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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I lanuariu 1887 st. v.. s'au începutu unu nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonament ului:
Pentru Anstro-Ungaria: Peutru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
,, șese ,, & ,, ,, șese ,, 20 „
„ unu anu J2 „ ., unu anu 40
Abonarea se pbte face mai ușorii și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațilorii de pân’acuni li-se recomandă 

a însemna pe ctiponu numferuhi fâșiei sub care 
au primită (Jiarulti.

Domnii cari se voru abona din nou s6 binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arita și posta ultimă.

Admiiiistrațiuiiea.

Brașovu, 10 lanuariu 1887.
Puține se audă din partea de dincolo a mo- 

narchiei. Eșirea deputațiloră germani din dieta 
boemă a făcută mare sensațiă la începută, cu- 
rendă însă s’a liniștită opiniunea publică. At
mosfera politicei esteriore apasă greu și asupra 
spiriteloru în Cislaitania, așa că luptele dintre 
naționalități dispară mai multă său mai puțină 
dinaintea mariloră cestiuni ale dilei.

Observatorulă atentă va sci distinge însă 
între aparință și realitate și va găsî. că luptele 
naționale din monarchia liabsburgicâ stau în le
gătură, deși nu directă, cu cele ce să petrecu 
în lume si că tocmai în vederea mariloră peri- 
cule, ce amenință din afară, luptele interne dintre, 
naționalități câștigă o însemnătate vitală pentru 
acăstă împărăția.

Precum amă prevădută, cabinetulă Taaffe 
nu a lăsată să fiă nicidecum conturbată de 
cele ce se petrecu în Boemia, ci merge înainte 
pe cărarea pe care a pornită încă acum nouă 
ani. In nici unu casă nu se pbte esplica ca 
descurageare, dăeă acum ministerială Taaffe 
caută să se întărescă din nou îmulț’udă numă- 
rulă partisaniloru săi prin numirea a vr’o 15 
membri în camera seniorilor» din Viena (llerren 
haus), mai toți feder#JiștI

Curentulă ce domnesce acj*  între Germani 
p6te fi temută, der nu este nicidecum agreată 
în cercurile decisive din Viena. Căușele suntă 
ușoru de înțelesă, mai alesă acum când s’a dată 
pe față, că alianța dintre Germania și monar
chia ndstră nu este decâtu o clădire pe nisipă. 
Astăzi nici chiar Germanii din imperiulă celu 
mare nu mai negă, că în Austria se tracteză 
despre lupta dinție slavismu și germanismă, și 
că acesta luptă stă în legătură cu marea des- 
voltare națională din Germania.

Cu multă sinceritate, din pnnctu de vedere 
o-ermană, traetbză cestiunea naționalități lor ă din 
Austria diarulă berlinesu „National-Zeitung11 
dela 11 lanuariu curentă. Pactulă austro-ungară 
dela 1867, dice fbia berlinesă, presupune că, 
precum în Ungaria Maghiarii, așa în Austria 
Germanii să predomine. Dela 1879 Austro-Un- 
garia stă în legătură de alianță cu imperiulă 
o-ermanu. Cu tbte acestea vedemu pe Germani 
respinși și asupriți nu numai în Ungaria, ci și 
o-uvernulă cislaithanu se străduesce de nouă ani 
înebee de a face să înainteze slavismulu pe con- 
t.ulu germanismului. „Național-Zeitung* 1 găsesce 
că politica Unguriloru deși nu se p6te scusa, 
dăr este de înțelesă, pentru că ei voru să cre
eze ună stată unitară. Nu le pbte ierta însă 
nicidecum celoru din Cislaithania, că voru să 
’mbucătățbscă statulu unitară printr’o politică 
federalistă. Purtătorii politicei federaliste suntă 

Slavii și în fruntea acestora se află Cehii cari, 
pelângă tbte celelalte, arată o înclinare hotărîtă 
spre Rusia.

Politica lui Taaffe și-o esplică diarulă ber
linesă din neștiința de a pune în fața puterii de 
atracțiune a Nemțiloră din Germania massa Sla- 
viloră din Austria, așadbră din imboldu u, bine 
său rău înțelesă, alu propriei conservări; la a- 
cestea se mai adauge și motivulă, pe care se ba- 
seză viitorulă Austro-Ungariei și facultatea ei de 
a deveni eonducătbrea Slaviloră din părțile os- 
tice.

Simpatisarea cu Slavii dinăuntru, precum și 
direcțiunea ce a luat’o politica monarhiei față cu 
Slavii din Orientă se'nțelege că nu este bine vă- 
4ută de cei din Berlină, nu atâtă de tbmă că 
monarhia aiuncându-se în brațele slavismului, 
Germanii din Austria voră fi slavisațl, câtă mai 
multă de frică, că o Austria slavă va deveni pe- 
riculosă Germaniei.

Are dreptate der „National-Zeitung11 când 
dice că, cu voiă ori făr’ de voiă, politica aus
triacă slavo-filă va contribui numai a mări pu
terea de atracțiune a imperiului germană asupra 
Germaniloră austriac!. Nu scimă însă dbeă. spe
ranțele sale în neînțelegerea ce domnesce între 
popbrele slave din Austria și din peninsula bal
canică, precum și speranțele ce le întemeiază pe 
interesele politicei maghiare, dela care așteptă în 
viitorii o mai mare resistență în contra siste
mului Taaffe, se voru pute realisa.

A susține că, debreee are de a lupta cu 
multe neajunsuri, politica contelui Taaffe ar fi 
greșită și stricăcibsă, după noi este o absurditate, 
pentru că chiămarea unui guvernă înțeleptă în 
acăstă monarhia trebue să fiă nu de a ignora 
factorii din care se compune statuii!, ci de a 
căuta să-i împreune într’o puternică organisați- 
une ținendu deopotrivă sbmă de interesele tutu 
rolă popbrăloru, dela cari atârnă chiar esistența 
monarchiei.

Continuarea negociîlrilorii pentru convenția.
„Nene freie l’resse11 publică următbrele în 

numărulă său dela 16 Ianuarie:
Delegații guvernului română se voră reîrUorce la 

22 Ianuarie la Viena spre a reîncepe negociările pentru 
încheierea convențiunei comerciale. Din acești! fapli! se 
p6te deduce, că nu păte negreșită să fiă vorba despre o 
ruptdre a nogociăriloru, deși, fără îndoială, suntă mari 
greutăți de învinsă spre a se ajunge la încheierea unei 
nouă convențium comerciale. Cea mai mare dificultate se 
află în cestiunea clausei națiunei celei mai favorisate. Amă 
constatată cu o altă ocasiune că România, în recenta con- 
ventiune ce a încheiată cu Englitera la 14 Noemvrie 1886. a 
acordată acestei națiuni clausa nelimitată a națiunei ce
lei mai favorisate. România afirmăm acum că acăstă con- 
vențiune nu este decâtă o prelungire a celei danteiu și 
că clausa națiunei celei mai favorisate nu este prevăzută 
expresamente, și a fostă acordată într’ună chipă implicită 
prin mănținerea convențiunei de mai nainte. Totuși re 
intărcerea delegațiloră români trebue insă privită ca o 
dovadă despre aceea, că România este dispusă a face 
concesiuni în cestiunea clausei națiunei celei mai favo
risate, fiă chiar într’o formă modificată, căci fără de nisce 
asemenea concesiuni, nouăle negociărl n’au nici o perspec
tivă de a da vre-ună resnltată favorabilă.

*
D. minislru-președinte Brătianu a avută .Joi o con

vorbire cu d. Dim. Sturdza în cestiunea convenției cu 
Austro-Ungaria. Se anunță totodată, că d. Sturdza a fostă 
primită și de Majestatea Sa Regele, și în consiliulă’ de 
miniștri sa vorbită multă despre resultatulu negociăriioră. 
Delegații români reîntorși din Viena au fostă Luni la 
ministeriulă afaceriloră străine.

• Românulă» se plânge, că diarele ofic’ose române 
nu spună nimi'ă din ceea ce este și din cum stă ces
tiunea. Paguba unei aslfelă de purtări va fi în partea 
guvernului și a presei ce’lă representă, tjice «Rom.", 

căci se pofă nasce curente false și văfămălore intere- 
seloră românesci, er tăcerea oficioșiloră nu va adormi 
opiniunea publică din (eră.

Mișcarea în Bulgaria.
Ș' iri primite din Constantinopolă anunță, că se 

organiseză acolo din partea refugiat.iloră bulgari o miș
care contra regenței. Mai mulți ofițeri, cari părăsiseră 
Bulgaria în urma răslurnărei principelui Alexandru, au 
sosită în Constantinopolă și unii au și plecată spre Âdri- 
anopolă. Mișcarea pare orginisată cn sc-irea guvernului 
turcescu, in urma întrevederiloru avute intre miniștrii 
tuni și Zancof.

Guvernulă din Sofia a fostă informată despre a- 
cestă mișcare și a dală ordinele cele mai severe autori- 
tățiloră civile și militare dela granița otomană, ca să a- 
resteze orice personă suspectă și a lua măsuri rigurbse 
contra oricărui individă armată, care ar încerca să trăcă 
granița.

De asemenea se sciie din Rusciuk, că lucruri forte 
grave trebue să se pelrecă la Sofia, judecândă mai alesă 
după piedecile ce guvernulă pune cotnunicațiuniloră te- 
egrafice private intre capitală și restulă principatului. 

Cu tbte acest? s’a pelotă afla la Rusciuk, că ună mare 
deposiiă de arme aparținendă partidului Zancovist a fostă 
descoperită la ună sată lângă Sofia și că autoritățile din 
localitate care tăinuiau aeelă deposită au fostă arestate. 
Guvernulă, în urma unui consiliu de miniștri ținută în 
dilele acestea pare a ti decisă să convdce o nouă So- 
braniă și să facă a se realege principele de Battenberg 
Ne isbutindă, va cere numirea unui triumvirată Soirea 
despre realegerea prințului Alexandru, care se află acum 
în Londra, ne vine și din capitala Angliei.

• Pali Mall Gazette» spune, că se crede în generală 
la St. Petersburgă că. în presența notei Porței. care cere 
detnisiunea loră. Regenții voru proclama' la 22 Ianuarie, 
pe prințul», de Battenberg ca Rege al ii Bulgariei-Unite 
și că Rusia va fi aslfelă nevoită de a procede la o ac
țiune energică. A dașl 4>ară face să reiasă gravitatea 
siluațiunei.

D. Zaharia StoianofT, depufalulă bulgară atâtă de 
cunoscută ca unulă din parlisanii cei mai ardenți ai 
principelui de Battenberg, se află in Bucurescî și a avuiă 
o infelnire cu ministrulă română ală afaceriloru streine.

Principele de Leuchtenberg.
După o comunicare a diarului „Le Nord“, în ca- 

sulă când regență bulgari sar retrage și sar alege o 
nouă și legală Sobraniă ia Tirnova, Tarulă ar renunța 
la candidatura principelui de Mmgrelia și n’ar ave nimică 
în contra alegerei ducelui (leorge de Leuchtenberg ca 
Doinnă ală Bulgariei

Familia Leuchtenberg. care aparține religiunei or
todoxe, descinde din fiolă vitregă ală Iui Napoleonă I, 
cunoscutulă Eugenu Beauharnais. Actualmente suntă în 
vieță trei principi de Leuchtenberg, cari toți trei suntă 
fiii ducelui Maximiliană și a marei principese Maria, fiia 
împăratului Nieolae.

Celă mai mare e ducele Nieolae MaximilianovicI 
de Leuchtenberg, născută la 1843, care împreună cu 
frații săi are titlulă de „Alteță Imperială*  și e locote
nentă generalii. Gelil mijlociu e principele Eugenă, năs
cută la 1847 și e generală-maioră, er celă mai mică e 
principele Gheorghe, născută la 1852, care era căsătorită 
cu principesa Teresia de Oldenburg. der care dela 1883 
a rămasă văduvă. Prin urmare, după diarulă „Le Nord,“ 
acesta din urmă fiiu ală ducelui George MaximilianovicI 
Romanowski ar fi candidatulă la tronul il Bulgariei.

SOIRILE DILEI.
In dina de Bobotesă a eșită la sfințirea apei, în 

urma rugărei parochului dela biserica din cetate, o com
pania din regimentulă de infanteriă Nr. 2 garnisonată aci, 
cu musica militară în frunte, sub comanda d-Iui căpitană 
Hollefeld. Trupa a dală în cursu'u serviciului divină 
șese salve de onore; în urmă îngenunchiândă. ofieerii și 
soldații au fostă stropit! cu apă sfințită de părintele pon- 
tificantă Baiulescu. Mai mulți oficeri din garnisbnă, între 
cari amintimă pe d-nii maiori Kleiser și Freyhub, pe d-nii 
căpitani Ioanoviei, Schumaniky, Pistrilă. Czianoviel. Hutn- 
mel (artileria! ș. a. Șefulă regimentului, d-lă colonelă, 
precum și d-lă generală de brigadă n’au luată parte de 
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astădată. nefiindă de față întregii corpulă oficeriloră ca 
in alțl ani.

—x —
Ni se scriu din Bistriții următorele: ,Ca și in anii 

trecut,I, așa și in anulă curentă s’a serbată aci in Bis
triță Botezulă Domnului cu ceremoniile îndatinate și pe 
lângă participarea miliției. O companiă dela regimentul^ 
de acasă, No. 63 in paradă, comandată de d-lă locote
nentă Ceușianu dimpreună cu musica completă a regi
mentului au participată la aceslă sărbălore și au înde
plinită ceremoniile militare îndatinate la astfelu de fes
tivități. De astădată insă s'a făcută mai multă ca până 
acuma pentru solemnitatea sărbăfdrei, căci colonelulă și 
comandantulă acestui regimentă, d-lă eavaleră de Tersi h 
a făcută disposițiunea, ca intregă corpulă oficeriloră din 
acâstă garnisdnă să ia parte la aceslă serbare; așa s'a 
și întâmplată. Servescă a<âslă dispunere spre onorea 
domnului eomandantă ală regimentului, care ca lotdeuna 
așa și acum și a arătată bunăvoința față cu majoritatea 
elementului din aceslă regimentă."

In săra de anulă nou s’a dată’pelrecerea reuni un ei 
cfiluvcloril de aci în sala hotelului Nr 1. Dăcă n’amfi 
luată notiță pănă acum, causa a fostă că amă așteptată 
să aflămă venitulă ce l’a adusă. Petrecerea a fostă forte 
animală și au luată parte la ea nu numai Români,"ci și 
concetățeni dintre celelalte naționalități, precum și ună 
numără de oficeri. D-lă colonelă de Soos. șefulă regi
mentului de inf. din locă, încă a fostă la petrecere pen
tru câtva limpă. La medulă nopții s’a esecutatu o te
tralogia umoristică din vieța socială de peste ană a Bra- 
șoveniloră, imormânlândii-se anulă vec-hiu și apărendfi 
noulă ană in costumă națională. Apoi s’au spartă ouă, 
s’a făcută tombolă și s'au continuată danțurile pănă di- 
mineța. Venitulă petrecerei e de peste 200 fi. Dorimă 
reuniunei prosperare și să ne dea încă multe petreceri 
plăcute ca cea amintită.

—x—
Ună atentată forte îndrăsneță s’a întâmplată Mer- 

curi în 19 lanuariu n. in Deșiu. Nisce făcători de rele 
au năvălită cjiua, in're orele 2—3 p. m. asupra proprie
tarului cassei de amanetare de acolo, Alesandru Keresz- 
lesi, asupra căruia împușcândă cu revolverulă l'au cul
cată la pamântă și apoi au furată din cassa de amane
tare mai multe scule prețiose de aură și 600 fl bani. 
Se vorbesce că făptuitorii ară fi fostă doi Evrei; poliția 
însă pănă acum nu i a putută prinde. Proprietarulă 
Keresztesi este rănită de morte.

—x—
0 dovâdă despre corupția ce domnesce între orga

nele administrațiunei publice din Ungaiia este sentința 
ce a dat’o Curia regescă asupra solgăbirăului din Jibiu, 
comitatulă Sălagiului, cu numele Pelei Mor, pe care l’a 
condamnată la 5 ani închisore, er pe notarulfi cercuală 
Goldbergor la 6 ani și perderea oficiului pentru amândoi.

—x—
După cum se comunică, în Pesta e mare lipsă de 

zidari, lemnari, ferari și alți meseriași de construcții]ni. 
deorece mulți suntă întrebuințați pe liniile ferate nordice 
și nordostice ale țării, unde se aședă nouă șini, gările 
se mărescă și se construescă magazine. Ministrulu hon- 
vedimei va provoca în curendă prin pressă să se anunțe 
toți acei obligați la gidte, cari în puterea serviciului loru 
militară și a inteligenței loru aspiră la rangulă de ofi- 
ceră. In 14 lanuariu n. s’a dusă la Seghedinu o comi- 
siune ca să cumpere cai pentru caiăle de munițiune.

—x—
In arsenalulă din Bucuresci se lucrâză de câteva 

•iile cu o activitate forte mare. Pentru a se putea con
tinua lucrările diua și nopfea. s’au angageală încă 50 
de Im rători

— x —
Ală patrulea eongresu ală corpului didactică din 

Jtoniuuia va li in lași la 30 și 31 Martie și 1 Aprilie 
viiloru. Gestiunea ce se va discuta este: (hganisarea 
învățământului secundară.

Din tinutulft Hațegului, lanuariu 1887.
Stimate Domnule Redactoră! Trăimă în tim 

puri grele și critice, unu legionă de năcazuri ne lovescă 
pe toți Românii din patriă de-o potrivă, der cu deose
bire poporală nostru dela țeră prelnlindenea e împilată, 
desprețuilă și ingenunchiată sub sarcina prea multeloră 
greutăți. Câtă pentru poporulă română din ținululă Ha
țegului in speciă, Vă rogu dați-mi voiă se amintescă nu 
mai câteva liniamente mai generale, pe cari le credo de 
ajunsă spre a arăta în colori destulă de limpeiji grena 
lui situațiune.

Mui în iote dilele vedemă in părțile acestea făcân- 
du-se comasări, der durere, nici una din ele nu este 
părtinitore pentru popoiu Locurile cele mai bune iote 
le ocupă proprietarii mai mari er economulă nostru fo- 
losesce ce remâne de ei: locă puțină și leu. Trebue 
să fiă omu'O cu inimă de petră ca să potă rămâne ne
mișcată când ună economă cu lacrimile îu ochi iți vor
besce despre pămenlulfi ce l’a avută înainte de coma
sare și celă ce-lă are astădi *)

*) Pentru ce n’au avută grijă representanțele co
munale. ca să nu se facă nedreptate cu comasările?

— Red.

Totă asemenea o pățescu cu segregările; iși pierd 
pășunile și pădurile din cari au trăită și seu hrănită. 
Trebue să-și vendă boii din jugă, laptele din gura copii- 
loră, ba chiar șuba din spate, ca să adune deci de 
mii spre a răscumpăra locurile perdute, decă vre să aibă 
ună lemnii de focă, decă vre să pască ună vițălă, de- 
cumva mai pote in vieț i să apuce la elă; decă insă 
nu e in ilțămit0. plângă-să, decă are cui.

Execuțiiie de dare in că-să la ordinea dilei, una 
după alia vină și care de care e mai amenințătdre. As
tădi execuâză pentru darea directă, mâne pentru cea 
indirectă; o esecuțiă e pentru banii podiiriloră. alta 
pentru ai inspectorelui de pădure a treia pentru banii 
medicului de cercă, și Dumr.edeu mai scie câte și mai 
câte de t'elulo acesta. Poporulă rabdă și tace căci vi
tregii săi stăpâni nu vreu să-lu asculte.

Comuneloiă li-s’a impusă inspectoră de pădure, 
der nici de pe nume nu lă cunosce nimeni, decurn să lu 
fi vădulă cineva, apoi ca să visiteze pădurile și să dea 
sfată omeniloră, cum să-și cultiveze și economiseze pă
durile, ni i vorbă; călă pentru d-lă inspectoră de pă
duri se potă prăpădi tote pădurile infr’o oră, căci d-sa 
se află forte mulțămită cu frumosulă salară ce-lu capătă 
și nici nu vrea să scie le multele șube și peptare ce se 
vândă pănă i se încaseză competința, er câtă pentru 
împlinirea datorinței. . . . acesta puțină îlă importă.

Totă astfelă plătescu medică de cercă, pe care 
însă după nume, îlă cunoscemă, căii e d-lă Greff din 
Hațegă. care înainte de a fi mediculă cercului, - - pre- 
' uin am aflată, — a fostă aprope peritoră de fdme, 
puterni'iloră însă li-s’a făcută milă de dânsulă. fiindă 
că e bună „patriotă.» De origine e Nemță, der totă 
ce i nemțescă îi este nesuferită, ca și sobolului lumina 
sorelui. Cap citatea și destoinicia sa medicală nu mă 
simță chemată a i-o fontesta, mă simtă inse datoră a-i 
arăta tofdeuna neinteresarea cătră cei ce-lă hrănescă și 
prea marea nepăsare călră dalorința sa.

Inc-âtă sciu eu, mediculă de cercă ar trebui să vi
siteze eomunile in totă luna odată și când obvine vre o 
întâmplare estraordinară îndată are se fie la fața locului; 
d-sa insă acesta nu o face. Abia odată într’unu ană 
ilă vedemă, la altuirea (vaccinarea) de vărsată, der nici 
atunci se nu-lă molesteze vre-ună pacientă, că îndată a 
gălat'o cu d-lui. întâmplarea urmălore îlă recomandă 
de ajunsă:

In noptea de 17 Octomvre a. c. ună economă 

fiuntașă din Bonțiarulă inferiorii a fostă pușcală, — din 
greșelă, - de ună vecină ală său prin ună picioră, 
primarulă in dimineța urmălore s’a dusă în persdnă la 
Hațegă. a tăcută insciințare la judecății iă, de unde i 
s’a dată răspunsă, că d. medică numai de câtă va eși 
la lața locului. Der cine l’a vădută? S’au mai trâ- 
misă două depulațiuni după domnialui și abia in a noua 
di a venită, când a aliată pe nenorocilulă mortă. A 
murită omulii cu dile, căci rana iui nu a loslă incu
rabilă.

D-lfi medică s’a uitată la elă cu ochii învolbați și 
apoi s’a reintorsă, făcândă atentă pe parochulă locală 
și pe primară să nu lă înmormânteze, pănă va veni să«lă 
secționeze. Ordinulă i s'a împlinită, I au ținută pe ne- 
fericitulă ună șiră lungă de dile neînmormentată: în urmă 
vâdândă că d-lă medică nu și mai aduce aminte de elă 
s’au vedutu necesitați a-lă înmormânta. A venită d-lă 
medico când i-a plăcută, l’a desgropală pe nenorocilulă 
și l’a secționată.

l’oflimă 1 Este umană Iractarea acesta?.... Și când 
vină de aceste peste capulă bietului poporă, cui să se 
plângă? - Nu e locă de plângere pentru elu, căci sus
pinele lui nimeni nu le aude. Elă trebue să totă dea 
și să rabde, chiar și când e desbrăeatu de demnitatea 
omenescă O.

COMASSARILE.
Comassarea (întrunirea) pănientului din țera Oltului.

Studiu economică, de G. M.
(Continuare.)

Eiindă proprietatea întrunită la ună locă, său nu
mai in câteva parțele. pulemă deci introduce o rolațiune 
perfecționată, și cu ea și cultura leguminOseloră : ca ma
zăre, măzăriihe, fasole, bobă. și a nutrețurilor^ verdi: 
trifoiu, lucernă. spareelă. raigrasfi, eiba lui Timoteiu 
codină, napi etc., cari ne pună in posițiă de a țină 
vitele mai bine și a ave folosă mai mare de ele. Atunci 
cultivarea pământului nu numai se simplifică și se ușu- 
reză. ci și îmbunătățirea lui se face cu mai multă suc- 
cesu. și relativă r-u spese mai puține. Pământurile argi- 
lose, reci și pădurețe, fiindă in complecse mai măricele, 
se sventă, făcendu li se scurgeri — drenagiuri — fiă ele 
deschise, fiă acoperite. In lipsă de olane seu sco
curi de Iută se potu întrebuința cu bună succesă 
bolovanii, petrile, ce se găsescă pe locă seu în 
apropiere, precum și tufele de mărăcini, mestecănă, 
annă, alună, răchită — ce se găsescă pe tâmpă și nu 
aducă nici unu folosă, — parte pentru îngrădirea păre- 
țiloră, parte pentru împlerea șanțuriloră de apă, pe cari 
apoi acoperindu-le, poți trece cu destulă siguranță cu 
plugulă pe deasupra loră, cullivăndă chiar și pămenlulă 
ce se află d’asupra loră. Scurgerea — slobozirea apei — 
atunci, fiindă terenă mai multă laolaltă, se pOfe face mai 
ușoră inlr’o pa. te seu intralta, fără a fi împedecală de 
vecini, seu în casulu, când apa n’ar avea destulă cădere

- scurgere — atunci de o margine înlr ună colță pre
care ușoră se pPte face o fântână seu o gaură, care se 
cuprindă Iotă escedenlulă de apă. La proprietatea mică 
de câte 20—40 jugâre, cum au țâranii noștri, alari ca
nale pe o întindere de 3—4 jugâre avândă petrii seu 
tufișuri în apropiere, mai fiăeare plugară își pote face 
singură, deiă numai puțină urmăresce cu atențiune 
scurgerea naturală a apei. Puțina muncă și puținele 
spese ce va întrebuința se râsplăteseă în cei 2—3 ani 
dintâiu prin terenulă câștigată prin sâcarea bălțiloră, și 
prin casarea nenumărateloră rozore și brazde de apă. 
Unde acesta nu e posibilă, cu deosebire la livedile umede, 
la bălți si mlaștini, prin atari șanțuri pote fi celă pu
țină cufundată nivelulă apei — care se adună în șan
țuri — și plantele se scapă de o temperatură și o ume- 
deală nefavorabilă.

FOILETONU.
Notițe istorice și etnografice despre 

Bulgaria.
i.

Se admite in genere, că Bulgarii sunfă ună po 
poră de rassă slavică. Aceslă părere însâ, numai in- 
tr’o anumită privință este îndreptățită.

Înainte de invasiunea Bulgariloră în țera, care 
după numele loră se numesce Bulgaria, peninsula bal
canică era împărțită între cele mai felurile seminții, cari 
se luptau pe morte și pe viâță pentru posesiunea disei 
peninsule. Chiar armate persice străbătură pănă peste 
munții Balcani, unde avuseră sâ se lupte cu vitezulă 
poporă ală Gețiloră.

Nu multă după aceea trebuiiă Perșii sâ facă locă 
unui poporă puțină cunoscută în istoriă, care sâ nu
mesce Etritp. Mai târdiu după aceștia țâra a fostă cu
cerită de Alexandru celă mare și anexată la Macedonia. 
Sub domnia împârațiloră romani ea forma provincia 
Mesia (Moesia). Bresle Mesia dădură năvală apoi Goții, 
cărora în curândă le urmaiă Hunii și Avarii, ducândă 
cu sine pretutindeni pustiire și confusiune, precum era 
modulă de a purta râsboiu pe timpulă acela, când la o 
stăpânire durabilă și la o îngrijire pentru cultura terito- 
rului cucerită numai forte arare ori se gândiau cuceritorii.

Numai unei seminții finice-uraiice ii succese a for
ma ună stată durabilă in Bulgaria. Abia cătră sfîr.și- 
tulă vecului ală cincelea se face pomenire de Bulgari 
în istoria Europei.

Acestă poporă. seu mai bine dh^ seminția înainta 
cucerindu chiară pănă la Salonică, după cum ne spună 
isvorele istorice (anulă 551).

încă mai dinainte seminții, slavice au fostă duse 
de potopulă poporeloră c-arl ajunseră în Bulgaria de 
astăiți și se ocupară chiai cu agricultura in acestă țeră. 
Bulgarii cari năvăliră mai târdiu , cruțară pe diligenții și 
supușii Slavi și in curendă se contopiră cu dânșii în- 
tr’ună singură poporă, ba ce este mai multă adoptară 
chiară și limba acestora, așa încâtQ astăcjl, — adecă in 
limba bulgară modernă — numai forte puține elemente 
și forme finice-uraiice se mai află.

încă pe la sfirșitulfi vecului alfi șeptelea sâ inte- 
meiase < u desăvîrșire regatulu bulgarii sub regele As 
parucu.

La creștinism^ au trecută Bulgarii dui ă cum a 
flămu din istoria bisericescă numai forte târdiu. și adecă 
numai după ce s’au assimilatti pe deplină cu locuitorii 
barbari ai țârei lorii.

Mai înlâiu succese apostolilorfi Chirilă și Metodiu, 
caii predicau în limba slavică, a câștiga pentru creșli- 
nisinu pe puterniculfi principe bulgară de pe atunci cu 

numele Miiiaiu Beris, și pe vasalii acestuia și in cele 
din urmă chiar și pe poporulă intregă pentru credință 
creștină.

Mai târziu luară domnitorii bulgari titlulă de 
„Țarii", se aliară cu imperială bizantină, cu care pur
tată chiară resbele mai înainte, și se căsătoriră cu fiice 
d’ale impârațiloră bizantini.

Ca o ironiă a sorții ni se pare nouâ, că impâra- 
lulfi grecescă de odinioră Aiceforu, Foca a chiemată pe 
puterniculfi principe rusescă Soiatoslavil, care resida pe 
atunci în orașulă Chievă, in ajutoră îu contra Bul- 
gariloru

Cu ajutorulă Rușiloră i-a succesă întra’deveră îm
păratului grecescă a supune pe Bulgari cu desâvîrșire.

După săvirșirea acestei fapte, care a costată mare 
vărsare de sânge, Rușii nu mai voiră să părăsâscă țera, 
se basau pe dreptulă cucerirei și jucau pe domnii față 
de supușii Bulgari și de impăratulă bizantină. Și acum 
oștile bizantine trebuiră să combată pe Ruși. După 
mai multe lupte victoridse le succese Bizantiniloră a iz. 
goni pe Ruși și din loculă celă forte întărită încă de pe 
alunii Silistria. după o incunjurare de două luni de Zile.

Sumețulă principe ală Rușiloră trebui să se îoge 
de pace și să părăsescă țera cu partisanii săi, înbarcftn- 
du se pe o corabiă.

Blină de schimbări a fostă sdrtea Bulgariei și de



Nr. 7. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Prin cultura neîntreruptă și îngrijită, și calitatea 
pământului se ameliorâză, pămăntulă cleiosă și rece, prin 
desele culturi, prin cultivarea planteloră cu rădăcina lungă 
și pivolantă — cum suntă napii și tușii — prin adausă 
și amestecă de gunoiu, de compostă, margă*),  vară, ni- 
sipă si prafă din drumil. își va perde in curendă călită 
țile sale pădurețe, devine mai puhav, mai puținii ele- 
tosO se încălijesce mai lesne, și în urma acestora și ve- 
gelațiunea de pe elă e mai îmbelșugată, mai plină și 
mai s'gură. Vetrele sterile de odinioră, causate prin prea 
multă apă, seu prin gheață etc., dispară cu desăvârșire. 
Și erășl locurile au ide — nisipose — cari in veciă șu
ieră de secetă, prin adausil de compostă, de argilă, 
margă, turbă**!  devină mai compact1?, absorbescă și re
țină umezeala cu mai multă tenacitate, încât il plantele 
nu suferă de secetă ca înainte. Ba cu deosebire pentru 
livezile și lânațiile situate in apropiere de ape curgă- 
l<5re — acesta e ună mare câștigă — căci după cum e 
in intrigă comitatnlă Făgărașului, nenumăratele riulețe 
și pâraie, ce se seoboră din munți, potă li întrebuințate 
pentru irrigațiunea și udarea liveutloril - pentru a-le 
transforma în livtql artificiale — și a le uda nu numai 
vâra pe timpulă secetei, ca să le dai planteloră înapoi 
cantitatea necesară de umedeală, ci și după fiăcare câ<ă. 
precum și tomna și primăvâra, lăsându-o băltuită câte 
36—48 ore, pentru ca materiile de îngrășăminte sus
pendate in apă să se așede la fundă și astfekl se le gu- 
noiască. Unde la atarî păraie se găsescă tufe și petrii în 
apropiere și apa are destulă scurgere, atarî miei cana
turi și întocmiri se facă forte ușorii și fără spese.

*j Margă se numesce ună felă de pământă ce con
ține 4—20°.o vară.

**i Turbă se numesce pămăntulă celă negru din 
mlăștine și bălti, ce constă din plante încă nedobite.

Insă ușurările și înlesnirile cuilurei înșirate mai 
susil sunlă mo multă indirecte de mâna a doua. Avan- 
tagiulă principală la cpmasare e, că avendă tâlă pro
prietatea intr’o brazdă, o poți împărți și lucra după cum 
iți vine mai bine și mai lesne, să introduci o sistemă și 
o rotațiune precum iți dictâză interesele, fără a ține 
seină de vecini, seu a fi impedecată și păgubită de ei! 
La introducerea de semințe no iă de o caliiaie superioră, 
le poți imprejmui și încongiura cu plante de altă genă 
aslfelă, încâtă să nu mai ai temă de a-le perde prin 
hibridațiune seu încrucișare cu plantele ordinari. Toți 
plugarii practici au făcută observațiunea, că introducendă 
sem nțe străine, deși la începută ele se facă forte bune, 
lotuși după câțiva (3—4) ani degenerează, iau forma și 
calitatea celoră locale. Acâstă degenerare e bisată pe 
diferența de secsă, și se eauseză prin aceea, că ventulu 
seu in-ectele, cari âmblă după miere, ducă prafulă seu 
polenu ă de pe organulă bărbătescă ală plantei ordinare 
pe organulă — ovariulă — femeescă ală plantei nobile, 
și-lă fecundeză. Câteva fire de plantă ordinară, care e mai 
trainică și mai vigurosil, sunitl de ajunsă, ca să dete
rioreze, să strice sute și mii de fire din planta nobilă, 
și să producă nisce bastardî, cu multă mai răi, cari apoi 
după 2—3 generațiuni, să degenereze cu totulă in planta 
cea ordinară. Insă dâcă planta nobilă este împrejmuită, 
intr’o periferiă ore care, de plante eterogene, d. es, 
grăulă de secară, secara de orză, orzulă de cânepă etc., 
acăsta nu se întâmplă. Că acestă avantagiu nu e de des
considerată, precum și că de multe ori și în multe loca
lități se pote face forte mufiă numai prin schimbarea de 
semențe, și prin introducerea de semânțe mai bune—aceea 
o potă proba mulți dintre agricultorii noștri, cari au in
trodusă cultura ovăsului de Hohtein ele. și din care la 
începută dedea o recoltă aprope indoilă. Nu credă a fi 

fără interesă și pentru agricultorii noștri, decă îmi per
mită a înșira aci unele resultate obținute de mine in 
privința acâsla. La comuna Șereaia tocmai in pămentulă 
pădureță, după mii de ani, luată la anulă 1880 pentru 
prima dată in cultură, am făcută încercare cu grâu in
digenă — de Ardeală — și cu grâu englesescă numită 
Sherif Square llead (de ordinară numai SiriO, importată 
de mine in sumi din cele mai begate câmpuri ale Ger
maniei ; pe amândouă speciile le-am sămânată în aceeași 
di in aceleași conditiunî: același pâinântă, aceeași lu
crare, același gunoiu.

Besultalulă a fostă urinătorulă: la grăulă de Ar
deală fruntea spiceloră numărau între 15 și 18 maximum 
20 bobe, âr la grăulă Șirilă dearândulă câte 38—42. 
er fruntea până la 52 bobe; — din primulă claia de 
20 snopi a lăsată 48 litre er din celă englesescă (Șirifil) 
1 hectolitru — ț|i ună hectolitru! De asemenea am fă
cută încercare cu orză Beslehorn și ovăsă Bestehornă. 
și resultatnlă âră.și a fostă de două ori mai mare decâlă 
la cele indigene. Deci pentru ea acestea să nu degene
reze, seu trebueseă luate precauțiunile indicate mai susă. 
seu la 5—6 ani trebueseă reînoite seu prin sămânță 
nouă seu prin selecțiune, și in genere nu potă reco
manda destulă agricultoriloră, noștri cari sein ceva carte, 
ea să facă și ei pe totă loculă atarî încercări și studii 
fiă și numai pe întinderi mai mici.

Alte avantagii ale înlrunirei pământului suntă: po
sibilitatea de ale asigura de grindină, de focă, de a le 
feri — mai eu semă cucuruzele cele încă necopte - - de 
ghiețuri și brumă, fărândă in 2—3 locuri focă, cu unele 
materii cari facă multă fum — cum suntă foile de ar
bori, bălegară, putregaiu etc. — și fiindă aerulă liniș
tită, tumulii se întinde pe pământă, impedecă răcorirea 
mai departe a aerului și prin urmare și prefacerea va- 
poriloră in brumă; d’asemenea la contractarea unui îm
prumută sâu la vândare, totdeuna se obține ună preță 
mai mare. Cultivarea terenuriloră îndepărtate — unde 
de ordinară se dau și posesiunile cele mai mărișore — 
se ușureză prin aceea, că proprietarulă avândă totă pro
prietatea la ună locă își pdte face acolo ună sopronă 
pentru adăposlirea omeni'oră, viteloră și instrumenteloră 
de arșița sorelui și de furtuni ; petrece acolo dina și 
noptea mai multe săptămâni dearendulă, fără a mai fi 
silită d’a alerga cu vitele și inslrementele sale in fiecare 
seră acasă, ca apoi in ijiua următdre să facă același 
diurnă și aceeași perdere de timpă din nou. Locurile 
prea espuse la vânturi reci ți ghețuri se potă feri prin 
plantarea de arbori seu de garduri vii, cari temperează 
și oprescă vânturi’e și viscolite.

Pe lângă aceea, chiar și terenulă cultivată se spo- 
reșce forte multă, căci multe petece de pământu, clinuri 
și capete de locuri, dâlme, muchi de delurî, bălți, prun
duri. cari adi, parte pentru micimea și configuraiiunea 
loră, parte din alte cause, stau nefolosite avendă pe ele 
de multp ori numai câteva tufe de măceși, meri și peri 
pădureți, de porumbelă, de drăeilă, lemnu-eânelui etc. 
— tdte acelea cu întrunirea voră dispărea de pe fața 
câmpului spre mai marea bucuriă și folozu ală agricul
toriloră, căci ele afară de terenulă ocupată de ele și 
prin urmare sustrasă agriculturei, surită numai ună adă- 
postă și ună focară pentru totă feiulă de părăsiți: ș6- 
reci, soboli, melci, totă feiulă de vermi, omide etc., ei 
și nutrescă o mulțime de ciuperci și alte bole de plante, 
până acum puțină cunoscute, cari au câte 2—3 stadii 
de desvoltare pe plante diferite, dintre cari 1—2 pe bu • 
rueni și arbuști — tufe — âr celelalte pe plantele cul
tivate, și viceversa. Așa bunăoiă este rugina de pe ce
reale — pe care botaniștii o numescă Buccinia gra-

minis, — caracteristică prin nisce linii lungi roșietice — 
ruginii — âr spre tâmnă negre, ce se ivescă pe foile 
și paiulă dela sâcară, grâu, orză etc și ale cărei se
mențe — numite spori — de micimea unui mică vârfă 
de ac-ă — se desvollă în primăvâra viitore sub o altă 
formă — sub numele de aecidii și o colâre roșa, pe 
foile arbustului numiiă drăeilă, măcrișiu de rîurl, acrișiu 
roșu, lemnă galbenă, latinesce Berberis vulgaris.

Fiindil sporii semânțele acestoră ciuperci atâtă de 
mici, le poți vedea numai mărindu-le de 80—200 ori — 
și de ușore ce suntă le ducă insectele sâu vântulă până 
la distanțe mari, și le transportă de pe o plantă pe alta. 
Alllelă de rugină, Succinia coronata, îșî face primele 
stadii de desvollare pe arbuslulă numită lemnulă câne
lui, lai. Bbamnus frangula, âr o a treia Succinia stra- 
ininis pe Boragince. Tote suntă forle dăunose. și nici 
una nu s’ar pute ivi pe cereale și ierburi, decă nu și-ar 
găsi mai nainie planta cealaltă, care să o nulrâscă in 
primele stadii de desvoltare. iVa urma.)

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

BERLINE, 22 Ianuariu.— Propunerea pri- 
vitore la oprirea esportului de cai se va presenta 
consiliului federalii, care o va aduce în desba- 
tere în săptămâna viitdre.

PARÎSU, 22 Ianuariu. — Comisiunea bu
getară a respinsă, cu 18 contra G voturi, pro- 
iectulu de bugei.u rectificată și presentatu de mi- 
nistrulu de finanțe. E temere că crisa va cresce.

BUCURESCI, 22 Ianuariu. — Soire adusă 
de „Agenția IIavas“: Agentului bulgară de aci 
Stoianoff, fiindă urgentă chiămată, a plecată la 
Sofia. Densul u se se fi espriumtii, cA in 
Bulgaria se pregăteseu evenimente seriose. 
Cu tdte astea guvernulă are de gândă să ia 
energice măsuri.

SOFIA. 22 Ianuariu. - - Sgomotulă despre 
arestarea lui Zankoff e neadevărată. Elă se află 
încă în Constantinopolu.

DIVERSE.
Necroloțju. — Ana Cardană, Sofia Borcius, născute 

Lupșiaiu, ca fiice; Clementă Lupșiaiu, eassaril la banca 
Transilvană în Aradă; Lucia Lupșiaiu căsătorită Grapini; 
losifă Lupșiaiu ; Emilia Dragomiră, născută Anca, Leonă 
Cardar.ă, Matrona Jugană născ. Cardană, Alesandru și 
Maria Cardană, ca nepoți și nepote; Sofia Lupșiai născ. 
Caplaru; Bamfiliu Grapini, preotă gr. calh. in Rodna 
nouă și Vasiliu Dragomiră ca nepoți gineri; Ștefană Car
dană, Andreiană Porcius, ca gineri; Sabina Veturia, Na- 
lalia si Silvia. Clementina, Nastasia, Aureliu și Valenti- 
niană ca strănepoți, și alți numeroși consângeni, precum 
și poporulil gr. catn din comuna Rodna vechiă, cu inima 
frântă de durere aducă la cunoscință, cumcă prea iubi- 
tulă Iotă tată, respective mo.șiu, socru, strămoșiu, resp. 
păstoră sufletescă : Clemente Lupșiaiu, parochă gr. cath. 
ală Rodnei vechi, vice-protopopă onorară, preotă iubilală, 
decorată cu crucea de aură cu cordna pentru merite, 
membru fundatoiă ală Asociațiunei transilvane pentru 
cultura și literatura poporului română, marele binefăcă
torii al bisericilor^ și al instituteloră de cultură, tată or- 
faniloră și ală săraeiloră, păstoriulă neobosită ală turmei 
sale spirituali, după ună morbă greu de 4 ijile în anulă 
ală 79-lea aetățeiși ală 56-lea ană ală preoției sale, și-a 
dată nobilulă sâu suflelă în manile Creatoriului în 17 Ia
nuariu st. n. 1887 la Îl1/*  âre a. m. Osămintele-i ttu- 
pesci s’au depusă la elernulă repausă in 20 Ianuariu a. 
c. la 9 6ra a. m. în cimiteriulă din Rodna vechiă.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria eternă!

Editoră : lacobfi Mureșiaun.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiaun

aci încolo. Sub domnitori slabi, puțină talenlațî, țâra 
decăiju totă mai tare. Urmândă inse mai târdiu dom 
nitori mai harnici și mai experțî in răsboiu, Bulgaria 
se reculese ieră și ajunse la vechia gloriă, așa că Ța- 
rulă Samuilă putu să-și alribue tillulă de „împlratu ală 
tuturora Slaviloră11. Der și edificiulu statului construită 
cu multă sânge și cu feră să surpă prin domnia cea 
despotică a lui Samuilă, și împărafulă grecescă Vasiliu 
incă a lucrată din răsputeri, ca să apese totă mai tare 
pe Bulgari. La anulă 1018 — 1019 Bulgaria se afla deja 
cu totulă în mânile Greciloră.

Ar fi ostenitorii, ba pote c-hiară și de prisosă, a 
urmări in cadrulă „Gazetei Transilvaniei' tdte peripe
țiile, prin care a trecută Bulgaria, in tote amănuntele 
loră din seculii de mai inainie.

Pentru aceea numai în trăsuri forte scurte vremă 
să schițămă evenimentele, cari suntă de neapărată tre
buință pentru înțelegerea lucrului.

Bănă la anulă 1391 imperiulă bulgară s’a mai ți 
nută. mai alesă după ce Româniloră Petru și Asana 
le succese la 1186 a scăpa pe poporulă asuprilu de ju
gulă bizantină și a funda imperiulă româno-bulgară aiu 
Asaniijilora ț 1285 -1299). Acestui imperiu fi puseră 
capătă năvălirile iurcesci, care se repetau cu forță totă 
mai mare. Fatala luptă dela Cosova (Câmpulă mierlei) 
a răpită și cea din urmă schinteiă de speranță de reîn

viere a națiunii. Nenorocitulă ană 1449 întării domnia 
turcâscă peste intrega peninsulă-balcanică. Abia 1200 
de ani mai târejiu a fostă și Viena asedială de 
Turci.

Boporulă bulgară a încetată de a mai trăi ca in
dividualitate politică și mai vegeta numai înăbușită de 
amăriciune. Atunci a nu era mai bine ca astădi, puterile 
europene aveau alte lucruri de făcută, decâtă să se gân 
descă ia eliberarea popâreloră balcanice. S.abele încer
cări, caii se făcură din Serbia în veculă ală șepte-spre- 
decelea prin oștile auslriace, se zădărniciră într’ună modu 
de deplânsă din causa măsuriloră numai pe jumătate, in 
urma căroră încercăr însă sârtea creștiniloră din Benin- 
sula-balcanică a devenită cu multă mai aspră, deorece 
Musulmanii, după fiăcare aslfelă de încercare nesuecâsă, 
își vărsau furia loră asupra roialeloră nearmate și lip
site de otl-ce sprijină.

Odată părea a suiîde noroculă sirmanului poporă 
bulgară subjugată și apăsată în grea sclăviă, când în 
anulă 1829 ocupară Rușii Bulgaria și âmenii visau deja 
că Turcii voră părăsi Europa cu totulă. Deșârlă spe
ranță! Rușii se retraseră în curândă, și Bulgarii, vai de 
ei. purtară lanțurile sclăviei și mai departe. Der liniște 
deplină totă n’a fostă. Foculă ardea necontenit sub spuză. 
Din timpă in timpă, și incă nu rară, se repetară singu
ratice iăseâle înarmate, dâr fără succesă. Singuratice 

cete de Bulgari săvârșiră minuni de bravură, dâr totuși 
fuseră copleșite de preponderența Turciloră.

Adeseori sperară bieții Bulgari ajutoră din partea 
Serbiei învecinate; altă dată credeau, că puterile euro
pene voră intra în acțiune aj'jtându’i. Insă tote aceste 
speranțe fuseră numai nisce amăgiri, numai nisce ilusi- 
uni deșerte. Boporulă însuși n’a putută fi organisată 
uniformă și intregă, preeumă a fostă odimoră Bolonia, 
fiindcă prelutindenea printre poporațiunea creștină se 
aflau Musulmani colonisați, cari urinăriau cu o?hi nea
dormit orice mișcare din partea poporațiunii creștine 
subjugate.

In chipulă acesta a fostă zădărnicită și cea din 
urmă răscolă din anulă 1868 când o celă de 150 de 
Bulgari temerari avură orba culezare să se ridice asu
pra Turciloră. Fără pricepere, ba și fără plană porniră 
ei dela Dunăre spre Balcani totă prin sale turcescl, a 
căroră poporațiune alarmă intrega împrejurime. Căiăreți 
cerchesi urmăriră îndată pe mica c-etă. Intr’o pădure 
veni treba la fuptă, și, după o îndelungă și eroică apă
rare în contra preponderenței Cerchesiloră zăcea pe 
pajiștea scăldată în sânge celă din urmă luptătoră bul
gară pentru libertate. Nici măcară unulă n’a cercată 
și n’a voită a’șl scăpa vieța, fugindă de cu vreme.

(Va urma)
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Ooriulu la burat de Vians
■lin 21 lanuariu vt. >■ 18*7

Rentă de aură 5°,0 . . . 101 10
Rentă de hărtiă 5'/, . . 90 90
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................  149 25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 98 90

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostd
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

<mșă
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— | Mărci 100 imp. germ. . . 62 15 
Bonuri rurale transilvane 104 — Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Cursulu pieței Brașovv
din 22 Lanuariu st. n. 18b7.

CĂi-

. . 126 50 
căi- 
ung.

. . 11780 

. . 104.25rurale ungare
cu cl. d6 sortare 1C3.— 
rurale Banat-Ti-
.............................. 104.—

Bunuri croato-slavum . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.................... —.—
Împrumutul^ cu premiu

ung............................. 120.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 50
Renta de hărtiă austriacă 80.40
Renta de arg. auslr. 
Renta de aură austr. 
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  871 —
Act. băncel de creditil ung. 294.50 
Act. băncel de creditil austr.286.50 
Argintulă —. — Galbinl

Împărătesei 
Napoleon-d’orI

81 50 
. 112 — 
. 137.—

5 9b
10.01

Bancnote roimiuescl . . . . Cum] 8.45 Vn!,. i. 8.47

Argint românesc . . . 8.42 8 44

Napoieon-d'orî . . • 9.99 10.02

Lire turcesc!......................... . ■ ț 1.26 - 11.30

Imperiali.............................. . » 10.26 10 30

Galbeni.................................. • 5.92 > 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» . « 100.50 » 101.50

Ruble Rusesei..................... . « 116 — > 117.—

Oiscontulă ... » 7—10°/, pe ană
I

CAFEA, CEAIU etc. 
in 3 minute!

Celă care dotesce aprope momentană in 
litnpulă celu mai scurta de 3 minute ca se-șl pre
pare fără mașină de bucate, fără lemne seu căr 
buni cafăuă, eeaiu, friptură ouă ele să comande 

Aparatulu de fierții cu spirtu 
a

AX

s

„RAPID
introdusă de mine și patentată in iote statele, cu 7 flăcări ce se polă regula, 
fabricația suprafină este o podobă pe fiă-care masă, practică-înlesmtorft și 
oftină, de Ore-ce cu spirtă de aprope 1 cr se păte prepara >.afea seu ceaiu 
peutrn 9 cești. Manuarea ușură de totă, fără periculă, fără fililă, fără fumă. fără 
mirosă. Penfru omeni privați, familii restaur. și cafen. în adeverii indispensabilă !

1 Rapid. aparatâ de fiert» elegantă II. 3 50. 1 Rapid, aparatfi de
(iertă elegantă dimpreună cu ceainieu și strecurători*  argintită 11. 5. 1 Ra-
pid-Aparată pentru salonă completă dimpreună eu ceainic» forte linii po 
trivilă pentru societăți, cu instruirea de manuare 11. 6.50. Etindă acestu aparatu 
prin eftinătate, frumsețe și mânuare ușoră torte agreabilă, se esporteză în masse 
mari în tote părțile lumei. Esclusivă de procurată contra rambursă seu plata 
înainte a prețului prin: 3—4

Wiener Cominissioits- ti. Exportgescliaft 
Aut. Gans, VTien, III. ISolonitzg'a.sse S 6S.

XX 
XX

X

6“ Câștigă siguiă.
l’ersone solide din orî-ce clasă, cari voescă a se 

ocupa cu anularea hârtiilor" de Stafii și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformă Ari. XXXI. din anulă 
1883, cu plata loră în câșturl (rate) se wngagiază orț 
și unde cu condițiuni forte favorabile. Pre lângă pu
tină activitate se pote câștiga fără capitală și fără ri- 
sicu cu ușurință fl. 100 pănăi la 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente simtă a să adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellscliaft

A.DLER*  & CIE, Budapest.

Cmedeala, frigulu, nu superă! •
=S Numai fl. 1.85. EE..  *

■ai

Impermeabile, căldurdse, durabile și 
in adevgră admirabilă de eltine suntă 
din nou inventatele șt renumitele

JACHETE 
(Burger - Jacken) 

țSsute desu și cari se potrivescil forte frumoșii 
peutru Domni, Domne, băețl și fete.

Tote cu prețulfi egală de numai 11. 1.85 
bucala.

Aceste 
orl-cine celă mai indispensabilă și necesară 

________, „._____ ... colorile: .. i cafeniu, drapu. bordeaux, civitu și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celu mai bine apărată contra frigului, căci fiindiî elastice, 
să lipescu de orî-ce formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și suntă de va
iere de neprețuită pentru iie-care omit Afară de cele menționate cu ti. 1.85 se mai 
află pentru dame încă două soiuri:

Pentru DomnePentru Domni:

vestmentQ, și se află in

Jachete renumite suntă pentru

Ca inestiră este suficientă a arăta tlecă statuia e mare mijlocia seu mică. 
Se trimită Veritabile contra rambursă numai de

Din lână Zepliir lină 1 Lână Zepliir blănite
numai fl. 2.85 numai fl. 4.

.Jiiliiis Fekete. Verseiulungshaus in Wien
V Hundsthurmerstrasse 18 59.

10—12

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

pe linia Predeaia-BiMiapeNta și pe linia Tei ușii-Aradd-SudapeNta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predeal <1-12 udapesta SSudape.Hta -Predealil

Trenă 
de 

persine

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenă Tren Treiiu Trenă Treflă
de pers. accelerat omnibufl de oioulbua

peruone

BucurescI

Predeală

l'imișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sigbișora

JElisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
TeiușCt 
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiâra
Cucerdea
Ghirisă

Clușin

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia
Bratca
Rfev
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

r
Oradia-mare 1

P. Ladâny 
8zolnok
Bnda-peita ț

Viena V
(I

Orele de nopte suntă

___ 1 —
7.47 — 4.1b

8 24 — 5.02
8 51
9.14

5 4-
— 6.i:

9.51 — 7.06
1.03 — 8.52

1 1.29 __ 9.19
11.26 __ 9 31
I2o ’ __ 10 "ti
12.29 __ 10.57
12 44 II 19

1.05 __ II 31
11.52

1.34 — 12.31
1.46 — 12.48
2.09 1.22
2.39 2 .8
3.01 __ 2.48
3.08 — 2 56
B. 11 — 3 64
3.59 __ 4 51
5.10 __ 5.28
5.30 — 5 56

6 03 —
— 6.21 —
— —

L
7.14
7.43

—
8.22

—

— 8.48 —
— —

9.13
9.18 10.55

_ 10.38 1.23
12.20 3.24

— 2.15 10.05
— — 2.15
- 1 8.00 6.0c

Trentl 
omnibuft

7.30 Viena
1.14 Budapesta
— Szolnok

1.45 P. Ladăny
Oradea mare

2.32 Vărad-Velencze
Fugyi-VăsărheR

__ Mezo-Telegd
Rfcv
Bratca
Bucia
Ciucia
Iluiedin 
Stana 
Agbiriș

z
Ghirbău
Nedeșdu

Clnșiu ’—

Apaliida
— Gbiriș
— Cucerdea

Uiora
__ Vințulă de susă

_ Aiudă
__ Teinșfi

8.1X1 Crăciuneiă
8.36 Blașă
9.04 Micăsasa
9.32 Copșa mic
0.11 Mediașă

10.5 Elisabetopolc
12 16 digișâra
12.5(1 Hașfaleu

1.21 Homorod
2.02 Agostonfalva
I 00 Apatia

3.38 Feldiăra
3.54 Brașovu4.05
4.50 Timișă
7.28 Predealu

Bucurcsc’—

—
cele dintre liniile grâse.

| 11 1( 1
7-Pi Z — | 3.10

11.05 3..>S| •; 38
2 02 5.28 .5
4.i 2 6.58 9 14

— 9.24
— ț; 11
— 7.33 10 19

8.04 11 38
- 1 ; J S

8.58 1 57
_ 9.28 3.11

— 3.40
__ 4.15

1 36
— 1.58

— 10.28 5.26
11.00 __ —
H 19 __ —
12 30 __ —

1.01 »— —
1 06 __ —
1 13 __ —
1.20 __ —
1 41 - - —
2.( 0 — —
2 3i - ■ ■ —
2.48 _ —
3.20 __ —
3 36 ■ - - —
4.C0 —
4.35 —
5.12 — —
5 37 — —
7.07 __ —
7.43 — —
H. 1 1
R.41 __
9.21 — —
— 1.55
— — 2.53

3.28
9.35

— — 1
♦i 21 8.0'J

9.34 11.4C
11.2b 2.31

1 38
2 06
? 17
2.40
3 24 — 1
3 .. —
. 07 _
4 88
5 15 —
5.3 i
5 55 —
G.i’7 —

6.24 -
6.43
— 7.08
— 7.36
— 9.06
— 9.53
— 10.-
— 10.09
— 10.19
— 10.48
— 11.14
— 12.12
— 12.30
— 1.12
— 1.32
— 2.18
— 3.03
— 3.49
— 4.281
— 6.16
— 7.06
— 7.46
— 8.25
— 9.151
— _

—

— —

Nota:

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d -loră Kbniges & Kopony, Ze nes

Teănșife- îs.ra<!fi-Sttușit»j1 estu fksi<3a pe Mă- 4.ra<lu-Teiiișft.

Trenă Tre iă Trenă de Trenă de 'Trenă Trenă
omuibus | oxnixbUK

1
pernine | peradne de per.tone ouinlbm

TeiaiMfa 11.10 12.1011.24 — 2.40 Viena —

Alba lulia 11.39 — 3.14 StitclapeMii 8.20 9.05 —

Vințulă de josă
Șibotii

12.30
12.52

— 4.2.4
4.50 Szoluok j 11 20

4 10
12.41

5.45

—

Orftștia 1.01 — 5.18 A r tfti 4 30 6.— 7.04
Simeria <lJinki) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Raulișă. 5.19 6.51 8 17
liia 3.55

4 08
— 7.28 Radna-Lipova 5.41. . 7.10 8 36

Gurasada — 7.40 Conopă 6(9 7.37 — t
Zani 4.25 — Ml Bârzova 6.28 7.55 —

Soborșin 5 30 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova . 5.56 — 9 33 Zam 8 Ol 9.12 —

Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —

Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 10.58 Deva 9 51 10 42
GlogovafO 7.59 11 25 Simeria (Piski'l 10.35 11 07 —

Arad ft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szoluok J 8 42 — 4 52 Șibotfl 11.43 12.— —

(| — 5 12 Vințulâ de josă 12 18 12.29
— - B 20 Alba-lulia 12.36 12.46 —

Viena — 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

1
^InserSa (Piski) JPeiroșwwi

Trouu Trenă de Trenu Trenă de Treufi Trenă
omnitin? Dorflcne mixt persone omnlbng mixt

5.48 6 05
”’’

Siftuerflffl 11.25 2.42
Aradulil nou 0.19 — 6.33 St reiu 11.58 — 3.25
Nâmetn-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva
Mercziralva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

2.24 1 5.58
— — — ! 3.05 — 6 41

Tinatș6ra> 9.02 — 9.08 Petroșeiil 3.37 — 7.12

^etroșieiil—Nimeria (Piski)

Trenă de Treufi de Trenă Trenă Trenă Trenfi
poradoe pereone □înnibne

1
do pers. ouinibua mixt

6.25 ___
T-

5.00 10 07 6.10|
Merczifalva — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 •— 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 1242 — 901

- Aradulă nou 9.11 — 8 01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradflt 9.27 — 8.17 Slmerfe 1 53 — 10.31


