue", redacteză din 1 lanuariu incoce o 
f6ie nouă germană in Reșița, sub numirea „Resiccaer 
Zeitung* spune «Foia Diecesană."

După cum se comunică din Crișiu (jiarului «Sieb. 
Deutsch. Tgbltt«, fișpanulă pașă Bethlen Gabor din co- 
mitatulă lârnavei mari și mici a întrebuințată în văra 
trecută aprăpe 200 de lucrători, ca să facă slăvilare la 
una din I velile sale spre a o apăra contra pariului ce 
curge p’acolo. — Ferice de pașaie și vai de popora- 
țiunea de sub administrațiunea loră.

Reuniunea română de cântări din Sibiiu a dată 
Duminecă ună concertă, sub conduceiea d-lui George 
Dima, care a eșitu strălucită. Programulă a cuprinsă 
piese de ladasohn («Făgăduința"), Hayden. Gollermann, 
Weinwurm, Schubert („Cruciații"), Dima („Hora"). I,)ia- 
rulă națională săsescă din Sibiiu face o frumosă critică 
asupra acestui concertă.

In Oravița s’a comisă ună furtă îndrăsneță. Hoții, 
de urma cărora nu s’a dată pănă acum, au intrată în 
locuința inginerului Nemetz și au luată cu ei cassa de 
bani, in greutate de șese măji. In cassă se afla 800 II. 
bani, libele dela casse de economii, prețiose, și hârtii de 
valăre. In imediată apropiare de locuința inginerului se 
află casarma gendarmeriei, de care se vede că hoții n’au 
avută nici o temere.

—x—
Direcțiunea poștală din Sibiiu a escrisă concursă 

pentru ocuparea postului de magistru poștală din Puiu, 
comit. Hunedora. Pe lângă încheierea de contractă de 
oficială și depunerea de 100 fl. cauțiune, acestă postă 
este împreunată cu 280 fl. salară și 340 fl. paușală de 
cancelariă și transportă. Rugările de concursă suntu a 
se trimite direcțiunei poștale din Sibiiu în termină de 3 
săptămâni.

—x—
piarulă oficiosă serbescă „Videlo' aduce sensa- 

ționale destăinuiri despre stările din Bulgaria și Serbia, 
și despre o detronare a regelui Milanti plănuită de opo- 
siția sărbescă. Articolulă, ală cărui autoră e ună că- 
pitană bulgară, produce cea mai mare sensațiune, de- 
orece se desemneză ca participalorl ai conjurațiunei și 
SărbI din Ungaria.

Convorbiri literare, Nr. 10 dela 1 Ianuarie 18-7, 
cuprinde: V. A. Urechiă «Mormentnlă lui Mironă Cos- 
tină"; T. C. Văcărescu „Consiliulă de răsboiu dela Rade- 
nița“ (fragmentă); Emilia Skrzeszewlci «In țera Moțiioră•

(traducere); (?. Gr. Balcanii „Gestiuni gramaticale" ^ur
mare); .V. Mandrea „Magistratura în siatulă română* 
(urinare); K. A/esandri „Sfințirea bisericei Curtea de 
Argeșă* (legendă); Vcronica Micle ,Visulă eelă din urmă», 
„Cu gândulă". .Serisore" (poesii); Diiiliu Zamjireseu 
,0 sufletă» (poesiă); George Vasiliu „Vremea trece", 
«La deniă", «De astă vâră» (poesii); T. Robeanu «Voe 
vodulă* (poesiă); P. Codrcanu «Ca o fantast.că". „O 
voce" (poesii); Corespondență. Biblografiă. Convorbirile 
literare apară la 1-ma fiecărei luni în Bucurescî, sub di
recțiunea lui lacobii Negruzzi. Abonamentulă pentru Aus- 
tro-Ungaria 15 lei pe ană. Abonamentele se adresăză 
la administrația: Socecă și Teclu, strada Berzii 96 în 
Bucurescî.

— x —
In Cohalmil seceră multe jertfe, mai alesă între 

Români, aprinderea de plumânî.
—x—

Cu <)iua de 1 Februariu 1887 suntă numiți cape
lani militari cl. 2 în reservă Nicolan Miniteanu, preotă 
ală archidiăcesei gr. cal. de Alba-Inlia și Făgărașă; 
luliu Berhule, preotă ală diecesei gr. cat. de Gherla, 
Locotenentulă Iulian Polua dela regim. 50 de inf. e con- 
cediată pe ună ană cu locuința în Viena. Colonelulă 
Franz Benda dela regim. 2 de inf «nterie e trecută în 
pensiune la propria sa cerere.

—x—
Regina Elisabeta a României a dată, prin secreta- 

riafulă cabinetului ei, încuviințare profesorului Geza Gi- 
dofalvy dela gimnasiulă ungureseă din Sibiiu, să publice 
poveștile Peleșului in traducere ungureseă.

Ineă nu se stinsese foculă dela hotelulă Boulevard 
din Bucurescî, și sosi scirea că ună altă incendiu mare 
a isbucnită în calea Victoriei în colțulă calei Doroban- 
tiloru. Acolo se afli în curte Biserica albă, care era in- 
congiurată de o clădire, ce avea josă prăvălii și susă 
case de locuită. Totulă era numai in paiantă și de aceea 
foculă s’a întinsă cu o mare repediciune. La mai toți 
locuitorii d’acolo li s’a arsă avutu.ă și prea puțină s’a 
putută scăpa. A arsă mai totulă și n’an remasă decâtă 
nisce ruine. Foculă a fostă stinsă pe la ora 11 din 
nbpte. Mulți locuitori ’și-au scăpată vieța eșindă pe fe
restre. Ună oficeră a fostă rănită.

—x—
Guvernatorii civili ai regatului Poloniei au interdisă 

esportulă de cai pentru armatele germană și austro- 
nngară

—x —
In Esseg s’a înființată o filială a reuniunei «Crucea 

roșiă ‘ a regateloră Croația și Slavonia".

Prigonirile în pașaliculii Xr. i aln lui Itanffy
Dela întrunirea Someșurilorii, lanuariu 1887.

Umblândă mai de curendă prin Deșiu, capitala mu ■ 
nicipiului de modelă ală Ungurismului modernă, Solnoeă- 
Dobâca, am înțelesă din isvoră autentică, cumcă pe la 
anulă nou er s’au mai împuținata Românii noștri de pe 
la oficiurile publice — astfelă că acuma nici de sămânță 
n’au mai rămasă, său cu alte cuvinte, decă din nefericire 
te-ai născută Română, nici în ună postă de scriitoră nu 
te mai poți susține.

Președintele dela tribunalulă din Deșiu, d. Balaș, îm
preună cu directorulă de cancelariă Dombora, care, uiti- 
mulă pof'tesce dela diurniștii români, ca pe uliță să nu 
umble cu alți Români, pe la casele și vetrele loră să nu 
vorbescă în limba loră maternă, ci numai unguresce, că

de nu, îi de Iară de periculoși statului,—dmă—am aurită, 
că acești domni au dată drnmulă și celoră ce mai erau 
pe aici încă suferițl prin cancelariă la cartea tunduară 
cum au fostă d. Fioreanu Ilalosu aplicată ca archivară 
de vre-o 9 ani, care ’șî pricepea oficială, și Elin Micșia, 
avendă și eensura in «ansele cătțiloră fundiare-—acuma 
au remasă acolo numai Unguri cari numai unguresce sciu.

Așa apoi de când e referentă la cărțile fnnduail 
d. jude Papp Farkas, importată aci din Ungaria de sudă, 
nu numai că nu se primescă suplice scrise în limba ro
mână, ci și suplicele unguresc!, decă au aduse românescl, 
se respingă, ca să se traducă în limba maghiară pe basa 
țj-lui 70 din procedura cărțiloră fundnare interpretândă 
rău acestă șj, ca și cum limba nostră nu s’ar pută nu
măra între limbele usitate in patria (divatozo nyelv), care 
aci la noi ar pută fi numai limbi necunoscute, ca limba 
englesă ori chinesă.

Ca să nu apară de aserentă deșertă, mă provocă 
la causa edesiei gr. cat. române din Mica de sub Nr. 
3495/886 care încă, avendă ună contractă românescă, 
fu respinsă din asemenea motivă nejustificală in lege.

Asemenea a delăturată presidiulu tribunalului din 
Deșiu și pe celă din urmă diurnistă d. George Gira dela 
judecătoria cercului din Becleană, care era ună bărbată 
cum se cade, deși judele de cercă regescă, cu totadin- 
sulă voia a’lă ave ca Română pe care’lă folosea de tra- 
ducătoră translatoră în pertractările cu litiganții, cari facă 
maioritatea coverțitore a poporului română din cercă.

Consecința naturală a depărlărei Româniloră din 
oficii — și a nepriceperei limbei partideloră române pro
duce cașuri comice și absurdități, ca cele ce s’au întâm
plată dăunădi la o pertractare finală într’oc'husă penală, 
unde judecătorii unguri ca Szalanczi — aduseră olă- 
rîreii ca să asculte de martoră o «marțină" — epă, cum 
dice poporulă nostru — spre compromiterea sanctuarului 
justiției

Limba română huiduită din administrația politică 
publică, și nesuferită pe la tribunale, cari încă facă po
litică maghiară, Românii scoși pănă la unulă din tăie 
beneficiile publice ale patriei străbune, pe când de altă 
parte dările cele aprope nesuportabile se scotă de pe ei 
fără milă cu esecuția să nu se clăfine față cu o ase
menea stare de lucruri sămțulă de dreptate și să nu se 
deștepte în ei dorulă după egala îndreptățire na
țională ?

Unde să recurgemă, la cine să eercămă alinarea 
suferințeloră, când dela ministrulă justiției din Buda
pesta isvorescă tofe acestea neindreptățirl! ? —

Pre acăstă cale s’au delăturată cei mai mari ai 
noștrii — acuma au ajunsă în ultima analisă la bieții 
copiști dintre cari ip timpulă mai din urmă alungară 
vreo 10 inși, și în locuia loră puse totă Unguri neoșl. 
Pănă când atâte nedreptățirl!

Observatoriulu,

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

(Urmare și fine).

A urmată apoi joculă; Vă puteți imagina câtă loră 
a rămasă pentru danțatori, când 800 de capete stăteau 
îndesate, încâtă abia se putea clinti cineva. In locă ca 
să se fi mai rărită șirulă dspețiloră, par’că fotă se mai 
indesa. Causa e ușoră de esplicată, căci încă mai erau 
pe programă a se esecuta înainte de mietjulă nopții 2 
tablouri de marmoră și 2 tablouri vii. La acestă locă 
trebue ca să amintescă, că corulă tdte le-a pusă în miș 
care — și precum Vă amă comunicată trămițendu-Vă 
programa — n’au cruțată spese pentru d’a face o seară

FOILETON U.

Notițe istorice și etnografice despre 
Bulgaria.

(Urmare.)

O proprietate particulară a Văii-Cazanlică suntă 
așa numiții „tumuli"— morminte păgânesci, cari se află 
împrăștiate preste iotă loculă in numita vale și cari do- 
vedescă, că țera a fostă locuită chiar și în timpurile cele 
mai vechi, deărece acești .tumuli» au trebuită să fiă con- 
struițl cu multă înainte de domnia Romaniloru. Aceste 
monumente sepulcrale suntă uneori înalte de câte 15 
metri, în vreme ce altele suntă construite cu multă mai 
scunde. Cele mai mari, se vede treba, că au fostă ridi
cate pentru vre ună capă, principe seu duce. Din de
părtare tumulii sămănă cu corturi mari de răsboiu. In- 
tr’unii din acești tumuli, săpându-se sistematică, s’au a- 
flată morminte în formă de sarcofage construite din că
rămizi său din lespezi de petră, apoi schelete mai multă 
său mai puțină bine conservate, cari schelete au fostă 
aflate în posițiune șeZăndă pe călcâe (slârcindă). Intr’unele 
morminte s’au aflată pe lângă schelete și vîrfurl de să
geți de feră, hârburi de vase de Iută etc.

Consululă francesă, care a pusă să se deschidă 
ună astfelă de mormântă în apropierea Filipopolei, află 

intr’ensulă coifuri, vârfuri de lănci și altele; însă numai 
de metală nenobilă. Cumcă în alte morminte s'ară fi 
aflată chiară coifuri, inele etc. de aură, acesta se pote 
trage la indoelă.

Astfelă de morminte se află de altfelă risipite prin 
întrăgă Bulgaria, în grupe de câte 7, 11, ba chiară câte 
27 nu în mare depărtare unele de altele. Turcii credă, 
că aceste morminte ascundă în sine osămintele soldați- 
loră loră căZ'ițl din timpulă espedițiuniloră de cucerire 
tur« ăscă.

In timpulu potrivită să vădă întrândă în tote loca
litățile mici ale Văii-Cazanlică mici caravane, cari aducă 
trandafiri în coșuri (corfe) mari cărate de măgari. Fru- 
mose sătence, vesele și îmbrăcate în cămeși albe ca ză
pada cu mare gustă croite și țăsute din lână văpsită in 
mai multe colori, apoi încinse c’ună felă de șurțuri, nu
mite fote, dinainte și dinapoi, formeză suita espedițiunei, 
care semănă mai multă a triumfă ; căci tăte fetele suntă 
atunci împodobite cu cununi de trandafiri și chiară și 
bastonele cele lungi seu pârghiile, cu cari se mână mă
garii suntă învălite cu trandafiri.

Nu numai în Valea-Cazanlică se cultivă regina flo- 
riloră și se prepară oleiu de trandafiră. Pe lângă Tibru 
și Eufrală era trandafirulă lățită și bine cunoscută chiar 
de pe timpulă lui Herodotă. Babilonenii au fostă de 
bună semă cei dintâi, cari au preparată oleiu de tran- 

dafiră, când Grecii și Romanii nici că se cugetau la așa 
ceva. Oleulă de trandafiră formeză încă și astăZI celă 
mai plăcută articolă de parfumâriă în Asia meridională. 
La Gazimpură lângă rîulă Ganges elă se produce în mari 
cantități, dâr stă tare susă în preță și celă mai puțină 
dotată cu mijloce trebue sâ se mulțămescă și cu apă de 
trandafiră, care este cu multă mai eftină. Oleulă de 
trandafiră din India se transportă chiară pănă la Persia. 
Producțiunea de oleu de trandafiră a Egiptului, care o- 
dinioră era fdrte renumită, a decăZută f«5rte tare și abia 
mai acopere trebuința țerei Chedivului.

Cantitățile cele mari de oleiu de trandafiră, pe 
care le intrebuințeză parfămăriile europene și anume 
cele englese, se producă mai numai în localitățile de 
sub polele sudice ale Balcaniloră.

Câtă de minunată este Valea-Cazanlică, pentru a- 
câsla ne dă atestată escelentă împrejurarea, că dintre 
cele 123 de localități tracice, cari pdrtă producțiunea de 
oleu de tradafiră ca oleu de casă, 42 să țină de ele 
și că din cele 1650 de kgr. produse în termină mediu 
pe ană vr’o 850 de kgr. cadă pe Valea-Cazanlică. După 
cum este temperatura anului, mai bună său mai rea, 
este și recolta trandafiriloră mai mare său mai mică. 
Intr’ună ană favorabilă, adecă mănosă, cum a fostă a- 
nulă 1866, cantitatea de oleu de trandafiră a atinsă ci
fra de 3000 de klgr., și în anulă 1872 în urma răce- 
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plăcută publicului și din acestă incidență, pentru aceste 
tablouri, cari au încoronată presera de Sân-Vâsiu, au 
lăsată să se gătească prin pictorulă Falnică cortine a- 
numite și potrivite pentru fiescecare tablou. Iluminarea 
acestora s’a tăcută prin focă bengalică și prin magnesiă 
cu 4 mașine anumită gătite spre acestă scopă. Idea d’a 
se esecuta aceste tablouri a venită dela o damă, care 
avăndă seiwu pentru acea-tâ artă proinițendă corului su- 
i ursulă ei cu ajutorulă celorlalte dame a câroră nume 
voiu însemna tnai la vale — a pregătită tote costumele 
trebuinciose șt le a inflodobită după cerința tabloului — 
ună lucru de 3 săptămâni nesocotindă probele ce se tă
ceau, cari asemene au absorbită ună limpă considera
bilă. Aceste dame Doinitei Maria Truxes născută Popo 
viciu ii compete mare mulțumită și tătă recunosciința 
atâtă din partea corului câtă și din partea publicului.

Costumele cele din tablourile în marmoră erau de 
cașmiră albă inpodobile eu mărgele Iotă albe. Fața per- 
soneloră albită, ca și costumulă. Părulă de fuioră țcă- 
nepăj și albită ea și vestmântulă și era după recerință, 
în bucle cari decorau la unele figuri și mnărulă, Ochii 
eiau incluși.

După 11 bre s'au lenninată pregătirile pentru a- 
ceste tablouri. Clotoțelulă vestesce încetarea joi ului, a 
sgomotului din sala și pole că pe vr’o păreche amorbsâ 
a treijit’o din «ălătoiia cu găndulă, ins? nu mai puțină 
nutrimentă și farmecă i-a întinsă aspeelu u feerică ce 
conținea tabloidă. Toți se sileau a ocupa locă bună ca 
sfe-.șl scalde ochii in câteva secunde de plăcere. A 2-lea 
signală privea pe damele din tablou ca să-și iea posiți- 
une și totodată și musicei militare care era postată după 
culise și avea să esecute o melodiă piano amăsurală ta
bloului. Ală 3-lea signală era pentru cortinariu și piro- 
technică (Scheschet ko) er ală 4-lea signală era menită 
eeloră postați la mașinile de magnesiă. Cortina se re 
dică, cei 800 din sală ’șî rețină respirarea și privescă 
uimiți spre fundulo binei, de unde li se presintă pre 
lăngă șbptele dulci ale musicei și la variata iluminare, 
care din ce în ce se făcea mai intensivă — tabloul 
pritnă de marmoră, Fata lui lefta in așteptarea tatălui 
seu" din istoria biblică după Doree.

In fundă spre bină era ridicată o movilă (colină) 
anumită zugrăvită pentru acestă tablou — la mijloeă 
era fala lui Jefta (Leopoldine Truxes) cu manile ridicate 
spre ceriu, cu espresia feței în așteptare; cu ochii în
chiși și, precum am descrisă mai susă — albă din creș
tem până in tălpi par'câ sculptoru ă abea s’ar ti înde
părtată ; er prietenile ei in stânga: o staiuă cu o citară 
in mana stângă și cu drepta atingendă câteva cord! 
(Dbmna Anna Greiner soția advocatului Greiner F.) lângă 
densa apoi altă statuă (Tesalia M. Roșiii) care vestea 
apropierea barcei și inmediată lăngă acesta era postată a 3-a 
statuă (I)-șora Cornelia Romelici) cu trimbița ținută cu gin
gășia ia gurâ și îndreptată la o parte. Îndrepta fetei lui Jefta 
a tostă D-șora Elena Popovici cu o tamburină ținută 
costișă în susă. lângă densa f)-șora Aurelia Turcâne cu 
o harfă netedă în mână și cu privirea spre fata lui Jefta 
și in fine Dbmna Roza Nedicî cu 2 cinele albe ase
menea cu privirea spre fata lui Jefta, figura principală. 
Acestă tablou fu repetată și frenetică aplaudată de cu
getai că pică plafonulă salei. PotO dice: tabloulă era 
atâtă de cu efectă și fermecătorii! par’că vedeai ființe 
prin vădduhă, nu-țî venea a crede că stafuele ar fi re- 
presentate prin ființe cu vieță. Am audită pe unii in- 
trebândă, că de unde au adusă Românii atâtea statue 
frumose.

Ală 2-lea tablou .Bsyhe in templulă roseloră", după 
tabloulă lui Paul Thumann era și mai frumosă decâtă 
celă d’intăiu. Aci stă Psyche ,d-ș6ra Leopoldine Truxes) 
pe ună piedestală in coborîre din Templu, căreia din 
poporă unulă (d-lă D. Bălănescu) ’i așlernea rose în cale, 
er altulu din poporă (d lă S. Rașiovanu) îngenunchindă 
pe trepta ultimă a pedestalului privea spre Psyche. Ce- 
lalată publică din Templu (domnele Anna Greiner, Roșa 
Nedici, Maria Truxes, Elena Popovici, Aurelia Turcbne, 
Cornelia Romelici și Tesalia M. Roșiu) erau pe o estradă 
postate în drepta și stânga in (ondulă templului și aveau 
direcția privirei — căcî ochii erau închiși — spre Psyche. 
Decorațiile culiseioră și a cortinei din fundă purtau pe 
stâlpii gigantici Iotă împletiri cu funii de rose. Și acestă 
tablou fu repetată și frenetică aplaudată. Publiculă sta

ca ună mură neclătită in uimire .șoptindu-și ună ,ah 
ce frumosă"!

Acestora le-a urmată apoi simboliculă anului vechiu, 
pre lângă baterea in cinele a brei de meijulă nopții. 
Totă atâtă farmecă și efectă a produsă și acestă tablou 
viu. Anulă vechiu (d-șbra Elena Popovici) pe o colină 
in prolilă spre publică înlr’ună vestmentă cemișată cu 
stele aurie inpoilobită anumită gătim de densa, cu laclia 
stinsă in mână spre pămentă și totă cu așa privire era 
în trecere spre cei doi copilași (gnomi) copilele Maria 
Paleu și Regina Truxes) din cari unulă a ținută anului 
vechiu o urnă gblă in cale.

Publiculă de nou a eruptă in aplause și cerea re- 
pețirea, însă ora 12 bătu, anulă 1886 s’a dusă ca să 
nu se mai intorcă, așa nu s’a putută repeți acestă 
tablou. Inmediată a urmată apoi anulă nou, in o tră
sură triumfală aurită și împodobită cu flori vii, in care 
anulă nou (Leopoldine Truxes) în haină albă decorată 
cu ghirlande de trandafiră și eu brâu aurită cu ună 
cornă de flori — â la Fortuna — în brațe în posifiune 
profilară cu privirea spre publică stătea nemișcată.

La Căruța triumfală erau prinși 2 ăngerași (copilele 
Silvia Paleu și Pauiina Truxes) unulă de drepta celalaltă 
de stânga cu privirea spre publică, er altă ângerașă (co
păița Aurora Liuba era pe o mică movilă ingenunchiaiă 
pe ună picioră, ținendu anului nou o corfă plină de 
flori in cale. (De ar fi văzută D-lă Georgie Liuba pe 
lelița sa Aurora in calea anului nou, i-ar li scăpată la
crimi de bucuria.)

Acestă ultimă tablou a încântată pre toți incâtă 
trebuia satisfăcută dorinței publicului d’ală repeta.

Aplausele publicului numai cu continuarea jocului 
s’au putută curma. Era l'/2 bre după mecjulu nopții și 
incâ vedeamă 2 sute de părechl jucândă cadrilulă. îna
inte de închiere ca să nu abuseză de paciența cetitoru
lui ’ml țină de datorință a aduce in numele corului mul- 
țămită profundă tuturora Dameloră cari au dală sprijină 
intelectuală și materială corului română, apoi d-lui S. 
Rasiovană care a avută rolulă greu d’a fi suflerulă di- 
letanțiloră din piesi teatrală și in fine d-lui Petru Man- 
ciu croiforă în Oravița, care a fostă atâtă de generosă 
și a dată gratis vestminte țerănesci coriștiloră, cari au 
jucată în piesa teatrală — și-lă potă recomanda ținutu
lui intregă ca pe ună croitoră solidă și pricepăloră măiestru 
în specialitatea sa.

Dintre bspeții esternl amă putută saluta; dintre 
Dame: pe dbmnele Sofia Popovici din Safulă-nou cu ne- 
pota sa Lyubița, Bosica din Glogonă. Iustina Nadașianu 
din Ciu< hiciu, Rachila Ciuciu din Mircovați;—dintre domni 
pre domnulă Nieoiae Proșceanu, vice-fiscalulă din Lugoșă, 
Filipă Adamă, protopopii din iarnă cu soția, Siraeonă 
Luca, preotă totă de acolo cu soția, Adamă Hernea, co
merciantă din Mircovață cu soția, Teodoră Panciovană 
preotă din Iertofă. Vasilie Murgu, eeonomă totă de acolo, 
Panciovanu, notară in Voivodințiu, Simeonă Bozanciu. 
noiariu in Crueița, Mihailă NesicI, notară din CussicI, 
Ungureanu comerciantă totă de acolo, er din cei interni 
am putută saluta mai pe toți onorațiorii din slatulă mi 
litară, er din celă civilă pe proenrorulă Nicolici, vice-pro- 
curorii Dr. Gozsdu și Dr. Pescha, dintre judi pe Domnii 
Pauncoviei, Tornea. Oltrubay, Popesc-u, cești 3 din urmă 
cu amabilele loră soții ; dintre advoeați pe Szollosy, 
Greiner și mulți alții, cari totdeuna imbrățișeză cu căldură 
întreprinderea corului.

Au incursă 330 fl., s’au spesată 200 fl. Venită cu
rată 130 fl.

Fine finali mai adaugă și aceea, că corulă în semnă 
de mulțămită a adusă in diua următore o serenadă dom- 
neloră Anna Greiner, Roza Nedicî, Maria Truxes și tu
turora dameloră, cari au contribuita cu binevoitorulă 
loră concursă la reușita splendidă a acestei serate.

X. Y.

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

SUAKIM, 26 Ianuariu. — La litoralii Mării 
roșii a izbucnită, resboiulu intre Italiani și Abisi- 
nient. Abisinienii au atacatu Massauah, der au 
fostu respinși de Italiani. Italianii au cerutu în

tăriri de trupe, care au și plecată din Roma în- 
tr’acolo.

RAAB, 26 Ianuariu. — A începute alege
rea de deputată înainte de ambiji. Partida li
berală apăru în numără imposantă la urnă, pen
tru ca să’șl dea vot.ulă ei pentru ministrulă Ba 
ross. Pentru candidatulă independentă Kristin- 
koivicli se desfășură mari opintiri. Până acum 
liniștea nu s’a turburată.

BERLIN, 26 Ianuariu. — Foia legiloră im
periului germană publică ordinațiunea guvernului, 
prin care se interdice esportulu de cai peste tote 
granițele in streinMate. lnterdicerea întră imediată 
în vigore.

DIVERSE.
Statistica globului. — După cele mai recente date 

statistice, suprafața pământului, care cuprinde 134,660,000 
chilom. pătrațî, este locuită Ide 1,288,000,000 individl, 
cari se’mpartă după rase precum urmeză: 369,000,000 
rasă albă, 552,000,000 rasă galbenă, 190,000,000 rasă 
negră, 1,000,000 rasă roșiă, 176,000,000 rasă măsliniă. 
Tote aceste rase vorbescă 3,642 limbi și profeseză peste 
1000 religiunl, adecă: 335,000 000 creștini, din cari: 
170,000,000 catolici, 75,000.009 ortodox!, 80,000,000 
protestanți, 5,000,000 mosaici, seu Evrei, 269,000,000 
religiunl asiatice diferite, 160,000,000 mahometanl, 
200,000,000 religiunl idelatre și feticiste. — Numărulă 
anuală ală morțiloră este de 333 milione 333,333 ceea 
ce face de 91,544 pe oră 3731, pe minută 60 și pe 
secundă 1, de unde urmeză, că fiăcare din pulsațiunile 
nbstre însemneză mortea unei creaturi umane. — Pe 
planeta nostrâ, durata mijlocie a vieții omenescl este de 
33 ani. 0 pătrime a populațiunei more înainte de 7(anl, 
o jumătate de 17 anî. Din 100,000 de indivizi unulă 
singură ajunge la etatea de 100 ani; unulă din 500 la 
90 ani; unulă din 100 la 60 ani. — Omenii însurațl 
trăescă mai multă decâtă cei neînsurațl. Din 1000, in
dividl, 65 se insoră. Căsătoriile mai numerdse se facă 
în lunile luniu și Decemvre. — Profesiunile esercită o 
mare influență asupra lungimei vieții. Astfelă, din 1000 
inși, etatea de 70 ani o atingă : 42 preoți, 40 agricul
tori, 33 comercianțî, 32 soldați sau amploiați, 28 advo- 
cați seu ingineri, 27 profesori și doctori. De aci se vede 
că cei ce trăescă mai multă suntă preoții și agricultorii; 
er cei ce trăescă mai puțină suntă profesorii și doctorii! 
Lucru extra-ordinară, tocmai acei ce suntă (chemați a da 
vieța-fisieă și intelectuală, au vieță mai scurtă. Acâsta se 
esplică lesne, prin gravitatea și espunerea meseriei loră, 
care ii condamnă a respira adeseori aerulă celă mai 
infectă, pe lângă alte multe inconveniente și cause distru- 
gătore de viâțâl

Unu micii romanii de moștenire.— Se anunță din Lon
dra : înainte cu patru săptămâni muri aci milionarulă 
Broac și lăsă ambiloră săi nepoți bogațl fiecăruia câte o 
sumă de o sută mii livre sterlingl. In testamentulă său 
scrise: .Nepoții mei sciu pscGii banii, ei nu-i voră chel
tui. precum i-ară cheJf' rudele mele cele sărace." — 
Moștenitorulă celă mai înaintată în verstă declară, că o 
asemenea orânduire ar . cea mai mare nedreptate. In 
înțelegere cu fratele său invită la ună ospăță tote ru
deniile și fiecare găsi spre cea mai plăcută surprindere 
sub talerulă seu bancnote în valbrea moștenirei, care în 
casă de negăsirea testamentului, ar fi venită în posesi
unea fiecăruia.

Editoră: Iacobă Mureșiann.
Redac’oră responsabilă Dr. Anre] Mureșianu

leloră și a grindinei a scădulă chiară la 800 de klgr. 
Câtă de mare areală pretinde cultura trandafiriloră se 
vede din aceea, că din cifra mediă de 3200 de klgr. de 
foi de trandafiră abia să câștigă 1 klgr. de oleu.

Trandafirulă tracică — roșa damascena, semper 
virens și moschata — cu flori neumplute, roșii deschisă 
prinesce mai bine pe coline năsipdse atinse de sore. 
Sădirea seu punerea trandafiriloru se face primăvera 
și tdmna, și culesulă în Maiu și la ineeputulă lui luniu. 
Cultivatorii de trandafiri predau marfa loră la destilă- 
tori mai mari in orașă, și primescă pentru o oca 30-60 
de parale=7‘/2—15 er. Cumcă oleiulă de trandafir) 
este chiar in țeră supusă la mare dare, ne putemă 
cugeta.

Prețuia unui puntă-vienesă =9 56 kilogramă de 
oleiu de trandafiri de cea mai bună calitate costă la fața 
locului 185—200 fi. v. a.

Espedarea oleiului de trandafiri se face înfr’ună 
felă de cutii de tinichea închise hermetică, cari se mai 
cosă încă în pânură desă.

Cumcă oleiulă de trandafiri se falsifică, adecă se 
amestecă forte tare eu alte oleiurl de preță mai mică, 
este de ințelesă față cu prețuia celă mare ală oleiului 
veritabilă.

Orășelulă Cazanheă nu are puțină însemnătate, 
fiindcă unieulă drumă de cară pracficahilă preste Bal

cani duce preste Gabrova și Șipca la Cazanlieă. Aici 
este și cea mai însemnată fabricațiune a oleiului de tran
dafiri, căruia orașulă ii daloresce renumele său celă 
mare. Șefulă celei dintâiu firme pentru oleiu de tran
dafiri este domnulu Dumitru Papazoglu. Șâpte cuptore 
(cotldne) așeijate într’ună rândă, provedute cu 14 apa
rate de destilațiune, servescă la pregătirea acestui pre 
țiosă oleiu. La săvârșirea acestoră lucrări se întrebuin- 
țeză mai cu semă femei bulgare, cari se dovedescă la 
pregătirea oleiului ca forte dibace și sprintene. Pe la 
sate aparatele suntă cu multă mai simple; și mai cu 
semă călugării suntă aceia cari se ocupă cu fabrica- 
țiunea oleiului de trandafiră.

IV.
Sofia și Ternova, capitalele Bulgariei.

Deși capitalele Bulgariei nu se potă măsura cu re
ședințele potentațiloră Europei occidentale, lotuși bine
voitorul cetitoră ală foiei nostre le va consacra bucii - 
roșă câteva momente de contemplațiune, fiindcă stau 
astădi chiar în fruntea evenimenfeloră și in aceste orașe 
se petrecă lucruri importante, cari in a loră desvoltare 
mai departe nu se pote prevede, unde seu când se voră 
sfirși.

Sofia, numai cu câteva luni mai nainle reședința 
principelui Alexandru, este ună orașă fărle vechiu, de 
Grece chiar Romanii o cunosceau și o numâu după se

minția tracică Serdori, Serdica siu Sardica. Slavii o 
rebotezară Sredec, și Bizantinii de odinioră o numiră 
Triadiza.

Prin posițiuneă ei cea favorabilă la drumurile cele 
mari spre Constantinopolă, spre Serbia etc., Sofia do
bândi încă de timpuriu o mare însemnătate strategică. 
Ea se avântă în scurtă timpă la cea mai însemnată ce
tate între Nișă (Naissus) și Filipo pole, și verisimilă, că 
chiar în epoca lui Aureliană a fostă tare întărită.

Sofia are ună trecută istorică interesantă, din care 
noi spre scopulă nostru și amăsurată spațiului, de care 
dispună colonele diarului nostru, vomă estrage și vomă 
releva numai câteva episode. După mărturisirea istori
cului Eutropiu aprope de Serdica s’a născută impâratulă 
romană Maximinus, care, după cum se scie, s’a avântată 
dela păstoră de vite ia împârată In fine insă cădu de 
manile pretorianiloră.

Când împăratulă Aureliană a deșertată Dacia și a 
străformată o parte a țărmurelui dreptă ală Dunărei în 
Mesia in Dacia ripensis, Dacia litorală stu țermurină a 
sa, a fostă încorporată cu acesta și districtulă Serdica, 
și a ridicată acestă orașă la rangă de capitală a provin
ciei celei nouă. In epoca acâsta Serdica a începută a 
bate monete proprii.

_________ (Va urma)
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Uursulu 1» bum» de Vlena itiirsa <1** Ituciii-escl.
iin 25 Ianuariu st. a

Cursulu pieței Brașovu

din 26 Ianuariu st. n. 1887.
Heuti de auro 5’, . . . 99 05
Renii de hârtii o’/,. . . 89 35 
Impruinutulă câiloră ferate

ungare.......................... 146 50
Amorlisarea datoriei câi-

loră ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) ... 9550

Amorlisarea datoriei câi-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amorlisarea datoriei câi
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11650 

Bonuri rurale ungare . . 103.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.50 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

.nișă............................... 103 50
Bonuri cu cl. de {sortare 103 50 
Bonuri rurale transilvane 103 50

Bouurl croato-slavoue . . 105 50
Despăgubire p. dijma de

vină ung...........................—.—
IinpruinutulO cu premiu

ung.....................................117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 118.50 
Renta de hârtii austriacă 79 25 
Renta de arg. austr. . . 88 30
Renta de aură austr. . . 109 25 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 286 25 
Act. băncel de credită austr.283.80 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei .... 5.97
Napoleon-d'orI .... 10.06 
Mărci 100 iinp. germ. . . 62 25 
Londra 10 Livres sterlinge 127.55

Cota oficială dela 12 Ianuarie si. v. 1887.
Cuinp. vend

Renta română (5%). 92",, 9.3—
Renta rom. amort. (5° () 93— 94—

• convert. i/i°/0) 861/. 87-
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 35— 36—
Credit fone. rural (7°/0) 102— 1021/»

>’ » l&°/0) 851/. 85»/4
» » urban (7’/0i 99— 99*/3

» (6°/o^ • 91 */3 92 l/4
’ (5«/0) ■ 8t3/* 82‘/a

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

. • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.*/» 18.—
Bancnote austriace contra aurii. . 2.01— 2.03—

Bancnote românesc! . . . . Cum| 8.41 Vând, 8.46

Argint românesc . . . . * 8.42 8.44

Napoleon-d’orI................. . . ’ 10.— » 10.05

Lire turcescl..................... • ■ • 11.30 . 11.33

Imperiali......................... * 10.30 » 10.33

Galbeni.....................  . . » 5.96 » 5.98

Scrisurile fonc. «Albina» • * 100.50 » 101.50

Ruble RusescI................. • • > 116.— » 117.—

Discontulă . . . > 7—10°/# pe ană.

*

I 

I 

•R R R R •R
•R -R
4( R 4c 4c R

KKE" Depositu
de

Vinuri de Chanipaiiie
dela renumita firmă

Charles Farre în Raeims (Franța i
c u r a 1) ti t îi

Sillery graiul mousseux, 
Versenay
Graiul vin
Se alia de veiulare și cu butelia, la cerere se tri
mite la locuința comparatorului de cătră

Monsieua8 Baur.
Terguln boiiorîi N r. 413.

î n s e in n ti t îi. 

butelia mare

de cabinet 1-ma calitate.

1

*

*
*

*

R
»

ABONAMENTE
In

Gazeta Transilvaniei"
potfi face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoriise

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămu a ni se trimite esactfi arătându-se 

și posta ultimă.

Pietulu abonamentului este'.
Pentru Anstro-Ungaria :

3
6

12

pe
51

îl

11

trei luni
sese luni1
unfi anu

fi. —

fi. —

II. —

Peni iu România si străinătate:
9

îî

pe trei luni . ... 10 franci
șese luni .... . ... 20

unCi anfi .... . ... 40 11

Âdministrațiunea „Gazetei Transilvaniei.4

Mersulu trenuriloru
Valabilă (lela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia l*re«lealii-Bw<h»i»esia și pe linia Teiwsfi-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-iiudapestrt KudnpcHtăâ -Fredealfi

Bucurescl

Predoalu (
(

Timișd

Brașovă

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

I
(

TrenG Tren Trenu Trena 
de accelerat omnibus lomnibus 

persoue 1

4.18
5.02
5 4

7.30
1.14

1.45

2.32

Sighișora 

JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teinșb 
Aiudă 
Vințulă de susă 
IJiora 
Caeerde»
Gbirisă
Apahida 

(’lușia

Nedeșdu 
tlhirbău
Aghir'șfi 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rfv
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsârhely1

( 0 03
6 21

7.14
7.43

8.22
8.48 I

Vărad-Velințe

Oradia-mare (
I

P. F.adâny 
Bzolnok
Bnda-peata

Viena

9.13
9.18,

10.38
12.201
2.15

8.00

7.06
8 ;>2
9.19
9 81 

io t> 
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31

.
1.22
2 8
2 48
2 56
3 64
4 r>1
5 28
5 56

IO 55
1.23
8 21
10.05
2.15

6.0E
Nota: Orele de ndpte suntă

Tipografia ALEXI Brașovâ.

Trenu Tren 
de pers, accelerat

Apahida
Ghiriș

(,'Qcerilca

Viena ll.lol —
Budapesta 7.-W z.—
Szoluok 1 1 05 3.58
P. Ladany 2 02 5.28'
Oradea uiare 4.12 6.58

Vârad-Velencze — —
Fugyi-Vâsârhely — —
Mezo-Telegd — 7.33
Rev — 8.04
Bratca — —
Bucla — —
Ciucia — 8.58
Huiedin — 9.28
Stana — —
Aghiriș —
Ghirbău — —
Nedeșdu
m •„ \ — 10.28

Uiâra
Vințulă dc 
Aiudă
Teiață 
Crăciunelă
Biașit 
Micăsasa
Oopșa taie 
Mediașă 
21isabetopole
Sigișăra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

(

l

8.00
8.36
9.02
9.3i|

10.11
10.5
12 10
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
354
4.05
4.50
7.2-1
-
—-I

cele dintre liniile gr6se.

Brașovft
Timișă

Predoalc

Bucnrescl

( 
(

3.16
|~Tst

5 4f
9.14
9.24
941

20.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

1.56 
2.5;

Trenă Trend 
omnibus de 

persane

3.2
9.?

Trenă 
omnibus

J 6.20 8.09
8 9.34 11.40
) 11.26 2.31

1.38
2.06
2 17 —
2.40 —
3.24 —
3.47 —
407 —
4.33 —
5.15 — 1
5.31 —
5.55 —

6.G7 —
6.24 —

5 6.43 —
— 7.08
— 7.36
— 9.06
— 9.53
— 10.—
— 10.69
— 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

I — 7.46
— 8.25
— 9.15

îl - 
*1 - —

8 —
5 — —

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernescî.

Teiușit- ’a racift-BadajieNla RudapeNta- Iradd-Telușft

Trend 
omulbua

Tre id 
omr.biw

Trend de 
perflone

Trenă de 
persdne

Treuii 
de peibone

Trenă 
cmnlbui

1
11.10 12 10TeiușU 11.24 — 2.49 Viena —

Alba-lulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia

12.30
12.52

— 4.22
4.50

Szolnok \ 11.20
4 10

12.41
5.45

—

1.01 — 5.18 Aradd 4 30 6.— 7.04
Simeria (Fiski) 2.03 — 5.47 Glogovațâ 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7 55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bdrzova 5-66 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 ! Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.' 8 —
Paulișâ 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - -
Glogovațâ 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

ft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szoluok 8 42 — 4 52 Șibotfl 11.43
12 18

12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12.29
lîu<!n pesta. - — 1 8.20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 | Teiușift . 1 29 1.41 —

A rad fi-T 1Mtfștfrii Simeria (Piski) PetrosenI

Trenă Trenfi de Trenu Trenu de Trenă Trenă
oxnnlbufi pereâne mixt peraâne otnnfbra mixt

Aradfii 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o 19 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfl 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5 58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 641
TJmîșâra 9.02 — 9.08 Petroțeul 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradd Petroșeni—Himeria (Piski)

Trenfit de Trenu de TreuO Tre ni Treuii Trenă
peradne pernâne omulbufl 1 de pera. omnibus mixt

Timișdra 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
Nâmeth-Sâg’.i 8.36 — 6.23 Hațegâ 12.42 — 9.01

. Aradulâ nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arndft 9.27 — 8 17 Mimerln 1 53 — 10.31


