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Brașovil, 16 Ianuariu 1887.
Spaima, ce a produs’o articolulu diarului 

englesu „Daily-News“ în Londra, Parisil, și Ber
lină, s'a potolită. Guvernele din tote trei capi
talele acestea au desmințitu fainiele de răsboiu 
și „Norddeutsche-allgemeine Zeitung“ vine și de
clară. că nu e adevăratu, că Germania s’ar fi 
hotărîtu a cere dela Francia deslușiri asupra con- 
centrăriloru de trupe francese.

„Temps“ din Paris, răspuntjendtî lui „Llaily- 
News,“ scrie: „T6tă lumea scie, că noi Francesii 
suntemu devotați păcii. Spre a ne face să eșimu 
din acestă paclnică atitudine, ar trebui să se în- 
drepteze asupră-ne unu sălbatică atacu, care ar 
amenința însăși singuranța Europei. Succesulă 
eventuală ală năvălitorului n’ar. fi încă nici o 
soluțiune și ar pută să fiă chiar prologulă unei 
disoluțiuni cu atâtu mai fatale, cu câtă mai mare 
ar fi noroculă armeloru lui. Peirea lui Napo- 
leonu I. a fostă o turnare logică, ba chiar mate
matică mai multă a învingeriloru decâtă a de- 
sastreloru sale. Elă cătju pentru că devenise 
tiranulu înarmată alu Europei.u

In urma acestoră declarări spaima momen
tană s’a potolită ce e drepții, dZr neliniștea și 
frica de răsboiu a rămasă. Cum se esplică acdstă 
bolnăvicidsă frică ce a cuprinsă tdtă lumea?

„Principele Bismarck -—cjice N. Fr. Presseu 
— s’a încercată a ne da o deslușire, asemănendă, 
într’una din vorbirile sale, ce le-a ținută 
trecute în Reichstag, marile puteri cu doi călă
tori, cari se întelnescă în pădurea îutunecosă; 
când unuia își bagă mâna în buzunaru, celalaltu 
întinde cocoșulu, și de aici până la focă nu e 
departe. Asemănarea e f6rte spirituală și e și ni
merită, încâtu se referă la colosalele înarmări, 
cu cari puterile se întrecu unele pe altele. Pri
veliștea acestei neîntrerupte lucrări a puteriloru 
spre a’și făuri armatura spariă popdrele și sdrun- 
cină credința într’o pace durabilă. Aceste con
tinue întăriri ale armatelorfi și îmbunătățiri ale 
armeloru, aceste necontenite grămădiri de ma
terialii de răsboiu, suntu unu înfricoșată semnă 
caracteristică ală tjileloru ndstre, și nu trebue 
decâtă să se întâmple la vre-o graniță o dislo
care de trupe, ce în alte timpuri nici că se ob
serva, nu trebue decâtă să se anunțe unii trans
portă mai mare de scânduri, ori clădirea unei 
barace, pentru ca să îngălbinâscă t6te fețele“,

„Der 6re este Europa în adevără o pădure 
întunecdsă, în care fiecare călătoră trebue să 
aștepte a fi atacată de mdrte la totă pașulă ? 
6re t6tă cultura, totă progresulă civilisațiunei, 
t6tă lucrarea de pace de șâse-spre-dece ani, cu 
care se laudă așa de multă cei din Berlină să 
nu fi produsă alte fructe, decâtă că Europa a 
decătjută ârăși în starea evului-mediu, în timpu
rile când decidea dreptulă pumnului, când ca
valerii casteleloru purtau lupte sângerdse? Este 
în adevără destulă de tristă, că trebue să în- 
trebămu astfeliu; a o crede însă ar însemna a 
comite infidelitate în contra geniului civilisațiu 
nei în contra spiritului popdreloră, cari nu-și 
dorescă ceva mai bună, decâtă ca să se potă 
bucura de binefacerile păcii.

Pentru momentu marele puteri pară a face 
ultima încercare spre a împedeca isbucnirea ime
diată a unui răsboiu. Cabinetele își dau t6tă 
silința de a face posibilă o soluțiune paclnică a 
cestiunei bulgare. Mesagiulă reginei Victoria ce
tită eri în parlamentulă din Londra vorbesce încă 
de susținerea păcei. Ministrulu Salisbury declară 
însă că pacea numai atunci se va pută susțină 
dâcă Rusia va dovedi moderațiune în aspirațiu- 
nile sale orientale.

E învederată așadâr, că oricâtă de multă 
moderațiune și-ar impune puterile apusane, nu 
voră pută ajunge la nici ună resultatu favorabilă, 
dâcă Rusia nu va documenta aceeași moderațiune.

Francia si Germania.♦
Să scrie din Berlin „Agenției Libere “ :
Partisanii păcei, cari erau și suntă încă în mare 

număra inprejurulă împăratului, suntă in acestă mo- 
mentă fbrte discuragiațî.

Ideile resbelnice reiau aventulQ, și partida militară 
acusă pe Francia și mai alesă pe generalulă Boulanger, 
că facă demonstrațiuni la frontieră trimițendă fără în
trerupere ună mare numără de trupe.

Să pretinde aci, că nimică nu justifică aceste mă
suri după votulă Parlamentului și mai alesă după dis- 
cursulă irnpăratului, și ele pună într’o mare încurcătură 
pe celă mai ardinte apostolă ală păcei.

Se tjice că principele de Bismarck s’a arătată 
forte indemănatecă făcendă să reiasă numele generalului 
Boulanger in diseursulă său. Densulă a speculată asu
pra temperamentului Francesiloră cari, după elă, se nu- 
trescă mai voiosă cu șovinismă de câtă cu logică, și 
speră că amorulă ioră propriu se va întrebuința pentru 
a manținâ, chiar cu risculă unui resbelă, pe ună omă 
care a sciută să se facă unulă din cele mai bune argu
mente ale sale.

Este de temută, că în cursulă campaniei electorale 
spiritele să nu fiă, pentru trebuințele causei, atâtu de 
aprinse, incâtă se vină a succede o adevărată pasiune 
de ură escitațiuniloră factice pe cari a voită să le pro- 
vâce cancelarulă.

In fine, se comenteză atitudinea resbelnică a Zi
arului .L'fntransigeant« și-i dă cu atâtă mai mare im
portanță cu câtă guvernulă scie relațiunile ddnice ale 
generalului Boulanger cu d. Kochefort.

Voiu adăoga că convocațiunea, ficsală pentru 25 
Ianuariu, a generaliloră cari trebue in casă de resbelă 
să comande armata francesă, a produsă aci o mare 
sensațtune.

Memorandulfi lui Zankov.
Se scie că șefulă oposițiunei și partidei revoluționare 

bulgare a fostă la Constantinopolă în afacerea resolvării 
cestiunei bulgare. După cum e informată „Pol. Korr.u 
din capitala Turciei, Zankov a presentată marelui viziră 
propunerile sale într’ună memorandă. Aceste propuneri 
se resumă în următorele :

Retragerea regenței, deorece în constituțiune re
gența e prevăzută numai pentru casulă minoratului prin
țului; formarea unui nou ministeră sub președința unui 
Zankovistă și ocuparea portofoliului de interne *și de 
esterne cu ZankoviștI; chemarea unui generală rusă la 
conducerea ministerului de răsboiu, decă se pdte a ge
neralului Cantacuzen; întrunirea unei nouă Sobranie în 
scopă d’a alege pe principele și acceptarea candidatului 
rusă; amnestiă generală politică și reîntregirea în pos
turi a oficeriloră și funcționariloră aflători, din motive 
politice, afară din țeră; concediarea tuturoră soldațiloră, 
cari au servită, și înlocuirea loră cu recruți noi ime
diată după instalarea noului principe și in fine revisuirea 
constituțiunei bulgare.

Se Z>ce că Porta n’are intențiunea să răspunZă la 
acestă memorandă seu să intervină pentru primirea a- 
cestoră propuneri, ci le va întrebuința ca ună substrată 
pentru trădările ei cu deputațiunea bulgară, care este 
așteptată in Constantinopolă. Să pare că guvernulă 
bulgară primesce unele din aceste propuneri, der la u- 
nele se opune cu hotărîre. In principiu primesce Zan
koviștI în ministeră, dăr pe Zankov nicidecum.

Se mai vorbesce, că propunerile lui Zankov nu suntă 
identice cu cele rusescl, care suntă multă mai moderate. 
Rusia s’ar mulțămi cu remaniarea ministerului bulgară, 
decă să păte fără regență pănă la alegerea principelui 
pentru care s’ar candida ducele de Leuchtenberg,

„Times" anunță, că l)r. VulkovicI a aratată Porții 
că regența bulgară e gata să demisioneze, decă o voră 
sfătui la acesta tote marele puteri. Acestea să fi con
simțim afară de Anglia.

Din camera ungari.
Credemă a satisface intereseloră cetitoriloră noștri, 

publicândă astăZl mai pe largă unele părți din diseursulă 

deputatului națională sârbescă Dimitrievits, ținută în șe 
dința dela 25 Ianuarie.

După ce a arătată că nu se ține de nici o partidă 
din dietă și că nu primesce nici bugetulu, nici vre-una 
din moțiunile oposiției, mai departe după ce vorbesce de 
proporția in care se află naționalitățile representate în 
dietă și de luptele Serbiloră pentru constituțiune, Z*ce ■

Michailu Dimitrievits, deputată națională sârbescă: 
Serbiloră li s’a promisă cerută și pământulă ori de 
câte ori Maghiarii au ajunsă a fi strîmtorațl. Insă 
după ce d-vostră a’țl ajunsă la putere, lucrulă totdeuna 
s’a întorsă pe dosă.

In condițiumle păcei, cu care i-a îmbiată pe Șerbi 
Boethy și Bucovits în luna lui Noemvre 1848, s’a exiști 
în punctă 4: ,Li se garanteză Serbiloră dreptulă de a 
se pute adresa în propria loră limbă cătră autorități și 
chiar cătră guvernulă centrală și să potă compune în 
limba loră tdte scrisorile în afacerile comunale, căpătândă 
răspunsă totă în limba loră dela autorități și dela gu
vernă.. Și cum stămă astăZi în privința acâsta? In 
ținutulă din vorbă judecătoriile de cercă dau după ar- 
bitriu ordinațiuni, ca orice petițiune, ba chiar și aclusele 
se fiă scrise unguresee, măcareă legea de aZ> cu privire 
la naționalități altmintrea dispune în privința acesta.

Chiar așa de cu luare aminte și prevenitâre a fostă 
și dieta țerei din Seghedină. Ministrulă președinte Sze- 
mere, când a presentată legea despre naționalități, a Zisă 
că cestiunea acesta e a se resolva astfelă, „ca chiar și 
Atoiputerniculu, în mâna căruia stă cumpăna sorții po- 
poreloră, se potă Zice despre Maghiari: națiunea acesta 
e vrednică de libertate*, pentru că a sciută să fiă dreptă 
față cu celelalte naționalități». Așa numita lege pentru 
egala îndreptățire a naționalitățiloră nu este altceva, de
câtă ironia egalei îndreptățiri.

Naționalitățiloră li se impută chiar și aceea, că vo- 
iescă să creeze nouă raporturi de dreptă publică. Nu-i 
adevărată, deși ași putea Zice, că Sârbii în adevără suntă 
îndreptățiți a cere o posițiune deosebită de dreptă pu
blică. (Contraziceri sgomotose). Insă ei după posiția 
loră etnografică nu o pretindă acâsta, debrece cestiunea 
egalei îndreptățiri a naționalitățilorn ei au scoborît’o sin
gură numai la cestiunea administrației.

Apoi au creZută și aceea, că comitatele se voră 
delimita după naționalități, ceea ce de asemenea nu s’a 
întâmplată. Când i-au împutat’o acâsta câțiva dintre 
Șerbi fericitului Franciscă Deak, elă i-a mângâiată cu 
aceea, ca să fiă cu paciență, pănă se voră împărți dis
trictele militari grănițăresci, după care se va forma în 
curândb ună comitată curată sârbescă.

Olay Szilărd: Când a Z>s’o acâsta Franciscă Deak?
Michailu Dimitrievits : Privatim ! (Viuă ilaritate). 

Dâr cum amă pățit'o și cu acesta? Nu numai că nu 
s’a înființată ună comitată deosebitu serbescă, ci și a- 
celă regimentă, care a purtată nume serbescă, a fostă 
ruptă în cinci părți. Negațiunea naționalitățiloră, acesta 
este devisa cercuriloră .de astăZi dătâtbre de tonă. Acâsta 
este tendința, care caracterisâză totă activitatea acestei 
diete.

Intr’aceea insă avemă ună terenă, în care ar tre
bui să ne mișcămu liberă, adecă terenulă autonomiei bi- 
sericescl. Insă nici aici nu suntemă cu multă mai noro
coși. Articlulu de lege IX din 1868 nl-a asigurată 
autonomia bisericei și cu tbte acestea n’amă fostă în 
stare nici într’ună chipă a ne aduce biserica la ordine 
în cursă de 19 ani, pentru că guvernulă nu concede 
nici adunarea congresului, nici libera consultare în con- 
gresă. Pe capulă bisericei, pe cari pănă acum i-a alesă 
poporulă, l’a denumită elă, guvernulă.| Guvernulă însă a 
denumită pe o astfelă de persbnă, pe care îlă urăsce 
intrega națiune sârbescă păn’ la ultima colibă și prin 
care insă statulă maghiară nimică n’a câștigată, pentru 
că denumitulă patriarehă este fiiulă protegiată ală cer
curiloră militare din Viena. In biserica nbstră guvernulă 
și-a usurpatu sieși chiar și dreptulă de a dispune. Ce 
felă de autonomia este acâsta? Noi toți, cari amă spri
jinită dorințele și nisuințele spre reactivarea constituției, 
astădi deja ne-amă desamăgită cu totulă. Amă creZută, 
că în cadrulă constituțiunei ungurescl va avâ destulă 
terenă de desvoltare și individualitatea nostră națională.
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Dâr ne-amO înșelata in speranțele și așteptările nostre. 
Acestă falsa constituțiunalismă așa de multă ne-a luată 
încrederea, încâtă nouă nl-ară plăcâ cu multă mai tare, 
dâcă amă avă de-a atace eu ună declarată absolutismă. 
(Mișcare).

Ocupațiunea Bosniei și Herțegovinei încă dela în
cepută n’a fostă justificabilă. In timpulă celă mai nou 
cestiunea orientală a făcută să pornăscă ună curentă 
nou. Pe tapetă este devisa, care sună astfelă: alianța 
stateloră și a poporeloră balcanice. In adevărătatea și 
sinceritatea acestei devise nu au încredere, pănă când 
monarchia năstră ține ocupate Bosnia și Herțegovina. 
Ori doră credeți, că alianța stateloră și popăreloră bal
canice se păte închipui fără Bosnia și Herțegovina? 
D-vostră nu numai prin declarațiunea sentimenteloră 
d-văstre ați eserciată o influință păgubităre asupra sim
patiei poporului serbescă, atâtă în statulă acesta, câtă 
și In celă de dincolo, ci ați eserciată o influență păgu- 
bitore încă și asupra situațiunei monarchiei nostre; d- 
văstră prin neîntemeiatele declarațiuni ce le-ați făcută 
contra Rusiei, ați turburată de-o parte acele legăturlfde 
prieteniă, cari au sustată intre Rusia și monarchia năstră 
pănă’n timpii cei mai nuoi.

Olag Szilărd; N’avemă lipsă de ea!
Jf. Dimitrievits : Se va vede câtă mai curendă! 

Ați turburată aceste legături, fără să vă fi îngrijită ca 
din altă parte să câștigați aliațl pentru ună casă de pe- 
riculă ală monarchiei năstre. Acesta, domnit mei, este 
intru adevără cea mai grea posițiă în care numai păte 
să fiă ună stată. Intr’o astfelă de posițiă a fostă Austria 
cam in 1854. Și cum a ămblată pentru aceea Austria? 
In momentele deciijătore ale esistenței sale a fostă avi- 
sată cu totulă la propria sa putere.

Celă mai bună documentă despre acesta este în- 
tâiu Magenta și Solferino, apoi Koniggratz-ulă. Mă temă, 
că acesta și astăzi pote să fiă așa. Maghiarii dorescă 
răsboiu pe față cu Rusia, și acăsta, vedeți, este singura 
cestiune în care ne unimă. Și noi dorimă acestă răs
boiu. Vă potă încredința, că partea de măt^i a mo
narchiei năstre, începăndă dela Budua pănă la Orșova, 
ar primi acestă răsboiu cu cea mai mare însuflețire.

Nu numai popOrele locuitore înlăuntrulă acestei 
țări, ci și popărele stateloră vecine șî-au perdută sim
patia loră față cu națiunea maghiară. Mai virtosă însă 
au fostă desamăgițl Sârbii. Ei suntă plini de cea mai 
mare nemulțumire și de cea mai mare amărăciune contra 
sistemului de adl.

La noi poporulă începe a se gândi, decă se plă- 
tesce ore să-șî risipâscă puterile sale în acâstă luptă 
parlamentară fără nici ună folosă. (Mișcare). Când e 
vorba de interesuiă de existență națională ală nostru, 
nă ajută la d-vostră nici rugarea, nici amenințarea. 
(Mișcare). Odinidră Miletics v’a disă în acâstă casă, că 
trebue să aveți de grijă ca vre-ună Napoleonii dela 
mâcjă ndpte să nu afle în acăstă patriă națiuni nemul 
(urnite. (Mișcare.) Cuvintele acestea acum vi-le păte 
reinprospeta, pentru că cestiunea Orientului deja bate la 
părta monarchiei nostre.

Noi retrăgându - ne ne vomă purta pacînică și 
liniștită; nu ne vomă opune nici procuratuturei 
statului, nici față cu legea penală nu vomă orga- 
nisa trupe contra statului acestuia, der cu atâtă mai 
vîrtosă și cu atâtă mai sigură vomă aștepta, ca să se 
deslege acea crisă, in care se află acestă stată, ca și 
aceste naționalități să capete ună Beust, care să resti- 

tue în acestă stată starea normală. Nu lăsațl să ajungă 
lucrurile așa departe decă se mai află încă puterea In 
rnânile d-vostră. Nu așteptați deră pănă ce bate ultimulil 
moinentă, ci ingrijiți-vâ de naționalități câtă mai de 
grabă. Der grăbiți-vă, căci atunci păte să fiă prea 
târziu

Oratorulă îșl termină vorbirea cu cuvintele conte
lui Șzecheny Antal: ,Să se schimbe sistema și statulă 
ârășl va înflori."

După Dimitrievits s’a ridicată indată deputatulă 
croată de naționalite sârbă Ggurkovits spre a declara, 
că elă cu alți 22 de deputațl șerbi din Croația nu im- 
părtășesce vederile lui Dimitrievitș, ceea ce e naturală, 
după ce acești deputațl se țină de partida guvernului. 
In fine declară acestă Gyurkovits, că rămâne la părerea 
ce a esprimat’o încă anulă trecută împreună cu depu
tatulă Sabowlievits, că elă așteptă progresulă noporalui 
serbescă numai dela înțelegerea și am icițiaîntre poporulă 
croată și maghiară.

Se înțelege, că acâstă declarația a fostă primită 
cu aplause sgomotose din partea Unguriloră, cari aveau 
să mulțămescă lui Gyurkovits, că i-au scăpată de da 
toria de a mai răspunde la acusările grave ale iui Di
mitrievits. Tristă figură acestă Gyurkovits, care aduce 
astfelă de serviții contrariloră nemului său.

Eoile ungurescl constată cu plăcere, că Dimitrie
vits n’a fostă susținută de colegii săi sârbi din dietă. 
De faptă — scrie „Egyetertes< — nici n’a aplaudată 
nimenea din cameră cuvintele lui Dimitrievits, a dată 
numai pin capă în semnă de aprobare valahulă Babeșiu 
care ședea lângă elă.

Deputății unguri s'au mulțumită se facă sgomotă 
și să răspundă lui Gyurkovits prin întreruperi de apro
bare. Singură numai Desideriu Szilagyi a aflată de bine 
a răspunde la imputarea lui Dimitrievits, că la organi
sarea comitateloră nu s’au respectată naționalitățile. 
Ună asemenea lucru — dise Szilagyi — se pote pretinde 
numai în state federative, unde organisarea se face pe 
temeiulu principiului de naționalitate. In Ungaria însă 
așa ceva nu e posibilă, pentrucă prin organisarea pe 
asemeni base s’ar crea numai centre de agitațiuni în 
comitate și s’ar crea elemente de discordiă în țeră.

Acuma trăimă în mare concordiă cu Gyurkovits. 
Șovini.știi din dietă nu mai voră să scie de naționalități 
și Desideră Szilagyi, făcândă o simplă observare contra 
lui Dimitrievits îșl păte câștiga aprobările și aplausele 
sgomotâse ale camerei, deși mai pe urmă se declară in 
contra primirei bugetului. Ge fericire! —

Sciri militare.
Germania. Se anunță că consiliulă municipală din 

Maiența a adoptată planulă privțjoră la întărirea no- 
uăloră porturi. Pe o întindere de 1580 metri se voră 
construi două-spre dece porți întărite, ce se voră sfirși 
la 1 Octomvre. Cheltuielele acestoră lucrări suntă eva
luate la 223,155 mărci. Orașulă contribue cu suma de 
57,100 mărci pentru construirea porțiloră și Statulă dă 
o sumă pe 166,055 mărci pentru 4‘dui'f și grile. Din 
Roma se spune că supușii Germani aflători acolo au fostă 
incunosciințați, ca să tiă gata pentru o eventuală chiă 
mare.

Rusia. Cătră »Daiiy Telegraph" se telegrafiază 
din Viena, că numărăsele adjudecări făcute de minis- 
terulă de răsboiu în Rusia facă cu neputință orice dene

gare de pregătiri militare, (liarulă oficială din Kiev a- 
nunță o adjudecare publică pentru furnitura a 40.000 
corturi destinate armatei de Est. Alte adjudecări se 
voră face la Varșovia pentru furnitură de grâne.

Suedia. Ministrulă Rusiei la Stockholm, consilie- 
rulă privată Cikine, a fostă chemată la Petersburg spre 
a da nouă explicațiunl asupra pregătiriloră militare ce 
face Suedia.

România. La ministerulă de răsboiu se va întruni 
în curendă o comisiune pentru elaborarea unui regula
mente asupra serviciului armateloră în compania. «Epoca* 
află că esperiențele asupra cupoleloră destinate arma
mentului capitalei voră fi reluate la primăvâră. De astă 
dată concurenții voră fi în numără de trei, o casă en- 
glesă cerândă a fi admisă și densa a concura. Lucrările 
pregătităre voră începe în prima jumătate a lunei viităre. 
Sublocotenentulă de geniu, care absolvâză scola de răsboiu 
din Eontainebleau, a inventată acolo ună nou aparată 
telegrafică optică, care promite multă din întrebuințarea 
lui in timpă de campania. După cum i se scrie din Bu- 
curescl lui „Pester Lloyd*, să fi sosită de curândă acolo 
ună d. Lang ca representantă ală fabricei Werndl din Steyr 
și ală inginerului Mannlicher, spre a oferi ministerului 
de răsboiu română pușca de repetiția Mannlicher. Se 
raporteză că s’au și făcută probe în BucurescI cu acâstă 
pușcă. Resultatulă nu se scie, căci ministrulă de res- 
boiu română în curendă va face încercări și cu alte sis
teme de pusei. E sigură că in cursulă acestui ană se 
va înarma infanteria română cu pusei de repetiția.

Italia. In urma probeloră făcute în Roma cu pușca 
de repetiția italiană, s’a constatată, că cu acesta pușcă 
să dau 50 de glănțe pe minută. După o relația ce a 
apărută din partea generalului Torre, suntă înscriși în 
listele militare 2,490.128 omeni, din cari 902.192 în ar
mata activă, 285.300 în miliția mobilă, 1,302.709 în mi
liția teritorială.

Din Macedonia.
Din Bitolia (Monastir), capitala Macedoniei, 

să telegrafiază cătră „Politisclie Korrespondenz11 
următdrea scire, care negreșitu că provine din 
isvoru grecescft :

De câtva timpă petrece aci trimisulă comitetului 
de agitațiune română, ce esistă în Bucuresci, d-lă Ne- 
culae Armășescu. După cum se pretinde a sei, acesta 
caută să vină în atingere cu elementulă albaneză ală 
poporațiunei și să fi promisă înființarea de scoli albaneze 
pe cheltuiala României. D-lă Armășescu vrea să se ducă 
și la Ianina, Argyrokastron și Korfu, ca să se pună acolo 
în legătură cu elementulă lurceseă-albaneză ală fostei lige 
albaneze. Autoritățile turcescl supraveghiază cu îngrijire 
mișcările lui Armășescu.

Nu le vine la socoteală Grecilorfl, că Alba
nezii, ca și Românii din Macedonia, caută să se 
desvolte naționalicesce și că luptă contra tendin- 
țeloru de grecisare. Comitetulă din Bucuresci 
nu e comitetu de agitațiune, ci o societate a Al- 
baneziloru cu scopă d’a lucra pentru deșteptarea 
și desvoltarea conaționaliloru loru in direcțiune 
națională, dându-le mijldcele morale și culturale 
necesare spre a pune stavilă .încercăriloru de gre
cisare. Der cumcă scirea de mai susu e o năs
cocire grecdscă, lipsită de celu mai micu adevără, 
ne-o dovedesce „Agence Libre“ din Parisă, care

FOILETONU.

£ Notițe istorice și etnografice despre 
Bulgaria.

(Urmare și fine.)

Cea mai frumosă privire o are omulă de pe înăl
țimea de dincolo de podulă de preste lantra, care este 
încoronată cu o redută. Aici are privitorulă la piciărele 
sale panorama, ce cuprinde orașulă cu zidurile sale, cu 
turnurile, cu bisericele, cu moșeele, cu minaretele, cu 
cupolele, cu podurile, cu insulele, cu grădinile, cu stâncile și 
cu rîpele rîului. Alăturea cu muntele, care se înalță pe țâr- 
murele stângă ală rîului lantra și se chiamă „Orelu—Nun- 
tele-vulturiloru— Adlerberg— turcesce : ,Kartal bairf se 
află suburbiulă (mahalaua) curată creștină, despărțită 
numai printr’ună felă de curmătură scundă, și înălțân- 
du-se spre ostă în formă de terassă pe căstele înălțimii. 
Din labirintulă de case se înalță biserica cu două cupole 
închinată apostoliloră slavi Chirilă și Melodiu, și tare 
aprăpe de dânsa se află trnoivski-jetwladika, modesta 
reședință a episcopului din Târnova. Partea orașului, 
care urmâză după acesta spre ostă, are ună caracteră 
de totă amicala și atrăgâtora, zidirile sale suntă mai 
puțină îndesuite și cele mai multe încungiurate cu grădini. 
Aci formâză Osmanii majoritatea. De când cu eliberarea 
de domnia Sultanului, poporațiunea moslemitică sc îm- 
puținâză totă mai tare, deărece relațiunile, pe cari tim

pulă celă mai nou le-a produsă, nu le placă de Iocu 
OsmanilorO.

Odinioră, când domnia turcâscă părea asigurată 
pe multă timpă, cerceta și IsultanulO Mahmudă II însuși 
cu mare suită orașulă Târnova, fiindă că elă voia, după 
cum se (jicea, să se convingă, privindă cu ochii săi 
proprii, despre starea popăreloră sale dimprejurulă Bal- 
caniloră. In acestă espedițiune însoți pe sultanula otice 
rulă prusiana de instrucțiune de atunci Moltke, care pe
trecu mai multe dile în Ternova. Și Moltke afirma a nu 
fi văzută niciodată ună orașă atâta de romantica. Intr’o 
oră de răpausă lucra elă și ună plană de situațiune a 
orașului, care plană și astăijî se dovedesce de bună. La 
19 Maiu 1837 scrise Moltke la ună amică: „Fiind că 
Effendimis, sultanul Maltmud, merge astădl la moșee, eu 
am folosită diua de odihnă, ca printr’o schiță să scotă 
secretele terenului".

Der ce minune, că multă lăudata Târnovă cu pi- 
toresca ei posițiune, cu întăritele sale Carevio și Trepevio 
— fortificațiunl vechi, cari se tragă încă din tirnpulă 
de strălucire ală principiloră bulgari — deși Sofia a de
venită noua reședință a domnitorului bulgară, totuși ră
mâne pentru poporulă bulgar sfântă, ca locașu ală Ța- 
riloru și alu episcopiloru.

Trecutulă istorică ală Ternovei este atâtă de con- 
fusă și plină de peripeții, încâtă abia putemO aminti 
unele notițe dintr’ânsulă.

Din Târnova îșl aduse de soțiă împăratule bizan
tină.... pe la anula 1213 pe frumosa fiică a Țarului Borisi.

Zidurile Târnovei văzură strălucita intrare a lui 
Auropilitas ca solă de pace ală celui dintâiu domniloră 
paleologă Michael VII și erăși intrarea pacînică a ma
gistrului Aegidius cu cetele sale ungurescl.

Țarulă Alexandru trimese pe soția sa, o princesă 
română, într’o mănăstire, fiinda că lui ii plăcu cu multă 
mai multă o fată de Jidană, care era de o frumseță or- 
bitore. După ce acesta a fostă botezată, elă o ridică la 
rangulă de Țarină luminată. Ba, după morte i s’a cân
tată in biserici „vecinica pomenire* ca Teodora.

încă la anule 1393 se descărca preste Ternova 
furtuna Turciloră și nimici ceea ce mai rămase din tim
purile de gloriă de mai nainte.

Patru secuii plini de apăsare și de umilință trecură 
și pe dinaintea vechei metropole bulgare, și numai pu
ține momente dura câte o amăgire plină de speranță, 
când Rușii ocupau din timpă în timpă țâră. Insă numai 
în 1877 s’a săvârșită întărcerea spre bine dorită de atâta 
timpd. Dâr durere, că acum tocmai eliberatorii ruși 
sunta aceia, cari pășescă ca împilatori ai BulgarilorO, 
fiindă că aceștia nu voră să se lase a fi întrebuințaț 
numai ca mijlocă spre scopă. In fine noi dorimă cu t6te 
acestea totă binele, fiindă că ună poporă, care a tre
cută prin astfelă de încercări, ca celă bulgară, nici acum 
nu-șl va vinde așa ușoră, nu va lăsa așa lesne să i se 
răpâscă viitorulO.

W. Hausmann.
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reproducendă soirea „Coresp. Politice", face ur- 
mâtdrea observațiune :

D. căpitanii Armășescu a visitatij in adevâră, mai 
acum câtă-va vreme, Macedonia și Epirulă, der ca tu
rista, și e întorșii in Bucurescî de trei săptămâni. Așa 
der, autoritățile tureeseî supraveghiază unii călătorii, care 
nu călătoresee.

SC1R1LE plLEi.
In ședința din urmă a comitetului administrativo 

din comitatulO Ziolnocă-Dobeca, inspectoru'ă de dare a 
presentatO ună raportă prin care arată, că pe lângă 
tdtă miseria materială a anului trecutei 1886. darea s’a 
încasată mai bine ca in ori care din anii de mai nainte
A 135 de mii au rămasă in restanță de
pe anulă acesta, pe când de esemplu din anulă
1885 a rămasă restanță pe anulă următoră 1886 
o sumă de 173 mii. — ,Bine“ mai stau bieții
contribuacill, de"ă restanța e de 135 mii. Și incă 
inspeetorulă de dare se bucură și de asta! Cum se vede 
mâhnirea ilă va cuprinde numai atunci, când conlri- 
buabilulu nu va mai ave ce să dea, deeâtă sufletulă 
din 6se.

—x —
Miniștiii lisza și Szaparg plecă la Viena pentru 

a conferi cu miniștrii austriacl in vederea unei înțele
geri asupra organisărei comune a gloteloră. Probabilă 
că intrevorbinle se voră întinde și asupra eestiuniloru 
comerciale in litigiu

- -x —
Ni se scrie din Sălagiu: In nâptea de 20 spre 21 

Decemvrie a. tr. st. n. în comuna Cățelulă-Românii s’a 
întâmplată ună casă ne mai audită. Servilorulă unui 
economă de aici, cu numele Michailă Mdașiu, în etate de 
14 ani, fără părinți, venindă dela alți cameral)! ai săi 
cu cari iși petrecuse totă sera invâțândă colindele Cră
ciunului. s’a culcată ca de obiceiu intre vitele stăpânului 
său, deși acela i-a fostă dictată și pedepsă decă ar mai 
culeQa a se culca în're vite. Dormindă băiatulă ea mortă, 
o vacă bătrână s’a culcată tocmai pe capulă copilului 
precum și preste intregă corpulă lui. Neputendă băiatulă 
a se treeji» seu ?■ decă s’a tredită neavendă puterea ca 
să pâtă scăpa, peste puține momente și-a dală sufletulă. 
Venindă apoi servitorulă ceiă mai bătrână se vecjă de 
vite, cu luminarea aprinsă, dede preste cadavrulă rece 
ală menționatului băiată. Avisă celoră cari dorină cu 
vitele.

Din același loeă ni se comunică : In prima di a 
anului 1887 st. v. în comuna Șeredeiu, țăranulă Florea 
Gudea a Lucoiei, după-ce s’a ospătată bine cu nisce os 
pițl ai sei din comuna Boiană, s’a dusă să-i pelrâcă pe 
aceștia cătră casă, fundă cu toții cam băuți. Țăranulă 
nostru merse până la miecjuina hotareloru Șeredeiu și 
Stărciu, aci ne mai putendă merge, atâtă că era amețită, 
câtă și din causă că era întunerecă, sera, se decise a se 
reintorna cătră casă, der nu putea merge nici în drepta. 
nici în stingă. Dimineța l’a găsită ună consângenă ală 
său cu vestmintele de jumătate desbrăcate, pe o colină 
departe de diurnă, mortă. După constatarea medicului 
a răcită dormindă și aceea a fostă causa morții. Feriți- 
vă de băuturile spirluose ca de focă.

Ministrulă de interne Tisza a interzisă debitulă 
poștală pentru țările corânei ungare fdiei politice rusesci 

Warszawezky Dnewnik,* care apare în Varșovia.
—x—

D-lă Michailă Stănescu, flulă d-lui comerciantă D. 
Stănescu din Brașovă, s’a logodită cu d-șora Victoria I 
Nacianu din Ploesci. — Sincerile nostre felicitări tineri 
loră fidanțați și familiei.

—x—
In săptămâna trecută ună Română din Reșinari, 

care se întorcea acasă cu economiile sale făcute în Ro
mânia in suma de 300 franci, in drumă spre Rășinari 
fu atacată sera in pădure de trei flăcăi din Ctsnă- 
diora. trântită la pământă, maltratată și jefuită de bani 
și de haine. Bietulă omă abia se putu tirî până la Ră
șinari, unde arăta casulă gendarmeriei de acolo, care 
în aceeași nâpte a și arestată pe cei trei individi cu 
rău nume și i-a predată judecătoriei de cercă din 
Sibiiu.

—x—
Cojocarulă Jacob Unger din Vată a trimisă deu- 

nătjile nisce cojoce în orașulă galițiană Zniafyn. Poliția 
din acestă orașă și mediculă de cercă n'au găsită alt
ceva mai bună de făcută deeâtă să le arejă ca fiindă 
colerice. Cojocarulă s’a adresată cu ’o plângere minis
trului Tisza. Frații Maghiari suntă focă de năcăjiți de 
acestă dovadă de iubire din partea frațiloră Poloni.

—x—
Mâne seră Sâmbătă va fi convenirea colegială a 

reuniunei române de gimnastică și cântări, în sala ho
telului Nr. 1.

Reuniunea pompieriloru voluntari din Bleșiu va 
arangia ună bală la 29 lanuariu n. 1887 in sala „Ote 
lului Națională1- din loeă. Ineeputulă la 8 ore sera. 
Prețuia de intrare: de persdnă singuratică 1 fl., familiă 
2 fl. — Comanda.

Comitetulu reuniunei femeiloră române din Aradă 
și jură ne rugă să faeemă cunoscută, spre orientarea 
publicului, că numilulă comitelă na va arangia în acestă 
carnevală nici ună bală, în schimbă insă va arangia pe
trecere in eursulă sesiunei sinodale dela Dumineca To- 
mei din âstă ană.

Din Rădăuți în Bucovina.
(Urinare și Fine.)

Amintitulu și faimosulă d. învețăloră Braha este 
strămutată din loculă său natală Broscauți spre pedăpsă 
unde era totă ca învățătoră, acuma dece ani, pentru 
turburări și felă de felă de uneltiri — a căroră capă 
era densulă acolo, precum este și acuma in comunele 
unde-i notară comunală; ba intrigile lui au mersă pănâ 
a se amesteca și in trebi confesionale, oferindă servi 
ciile sale Ruteniloră uniți. Scola o trată și acolo destulă 
de vitrigă. «

Prefectulă districtuală de atunci din Strozineță, vă- 
dendă atitudinea acesta din partea unui învățătoră, l’a 
strămutată spre pedepsă la Rădăuii, și așa a ajunsă D-sa 
la Rădăuți — insă nu spre pedepsă sa ci a comunei, 
unde face incă mai mari necuviințe, der prefectulă ținu- 
tală ca capă ală consiliului districtuală ilă protejază fără 
jenare pentru că-i duce totă feliulă de minciuni — apoi 
la alegeri se gireză ca cela mai aptă agentă, fiindă scrii- 
toră comunală câte in trei patru comune — și ca acesta 
apoi epitropesce pe antiștii (primarii) comunali cari sumă 
omeni de rendă fără carte — ba mai multă, prefectulă 
ii ajută de a-și face după placidă său antiști în comune, 
căleândă fără sfială autonomia comunală cu piciorele. 
cum a făcut’o cu alegerea antistelui din Mileșeuți; ale- 
gendă ună șvabă de antiste in o comună de vr'o 700 
numere de Români și Ruteni, lângă caii nu suntă nu
mai 24 familii șvăbesci, der așa-i convine d-lui invă- 
țătoră Braha. Etă deră lucrălivitalea unei scole popo
rale. Acestu esemplu nu este uniculă!

Acestă învățătoră ațâță de piotejată de șefulă consi
liului școlară districtuală apoi țese in trei patru comune 
cele mai grosolane intrigi, atâtă membrii comunelo',u între 
olallă, face suplici și subscrie omenii fără scirea loră
— pentru că sigilele aniiștiloră îi stau la disposițiune
— și astfeliu află apoi și credămentă. Decă cuteză 6- 
menii in prea marea loră nevoiă și năcasă a se plânge 
d-lui prefectă pentru de acestă telă de ne'uvimțe din 
partea unui învețătoră ca acesta, apoi densulă îi numesce 
proști, nebuni și tjice că invățătorulă Braha este celă 
mai bună din totă districtulă

Decă d-lui prefectă ii trebuesce ună colportoră seu 
ună aginte atâtă de aptă, cum ilă ține pe d. B., apoi ar 
tace tare bine ca sâ-lă plăteseă din punga sa ori dm 
alte mijloce. eră nu se liă acesta susținută din fondulă 
școlară și de comuna respectivă.—Comuna ar ave aici 
ună avantagiu celă puțină, adecă câșligulă intelectuală, 
căci atunci ar fi pote altă învățătoră, care s’ar ocupa cu 
scola măcară câtă de câtă, seu țiindu omenii copii acasă 
i-ar deprinde în ale gospoderiei și nu ar umbla desmetici 
pe drumă până la șcdlă, și în șcâlă sâ șâdă ori singuri 
ori se privescă cum d. învețătoră perlratâză cu felurite 
partide cu golani și jidani—de multe ori și lucruri ob
scene și pentru copii contagiose! Credă că nimene nu 
a mai pomenită și nici a mai audită, ca ună învățătoră 
din o comună străină să facă preotului și învățătorului 
din comuna ăstoră din urmă „masearagie“ (Kalzenmusiki 
cum a făcut’o acesta d. B. in comuna Mileșăuți, punân 
du-se în fruntea unei cete de sansculoți și cu ună butoiu 
de vinarsă a mână, înainte cu trubadurii din Gura-Solcei 
apoi în dreptulă preotului lăsândă buloiulă ostentativă 
să umble din mână ’n mână și dela gură la gură, și apoi 
vivate, strigăte și urlete ca dela nișue bețivi—atâta numai 
se putea înțelege „să trăescă Braha și Valter«, să piară 
dușmanii—adecă preotulă.

Totă așa și înaintea școlei din Mileșăuți. Mai după 
aceea a făcută altă mascăradă, care a pornit’o chiar în 
școlă în Bădeuți in timpu de învețămentă. aducendă ună 
tărafă de trobaduri, împreună cu aceștia drde de sans
culoți, Jidani și totă felulă de bețivi, cu butoie de vin
arsă și cântândă in autjulă copiiloră totă felulă de cân
tece obscene și demoralisătore, apoi a eșită din șeolă și 
a cutreerală comunele Bădeuți și Mileșăuți, umblândă 
prin fote birturile totă ndptea până spre diuă.

Etă lume împărăția! apoi de acești învățători să 
se ocupe prin școle? Ce sporă și resultală se pote aș
tepta dela o astfelă de școlă. Consiliuiă școlară comu
nală a făcută despre acestea și alte scăderi bătătoie la 
ochi arătare consiliului școlară de țeră din Cernăuți, der 
de acolo s’a trimisă totă la d. prefectă din Rădăuți, ca 
șefă ală consiliului școlară districtuală, spre constatare 
incă in luna lui Augustă 1886 și d. prefectă s’a espri- 
mată singură, că de se va adeveii acesta apoi a pățit’o 
d. Braha! Der ca să nu o pățăscă apoi nu voesce d. 
prefectă să constateze, ci lasă hârtiele să se așede pul
berea pe densele, ba nici nu pune măcară imâtva frâu 
acestui renumită d. învățătoră.

Domnulă prefectă, ca șefă ală consiliului școlară 
districtuală, a mai căpătată dela consiliolă școlară de 
țeră incă in luliu 1886 ună ordină totă pentru scola din 
Bădeuți și anume’ ea fratele învățătorului, sub a cărui 
nume efectuește densulă Iotă felulă de uneltiri și care 
e scriitoră comunală, să se mute fără întârziere din lo
calitățile scălei conformă §. 31 și 34 a legei școlare — 
ca invățămentulă să nu mai fiă conturbată și stinghirită 
prin totă feiulă de partide, deră pănă în cjiua de astăzi 
nici că-i pasă d-lui prefectă de ordinulă guvernului, pen

tru d-sa este ce este d. Braha dăr nu președintele. Asta 
ni-o arată procederea sa propriă.

Înaintea inspectorului școlară actuală de districtă 
a fostă altuia, care a aflată mai in multe rânduri scâla 
din Rădăuți închisă, ba a aflată în scălă altele și totă 
felulă de lucruri prin scâlă împrăștiate, ună argumentă, 
că de multă timpă nu mai era aici copii și învățămentă, 
ci ce a fostă resultatulă ? Nu se scie, dăr se vede că 
acestă inspectorii a mai aflată da aestea, și apoi pentru 
de aceste neajunsuri a trebuită să demisioneze șt s’a 
dusă la postulă său de învățătoră în Cernăuță, deră d. 
B. și cu alții de asemenea lui au rămasă ca cei mai 
buni, după cum suntă eualifieați de actualulă inspectoră 
districtuală — și acăsta-i posibilă, fiindă d. B. totdăuna 
înainte avisată, că are să viă d. inspectorii de districtă 
seu de țeră — „probalum est.«

In generală nu stămă bine, și de unde ar fi să ră
sară binele, adecă din scble, răsară numai de aceste 
neajunsuri. Apoi de va merge totă așa vomă ajunge 
nu la limanulă luminărei și mântuirei ci la întunerică 
și perdare.

Cei chemați vedă și privegheze ea poporulă să nu 
se destrămeze. Guvernulă austriacă pretinde luminarea, 
cultivarea și bunăstarea poporeloră, er nici când ruinarea 
și destrămarea acestora. Ifrim.

Vendarea feteloru române.
In dilele trecute s a judecată la Odesa ună pro

cesă forte caracteristică, cu care s’a închisă sesiunea ju- 
rațiloră din acestă orașă. Pe banca acusațiloră se aflau 
aduși doi miserabili, evreulă Șmil Blint și fiulă de popă 
Pocrovsky. Etă resumatulă rechisitorului, citită de a- 
cusatorulă publică :

Sâmbătă, 4 Octomvre 1885, poliția secțiunei dela bu
levardul Richelieux a isbutit să pue mâna pe patru fete și un 
evreă, cari se pregăteau de plecare la Constantinopole 
îmbăn ându-se pe vaporulă „01ga“ ală societăței ruse de 
navigațiune. Evreulă arestată s’a constatată a fi locui- 
toră in sătulă Buzea, din Basarabia, care trăesce de 
multă deja la Odesa, unde se ocupa cu esportarea fe
meiloră în lupanarele din Smirna, Sinop, Trapezunt, 
Constantinopole și Cairo. Afacerile acestui miserabilă 
mergeau de minune, comerciulă nu întâmpina niciodată 
criză și Șmil Blint ’și-a adunată deja ună faimosă ca
pitală. Pentru esercitarea meseriei sale, Șmil avea la 
disposițiă peste 14 samsari, cari cutrierau birourile de 
informații și acolo își procurau adresele slujniciloră fără 
loeă. Dm această categoriă se recruta grosulă femeiloră 
ce să esportau.

Pentru astă dată inse evreulă Blint s’a pusă pe 
lucru singură, fără intermediulă samsariloră, și plecândă 
la Tiraspol cu ajutorulă fiului de popă Pocrovsky sa 
pusă in relațiă cu o copilă anume Smaranda Harttulari 
care avândă o frumosă voce voia să între la teatru ca 
coristă. Evreulă Blint s’a recomandată părințiloră fetei 
că este antreprenorul!! teatrului din Sevastopolă. Elă 
încheia contractă cu tatălă fetei și apoi, mulțumită aces
teia, a mai recrutată pe fetele Ileana Sgovoi și Cale- 
rina Sgovoi, susori. totă pentru ale instala ca coriste.

După săvârșirea eontracteloră, evreulă plecă la 0- 
desa împreună cu fetele și imediată se îmbarcă cu 
densele pe vaporulu „Olga,“ cu destinațiă la Constanti
nopole. împreună cu cele trei lete din Tiraspol a mai 
sositu cu evreulă la vaporă încă o fată, anume Maria 
Bepetora, de 16 ani.

Poliția a arestată pe evreu tocmai in momentulă 
când vaporulu era să plece

La instrucțiă s’a descoperită, că Blint se ocupa cu 
vândarea femeiloră încă dela 1876, că multe femei, su
puse ruse, au fo<tă vândute de acestă miserabilă facto- 
rițiloră din Turcia. Jurații după o scurtă deliberațiune a 
adusă ună verdictă de culpabilitate atâtă pentru Șmil 
Blint, cât și pentru Pocrovsky.

Curtea a condamnată pe Blint la exil in Siberia, 
er pe Pocrovsky la trei luni iuchisore.

La eșirea condamnațiloră din tribunală, publiculă 
începu a arunca pietrii in duba care ii ducea la în
chisoare. (R. L.)

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

LONDRA, 28 lanuariu. ■— Discursulă tro
nului, prin care s’a descliisu eri parlamentulu, 
esprimă speranța în susținerea păcii. — In ca
mera lor<|iloru, Salisbury respinse imputarea ce 
i s’a făcută, că prin discursulîi său ținutu în 
Guildliall ar fi înstreinatu pe Germania. Accen
tua mai departe, că guvernulă recundsce, că Ru
sia nutresce dre-care aspirațiuni cu privire la 
Balcani, numai în acesta să lucreze cu mode- 
rațiune, căci nerăbdarea ar putd periclita pacea.

BTJCURESCÎ, 28 lanuariu. — Din causa 
afacerei duelului, ministrulu Ferecliide a demi- 
sionatu, dăr consiliulu de miniștri i-a respinsă 
demisiunea.

DIVERSE.
Pretestu motivată. — Mediculă (cătră ună pacientă 

de totă slăbită): „Așa der pune douâ bleasturi de muș- 
taru.- unulă pe pieptă și altulă pe spate'. — Pacientulă: 
„Nu va fi cam multă muștară pentru așa puțină carne, 
domnule doctoră?'

Rectificare. In foiletonulă din Nr. 10 ală fdiei 
nostre, colona 2, rendulă 4 de josă sâ se citescă Tigru, 
în loeă de Tibru.

Editoră : laeobft Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 12. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Ouraalii U bum de Viena
din 27 lanuariu st. u 18&7

Rentă de aură o’/, ... 98 60 
Rentă de hlrtiă 5“'o . . 89 55
ImprumutulQ căilorfl ferate

ungare........................ 148 50
Amortisarea datoriei căi

lortl ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 126 — 

Amortisarea datoriei căi
lortl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 116 — 

Bonuri rurale ungare . . 103.70 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 105 —
Bonuri cu cl. de [sortare 103 75 
Bonuri rurale transilvane 103 75

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................ —.—
Imprumutula cu premiu

ung.................................. 118.25
Losurue pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 25 
Renta de hărtiă austriacă 79 25 
Renta de arg. austr. . . 88 70
Renta de aura austr. . . 100 65 
Losurile din 1860 . . . 134.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  855 —
Act. băncel de credita ung. 280.25
Act. băncel de credita austr.282.60 
Argintula —. — Galbinl

împărătesc! ..................5.97
| Napoleon-d’orI .... 10.06 

Mărci 100 împ. germ. . . 62 25 
Londra 10 Livres sterlinge 127.10

Bursa «le Bueuresci.
Cota oficială dela 13 Ianuarie st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română k5°„). 92 V, 93—
Renta rom. atnort. (5%) 93— 94—

> convert. (6°/0) 86i/„ 87—
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102— 1021/,

„ >> (6°/o) ■ 85’/< 85’/4
» » urban (7°/0) . 99— 99l/s
> , (6’A? • 911/, 92‘/4
» ’ (5°/o) ■ 8P/4 82‘/a

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

< » » Națională — —
Aura contra bilete de bancă . . 17.i/a 18.—
Bancnote austriace contra aurâ. . 2.01— 2.03—

Cursulu pieței Brașovu
din 28 lanuariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând. 8.46

Argint românesc................. 8.40 • 8.42
Napoleon-d’orl..................... . » 9.99 A 10.03
Lire turcescl.......................... » 11.30 » 11.33
Imperiali.............................. » 10.30 • 10.33
Galbeni.................................. » 5.94 > 5.96
Scrisurile fonc. «Albina» . » 101.— • 102.- -
Ruble RusescI...................... » 116.— > 117.—
Discontulâ ... » 7—10»/, pe ană.

-14818815 Arveresi hircletaieny.
Alulirt kikilldott vdgreliajtfi az 1881. âvi LX. t. cz. 102 §-a er- 

telmdben ezennel kozhirrd teszi, hogy a fogarasi kir. jâr:îsbir6sâgnak 
1886 evi 1340 szâmu v^gzâsdvel 1886 ev Aprilis h6 7-ik napjân foga
rasi Taglicht Siîniuel javâra, kisvajdafalvi Iuon Popa Stelea ds Moise 
Popa Stelea ellen 221 frt. 72 kr. toke s ennek 1882 6v Ianuâr 116 1 
napjâtbl jâro 6°/o kamatai az eddig (JSszesen 26 frt. 89 kr. perkoltseg 
kiiveteles erejeig elrendelt kielegitesi vtigreliajtăs alkalmâval birdilag le 
foglalt es 353 frt. becsillt 4 bival tehen, 2 bival telidn borju 1 kerdlt 
16 6s 1 kanczâbol A116 ingdsâgok nyilvanos ârverâs utjăn eladatnak.

Mely ârverâsnek a fogarasi kir jărtisbirdsâgnak 1886 6vi 5025 
p. sz. alatt kelt kikiildetdst rendelo vcgzese folyttîn a ltelyszindn, vagyis 
Kisvajdafalvân a kozseg hâzânâl leendo eszk<5z6s6re 1887 ev Februâr 
lio 10-ik napjânak delelotti 10 6râja hatâridoiil kitiizetik 6s alilioz a venni 
szăndekoz6k ezennel oly megjegyzâssel hivatnak meg, hogy az 6rintett 
ing6sâgok ezen ârverâsen az 1881. 6vi LX. torvânyczikk 107, §-a 6r- 
telmdben a legtobbet ig6rdnek, becsaron sziikseg eset6ben aiul is eladatni 
fognak.

Az elârverezendd ing6stigok vetelâra az 1881. evi LX. t. cz. 108. 
§-âban megâllapitott feltetelek szerint lesz kifizetendo.

Felliivatnak egyuttal mindazok, kik a lefoglalt s most elârvere- 

zendo târgyakra elsobbsdggel birnak 6s ez a vâgrehajtâsi iratokb61 ki 
nem tiinik, miszerint elso’bbsâgi igdnyeiket az ârveres niegkezd6s6ig sz6- 
val vagy irâsban alulirt v6grehajt6nâl az 1881. 6vi LX. t.-cz 111. §-a 
6rtelm6ben a kulonbeni kovetkezm6nyek terhe alatt bejelenteni el ne 

■ mulasszâk.
Kelt Fogarasban, 1887 6vi Ianuâr h6 26 napjân.

Gyârfâs Ferencz, 
kir. birosâgi v6grehajt6.

AuunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se ac6rdă următ6rele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori .............................. 10° o

M 5- 8 „ ..................................... 15\
M h m 9-11 „ .............................. 20° o

n n 12-15 „ .....................................30° „
V M 11 16—20 „ .....................................40° 0

Dela 20 de repețiri în susu ..................................... 50°.
Pentru anunciurl ce se publică Pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I*redealiî-Bu«5apesta și pe linia Teiușu-Aradîi-lSudapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predealil-ISndapesta .Budapesta—ÎPredealrt

Bucuresel

Predealu

Timișâ

Brașovfi

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodil 
Hașfaleu

( 
(

TTenâ Tren Trenu Trenu 
d® accelerat omnibua omnibus 

persone

Trenă 
omnibua

Trenu Tren Trenu Trenfl
de pers. accelerat Oinuiliti 3 de

peradne

7.30
1.14

1.45

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaș ii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșfi 
Aiudi 
Vințuld de 
Uiora 
Cucerdea 
Ohirisft 
Apahida

Clușiu

(
(

susfl

(

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

11 08
11 29
11.26
12O.I
12.29
12.44
1.95
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

__ i

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușin

Apaliida 
tihiriș 

Cucerdea

(

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velin(e

I

I

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peata

(
(

Viena 1 
CI 

Nota:

10.55'
1 23
3.24
10.05
2.15

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5i
12 16
12.50
1.21'
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b'
4.50
7.28

Uiora 
Vințulâ dc 
Aiudă 
Teinșă
Crăci unelti 
Blașil 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediaș 6 
Elisalietonole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișfl

8.00 6.05

susfi

Predealu

Bucuresc!

Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

(
(

f

(

(
(

1 ll.icl -
7.40 2.— 3.10

—
6.20 8.00

11.05 3.58 | 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 540 11.26 2.31
4.j2 6.58 9.14 1.38
— — 9.24 2.06
__ — 9.41 2 17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
_ — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 _
— 8.58 1.57 4.33 .—
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
— — 4.58 6.24
— 10.28 5.26 6.43 —

11. UO _ — — 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 _ _ — — 9.53
1 06 _ _ — — 10.—
1.13 _ — — 10.09
1.20 __ _ — — 10.19
1.41 __ _ — — 10.48
2.(0 _ — — 11.14
2 35 _ — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 _ — — 1.12
3 36 _ — — 1.32
4.C0 — — 2.18
4.35 _ — 3.03
5.12 — — — 349

4.285.37 — — —
7.0? ____ — — 6.16
7.43 ___ — — 7.06
8.11 _ _ — — 7.46
8.41 _ .—- — 8.25
9.21 _ — — 9.15
— .— 1.55 — —
— — 2.53 — —
— _ —
_ _ 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, Zernescl.

Teiușft- 1 • a«in-Bii<laj> «sta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenu Trenfi Trenfi de Trenfi de
omnibua omuibua persdne pernfine de persdne omnibui

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 | 
Alba-lulia 11.39 1 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfl de joșii 12.30 4.22 11.20 12.41 ___

Șibotfl 12.52 — 4.50 Szoinuk 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04
Siineria (Biski) 2.03 — 5.47 Glogovațfl 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 PaulișO 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 6C9 7.37 - |
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55
Soborșin 5.30 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conoptt 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.?8 _
PaulișO 7.28 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 — -
Glogovațâ 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok d 8.42 — 4 52 Șibotil 11.43 12.— —
„ . ( — — 5.12 Vințultt de josO 12 18 12.29
Budapesta — 1 — a.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 -
Viena — '

— 6.05 Teiuștit . 1.29 1.41 —

AradA-'H'jtnaișdra Stnaeria (Piski) Petroșenl

Trenfi Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi
omnibua persane mixt peredne omnibua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulâ nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 HațegO 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 __ 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczitalva — — — Banița 3.05 — 6.40
Timiș6ra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
peradoe peradne omnibua de pers. omnlhna mixt

Timișdra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczitalva — — — 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-Sâgh 8.36 — 6.23 HațegO 12.42 — 9.01
Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Simeria 153 — 10.31


