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De cumva articulii alarmatorl ai foiloiTi bis- 

markiane n’au fostu numai o stratagemă electo
ralii—cum susținu unii încă și astătjl; ile cumva 
principele Bismarck a mai avutu și int.ențiunea 
de a jidilri pe Francesl, seducându-i a face vr’unîi 
paști pripitu: atunci plănuit! ascunsti alu cance
larului germană n’a avută nici ună succesă de 
rendulă acesta.

Nu numai gnvernulă republicei, ci intriga 
pressă francesă a observată față cu învinuirile 
provocătore germane o purtare înțelepții și liniș
tită, ca niciodată mai înainte. Acesta purtare a 
luată multă din tăria sciriloră alarmatdre răs
pândite de cătră pressa germană subvenționată și 
cu dreptă cuventu declară atjl diarulă parisiană 
„Temps“, că pentru conturbarea păcii europene 
n’ar mai fi responsabilă Francia ci acea națiune, 
care ar ataca’o.

Faptă este, că faimele de răsboiu alarmă- 
t.6re n’au isvorîtă din Francia și că până acum 
toți Francesii fără deosebire au evitată cu 
multă cumpătare și precauțiune ori și ce s’ar fi 
putută tălmăci ca o provocare său vătămare a sem- 
țului națională germană. Der acăstă modera- 
țiune francesă se pare că are de astădată efec- 
tulă contrară în Germania. In locu să liniștăscă 
ea produce acolo și mai mare neodilmă.

Nu este prin urmare nimică surprindătorfl, 
dăcă în asemeni împrejurări s’a lățită în Eu
ropa credința, că prințulu Bismarck plănuesce 
unu atacă în contra Franciei. Ambasadorulă 
rnsescă dela Berlină să fi adresată în privința 
acesta o întrebare contelui Herbert Bismarck și 
să fi primită răspunsulă, că Germania nu se 
gândesce nicidecum de a ataca Francia.

Totă în sensulu acesta și-a dată părerea 
ună membru alu cabinetnlui englesă într’o con
vorbire cu raportorulă „Corespondenței politice11 
adaugendu, că ună nou răsboiu ar fi în totă ca- 
sulă o mare nenorocire pentru Germania și că 
nu’lă doresce nici împăratulă, nici gnvernulă 
său, nici poporulă germană. In ceea ce privesce 
Francia bărbatulă de stată englesu admite, că 
acolo esistă o sc61ă, care nutresce mereu idea 
revanșei, der ocasiunea pentru esecutarea ci i 
se p6te oferi Franciei numai în cașulă unui răs
boiu europenă, dăcă va afla ună aliată.

Acestă casă, adause diplomatulă englesă, se 
p6te întempla, dăcă cestiunea bulgară ar da nas- 
cere unui răsboiu, dedrece Germania n’ar pute 
să rămână multă vreme pasivă și, îndată ce s’ar 
angagia, Francia nu s’ar pută îeține de a nu 
o ataca. Astfelu ar pute isbucni ună răsboiu eu
ropenii care pentru interesele englese ar fi fdrte 
nefavorabilă. De aceea, asigură Englesulă, lor- 
dulă Salisbury face acum totă posibilulu spre a 
ușura soluțiunea pacinică a cestiunci bulgare, 
chiar cu prețulu unoră concesiuni făcute Rusiei 
și a jertfirei unoră puncte de vedere englese.

Se pare însă că nu vrea să ajute nici una, 
nici alta. Cu tote asigurările germane și cu 
totă spiritulă de conciliare ală lordului Salis
bury lucrurile rnergu din ce în ce mai rău și 
șansele răsboiului crescu pe di ce merge.

Pre când mareșalulă Moltke descrie situa- 
țiunea în culorile cele mai arnenințătdre, în Pa- 
risă să ia una din măsurile de precauțiune, care 
de siguru nu va contribui a potoli faimele de 
răsboiu și a desminți părerea esprimată de bă
trânul ă mareșală.

Scirea, că camera francesă a votată 116 
milidne pentru armată și marină va fi iarăși 
numai oleiu turnată pe focă. La acesta se mai 
adauge și faptulă demisionărei cabinetului italiană, 
care numai favorabilă nu pdte fi păcii, precum 
și scirile rele, ce sosescă din Petersburgă, unde 
puternicii suntă hotărîți să nu cedeze ni
mică din pretensiunile loră față cu Bulgarii.

Combinațiunile cele mai varie se potă ceti 
acum pe fiă-care di în (Jiarele europene și amu 
merge, eredemu, prea departe când le-amă în
șira aici. Ajunge, că din tote resultă adevărulu 
cuvinteloru esprimate de mareșalulă Moltke. Po 
litica de feră și de sânge a principelui Bismark 
a dată nascere unei mișcări si unei fierberi în 1 t
Europa, care Dumnezeu scie cum și când se va 
potoli.

Scene furtunose în camera din Viena.
In ședința dela 4 Februariu n. a camerei deputa 

țiloră din Viena s’au întâmplatei scene de totă fur- 
tunâse.

Fiindă vorba despre catnerile de lucrători, deputa- 
tulă antisemită Turle ținu o vorbire aspră contra depu
tatului Plener, împutăndu-i lui și partidei liberale, că au 
adusă la ruină iote rassele poporului, promovândă spo
rirea jidovismului. (Reputatul Pattai strigă : Wrabetz ride ! 
Wrabetz cugetă ca ună jidovii, de aceea ride!) Tiirk 
continuă dtcendii. că Plener a soțu de principii ală lui 
Bamberger și Richter ^din Reichstagul!! germană), cari 
aruncă in modă insultătorii buturugi în calea celui mai 
mare bărbații de stată germană. Plener nu recunosce 
nici marea politică socială a lui Bismarck și de aceea 
partida Manchester trebue să se numescă trădătire de 
patria, decă se mai numescă ei și Germani.

Deput. Wrabetz, membru ală clubului germană- 
austriacă, vorbesce contra Iui Tiirk și antisemițiloru. 
Vorbirile lui Turk îi amintescă oratorului teatrulă de 
păpuși din Prater, în care la sfârșită totdeuna e ucisă 
jidovulă. Ună bărbată, care o sută de ani după edic- 
tulă de toleranță ală împăratului Iosifă șl-a scrisă pe 
stindardulă seu intoleranța și care vrea să creeze legi 
escepționale pentru singuraticele confesiuni, șl-a însușită 
dreptulă a imputa cuiva lipsă de liberalismă.

După vorbirea lui Wrabetz se închise ședința. 
După câteva minute Wrabetz conversa în culoarulă ca
merei cu ună diarislă, cătră care făcu observarea, că 
strigătulă de întrerupere ală lui Pattai a fostă o mojiciă. 
In acestă momentă trecea p’acolea Dr. Pattai, căruia se 
opri, fixă pe Wrabetz și-lă întrebă: „De mine ai vor
bită?" Wrabetz răspunse: „Da! Am taxată strigătulă 
d tale de mojiciă. < Pattai îi replică: „Ești ună omă 
atâta de mojică și de nimică, încâtu m’așl murdări, decă 
ași m'ai vrea se am de-a face cu d-ta.“ Cu aceste 
plecă. Wrabetz. palidă ca mărtea, strigă după elă: 
• Pentru asta’mi vei da socotălă!“ De față erau și depu
tății Menger și Sivoboda, la cari Wrabetz s’a provocată 
ca la nisce martori.

Antisemitulă Fiegl se apropriă și elă și’i oferi în 
ironiă și mărturia sa. Deputatulă națională germană 
Krauss (jise cătră Fiegl: «Rușine să vă fiă ca Germani, 
să vă hărtuiți aslfelă înaintea Cehiloră și Poloniloră!» 
Fiegl trase o înjurătură lui Kraus și scena se termină. 
Se <J,ce ea Wrabetz nu va provoca pe Pattai la duela, 
ci’i va intenta procesă pentru vătămare de onăre.

Planultt de învețămentu în scotele medii 
și modifleațiunile făcute în elfi.

Cu vr’o două săptămâni mai înainte aduserămă 
in colănele farului nostru scirea, că o anchetă ținută 
sub președința ministrului de instrucțiune a făcută de 
obiectă ală desbateriloră sale plannlâ (le îuvețăinântfi 
giînnasială și instrucțiunile referitore la acesta. Ca con
tinuare a acestei anchete s’au ținută de nou desbaterl 
la 21 ale lunei trecute in ministeriulă culteloră, și anume 
în afacerea instrucțiunei geografiei în gimnasii.

Ministrulă Trefort, in ală căruiu capă se clocescă 
totă atâtea planuri, câte 4âe are ună anu convinsă, deja 
după 4 ani, despre defectuositatea grandiosului său 
plană (?) de invățămăntă și că ohiodificare mai mare în 
acestă plană și în instrucțiunile lui ară fi împreunată 
cu multe greutăți și ar pută periclita chiar consolidarea 
metodei de invățămăntă, a luată acum definitivă decisi- 
unea se lase planulă de învețămentă pentru gimnasii 
precum și instrucțiunile în forma loră actuală, și să in
troducă numai și numai in învețămentulă geografiei și

in instrucțiunea respectivă modificațiuni eventuale ur
gente cu privire la trebuința practică Der și acestea să 
aibă de scopă numai a înlesni o împărțire mai acomo
dată a materialului de invățămăntă pentru clasa I și a 
Il-a și o înșirare a penseloră de clasă, care să se a- 
propiă mai tare de trebuința practică. (Ca în planulă 
de invățămăntă ală scăleloră reale).

Metoda de pănă acum a învățământului geografică 
a dată materialului de invățămăntă din istoria naturală 
prea mare însemnătate. Ce e dreptă este de dorită, ca 
cele mai însemnate animale, plante și minerale, cari ca- 
racterisâză o anumită regiune deosebită, să fiă trase și 
în viitoră în serviciulă învățământului geografiei, pentru 
ai da mai mare vieță învățământului. Acâsta însă să 
se facă cu măsură și cu scopă bine precisată și în fața 
trebuințeloră reale ale vieței practice să se indrepteze 
atențiunea cu deosebire asupra tractării topografiei (orașe- 
loru etc.) și a impărțirei politice. Numerulu âreloru re- 
mâne pretutindenea neschimbată.

Propunerea făcută cu ocasiunea conferenței ântâia 
ca istoria literaturei ungurești se fiă pe viitoră împăr
țită pe doi am, s a decisă a se lua mai târdiu în con- 
siderațiune. In chipulă acesta este cu putință ca in
strucțiunile modificate în sensulă legii scoleloră medii 
să se publice câtă mai curândă și să se dispună lucra
rea planuriloru locale de învățământă în timpulă eelă 
mai scurtă, cari planuri apoi voră da ocasiune singura- 
ticeloră corpuri didactice, să corăspundă trebuințeloră 
speciale ale institutului in cadrulă planului normală de 
învățământă.

Precum sa amintită, in pomenita anchetă sa pusă 
și întrebarea participărei profesoriloră la didactru (taxa 
de scâlă). precum se întâmplă acesta și în timpulă de 
față în unele institute confesionale. Ministrulă va lucra, 
ca acestă sistemă și la cele puține institute, unde este 
ea în vigăre, să se casseze în interesulă propriu ală 
scâleloră medii.

Ministrulă a mai cerută pe basa acestoră consul
tări votulă consiliului generală ală instrucțiunei, întru 
câtă ar fi cu cale să se caseze distingerea îndatinată 
pănă acum între obiectă principală și secundară la cua- 
lificarea profesoriloră de scăle medii. Mai departe au 
fostă întrebate comisiunile instalate pentru esaminarea 
profesoriloră, că ore n’ară fi de dorită, ca să se stârgă 
sciința comparativă a limbei maghiare din rândulă o- 
biecteloră de esamenă și să se pretindă adevărata gra
matică maghiară, a cărei cunoscință de altfelă și pănă 
acum s’a pretinsă, pe o basă mai largă și în sensă mai 
largă la esamene. In fine s’a cerută părerea acelorași 
comisiunl și relativă la întrebarea, decă n’ar fi consultă, 
ca la esamenulă de profesură din istoriă să se ceră și 
cunoscințe geografice temeinice, deărece profesorului de 
istoriă îi este impusă, ca cunoscințele geografice ale sco- 
lariloră câștigate în clasele cele dintâiu să le împrospă
teze în cnrsurile mai înalte.

Consiliulii generală de instrucțiune a desbătută în- 
t'ro ședință mai dilele trecute asupra instrucțiunei limbei 
latine în școlele reale, care este să se efectuescă deja în 
anulă școlastică viitoră în înțelesulă budgetului. Basa des- 
baterei, la care au luată parte și secretarulă de stată 
Albert Berzeviczg, consiiiarulă de secțiune Iosifă Kla- 
marik și directorulă școiei reale superidre Iosifă Meyer, 
a format’o ună proiectă lucrată de o comisiune (Anton 
Bartel, Gustav Heinrich, 0. Homann și M. Karmanj. 
Disposițiunile cele mai esențiale ale acestui proiectă se 
potă resuma în următorele:

Consiliulă de instrucțiune procede din vederea, ca 
instrucțiunea limbei latine în școla reală să dea eleviloră 
basă la cultura humanistică și să-i pună totdeodată în 
posițiune, să facă esamenulă de maturitate în limba la
tină și să potă intra într’o facultate de universitate. Pur- 
eetjândă din acâstă presupunere măsura cunoscințeloră, 
cart trebue să se câștige prin acăstă instrucțiune nu tre
bue să fiă prea mică, âr pe de altă parte orice împovă
rare a tinerimei să se eviteze. Fiindcă numai o instruc
țiune specială pote promite succesă, pentru aceea 
ea trebue să fiă predată de ună profesoră diplo
mată în filologia clasică, și fiind-că sub acâstă instruc
țiune nu este permisă, ca obiectele ordinare ale scăle-
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realese șuiere, numai școlari cu clasă bună si tiA alinișî 
la studiulă limbei latine. Instrucțiunea să eslinde asu
pra c-eloră patru școle reale superiore. în clasa a cineea. 
a șesea ți a șeptea cu câte trei bre pe săptămână, in 
clasa a opta cu câte două ore pe săptămână, la olaltă 
cu unsprezece ore pe săptămână.

Scopulă instrucțiunei s'a precisată astfelă, ca ele- 
vulă la sfîrșitulQ cursului ală 4-lea să poseda : ljcunos- 
cințe gramaticale fundamentale, 2) cetire in clasicii in
troduși in planulă de invățâmentă (Cicero, Salust, Tacit, 
Virgil ți Uorațiu, mai aleșii in prosaicii numiți), ți 3' să 
dobândescă o orientare generală in anticitățile romane .și 
in literatura latină.— l’lanulă de invățămenlu va trebui 
firesce se șuiere anumite modifieațiunl după referințele 
locale ia singuraticele scble reale.

Elaboralulă consiliului de instrucțiune se va pro
pune in .ședința plenară, ce se va ține in Fabruariu a. 
c.. și atunci va fi așternută spre sancționarea guvernului. 
In același timpă se mai pote aminti că la consiliulu de 
instrucțiune a sosită ună rescriptă alu ministrului de in
strucțiune, ptiu care consiliulă de instrucțiune este pro
vocată, se supună la o cerere specială întrebarea: Dtcă 
deosebirea usitată în timpuiă de fata între obiecte prin
cipale și secundare la esamenulu de profesură este de a 
se ține sen eventualii de a se modifica ?

Tendința rescriptului este îndreptată in oontra pra- 
xei de pănă acuma (deși nu generală,), după care în 
urma resultateloră îndestulitore din specialitatea princi
pală pretensiunile din specialitatea secundară au fostă 
in unele locuri prea mici.

Față cu multele planuri, ce le urzesce activitatea 
neastâmpărată a ministrului Trefort, nu putemă să nu 
ne găndimă la vorba Românului: Cuie începe "multe pu 
țină ispravă face.

SOIRILE DILEL
Sub titlulă .Datorință ungurescă/ „Kolozsvâr« a- 

rată într’ună articula de fondu cum suntă datori Ungu
rii să procedă in fața criticei situațiunl in care se află as- 
lădi Europa. De ună atacă ofensivă ală Rusiei contra 
monarchiei nostre dice foia ungurescă, că astădi avemă 
a ne teme mai puțină ca altădată. Mai încurcate ’i se 
păru relațiunile dintre Erancia și Germania, mai verlosă 
după ce o foiă semioficială din Berlină s'a esprimată 
deja pe față, că periculultl unui resboiu cu Francia e 
aprope, er aceslă resboiu fbia din Clușiu se teme că 
ar putea aduce în încurcătură și inonarchia nbstră. Din 
aceste considerațiuni, deși „Kolozsvâr" spereză încă în 
susținerea păcei, totuși declară, că mai ânteiu de tote 
datorința Unguriloră este să1 nu mărescă faimele despre 
eventualitatea unui resboiu , ci mai virlosă să se silescă 
a-Ie modera, pentrucă la casulu contrară ar îngreuna ten
dințele guvernului întru deslegarea pe cale pacinicȚa 
neințelegeriloră din afară. Pressei și politiciloră ungu 
resci le dă sfată, ca atâtă in publicațiile, câtă și in a- 
menințările loră se esercieze o influență moderată asu
pra opiniunei publice. „Este mai departe o datorință, ca 
celă puțină in fața periculului din afară, ce pe toți ne 
amenință de o potrivă, să se înblândescă relațiele dintre 
naționalitățile conlocuitore din țeră. Trebue să încun- 
jurămu — continuă «Kolozsvăr/—certele superflue, des- 
binările consumătore de puteri, când e vorba de a sări 
în unire cu tote puterile pentru apărarea patriei, care 
este patria nostră a tuturora. O altă datorință pentru 
Maghiari o află in fine „Kolozsvâr“ in nisuința de a 
propaga unirea ți bună-înțelegerea intre miliția și cetățeni.

Va să dică numai câtă timpă amenință pericululă 
să fiă cruțate naționalitățile? Luămă actă.

—x—
Societatea „Crucea Iîoșiă* din Pesta a adresată 

ună apelă cătră familiile avute și corporațiunile din ca
pitală și din provinciă, să sprijinescă numita societate in 
lucrarea sa și să ia asupră-le îndatorirea d’a îngriji sol
dați reconvalescenți in casă de răsboiu. Societatea însăși 
va înființa și în casă de nevoia va susținea spitale de 
reservă pentru 2000 răniți și bolnavi, spitale de câmpă 
pentru 200 omeni și stațiuni de înlrămare pentru 3000 
soldați. Tote acestea insă nu ajungă și societatea gă- 
sesce necesară îngrijirea reconvalescențdoru. Deja [adă- 
postirea a câtorva mii e asigurată, der precum arată es- 
periența, nu se acoperă cu acesta trebuințele, de aceea 
s a adresată acelă apelă cu rugarea d'a se aduce câtă 
mai curendă la cunoscința presidiului hotărîrea familiiloră 
și corporațiuniloră.

Starea învețămentului poporală in comitalulă Albei 
de josu o găsesee „Kolozsvâr* ca fiirle incuragiatore 
pentru , Kulturegylet -«iști, mai alesă fiindcă în acesta 
cojnitată — în care este așa de espusă elementulă un 
gurescu — ori ce cifră neînsemnată merită — după pă
rerea lui — mare importanță când este vorba de con
servarea și propagarea limbei ungurescl. Ceea ce-lă face 
pe „Kolbzsvăr’ se se bucure așa de multă este rapor- 
tulo inspectorului de scole Gâspâr Jânos, după care deși

din copiii obligați la scolă au cercetată seola in anulă 
trecută numai 59.3°/0, der față eu anulă de mai înainte 
-e arată o ereseere cu priviră la copiii de Ungară, er 
Românii se află in decrescere. Au esistată în comilatulă 
Albei de josă in decursulă anului 260 si-ble poporale 
elementare — 5 s’au înființată și 6 s’au desființată. Au 
funcțională eu tolulă 307 învățători din cari 180 au 
sciută limba ungurescă forte bine, 27 bine, mai puțină 
unguresce au sciută 53, er 47 n'au sciutu de felin un- 
guresce. Cifra cestoră din urmă rjice „Kolozsvâi“ că 
este o cifră înspăimentătoră de mare. întreținerea in- 
sliluteloră de invățământă din comitată au costată cu 
tolulă 113.921 fl. — Incuragiarea dela începută a lui 
„Ko)ozsvăr“ se transformă înfr'o cumplită spaimă. Nu 
i-a succesă de astă-dată se amăgbscă pe nimenea cu 
pretinsulă progresă ală maghiarismului. Aspră lec- 
țiune I

—x—
Minislrulă Trefort a adresată rectoratului politechni- 

cului incunosciințarea, că ministerulu de răsboiu comună 
a o donată, ca să se primeseă toți voluntarii câți voră 
intra pe propria loră cheltuială în serviciulă activă ală 
regimenleloră de trenă pe anulă 1887/8.

Colera face erăși progrese în Esseg, unde se infiin- 
țeză ună spițală pentru bolnavii de coleră.

Cu privire la instruirea practică a tineriloră technicî, 
minislrulă de comunicația Baross a dispusă, ca elevii 
politechnicului, cari au susținută deja cu succesă ân- 
leiulă rigurosă. în timpuiă vacanțeloră să polă primi 
ocupațiune, pentru esercițiu, la căile ferate și în fabri- 
cele statului. Studenții, cu dare de mână, nu voră primi 
remunerară, er pentru cei lipsiți și capabili se voră sis- 
temisa la oficiile conslrucțiuniloră statului și ale ingine- 
riloră de rîuri 10 locuri cu 1 fl., la căile ferate ale sta
tului 15 locuri cu 1 fl. 50 cr. și la fabrica de mașini a 
căiloră ferate ale statului 4 locuri cu 1 fl. diurnă. Beti- 
țiunile se voră înainta pănă la finele lunei Aprilie.

D-lă Basiliu de Hosda, pictoră diecesană în Lu- 
goșu, s’a logodită cu d-șora Iuliana Tuculia, sora sub- 
notarului din Lugeșă. Cununia se va serba în 27 Fe- 
bruariu n. in biserica gr. cat. din acelă orașă.

—x—
Cestiunea. care ține adi în încordare intrega lume 

civilisată și care se tracteză în salonulă diplomatului 
totă cu așa zelă și adeseori Iotă cu atâta nepricepere 
ca și de profani la paharulă cu bere, cestiunea, că bre 
fi-va resboiu, preocupă adi Iotă vieța publică. Fantasia 
poporului dela țeră face în acestă privință combinațiunile 
cele mai ciudate. Așa se scrie din Prejmeră cătră 
• Krousl. Zrg “, că la tergulu anuală ce s’a ținută acolo 
in 2 și 3 Februariu nu se vorbea decâtă de răsboiu. 
Unii dintre cei mai «bine inițiațiu istoriseau cu cea mai 
mare positivitale, că prințulă de coronă călătoresce prin 
țără travestită, ca să studieze disposițiunea poporațiunii 
și starea țării, așa d. e. nu de mu’tă a fostă vădută 
în Măierușiu ca negustoră ambulantă, s'a dusă apoi la 
Feldiora și sera a cerută peste nopte cvartiră pro- 
losolgăbirăului, der in locă de cvartiră protosolgă- 
birăulă puse gendarmii se aresteze pe streinulă negus
toră ambulantă, care nu voia să se legitimeze, și să-lă 
escorteze ia Brașovă. Pe podulă Bărsei, negustorulă iși 
descheiă roculă, arătă gendarmiloră înspăimântați ună 
mare vullură duplu de aură ca semnă, că elă e — prin
țulă de coronă șt pe protosolgăbirăulă precum și pe liș- 
panulă puse să-i aresteze.

—x—
In Baia de Crișiu la 4 Februariu n. a. c. sera pe 

la 8‘/2 bre o mână rea a pusă focă în noue clăi de fină 
ale comerciantului de acolo Georgiu Beoviciu. Pom 
pierii din locă au eșită numai decâtă la fața locului în 
frunte cu vetafulă d-nulu Petru Truța, advocată și de
putată, der fiindă fenulă și timpuiă uscată, nu s’a pu
tută scăpa nimică. Numai timpului liniștită este d'a se 
mulțămi, că foculă n'a luată dimensiuni mai mari. Se 
dice, că fenulă ar fi fostă asigurată. Dauna se urcă 
peste 300 fl.

—x—
Stanley a pornită la 3 Februariu din Cairo, înso

țită de vr’o 600 voluntari, ca sâ libereze pe Emin Bey. 
—x —

Se scrie din Sibiiu, că în dilele trecute calfa de 
căldăraru Krisha, de națiune Cehă, a beută în câteva 
ore in birlulă „La lumea nouă« 19 litri de vină vechiu 
ă 40 cr. litru. Acesta n’a făcut’o din vr’unu rămășagă, 
ci din deprindere. A plătită 7 fl. 60 cr. și s’a dusă din 
biHă fără sâ se clatine. In Alba-Iulia lucra intr’o fabrică 
la repararea unei căldări și ca sâ o termine curâ idă, 
Krisha primea în fiăcare di 25 litri de vină la discre- 
țiune și le bea regulată fără sâ dea celorlalți lucrători 
măcară ună centilitru,

—x—
Balu-Calicotii arangâză Reuniunea română de gim

nastică și de cântări din locă in sala hotelului Nr. 1 cu 
toaletă strictă prescrisă. Stofele comandate anume se 
polă cumpâra la firmele: M. & L. Lâszlb și la frații 
Simay; suntă rugate st. dame a comanda câtă se pâte 
mai de timpuriu. Invitările se voră trămite câtă de cu
rendă. Membrii societății brașovene, cari voiă fi fostă 
trecuți cu vederea, der li se cuvine invitare, suntă ru
gați a se adressa pentru primirea invitării la d-nulă Inonă 
Lengeru, președintele Reuniunei, in ulița Seheiloră Nr, 
146 în catulă primă. Balulă se va țină în sâra de 14 
(26) Februarie a. c.

—x—
In T. Sân. Miclăușu se va ține în fiăcare ană ia 

10 lanuariu ună alu patrulea târgă anuală.
—x—

In comuna Gyarmata de lângă Timișbra, păzitorulă 
de nopte Paul Jungen, urmărindă pe nisce hoți, cari 
voiau sâ spargă o prăvăliă, fu împușcată de unulă din 
hoți și a doua cJ1 găsită mortă.

—x—
In Sân. Miclăușuliî turceștii, agricultorulă Michael 

Vas fu omorită de nevastă-sa și de liiu-sâu, din causa 
nențelegeriloră familiare. Ucigașii, cari aruncaseră ca- 
davrulă in fântână, fură arestați și mărturisiră crima.

—x—
Alegerea arhimandritului Neclarius Dimitrievicl ca 

episcopă ală Verșețului a fostă întărită de Maiestatea Sa.
—x—

„Amiciilii Familiei", (Țară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni. Apare în Gherla de 2 
ori pe lună sub redacțiunea d-Iui N. F. Negruțiu și 
costă pe ană 4 fl., pe jumătate de anu 2 fl ; pentru 
România 10 franci. -- Nr. 1 ; dela 1 lanuariu conține: 
La anulă nou (poesiă); Strada Carmen Silva (romană) 
de Theocharu Alexi; Țâra (poesiă) de Vas. Alexandri; 
Bălăiora (poesiă) de Theochară Alexi; Opera unui omă 
de bine ^novelă org.) de Paulina C. Z. Rovinariu; poe- 
siile: Oh de câte ori.... de V. R. Buticescu ; Ațâța ani., 
de V. B. Muntenesculă; Doi ochi, de C. Morariu; In 
ochii tei copilă, de G. Simu; Flori singuratice, de A. 
G- Draghicescu. Călătoria împrejmuia pământului in 
optă-cjecl de Țile; cu o introducere: Rămășagulă pe 
ună miiionă. (Piesă de spectaculă cu cântece, danturi, 
evoluțiuni și intrări, in 5 părți și 15 tablouri, de A 
d’Ennery și Jules Verne.) — Noțiuni din economia do
mestică, d. I. Dariu; Convorbii! higienice, de 1. Spartală; 
Șepte valsuri ale vieței (versiune); Femeia-Bărbatulă (cu
getări și maxime) culese de 1. Arislotelă; Diverse; Gi- 
cituri; Ilustrațiunea Sappho. — Nr. 2, dela 15 lanuariu : 
Din literatura limbiloru neo-latine, de Dr. Gregoriu Si- 
lași; Strada Carmen Silva (urmare); Opera unui omă 
de bine (urmare); Doine de amoră (poesiă) de C. Mo
rariu; Călătoria imprejurulă pământului, (urmare); Con
vorbiri higienice, de Dr. Autonini; Strofe triste (poesiă) 
de G. Simu; Idila modernă (poesiă cu ilustrațiune); Fan
toma (Schiță); Cugetări și maxime, de I. D. Petreseu; 
Diverse; Fforea și femeia (poesiă) de I. G Holbană; 
Criiicastrele (ilustrațiune); Ghîcitură. — Nr. 3 dela 1 
Febr.: Strada Carmen Silva (urmare); Opera unui omă 
de bine (urmare); Călătoria imprejurulă pământului (ur
mare); La cununia d-rei Valeria Popă cu d. luliană Po- 
pescu Cpoesiă) de G. Simu; Cugetări și maxime; Fantoma 
(fine); Păcăliții (poesiă cu ilustrațiune); Diverse; Virgina 
Vestelă înmormântată de viă (cu ilustrațiune.)

Românii și Albanesii din Peninsula 
Balcanică.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.‘)

Mezzowo, 16 lanuariu.
De multe ori s’a agitată nenorocita cestiune a 

acestoră două poporă, cari prin numărulă și trecutul loră is
torică și națională merită tbtă solicitudinea acelora ce 
au în mânile loră destinele Europei.

Prin forța împrejurăriloră, cercuițî — ca să <ji- 
cemă așa — de elemente, parte desnaționalisătore, parte 
cu veleități de grupare sub același steagă, Românii și 
Albanesii suntă puși între ciocană și nicovală, cercândă 
inzadară a face să înțelegă pe acești vecini că dorința 
loră este de a rămâne pe viitoră ceea ce au fostă pănă 
acum: elemente cu totulu distinate in aptitudiuele și as- 
pirațiuniie loră.

Amă mai spus’o și altădată, că ținta acestoră două 
naționalități, cu vieță vigurosă întrînsele și cu ună vii
tură bine însemnată în cartea națiuniloră, nu are ca 
basă inimiciția cu diferitele poporațiunl, fie chiar spo
radică răspândite prin Balcani- nu! respectulă dreptu- 
r.loră tuturoră: etă temelia d’asupra căreia ele voră 
să ridice în viitoră edificiulă loră națională.

Și cu atâtă mai multă trebue să fie convinși de 
veritatea acestoră aspirațiunl dmenii politici ai Orientului 
cu câtă sigură este că numai pe principiala înfrățirei na- 
ționalitățiioră din Balcani se mai pote 'spera la o justă 
integritate teritorială și națională. Intru atâtă întru câtă 
Grecii și Slavii din peninsula balcanică voră înțelege
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câ e bine să respecte secularele drepturi ale Româno- 
Albaniloră — cari naturalmente îșl voră da mâna In 
fata periculului comuna — intru atâta ei nu vora ti 
supurați in legitimele loră drep uri și exercitarea lort 
se va urma in viitoră intr'una comuna acorda, fârâ a 
mai fi trebuință de tristele expediente de astâcjl.

Nu intră In caracterul nostru de a amenința, cu atâtă 
mai mult căci numai prin logica faptelor tindem a convinge 
pe cei interesați de atitudinea ce Irebue să urmeze; deci 
se nu se ia in nume de râu afirinațiunea că, atâtă câta 
Slavii pe d’o parte, Grecii pe d’a.ta, vora conspira unii 
și alții contra libertății și conștiinței naționale a Româno- 
AlbamlorO, ei voră găsi o oposițiune disperată la aceste 
poporațiuui vii și viabile, oposițiune, care pole sg tiă fa
tală tuturora in același timpO. C.ăcl nu Irebue să se uite, 
că certele ndstre interne, sgomotulfl ce se face, au deș
teptată poltele ce au unii vecini puternica d’a se ames
teca in alacerile ndstre și atunci in vana voră li fostă 
sgomolele, in vană tendințele de împăcare și înfrățire, 
in vană speranțele pentru ună viitorii curată națională. 
Repelămtljncă odată, că înfrățirea este singura soluțiune a 
cestiunei orientale, căci aspirațiunile de mărire ale unora 
și altora voră li, in definitivă causa pentru care unii 
nou sâmbure se va forma in orienta, care va cere desle 
garta sa: Albano-Macedonia. Et nune eruditului.

Erau bine convinși de aceste adevăruri indiscuta
bile aceia, cari ’.șl-au pusă tote puterile loră a face să 
se recunoscă flăcăruia dreptuiă sacru ce are, recunos- 
cerea, intr'ună cuvântă, a naționalitâței sale, și nu gă- 
simă îndestulă de semnificative cuvinte ca să le iăudămă 
curagiulă celoră cari au luată inițiativa. Românii Mace 
donenl cu ,Lumina» și Albanesii imediată in urma loră 
cu „Drita' au dată probe că voră să trăiască, și că, 
pre principială recunoscerci naționalitățilord, se capete 
dreptulii la cultivarea lorii in limba maternă. Să nu se 
pară curidse cuvintele si capete dreptulii, căci atătă de 
orbiți au fostă Grecii și Bulgarii in pretenliunile lord, 
încâtă ’și-au însușită dreptulă — din nenorocire patro
nată de impăratulă Otomaniloră — de a cultiva și pe 
Români și pe Albanezi in limba lord. Și acuma când 
liăcine a ajunsă la convingerea de ce este și ce Irebue 
să fiă, logică este ore ca Grecii și Bulgarii se se opună 
curentului Albano-Română ? Politică este, din partea loră, 
de a le nega naționalitatea, numărulă și drepturile ce au 
din vechime asupra părței din peninsula balcanică, care 
se5mărginesce la miadă-nopte cu Balcanii și cu vechia 
Serbiă, la apusă cu Marea Adriatică, la miadâ-di cu gol- 
ulă de Arta, golfulă Volo și Marea Egee, și la răsărită cu 

Marea Neagră? De sigură nu, va fi răspunsula acelora, 
cari cugetă seriosd la viitoruld naționalităților^ din pe
ninsula balcanică, și cu atătă mai energică va fi atestă 
denegațiune, cu câta se voră avea în vedere mijlocele în
trebuințate pentru a se ajunge la scopă.

Este tristă, in adevără, acea sclăviă religiosă și tita
nică, pe care o impune patriarchaiuld Constantinopoli- 
lană supușilortl săi spirituali; sclăvia acesta va oțăli ini- 
mele acelora ce o suferă și li va face să se rădice cu 
disperare contra apăsătoriloră lora. Ce se va întâmpla, 
fie-cine lesne o pdte prevedea: nu numai că luminarea 
națională va obliga pe profesorii greci a părăsi comunele 
româno-albane, der chiar și preoții din bisericeie orto
doxe din peninsulă voră fi isgoniți dela altarele pe cari 
le speculeză in folosula ideei panhelenismului seu pan
slavismului. Și odată goniți din proprietățile româno-al- 
bane — căci ale Româno-Albaniloră suniă bisericeie și 
veniturile bisericescl, singurele ce mai rămână palnarehiei 
din Constantinopolă — nu vede ore orbitulă capă orto
doxă că edificiulă patriarchiei trebue să se prăvălescă în 
abisă, ne mai fiindă nimeni care să-lă susțină, și rădi- 
cându se—pdte—in locuia lui edificiulă sucursală ală Va
ticanului Romei? Nu simte acesta capa bisericescă or- 
goliosă de bigoția supușiloră săi spirituali, că, pe măsură 
ce elă se afundă totă mai multă in marea gre.șală de a 
proscri limbele română și aibană din bisericeie creștine 
din peninsulă, cu aiâtă tacticii misionari catholici seu 
protestanți câștigă terenă și că intr’o bună dimineță se 
va vedea incungiurată de ună lanța puternică de drep
turi câștigate de misionari?.... Care va fi atunci situa- 
țiunea ce va fi făcută supușiloră săi spirituali? De si
gură schisma în sensulă cum au făcut o Bulgarii seu 
uniunea, lată-lă, der, avisată.

Pe de altă parte, neseriosele pretențiuni ale Gre- 
ciloră, și mai cu deosebire orbirea de a nu simți de 
unde vine pericululă comună, facă și mai dificilă situa 
țiunea in Balcani. Colosulă Nordului, deși pare a nu fi 
tocmai în bune relațiunl cu Bulgaria, nu scapă însă 
nici o ocasiune pentru ca să susțină causa intinderei do
minației slave in Balcani, șt—adtnițendă că odată Mace
donia și Albania voră cădea sub Bulgari — lucru ce nu 
se va pute întâmpla decâtă in urma unoră lupte de ester- 
minare — nu vădă Ore descendență lui Pericle că ei 
voră fi o singură îmbucătură pentru lacomulă Slavă?

PericululO. deci, pentru Româno-AlbanI este mare, 
este imineDtă, este ună periculă de morte.

In fața acestui periculă Albanesii, cu tdte intrigele

Mulțăinitil publică.
Roșia-montana, lanuariu 1887.

Subscrisul!), ca representante ală oficiului pa- 
rochială gr. cat. din locă, sunt in plăcută posițiune de 
a aduce la cunoscința on. publică nisce fapte înbucu- 
rătore îndeplinite prin pietatea credincioșilor^ acestei 
biserici.

In lipsa mijloceloră materiale simțindu-se la acestă 
biserică o mare trebuință de vestminte sânte, s’au aflată 
unii creștini credincioși din) inijloculă nostru, cari n’au 
întârziată a conlucra din răsputeri pentru acoperirea a- 
cestei lipse, contribuindă cu următorele sume domnii și 
domnele : Dr. Simeonă Cajană 20 fi.; Eufimia Cajană, 
soția, 10 fl.; Simeonă Henzelă 10 11.; luliana Almașianu 
2 fi.; Iosifă Giurca 5 fl; Eeaterina Giurca 5 fl. ; George 
Ciura 2 fl.; Golgoțiu Petruță 1 fl.; Alesandru Negru 1 
tl.; Ștefană Covaciu 2 fl.; Hiszem Alesandru 5 fl.; lOnă 
Ciora 1 fl.; Alesandru Mureșanu 1 fl.; Alesandru Ciora 
1 11.; Ioană Suba 1 fl.; Ana Henzelă 3 11.; Boia Todoră 
1 fl.; Nicolae Moldovană 1 fi.; Alesandru Giurca 1 fl.; 
Alesandru Ciura 2 fl.; Suciu Ana 50 cr.; Talaru Lina 
20 cr.; George Ciora 50 cr; Marusi Emanuelă 1 fl.; Ște
fană Ciora 50 cr., Salvma Moduna 1 fl.; Maria Koma- 
rotm 20 cr.; Eugeniu Hocman 1 fi.; Solia Komaromi 20 
cr.; Petreanu Alesandru 1 fi.: Ioană Rusu 1 fi.; Maria 
Crișianu 1 fl ; Ioană Farkas 1 fi.; Carol Gruber 1 fl.; 
Carol Ilenzel 3 (I.; Emanuil lienzel 2 fl.; Rosalia Sasu 
50 cr ; Fodina minerală dela St. Maria, troașiu. 20 fl ; 
Silvia Maioră 3 II.; Blașianu Pascu 50 cr.; Valeanu Pe
truță 50 cr.; Ioană Mureșanu 1 fl.; Nicolae Deveanu 1 
fl.; Giurca Avelă 1 ii.; Franciscă llawsky 50 cr. George 
Sabau 2 fi.; Dănilă Moldovanu 50 cr.; Eugenia Golgoliu
1 fl.; l’omusiu Alexandru 1 fl.; Ioană Sabau seniori)
2 fl.; Alexandru Giurca jun. 1 11.; Bemamină Golgoță 
1 II.; Alexandru Almașianu 2 fi.: Guirca Simeonă 1 fl.; 
Ciora Nicolae 1 fl.; Mariană Ioană 1 fi.; Moduna Alee- 
sandru 1 fi.; Drumusiu Augustinu 1 tl.; Drumușiu Ni
colae 1 fl., Ciura Candinu 2 fl.; Henzelă Terezia 2 (1.; 
Moldovană Ioană 1 11.: luliana Băbuță 2 fi ; Hebedeanu 
Ștefană 1 II.; Georgiu Lbrincz 50 cr.; Samuilă lankv 
1 fi.; losilă Drumusiu 1 fi.; Franciscă Sabau 2 fi.; Ius
tina Ciora 1 fl. ; Tomu.șă Follină 2 fl.; Florentina Șu- 
luță 1 II.: Iustina Albmi 2 11.; Tulia Prurer 50 cr.; 
Petru Seitu l II.; Ciora Petruță 50 cr.; Ircană Ioană 
1 fi. Suma 156 II. 10 cr.

Din acestă sumă s’au procurată trei rânduri de 
vestminte bisericescl, a căroră preță cu porto poștală a 
fostă 130 fi. 63 cr.; două candelabre de bronza cu 25 
fl., er restulă de 47 cr. a trecută la cassa bisermei.

Pe lângă aceste contribuir! știm, d-nă Dr. S. Ca- 
janu și prea stimata-i soțiă au dăruite bisericei din locă 
ună feionă cu tote cele ținătdre de elă, in preță de 120 
fl. v. a. Acestă din urmă este atâtă de elegantă, incâtă 
pote servi ca una din cele mai frumose podobe nu nu
mai pentru o biserică opidană ca a ndstră., ’ci chiar și 
pentru o catedrală. Au mai dăruită acestei biserici știm, 
d-nă Iosifă Giurca o cădelniță țturibulu) de argintă de 
Alpaca procurată cu 12 fi.; poporeana Letiția Lepedeanu 
ună slichariu de șifonu, giolgiu, în preță cam de 8 fi.; 
știm, d-nă Victoria Henzelă o masariță — covoră — de 
lână, văpsită in valore cam de 5 fi.: știm, d-nă luliana 
Băbuță o superpeliță — cămașă scurtă — în valore cam 
de trei fl.; on. d-nă Gtorgiu Cosma ună chivotă (ciboriu) 
de bronză întraurită, procurată cu 10 fl. 95 cr. v. a.

Tăie aceste fapte nobile creștinesc! s’au săvârșită 
dela 8 Augustă a anului 1886 în coce fiindă ele efiusulă 
inocenței și sincerei bucurii a poporului gr. cat. din locă, 
căruia nu i s’a mai dală ocasiune pentru a ave o asl- 
felă de bucuria de cândă prin stăruința parochului și 
protopopului S. cav. de Balintă și ajutorulă însemnată 
materială ală lui lonă Babuțiu, se tăcuse ună clopotă 
acestei biserici. Subscrisulă, ca representantă ală ofi
ciului parochială, îmi țină de. sântă datorință a aduce 
cea mat sinceră mulțămită tuturora contribuitoriloră, și 
mai in specială stimatului d-nă Dr. S. Cajană, care pe 
lângă donațiunile și contribuțiunile sale aiâtu de ma- 
rinimOse, nu a întârdatu a-și face dalorința de curafore 
primară și cu cuvântulă, îndemnândă pe toți la ajuto
rarea sântei biserici. Ca directoră ală sediei elemen
tare gr. cat. din locă, nu potă a nu esprima sincera 
mulțămită d-lui Dr. Cajană și pentru împărțirea de ma
nuale in preță de 10 fl. intre copii săraci dela acestă 
scolă, ajutândă astfelă forte multă învățământul în scola 
nostră, carea simțea acâstă lipsă.

Amintescă de-o-camdală numai atâta, nefiindă încă 
timpulă potrivită pentru a aduce la cunoscmță on. pu- 
b'ică tote laptele acestui generosă bărbat ă făcute pen
tru scdla ndstră. Credă că faptele voră mărturisi mai 
bine decâtă cuvintele, și de aceea rogă pe on. cetitori, 
cari î.șj voră mai aduce aminte de o corespondență din 
.Gazetă11 datată din locu, luna Octomvre 1886, să le 
compareze cele de aici cu cele de acolo, și apoi se ju
dece cu imparțialitate despre adevărăfaea celoră comu
nicate acolo. Ioană Maiorii.

parochfl gr. cat.

________ GAZETA TRANSILVANIEI.

și oposițiunea ce au avută dela connaționalii loră vân- 
duți Greciloră, ’.șl-au st rin.sil rândurile și s'au hotărită să 
lucreze cu energia desperărei contra tuturora curenteloră 
ce ar tinde să’i lovâscă In naționalitatea loră. Luminândă 
poporula loră, stringendă relațiunile de veacuri ce aveau 
cu Românii din Macedonia, și cerândă din partea legiui
tului suverană, Sultanulă, o mai deaprOpe apărare a in- 
lereseloră lord interne, Albanesii și Românii din Mace
donia voră merge pe aceeași cale de desvoliaie, opu- 
nândă ună mură de graniță săgețiloră aruncate de slă- 
biiele mâni ale Greciloră și de lacomele gbiară ale Sla
vului dela Nordă...

In eureadă vomă reveni. — B.

Ultime soiri
Berlină, 7 Februariu. — „Gazeta Co

loniei “ vorbindă despre eventualitatea unui răs- 
boiu diee că, în casulă când Germania ar fi 
atacată de duoi, ar putd să c6ră nu numai aju- 
torultî Austriei, ci încă acela ală altoră State și 
acesta în virtutea unoră tratate încheiate. In sfe
rele politice se crede că „Gazeta Coloniei'* a 
voitu să vorbcscă de Italia și de România.

Londra, 7 Februariu. „Morning Post** <Jice 
că principele de Bismarck, în convorbirile sale, 
manifestă neîncrederea sa în privința afirmărilor^ 
paclnice ale Franciei.

Berlină, 8 Februariu. „Corespondența rusă** 
diee că diarulft „Novosti a primită din Bulgaria 
următdrea telegramă: „D. Stoianof caută a do
bândi concursulil Regelui Serbiei în scopă d’a 
provoca o răscdlă în Macedonia.“

—x—
Berlină, 8 Februariu, (cale indirectă). Se 

respândesce vorba că principele de Bismarck ar 
avea intențiunea d’a cere, peste câteva c^ile, prin 
intermediarulu comitelui jle Munster, ambasadori 
Ia ParisO, esplicări guvernului francesu în pri
vința baraceloru clădite de curăndu la hotarele 
graniței spre Germania. Se pretinde că prin
cipele de Bismarck, în numele guvernului ger
manii, va cere dărîmarea acestoru baracc.

—x—
Berlina, 8 Februariu. — „Corespondența 

rusă**, care apare aici în limba germană, afirmă 
că în cercurile naționale din Moscova există 
convingerea că unu răsboiu între Franța și Ger
mania este iminentu.

—x—
Constantinopolă, 8 Februariu. — Se diee 

că Porta ar fi primită din Belgradă scirea că 
Serbia și România pregâtescă ună proiectă de 
alianță ce este patronată de Austria și că aceste 
două state înarmdză repede. Din altă parte se 
afirmă că România ar negocia aici cu Rusia în 
vederea unei ocupări eventuale a unei părți a 
Bulgariei de eătră trupele române. Aceste scirl 
contradicătdre suntă privite ca neîntemeiate.

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

PARISU, 9 Februariu. — Camera a votată 
fără desbatere 116* milidne franci pentru armată 
și marina de râsboiu.

BRUXELA, 9 Februariu. — Ministrulă de 
finanțe a depusă în cameră proiectulă de lege, 
prin care se cere ună credită de 49 miliâne 
pentru scopurile armatei.

ROMĂ, 9 Februariu. —In ședința camerei, 
ministrulă Depretis împărtăși, că a demisionată 
cabinetulă din causa situațiunei parlamentului.

DIVERSE.
încă ună eaiididafu la tronnlă Bulgariei. — Una 

nou candidată s'a descoperita de astă dată in mo
desta personă a unui principe Alexie Strachimirschi. Pre
cum anunță o foiă vienesă, între unele sciri sosite pre
ședintelui cameril deputațiloră austriacl Dr. Smolka, era 
și o petițiune franțuzâscă sosită din Rusciucă a unui 
principe, Alexie Strachimirski, care face în tâtă forma ru- 
garea, ca președintele sâ aducă la cunoscința corpului 
deputațiloră austriac! candidatura sa la IronulO Bulga
riei. Rugarea a fosta trimisă — precum anume merită 
a fi observata — nefrancată și președintele Smolka tre
bui sâ plătească 50 cr. amendă. Principele Strachimirski 
doscrie în petițiunea sa mai ântâiu trista stare a părăsi
tei Bulgarie și periculele anarchiei, car! amenință țera. 
Acestă stare fără, de domnitorii, înfricoșată trebue sâ ia 
una sfârșita, și ela, care de aprOpe 6 ani se îndeletni- 
cesce cu gândula a’șl însuși demnitatea de principe bul
gara, pășesce acum cu candidatura sa înaintea parla
mentului austriaca. E de 28 an! nensuratâ, s’a adân
cită in timpula anilora săi de șcOlă în studii comerciale 
și financiare. Promite chiar a se însura, pentru că s’ar 
simți datora ca principe a îngriji pentru urmași. Pentru 
6000 fr. pe ana ar fi dispusa a ocupa locuia «Spera,« 
stă scrisa in curiosulă acta, -a deveni ună vrednică ur
mașă ală principelui Battenberg și a face țâra fericită, 
pe care o iubescă atâtă de multă. Decă îți reușesce 
d-tale d-le președinte a câștiga corpulă deputațiloră pen
tru candidatura mea și decă Austria o admite, atunci 
voră fi și Ies autres grandes puissance (celelalte mari 
puteri) de acordă. Rămână ală d-v<5stră sinceră devo
tată principe Alexie Strachimirscki.“

Editoră: lacobfi Mureșiauu. 
Redactorii responsabilă Dr. Anrel Mttreșianu
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UuriuJu la buraa de Viena
din 8 Februariu st. u. 1887.

Renii de auri ăi ( . 97
Renti de hârtii o1, . . 87 45
împrumutul^ ciilurfl ferate 

ungare........................ Ido.50
Amortisarea datoriei câi- 

lorfi ferate de ostd ung. 
țl-ma emisiune) ... 9590

Amortisarea datoriei cii- 
lord ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei câi- 
lord ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

anșâ.............................. 104.40
Bonuri cu cl. de [sortare 104 40
Bonuri rurale transilvane 104.40

Cursulu pieței Brașpvu

diD 9 Februariu st. n. 18b7.
Bonuri croato-slavone . . 10450 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................—.—
împrumutul!! cu premiu

ung.................................. 116.40
Losunle pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 80 
Renta de hârtii austriacă 78 20 
Renta de arg. austr. . . 80 20 ,
Renta de aură austr. . 109 60. 
Losurile din 1860 . 131.75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  852 —
Act. băncel de creditd ung. 281.— 
Act. băncel de credita austr.292.— 
Argintula —. — GalbinI 

împărătesei ..................6.02
Napoleon-d’orI .... 10.11 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 80 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Bancnote romănescl . . . . Cum] 8.46 Vend 8.48

Argint românesc . . . . 8.42 ■ 8.44

Napoleon-d’orI................. . . » 10 06 » 10 10

Lire turcesc!..................... . . » 11.45 • 11.48

Imperiali.......................... . . » 10.45 • 10.48

Galbeni.............................. ... 697 » 6.02

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 101.— » 102.- -

Ruble llusescl................. . . » 116.— » 117.—

DiscontulO . . . » 7—10°/s pe ană.

Importanta
pentru

proprietari de domenii și păduri!
Cu măsurarea geometrică, precum și even

tualii cu esoperarea de planuri economice pentru 
moșii mai estinse și păduri se însărcinăză cu 
prețuri eftine

Friderick Schunn.
2-5 Sibiu, Rossplatz Nr. 7.

—— Licitațiune de pădure spre talare.
Din pădurea dominiului Csicso-Keresztur, proprietatea fondului 

nostru de stipendie, se vorii vinde după plănuit! de economisare în 
„Costa vieitl 27 jughere pădure de 48 ani, de bătrână, er în „Chizosia“ 
24 jughere pădure de 88 ani totă de stejarii său în secțiuni de câte 5 
jughere 1G0' seu și la olaltă la licitațiunea ce se va țină aici în Na- 
săudu la oficiulu admînisttațiunei în 27-lea Februariu 1887 dela 10 
pănă la 12 6re înainte de ameții, celui ce va da mai multă, încependu 
dela prețuhi de strigare de 80 fl. v. a. pentru unu jugheru.

Vadiulu va trebui să corespundă numărului jughereloru a 80 fl. 
și va trebui se fiă lO°/o a prețului pădurei, la care va reflecta imbiia- 
torulu oferte sigilate timbrate și provădute cu acestu vadiu făcute în 
scrisă, se vorCt accepta pănă la începerea licitațiunei cu gura, der în 
ele trebue să fiă spusă, că oferintele cunosce bine condițiunile și se su
pune lorii necondițiunatu.

Intormațiunî mai detaiate se dau aici în orele oficiăse.
Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen

trali districtuali.
Năseudă, 19 lanuariu 1887.

Președintele: Secretarulu:
Ionii Ciocanii. loachiinu Mureșianu.

L â t t a m:
Besztercze, 1887 Va

lii*. Bănlly Dezsii, foispân, kir. biztos. 1—3 

8879/1886. t.. k. sz.
/

Arverâsi hirdetiiifțyi kivonat.
A brassăi kir. tiirvănyszăk mint tkvi hatăsâg kbzhirră teszi, hogy 

Nicolae Avrâm vegrehajtatonak năliai Avram Bucur hagyatăka văgre- 
hajtâst szenvedo elleni 100 frt. tdke koveteles es jâr. irânti văgrehajtâsi 
iigyăben, a brassoi kir. torvszăk (Zernesti kir. jârâsbirăsâg) terilleten lăvb 
Holbâk kcizseg hatârân fekvd a holbâki 1 szâmu tjkben felvett 1.46/1, 
150, 176, 167, 168, 1026 a/3, 1027 a/a, 1028a/a, 1038, 1039a/a, 1040, 
1042, 1071/1, 1073, 1074/1, 1040, 1049, 1274 ăs 1378 hrszâmu fek- 
vokbol văgrehajtâst szenvedd jutalekâra az ârverăst 447 fr. 50 kr. ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok 
az 1887. evi Februar hă 17-ik napjân delelott 9 ărakor Holbâk koz- 
seg irodâjâban megtartandă nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândekozăk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/o-ât 
kăszpenzben, vagy az 1881. 60. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal
szâmitott es az 1881. evi November 1-en 3333. szâm alatt kelt ieraz- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt ăvadekkăpes ărtekpapirban 
a kikiildott kezăhez letenni, avagy az 1881. 60. t. cz. 170. §. ărtel- 
măben a bânatpănznek a birăsâgnâl eloleges elhelyezăsărol kiâllitott sza- 
bâlyszerii elismervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassăban, 1886. December hă 4-ik napjân.
A kir. tbrvănyszăk mint tkkvi hatăsâg.

Deesi, h. elnok. Udvarnoky, hj.

Mersulii trenuriloru
Valabilu dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-ButinpeMa și pe linia Teitișiî-Aradw-Budapesta a calei ferate orientale de statii reg. ung.

Vredealtî-Biidapesta

București

Preilealu

Timiș a

BrasovdJ
Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodil 
Hașfaleu

Budapesta—®*redealii Budapesta- Aradii-Teiușft

Trenu 
de 

peradne
TrenăTren Trenă 

accelerat omnibus omnibus

(
(

(
(

( 
(

Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa micii 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelil 
Teiușii 
Aiudă 
Vințuld de susfl 
Uiora 
Cucerdea 
fUiirisd 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbbu
Aehirișfi 
Stana 
HuiedinO 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
MezS-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
VArad-Velințe

( 6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Boda-peita

ti
(

9.13
9.18

10.38
12.20,
2.15

i

Viena 8.00

7.30
1.14

1.45

4.ir
5.02
5 -i-i-!
8.15

7.06
8.52
9.19'
9.31

10.1 ti
1057

;2.32

22

1 
12 31
12.48

2 8
2 48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea maro 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gliirbâu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiris

Cncerdea

liiora 
Vințulă de 
âiudfi 
Teittșâ 
Crăciunelil 
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașâ 
Elisabetopola 
3igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldibra

Brașovâ

Timișd

Predealn

BucurescI

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

I ti.iol -
7.41 2.—

11.05 3.58
2 02 5.28
4.12 6.58
— r—_

7.33
8.04

— —
— —
_ 8.58

9.28
— —
— —
— —
__ —
— 10.28

11.00 _
<119 —
12 30

1.01 _
1 06 —
1 13 _
1.2o _
1 41 _
2.( 0 -
2 36 —
2.48 _
3.20 _
3 36 _
4(0 _
4.3 i _
5.12 _
b.37 —
7.03 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— *-
— —
— —
— —

Trenu Trenă Tren ii 
nmnihiml de lomnibus 

pers du e ,

I 3.10
| 7 38

5 40
9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.51

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24 
3.47
4 07
4.33
5.15
5.31
5.55

8.00 |
11.401

2.311

Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grâse.

1.55
2.53

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI BrașovQ.

3.28
9.35,

Hârtia din fabrica d-lorQ Koniges & Kopony, ZernescJ

Teiușfi- 1 radi'i-Bii<iii|iestH

TrenO 
omnibus

Tre ni 
omcihuB

Trenu de
persdne

Trenă de 
peradne

Trenă
de persone

Trenă 
omnlbm 1

Teiuști
Alba-Iulia

11.24 -j—
I

2.40 Viena 11.10 12 10 ! - 1
11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josfl 12.30 — 4.2d
Szolnok 11.20 12.41 —

Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar«,dtl 4.30 6.— 7.04
Simeria (Eiski) 2.03 — 5 47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 Pauliști 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopii 6 (.9 7.37 _  I
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 556 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopii 6.27 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 L_ 10.42 Branielca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 —
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

. Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulii de josă 12 18 [12.29
Budapesta — I B.20 I Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 , Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradfi-Timlșâi’a Simeria (Piski) Petroșeni

Trcnfi Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
ozon) bun pursone mixt peradne cmnlbm mixt

Aradfi 5.48 6 05 Simeria 11.25 2 42
Aradulă nou 0.19 — 6 33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegti 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 — 6 41
Timiș6ra 9.02 — 9 08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Tlmlșdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peredne omnibus de pera. omnibiiB mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegâ 1242 — 9 01
AradulO nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Araci ti 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


