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Brașovu, 25 Aprilie 1887.
Se apropia anulă de când a espirată con

venția comercială și durdză răsboiulu va mal ă 
între monarchia nostră și între România. De 
unu ană de 4^e se tractdză între guvernele din 
Viena și Pesta și între guvernul» din Bucuresci 
pentru încheiarea unei nouă convențiunl comer
ciale, fără ca să se p6tă ajunge la o înțe
legere.

Și ceea ce e mai curioșii, în timpu de ună 
ană publiculă nostru încă nu s’a putută bine 
lămuri asupra pedeciloră ce se opună încheiărei 
convențiunei, căci răspunsurile miniștrilorii la in
terpelările ce s’au adresată în camerile din Viena 
și Pesta în acdsta privință a fostă câtă se p6te 
de neclare. Chiar respunsulă ce l’a dată unei 
interpelări ministrulă de comerță austriacă la 30 
Aprilie n. în camera deputațiloru din Viena, în- 
tr’ună timpă când se vorbea mai pretutindenea 
că în curendă vomă avă convenția comeraială, 
e forte neclară, așa că nu-și pdte face nimenea 
ideă despre stadiulă în care au ajunsă tractările.

Avemă însă a(}i lămuriri amerunțite din 
altă parte, și anume din parte românăscă. Din 
aceste împărtășiri reiese, spre mare părere de 
rău, că între ambele state esistă forte mari di
vergențe. D-lu Aureliană, șefulu delegațiloră 
români, cari au tractată cu delegații austro-un- 
gari mai întâiu în Bucuresci, dr după aceea în 
Viena de două ori, publică în revista sa „Eco
nomia Națională1' ună articula asupra tractări- 
loră, în care arată că pedeca cea mare ce se 
opune încheiărei tractatului comercială este con
venția veterinară, propusă de monarchia ndstră, 
care nicidecum nu e de natură a forma basa 
unei înțelegeri.

„Proiectulu austriacă, (jice d. Aureliană, are 
mare asemănare cu convenția veterinară încheiată 
între Austro-Ungaria și Serbia și are fdrte mare 
deosebire de convenția ce esistă între Italia și Aus
tro-Ungaria. Amă declarată de mai nainte, că 
nu putemă admite ca comerțulu nostru cu vite 
să fiă regulată pe basa convenției cu Serbia; 
căci în ce privesce legile ndstre de polițiă ve
terinară, România are dreptulă a fi tractată ca 
și Italia. Suntemă convinși, că guvernulă nostru 
niciodată nu va încheia o altă convențiă, decâtă 
o convențiă favorabilă și totodată drdptă; din o 
convențiă veterinară ca cea cu Serbia ar resulta 
neajunsuri pentru comerțulu nostru cu vite. Ce
realele ndstre se vendă fdrte bine pe piețele 
occidentale, pe când ce privesce pe Austro-Un
garia, vitele suntă acelu articolă ce ne intere
sezi mai multă. De aceea trebue să obținemă 
dela ea cele mai favorabile condițiuni pentru es- 
portulă de vite, dedrece în casă contrară ună 
tractată comercială între noi și imperiulă vecină 
ar fi cu totulă superfluu. Noi înțelegem» o con
vențiă veterinară numai așa, ca comerțulu nostru 
de vite cu Austro-Ungaria nici chiar atunci să 
nu se întrerupă, când s’ar ivi la unu capătă ală 
țării epidemia de vite. Căci în stare normală, 
anume când nu suntă vite bolnave în nici o 
parte a țării, comerțulă trebue să fiă liberă".

D-lă Aureliană enumeră apoi punctele prin
cipale din proiectulă de convențiă veterinară alu 
guverneloră din Viena și Pesta însoțindu le de 
observările sale.

„După acestă proiectă, Austro-Ungaria îșl 
reservă dreptulă a opri cu totulă importulă de 
vite din România, în casă când în vre-o parte 
a țării se va ivi epidemia. Prin urmare granița 
va fi mai multă închisă, dedrece ori când se voră 
găsi câțiva boi bolnavi într’o comună ori într’alta. 
Ddr pentru câteva cașuri de bdlă în vre-o co
mună nu se pdte pune sub carantină o țdră în- 
trdgă. Mai departe Austro-Ungaria îșl reservă 
dreptulă ca, în casă când Germania, de esemplu, 
ar opri importulă viteloră austro-ungare, să oprdscă 

și Austro-Ungaria importulă viteloră din România. 
Intrebămă acum: cum putemă admite, ca co
merțulă nostru cu imperiulă vecină să fiă supusă 
măsuriloră ce s’ară lua de o țdră său alta în 
contra lui? Ddr se mai pună și alte pedecl spre 
a opri cu ori-ce prețu importulă nostru de vite 
în imperiulă vecină. Așa de esemplu se cere, 
ca să importămă numai vite grase. După ce 
norme se hotărăsce, care vită e mai grasă ori 
mai slabă? Cum amă pută consimți să se judece 
comerțulă nostru după o calitate atâtă de varia
bilă? Acdsta nu se pdte admite. Mai departe 
se cere, ca vitele să se ducă numai acolo unde 
suntă abator» publice (adecă unde se taiă vitele); 
cu alte cuvinte, comerciantul» de vite nu’și pdte 
duce vitele la tergă deschisă, spre a și le vinde 
acolo cum îi place ; se constrînge să mdrgă cu 
ele la abatoriu ca să sufere acolo tdte neajunsu
rile, fără a’și pută afla dreptulă său. Afară de 
acdsta se mai cere, ca pentru fiecare cirddă de 
vite ce se espdrtă să se căra o împuternicire 
deosebită, numindu-se în același timpă loculu, 
unde și în ce numără au să se taiă vitele. 
Se pdte lua în seriosă o astfelă de formalitate ? 
Ce comerță pdte fi acela, care aternă de 
împuternicirea autorităților» streine? Ori e per
misă importulă în Austro-Ungaria, ori nu e per
misă, ddr ca să i se impună atâtea formalități, 
niciodată nu se pdte admite acdsta. Pentru a 
se îngreuia și mai multă comerțulă cu vite, se 
mai cere ca vitele cele grase să se importe în 
Austro-Uugaria numai prin anumite puncte de 
graniță și numai pe calea ferată ori cu vapo- 
rulă. Prin acdsta proprietarii de vite din Gorjă 
ară fi constrînși să mdrgă cu vitele pănă la Se- 
verină, ca să le ’ncarce în vagdne, li se sporesc 
astfelă cheltuielile, vitele slăbescă și peste totă 
comerțulă se ’ngreuidză. Nu, acdsta nu pdte fi 
scopulă unei convenții veterinare. Austro-Un- 
gariei din contră i se lasă libertatea a face co
merță de vite cu noi, fără a fi supusă aceloră 
formalități vexatorice. Și tdte acestea, fiindcă 
domnii din Pesta consideră România ca bântu
ită de bdle epidemice de vite, pe care a le 
stinge n’are putere. Asta nu o putemă admite. 
Avemă legi veterinare de cele mai aspre și se 
aplică fdrte severă, ca în ori ce altă stată 
civilisată. De aceea nu putemă primi măsu
rile ce le au în gândă cei din Pesta. Pentru 
ca peste totă să se ajungă la o înțelegere între 
noi și vecinii noștri, îămâne numai ună mijlocă, 
anume a se primi ca basă convenția veterinară în
cheiată între Austro-Ungaria și Italia. După acdstă 
convențiă comerțulă de vite trebue să fiă liberă 
în timpuri normale, adecă când nu esistă epi
demia de vite; să se pdtă importa în Austro- 
Ungaria fără nici o formalitate, decâtă depunerea 
taxeloră vamale, ddcă ar esistă de acestea. In 
timpuri anormale, când adecă ar esist.a undeva 
în țdră epidemia de vite, din contră să se ia mă
suri numai amăsurafă stipulațiuniloră conferenței 
veterinare din Viena dela 1872. Asta’i singura 
resolvare, care ar garanta siguranța comerțului 
nostru de vite. Decă acdsta nu se pdte, atunci 
preferimă să rămânemă cum suntemă. Presupu
nerea ndstră e că, ddcă domnii din Pesta insistă 
a încheia cu noi o convențiă asemenea celei cu 
Serbia, motivulă este că ei dorescă a’și asigura 
câtă se pdte mai multă pidța austro-ungară, cău- 
tândă a împedeca prin formalități concurența ce 
li s’ar face cu vitele ndstre. Acdstă presupu
nere nu se sprijinesce numai pe vorbirile rostite 
în camera din Pesta, ci chiar pe vorbele minis
trului de comerță Szecheny, care a declarată pe 
față că elu caută să promoveze producțiunea na
țională. D-lă ministru are dreptate, ddr când 
elă nu vrea să garanteze unei țări nici măcar 
comerțulă eu vite, atunci nici să nu pretindă 
ca granițele ndstre să fiă deschise tuturoră pro- 
duseloră fabriciloră austro-ungare. Ori ce s’ar 

cjice: noi încă amă învățată ceva și nu mai pu 
temă fi tratați ca poporațiunile orientale, cărora 
li se impună tractate comerciale după bunulă 
placă și după conveniența puterniceloră state ale 
Europei."

Lămuririle ce le dă d. Aureliană au pro
dusă nedumerire în pressa din Viena, care încă 
nu scia în ce stadiu au ajunsă tractările, și cei 
din Pesta, văcjendă că prin aceste lămuriri suntă 
espușl a’și atrage împutări din partea pressei 
austriace, s’au grăbită a rectifica prin „Bud. 
Cor." unele părți din articululă delegatului ro
mână. Și anume 4’ce oficidsa din Pesta, că nn 
e adevărată cumcă Italia ar avd altă tractată 
decâtă celă cu Serbia, ddr chiar ddcă ar avd, 
România ar putd pretinde celă multă să i se 
facă aceleași concesiuni, ce e gata a i le face 
Italia. Mai departe Șice că nu e adevărată, 
cumcă Austro-Ungaria ar fi pretinsă să se pdtă 
opri importulă de vite, în casă când ar isbucni 
în vre-o parte a României epidemia de vite; la 
acdstă pretențiune s’a renunțată de multă și s’a 
propusă numai ca, în casă când ar isbucni epi
demia de vite, să se cdră pentru transportulă de 
vite numai certificatulă, că vitele nu vină din- 
tr’ună cercă bântuită de epidemiă ori că n’au 
trecută printr’ună astfelă de cercă. De ase
menea nu e adevărată, dice „Bud. Corr.“, că 
Austro-Ungaria ar fi cerută să se pdtă opri im
portulă de vite, în casă când Germania și-ar 
închide granițele contra viteloră austro-ungare; 
la acdstă pretențiune s’a renunțată de multă. 
Totă așa e neadevărată, că Austro-Ungaria ar 
fi propusă să lase a se importa numai vite grase; 
a propusă însă ca să se importe numai pentru 
tăiare, apoi fiă grase ori slabe. Despre preten- 
țiunea, d’a se cere o deosebită împuternicire pentru 
cirdda de vite ce s’ar esporta în Austro-Ungaria, 
nici n’a fostă vorba la ultimele tractărl; ddr se 
’nțelege de sine, că vitele numai unde e o su- 
praveghiare polițiendscă-veterinară potă întră.

Guvernulă austro-ungară — 4i°e „Budap. 
Corr.“. — a mersă în concesiuni așa de departe, 
încâtă a declarată că e gata să lase în timpuri 
normale nu numai cu totulă liberă trecerea peste 
granițe a vitelor», naturală că numai pentru aba
tor», ci și a viteloră de trasă înhămate le cară. 
Ddcă ar fi fostă vorba numai de păstrarea pieței 
pentru vitele ungare, atunci guvernulă ungară 
nici n’ar fi întrată în tractărl. S’ar părd ddr, 
că România nu e dispusă să accepte tarifulă va
mală ce i se cere în interesulă industriei aus
triace, încheiă oficidsa din Pesta.

Cum vedemă chiară din rectificările făcute 
de „Bud. Corr.“, principala pedecă a nencheiărei 
convenției comerciale este cestiunea importului 
viteloră și e numai o încercare de a’și spăla cei 
din Pesta mânile, când 4*că că cestiunea espor- 
tului produseloră industriale austriace ar sta în 
calea încheiărei tractatului de comerță. Și apoi 
însăși „Neue freie Presse" nu dă deplină cre- 
cjămentă rectificăriloră ce le facă cei din Pesta, 
și cu deosebire se’ndoiesce de adevărulă celoră 
(jise de „Bud. Corr.“, cum că guvernulă austro- 
ungară ar fi renunțată la pretențiunea d’a se 
opri importulă de vite din România, îndată ce 
Germania ar închide viteloră austro- ungare 
granița.

Cu tdte astea se speră chiar în Peșta, pre
cum ne spune „Bud. Corr.,“ că delegații ro
mâni se voră duce în curendă la Viena ca să 
continue tractările și că e cu putință să se a- 
jungă la o înțelegere. Pdte că se voră mai face 
concesiuni și dintr’o parte și dintr’alta, și că în 
fine totă se va încheia convenția comercială, ddr 
din lămuririle date din Bucuresci și din Pesta, 
și anume din observările făcute de d. Aurelian, 
șefulă delegațiloră români, așa curendă, precum 
amă dori, nu vomă scăpa de răsboiulă vamală.
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CestiunI rusesc!.
In „Gil Blas" din Parisă discută ună âre-care 

Lwow unele cestiunl rusesc!. Elă amintesce cum Ma
dame Adam a intervenita inzadară in Rusia pentru li
berarea Poloniei, apoi cum s’a dusă ea in Ungaria și a 
lingușită pe Maghiari, cari suntă cei mui înverșunați 
inimici ai Rusiei și cari suntă multă mai detestați de 
Slavii uniți sub gloriosulă stegă ală Țarului decâtă Ger
manii. Intențiunea d nei Adam a fostă bună, der ea a 
compromisă numai pe Francia față cu Rusia. Acum în- 
țelegă mai bine Francesii politica din Orientă. In ces- 
tiunea bulgară a stată Francia cu tactă pe partea Ru
siei. Lwow amintesce apoi vorbirea lui Lewakowski 
după imormentarea, cum 4icea elă, „nenorocitulă Kra- 
szewski’, care a avută scrintita ideă de a muri. Discu- 
tândă cestiunea polonă, Lwow ajunge la conclusiunea, 
că Rusia aștâplă momentulu resboiului intre Germania 
și Francia, pentru ca să se socotescă în Orientă cu 
Austriei și cu Anglia. Polonia are incă a<jl să alâgă 
între ruina totală și intre reînvierea ei sub vulturulu ru- 
sescu. Numai admițendă acesta din urmă casă, pâte 
avă Francia simpatii pentru Polonia, căci Francia are 
trebuință de Rusia. Francia are numai unii amicii — 
pe Rusia. Popăre mici, ca Polonii și Ungurii, dice 
Lwow, în diua de a<jl nu mai numiră.

SOIRILE PILEI.
Scirl din Timișâra și Mehadia Impărtășescă, că la 13 

Maiu n., de cumva nu se vor lua alte disposițiunl, Impă- 
rătesa se va duce la Sinaia, ca să ’ntorcă visita părecliei 
regale române. Regina României inainte d’a părăsi Me
hadia, a trimisă împărătesei douipoesii compuse de dănsa 
dintre care una e dedicată împărătesei, er a doua cântă 
frumsețile naturale ale băiloră herculane. Impărătesa mul- 
țămi imediată în personâ Reginei, îmbrățișa de repețite 
ori pe poeta și ’i dete o mică cunună de flori de pădure 
culese de propria’i mână.

—x—
Delegați ai alegătoriloră români din comit. Timi

șului pentru conferența din Sibiu suntă d-nii: Alexandru 
Mocsonyi, Pavelă Rotariu, Vincențiu Babeșiu, Georgiu 
Lazară, Emanuilă Ungurianu, Zeno Mocsonyi, Antoniu 
Mocsonyi, Eugeniu Mocsonyi, Vasiliu Papp, Ioană Popa 
(din Sibiu), Vincențiu Prohabu, Ioană M. Roșiu, Simonă 
P. Davidu, Nicolau Posta. Er alegătorii din Caransebeșu 
au alesă delegată pe d. lână Ionașu, asses. și refer, 
consistorială.

—x—
Fundamentulă aripei drepte a gimnastului din Be- 

iușii, care o zidesce episcopulă Pavelă, deja s’a aședată 
și edificarea continuă neîntreruptă, așa că la tomnă edi- 
Gciulă intregă, cu renovațiunea aripei stânge dimpreună, 
trebue să fiă terminate. Ni se mai spune, că în legătură 
cu edificiulă gimnasială se va zidi și ună internată, pen
tru studențl săraci; zidirea o face Mazuchi, architectulă 
dela Blașiu.

—x—
Sașii din Oreștia au holărîtă să nu ia parte la a- 

legerl. — Se voră fi convinsă in fine și ei, că n’au nici 
ună folosă dela alegeri.

Ni se scrie din Blașiu cu data 6 Maiu n.: „In 
28 și 29 1. tr. a fostă aici inspectorulă scolastică, d-lă 
Alesandru Păli, și a ascultată la propunerile profesoriloră 
și la răspunsurile studențiloră gimnasiali. După cum s’a 
esprimată dănsulă, a rămasă deplină satisfăcută, cu deo

sebire cu studenții cl. VIU gimn. L'au încântată multă 
răspunsurile fluente și meduose ale acestora din literatura 
ungurescă, ceea ce l’a îndemnată a 4|ce, ca de maturi
tate se pară a se deschide prospecte îmbucurătore. Tofă 
pentru acești din urmă mai am de notată, că în 13 și 
14 1. c., se voră ține esamenele de clasă, în 16 l. c. 
scripturisticele, âr în 28, 29 și 30 luniu esamenulă ver
bală de maturitate. Amicuh'i. — Dăr răspunsurile din 
literatura română fi-voră totă așa de fluente și meduâse? 
Sperămă.

—x—
Ungurii agiteză mereu în comitatulă Bihorului. 

Inspectorulă școlară ală acestui comitată, Sipos, observă 
în raportulă său din urmă ce l’a dată comisinnei admi
nistrative, că în trei comune românescl a trebuită să 
esperieze că „se lățescă învățături dușmănâse statului, 
principii periculâse și ură în contra rassei maghiare, se 
învață copii în scâle cântece care mărescă pe lancu, se 
falsifică istoria și se ignorăză constituțiunea." Inspecto- 
rulă școlară a confiscată cărți și texte de cântece și a 
raportată ministrului Trefort. — Cine nu vede din acesta 
actă de „patriotismă," că e vorba d’a nu se mai suferi 
copii români bihorenl să cânte românesce? Dăr părinții 
au datoria ca, decă despotismulă ungurescă poruncesce 
în scâlă nemaghiară, să-și învețe acasă copii a cânta 
românesce.

Calea ferată Beiușană se va deschide pentru pu
blică pe la 20 Maiu n.

—x—
Ni se comunică: Diecesa Oradană română gr. cat. 

incă va participa la serbarea jubileului de 50 ani ală 
Papei, care se va face în luna Decemvre anulă curentă. 
In consistoriulă ținută sub președința episcopului s'au a- 
lesă ca delegați preoțesel: eanoniculă Lanrian și secret, 
episcopescă Rezei; er ca delegați civili: deputatulă Be- 
iușului Weghseo, și advocatulă Bonyi. Aceștia au de a 
merge și la Pesta, unde se voră ține conferințele pre- 
gătitâre ale tuturoră catoliciloră Ungariei. Sperămă că 
delegații civili voră avea timpă în Roma să dedice câ
teva momente și inspirațitinei pentru columna lui Tra- 
iană I

Foia kossuthistă din Clușiu se legă de industriașulă 
din Deșiu Kremer, fiindă că sacii lui de făină au inscrip- 
țiunea germană «Deeser Dampf-und Kunslmuhle'. — Ce 
să’i faci decă Ardealulă nu e ungurescă!

—x—
„Georgiu Lazaru" este numele unei nouă reviste 

pentru educațiune și instrucțiune, ce apare dela 15 
Aprilie a. c. în Bârladă sub conducerea (unui comiletă 
constălătoră din: S. M. Halită, ca primă-redactoră, G. 
Constantinescu R, Gh. Ghibănescu, Gavrilă Onișoru, V. 
G. Diaconescu, I. Apostolescu. Scopulă acestei reviste 
— se tjice în prefață — este mai îniâiu de tăte răs
pândirea culturei în generală și a cunoscințeloră peda
gogice în specială. Invățătorulă rurală, profesorulă și 
profesâra voră afla în acestă revistă scrieri cari îi pri- 
vescă de aprâpe și cari contribue în liniă directă la 
deșteptarea loră pe terenulă pedagogică. Se va ocupa 
totodată acăstă revistă și de productele intelectuale ale 
poporului nostru, consacrândă în fiă-care numără câteva 
papinl literaturei poporale. Numărulă primă din acâslă 
revistă conține: o adresă a Redacțiunei căfră cetitori; 
Necesitatea înființărei unei școli secundare de fete în 
Bârlad, de Ghibănescu; Țăranulă și boerulă română față 
cu politica rusescă în secululă XVIII, de Constantinescu ; 
Metodulă și învățămentulă intuitivă, de Apostolescu; Bu- 

letină pedagogică, Bibliografia. Pe ană costă abonamen
tul pentru Austro-Ungaria 3 fi. v. a. — Dorimă suc- 
cesă și viâță îndelungată noului 4'arQ 1

—x—
Lucrările pentru calea ferată Mureșu-Ludoșă-Bis

trița s’au sis.ată din causa diferențeloră ce s’au ivită 
intre sub-intreprintjătoră și întreprintjătorulă principală.

—x—
Ni se serie: Stâna de vale botezată de Unguri «Bi

liar f(ired‘, locă de cură climatică în munții Bihorului, 
s’a dată în arendă teatralistului dela Budapesta cu nu
mele Solymosy. Publiculă cJ’Ge la începută trebuia 
să se găsăscă o firmă mai solidă, carea să îngrijâscă mai 
multă de comfortulă și comoditatea publicului, ca de pro
pagarea „patriotismului" kulturegyletistă.

—x—
leatru ungurescă. Astăsără se va juca „ Vasgyd- 

ros“, dramă în 4 acte, tradusă în unguresce după Ohnet, 
âr mâne sără, Duminecă, se va representa „Budavâr 
megvitele", dramă răsboinică.

—x—
.Convorbiri literare", revista lunară, ce apare in 

BucurescI sub direcțiunea d-lui Iacobu Negruzzi conține 
în numărulă său dela 1 (Aprilie: Desrobirea țeraniloră 
în Moldova, de Al. Papadopulo kCalimah ; Satira IV. de 
1. Negruzzi; Conu Alecu Zăcănescu (novelă) de Dniliu 
Zamfirescu; Don Quijote dela Mancha, trad. de S. G. 
VargolicI, — de Cervantes; Scâlele românescl din Ma
cedonia, de Teodoră T. Barada; ScaețI, de I. N.; ț)ile 
de tomnă, Măriei (poesii), de I. N. Romană; Academia 
Română; Corespondență.

„Romănische Revue", revistă politică literară, apare 
odată pe lună in Reșița sub direcția d-lui Dr Cornelius 
Diaconovich. Fascicululă IV de pe Aprilie conține: Ioan 
Popasu (cu portretulă); Das Renegatenthum in Ungarn; 
Rundschau (Die magyarischen Gelehrten — Gesellschaf- 
fen. — Aus dem Konigreiche Romamen. — Die ma- 
gyarische naționale Idee); Nestor der russ. Chroniker 
und seine Wolohen, von Simeon Mangiuca; Des Zigeu- 
ners Schaf. von M. Hârsu; Aus dem Buch der Liebe; 
Rudolf Bergner; „Documente zur Geschichte der Romă- 
nen" 1199—1345, von N. Densușianu.

Sinodul!! architliecesanu din Sibiia.
Sibiiu, 17 Aprilie 1887.

Ședința a patra (urmare.) Raportulă generală ală 
consistorului archidiecesană ca senată epitropescă, cetită 
în numele comisiunii financiare de dep. Rubină Palița, 
s’a primită ca basă a desbaterei speciale. Punctele pri- 
vitâre la ședințele senatului epitropescă, la piesele re- 
solvate și neresolvate, la administrațiunea fonduriloră și 
fundațiuniloră archidiecesane se iau spre sciință cu pro
punerea dep. Hannia, că consistorulă este îndrumată a 
resolva câtă se pâle mai curândă piesele neresolvate și 
în specială regulamentulă pentru internatulă seminarului 
Andreiană. Privitoră la taxa sidoxială, constatândă co- 
misiunea, că nu s’a satisfăcută conclusului sinodului din 
1886, deorece actulă respectivă nici atjl nu e espedată 
și nu s’au făcută nici pașii de lipsă pentru a se stabili 
cifra esactă a pretențiuniloră erariului, propuse să fiă 
îndrumată consistoriulă a espeda representațiunea făcută 
în causa taxeloră sidoxiale, încă în decursulă sesiunii.

Președintele 4>ce că nu se pâte îndeplini acâsta în 
decursulă sesiunii, dedrece afacerea fiindă forte impor
tantă, șl-a reservată traducerea maghiară, pe care însă 
n’a avută timpă să o facă. — Raportorulă Patița re
gretă că se amână și astfelă de cestiunl importante. —

FOILETON U.

Strigături poporale din Chîoru.
culese de

Ioană Bonațiu, învățătoră în Tolgieșă.
Prinse mama și mă dete 
Rămânăndă grădina verde, 
Dâcă io m’am măritată 
La grădin’am alergată, 
Florile le-am blăstâmată; 
Creșteți flori și nu’nflorițl 
Că mie nu-mi trebuițl, 
Creșteți flori ca gardurile 
Șl-astupațI prilazurile 
Să vă sufle vânturile.

*
* *

Merge Ionu celă frumosă
La câsă, la rită din josă, 
Să cosăscă rîtă cu rouă
Rupă-i-se câsa ’n două, 
Să vie, să-o tocmâscă, 
Cu mine să vorovâscă.

•
• «

Cărărușă p’lngă șură
Trece badea mă ’ncunjură;
Bade, nu mă ’ncunjură,
Că nu mi-i de dumnâta,
De ml-ar fi de dumnăta

Totă în urmă țl-așl călca 
Și-ai căta de mai lua.

*• *
Dorulă meu pasce ovăsă, 
Pe la Șomcuta pe șesă;
Dorulă meu mănâncă mure 
La Iadără sub pădure;
Dorulă meu pe unde sboră 
Nu-i pastre să-lă oboră ;
Dorulă meu pe unde umblă 
Nu-i pasere să-lă ajungă.

** •
Maică, la inima mea 
Este-ună noră cu plâe grea, 
Fântână de voiă rea, 
Fântână cu trei isvoră, 
Care-a bea din ea să mâră, 
Dâr’oră bă dușmani de-ai mei 
Să crepe inima ’n ei.

** *
Tu fată, din doi părinți, 
Ce gândescl de te măriți ?
Să sci cum îi măritată 
Ai ședâ Ia mă-ta fată
Și-ai mânca ’n trei (Jde-odală 
Șl-atuncea câjă uscată,
Și țl-ai căta de fetiă 
Ca popa de vangbeliă.

♦♦ *
Fost’amă și noi trei surori,

Ca șl-o crângă cu trei flori, 
Crânga-o mâncă vermele
Ca pe mine relele.
Să scii maică traiulă meu 
N’ai durmi nâptea de greu, 
Te-ai scula la meijă de nâpte 
Și mi-ai ruga mie morte
Cu surorile cu tote
Ori să moră, ori să trăescă, 
Să nu mă mai năcăjescă.

* *
Domolită-i fruneja-’n fagă 
Supărată-să, ce să facă ?
Domolită-i fruneja ’n codru 
Supărată-să de nu’i modru.

• *
Țucu-țf lele gura ta
Săra și diminâța 
Preste 4* totă dâ-una,•* *Dragile mele surori,
Cătați și de-a mele flori, 
Le plevițl și le udați
Dâcă-oră cresce, vă ’n strutatt-,

* •
Nu sta lele-acolea pară,
Că te-oră vedă din Chioară 
Chiorenii-să răi la gură,
Și te-or lua ’n mare hulă.

•♦ •
Celă ce mână plugu bine

Pâte bă că mai rămâne,
Celă ce mână plugu rău 
Trece p’ângă făgădeu
Și 4'ce că vinu i rău.

•* *
Frun4â verde de iemnă scrisă, 
Tinerelă drăguță ml-am prinsă, 
Da l’am prinsă într’o părere:
Ca să vădă ce minte-avere, 
De-a avă o minte ră
Trei 4ile multă ml oră pără, 
De-a ave o minte bună
L’oi iubi ună ană șl o lună.

♦• •
Cându-ml jocă cu cine-mi place 
Carnea pe mine se face,
Er cu care mi-i urîtă 
Carnea se face pământă.

• *
Bărbate, mândre bărbate, 
Multă ai totă 4isă că mi-i bate, 
Că cu ochii m’am uitată 
După ună voinică din sală, 
După acela m’oiu uitale 
Căi dela noi de pe vale.

• •
Bunu-i vinu și berea 
Și gura dela lelea,
Bunu-i vinu marmazeu 
Cându’lă bău cu cine vrău-
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Comisiunea constată, că biblioteca archidiecesană se află 
totă in starea de mai nainte și propune să se pună in 
ordine câtă se pole mai curândă. Mai constată, că starea 
tipografiei archidiecesane e și mai rea și propune să se 
facă o anchetă prin trei membri ai sinodului, care pe 
spesele celoră vinovațl să facă socotelile restante ale ti
pografiei și să cerceteze amârunțită starea tipoprafiei, 
despre care apoi să raporteze. — Presidiulă <}ice că so
cotelile suntă deja făcute, der incă nu suntă îevătjute 
de consistoriu. N’are nimicii contra unei anchete, der 
nu găsesce practică acesta lucru. — Raport. Patița dice 
că trebue să mergâ odată lucrurile în regulă. Tipăritu
rile, de esemplu, se negligează; lipsescă cele mai nece
sare cărți bisericescl, precum liturgiere. „Telegrafulă 
Română« consumă multă mai mulți bani decâtă veni- 
tulă ce-lă are, suntă o mulțime de datorii vechi neinca- 
sate. — Presidiulă incă ișl esprimă dorința d’a se face 
lumină in acâstă cestiune. — Dep. Nicâră e nedumerită, 
de orece vede că lucrurile nu se îndreptăză, ba suntă 
așa de încurcate, incâlă nu potă deputății sinodali să 
facă o dare de semă celoră ce i trimită in sinodă. Se 
alătură la propunerea comisiunei financiare. — Dep. Mă- 
celaru intrâbă, din ce causă nu au socotelile și inventa- 
rulă? — Presidiulă 4ice că nu pâte să spună tote. N’a 
fostă destulă timpă până la întrunirea sinodului, ca să 
pâtă revedâ consistoriulă socotelile. — Dep. Hannia cjice 
că trebue să fiă la mijlocă o pedecă și întrebă, decă a- 
căstă pedecă nu se păte delătura? — Presidiulă <j*ee că 
nu scie de unde să începă, deși bunăvoință are, căci 
lucrăză tâtă (Șiua. S’a gândită mereu ca să se facă lu
mină in acăstă cestiune, de orece dânsulă nu se pâte 
ocupa in prima liniă eu afacerile comisiunii tipografice, 
ci cu ale consistorului. — Raport. Patița doresee să fiă 
odată lămurită sinodulă. Recomandă spre primire pro
punerea comisiunei. — Presidiulă n’are nimică contra 
anchetei. Cu privire la liturghiere, presidiulă impărtă- 
șesce, că de aceea nu se mai tipărescă, pentru că s’a 
decisă ca ele să se tipărescă cu litere latine. Trebue să 
premergă o censură bisericâscă și spre scopulă acesta a 
trebuit să se pună mai ântein în înțelegere cu Metro 
politulă României. — Se primesce apoi propunerea dep. 
Cosma, ca insașl comisiunea să fiă însărcinată cu revi- 
suirea socoteleloră tipografiei. — Celelalte puncte din 
raportulă consistoriului s’au luată spre sciință.

francesă >Figaro« — că egemonia Germaniei nu e sta
bilită pe base așa de solide după cum s’ar crede.

Mai alesă cu ocasiunea alegeriloră pentru Reichs 
tag, cjiarele au începută să reediteze cea mai mare parte 
din clișeurile dinaintea răsboiului din 71, însă s’au ferită 
să arate și cealaltă parte a medaliei. Să Ie arătămă noi 
aceste fapte, așa cum au fostă scrise la acea epocă de 
(Jiarele germane.

Să vedemă ce simpatia aveau femeile germane pen
tru răniții și prisonierii trancesl. Să lăsămă pe jurna
liștii germani să vorbâscă și să ne servimă chiar de ru
brica loră proprie.

Die Anbetung der Franzosen! (Adorația Francesiloră.) 
Berlină, 22 Augustă 1870. In urma purlârei sim

patice, ce d-nele însărcinate cu îngrijirea prisonieriloră 
arată cătră ei, atâtă aci, câtă și în alte locuri, e cu de
săvârșire interzisă d-neloră de a mai întră in gările pru
siene în timpulă trecerei convoiuriloră. (Beilage des 
Schwab-Mercur, 27 Augustă.)

Leipzig, 25 Augustă. In nenumărate rânduri presa 
a arătată că adorația Francesiloră a trecută ori-ce mar
gini. Prin acâstă purtare, damele înegrescă renumele 
femeiloră germane. Celă mai bună mijlocă de a le face 
să se lase de acâstă adorația pentru FrancesI ar fi să li 
se publice numele prin jurnale. («Mainer Zeitung.’)

Giessen, 27 Augustă. „Gazetei de Maiența» i se 
scrie următârele: Ieri a sosită ună convoiu de prisonieri 
francesl. Sub-oficerulă escortei se plângea de ura priso
nieriloră contra lui și observă că cei mai mulți din ei 
au cuțite, Comandantulă convoiului ordonă ca tâte cu
țitele să fiă luate dela prisonieri. Întrebați în urmă asu
pra provenienței aceloră cuțite, sub-oficerii turcoșiloră 
răspunseră, că acele cuțite au fostă luate dela, ei când 
au fostă făcuți prisonieri și că li s’au dată indărătă 
când erau în lazaretulă dela Francfort de cătră barona B.

Bingen, 28 Augustă. In lazarelulă unui orașă mică 
din Hesagrenană, unde erau mai mulți răniți prusieni și 
francesl, s’a petrecută ună faptă de necrezută. O damă 
germană a trimisă unui Francesă ună Irumosă buchetă. 
Preotulă lazaretului vâdlendă acâsta, adună îndată comi
siunea sanitară a acelui lazaretă și votă o hofărire prin 
care sejntertjicea intrarea personeloră străine in sălile 
bolnaviloră. N’ar fi mai bine să se publice numele acelei 
(rumose? intrebă «Gazeta de Maiența».

Bromberg, 1 Seplemvre. .Ostdeutsche Zeitung’ is- 
torisesce laptulu următoră: Unui sergentă prusiană, care 
prin bravura lui căpătase comandamentulă unui convoiu 
de prusieni, îi veni rău în urma unui drumă lungă 
ce-lă făcu. Aflându-se în gara nâstră, vede o femeiă 
apropiându-se de ună vagonă in care erau Francesl, du- 
cendă pe o tavă mai multe farfurii cu bulionă. Sergen- 
lulă ceru să-i dea și lui o farfurie cu bulionă. Atunci 
ea îi răspunse: Nu e pregătită pentru voi ci pentru d-nii 
oficeri francesl. Sergentulă furiosă d’acestă refusă, dădu 
o lovitură in tavă și vărsă farfuriile cu bulionă. Amica 
Francesiloră se retrase forte supărată.

Munich, 19 Augustă. „Neue Nachrichten“ publică 
următorele: Ună inimică rănită inceteză de a mai fi 
inamică, asta așa e, insă cu o diferență să nu se facă 
deosibirl intre inimică rănită și amică. Din nefericire 
multe din dâmnele nâstre țină mai multă la inimică de 
câtă la răniții noștri. Am vătjut noi singuri cum dâmnele 
dădeau buchete de flori și bombâne prisonieriloră francesl 
și nici nu se uitau la soldații noșiri. Doctorii spitaleloră 
se plângă necontenită de invasia dameloră ande suntă sol
dați fancesi răniți. 0 damă din societatea înaltă a convor
bit într’o <jt două âre cu prisonierii răniți, Ie-a dată flori, 
portocale, siropuri, fără măcară săj se gândâscâ a arunca 
o privire și asupra rănițiloră noștri. Prin urmare nu 
trebue să ne speriămă dâcă Francesii credă, că suntă 
ca la ei acasă, cândă vădă că damele nostre se gră- 
bescă așa de tare să-i visiteze. Celă mai simplu mijlocă 
d’a curma acâstă stare de lucruri ar fi să se interzică 
dameloră d’a visita spitalele. S

îndată insă jurnalele se schimbară cu totulă; ele 
începă a publica o mulțime de protestări indignate. Etă 
câteva probe din acele protestări. Ele pară a eși din 
aceeași oficină:

Cătră femeile și fetele germanei

Cu mare părere de rău cetescă de câteva ijile 
prin jurnale adorațiunea și simpatia ce au femeile ger
mane față cu prisonierii francesl mai alesă prin spitale 
și pe la gări.

Le adreseză aceste cuvinte: Cum se face că nu 
vedeți deosebirea ce e între iubirea aprâpelui, inamicului 
și propria vâstră conștiință lovită? Inima vâstră nu vă 
spune care e adevăratulă simțământă patriotică? Cum 
puteți voi să dați flori acelora, cari pâte au dată lovi
tură de mârte acelora pe care voi iubiți? Nu sunteți 
lipsite de conștiință, când arătați atâta interesă inimi
cului și nu vă uitați câtă de puțină la aceia, cari au su
ferită și ’șl-au vărsata sângele pentru voi? Ce sunteți de 
faceți astfelă de lucruri? etc. etc, („Mercur-Suabe“ 25 
Augustă). O femeă germană.

Județulu Prahova, (România), 12 Aprilie n. 1887.
Onorate d le Redactoră! Deși suntă 5 luni de dile 

de când mă aflu în România, dâr pănă acum n’am 
avută incă destulă ocasiă pentru a studia cu seriâsă aten
țiune economia agricolă din aceste părți. Din cunoștințele 
ce mi le-am câștigată însă aici in timpulă primă-verei, 
vrău cu ocasiunea acăsta să recomandă on. cetitori ai 
• Gazetei» unele sămănăturl de furagiere vivace, cari 
credă că ară pută servi la îmbunătățirea sorței popo
rului nostru agriculloră din Transilvania, unde in urma 
comassăriloră ce se termină acum, mulți din fii popo
rului nostru voră căpăta nisce locuri rele, pe cari nu 
voră sci cum și in ce modă să le cultiveze pentru ca 
să pătă trăi de pe ele.

Locurile cele mai sărace, pe dălă ori șesă, este 
bine a se sămăna cu ghizdeiu seu esparcett, ună soiu 
de iărbă, care cresce mai câtă lucerna de mare și se 
păte cos. de 3—4 ori pe ană La ună pogonă de 
12OO°[2Z] trebue 60 kilo sămânță. (50 kilo costă 10 fr. 
50 bani).

Locuia însă trebue bine arată și grăpatu; apoi 
prin Martie încă odată bine grâpată. In anulă primă se 
cosesce odată, din ală 2-lea ană apoi de câte 3—4 ori.

Nu mai puțină este de recomandată pentru fenațe 
fănulă așa (jisă franțuzescă, care încă este ună nutreță 
escelentă și ține 4—5 ani. Acesta este a se sămăna în 
unele locuri mai rele precum și în fenațe, după ce se 
ară bine, ca și locurile sămănate cu ghizdeiu; 50 kilo 
sămânță din acâstă iârbă (nemțesce: Reigrass) costă 35 fr. 
45 b. și pentru ună pogonă se ceră 60 kilo.

In locuri apătose, după ce li-se face scurgerea, 
trebue sămănată: agrostis alba (nemțesce: Fioringrass), 
care face fruntje late și e dulce. Pentru ună pogonă se 
ceră 40 kilo (50 kilo costă 32 fr. 45 b.)

Renum'lă e și ierba americană, care în patria ei 
se cosesce de 7—8 ori pe ană și e vivace, la noi însă 
nu se pote cosi mai multă ca de 3—4 ori pe ană, dâr 
cu tăie acestea e rentabilă. La ună pogonă se ceră 10 
kilo sămânță (10 kiio costă 20 franci).

Multă se potă îmbunătăți fânațele, decă se grapă 
bine primă-vără, se sâmână cu iârbă franțusâscă, ghiz
deiu și iârbă parfumătore, numită xantum moderatum 
prin care fânațele capătă ună mirosă fărte plăcută și este 
ună nutreță, pe care vitele ilă mănâncă cu gustă.

Tâte aceste și alte soiuri de sfimânțe se potă pro
cura dela sămânțarulă Edmund Mautner în Budapesta.

Sciu că aceste ierburi nu se prea sâmănă in Tran
silvania și tocmai de aceea m’am vfijulă îndemnată a 
atrage asupra loră atențiunea cetitoriloră acestui pre
țuită diară.

N. Oprea,
agri- și viticultorii la direcțiunea filoxerică 

în Județulă Prahova

Varietăți.
Femeile germane în 1870.

Provocările 4>ln’ce, adresate Franciei de cătră fia
rele germane, au probată încă odată — scrie (j'arulă

„Corespondența" publicată în <J'aru^ „Mercur 
Suabe’ din 25 Augustă: Am cetită cu indignare.în 4ia" 
rulă d-vâstră, că acum câteva <}ile mai multe dame ger
mane au speriată chiară pe Francesl prin simpatia ce o 
arătau față cu ei dându-le flori, bombâne prăjituri. Tre
bue să ne gândimă, că în momentulă când femeia ger
mană trebue să susțină moralminte pe luptătorii noștri, 
să fiă demnă de iubirea loră, ar trebui să se abțină dela 
o astfelă de purtare echivocă. Ar fi înjositoră ca acei 
cari ișl pună viâța în periculă pentru libertatea și onârea 
Germaniei să fiă siliți a roși în fața inamicului de pur
tarea femeiloră loră. 0 tîneră fată germană.

„Mercur Suabe" publică următârea scrisâre a unei 
dame germane: O societate de dame ce s’a formată de 
curândă trebue să inspire milă și dispreță din partea 
tuturoră. E cu neputință să înțelegem cum femeile ger
mane potă să facă o primire așa de strălucită inamici- 
loră noștri fără să se ocupe câtă de puțină de frații 
noștri! Nu e d’ajunsă că poporulă nostru, timpă de mai 
mulți secoll n’a avută nici o idee de patriă, nu e d’a- 
juns că Germanii tot-dâuna au căutată să imiteze In tâte 
pe Francesl, că mai alesă Germanii de sudu erau mai 
francesî ca Francesii', că femeile germane ceră să le 
dicl Madame, se cred că suntă mai superiâre în tâte 
de câtă cele lalte femei, nici nu era d’ajunsă atâta, a 
trebuită să vedemă pe femeile germane piercjândă ori 
ce noțiune de demnitate. Cine nu înțelege că aceste fe
mei facă desonâre națiunei germane arătândă atâta sim- 
patiă față cu inimicii noștri.

Același 4'arâ publică la 4 Septemvre altă scrisore: 
Cu mare părere de rău cetescă în jurnale despre 

chipulă nepatriotică cum se pârtă damele nâstre față cu 
prisonierii francesl mai alesă pe Ia gări. Cum I nu se 
uită la bravii noștri soldați și arată atâta simpatiă față 
cu aceste ârde, cu cari Napoleonă a voită să invadeze 
țâra nâstră! Ce trebue să (Jitii despre noi bărbații noș
tri, frații și fii, cari suntă în răsboiă, când cetescă în 
jurnale asemenea lucruri? Nu trebue să ne desprețuiască 
ei? Nu trebue se li se rupă inima de durere? Ema L... 
(In numele mai multoră dame.)

(După „Telegrafulă“ din București).

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

BERLINU, 7 Maiu. — Proiectulil de lege 
pentru sporirea vămiloră pe cereale se va pre- 
senta Reichstagului încă în sesiunea acâsta.

Mai multe foi discută cu iritațiune oprirea 
representărei operei „Lohengrin" în Parisă.

EPERJES, 7 Maiu. —Ună incendiu a pre
făcută în cenușe jumătate orașulu. Patru sute 
de case private, casa sfatului (primăria), biserica 
luterană, colegiulă, casa comitatensă, oficiulă te
legrafică, edificiulu judecătoriei împreună cu ar- 
chiva, reduta (teatrulă), marele hotelă, banca 
poporală, cassa de economii, numerâse alte edi
ficii publice au arsă totală. Paguba e nemă
surată de mare. Mai multe familii au căutată să 
scape în partere și în locuințele din pimnițe 
unde, precum se 4*ce, au fostă asfixiate. Pănă 
acum s’au scjsă 9 cadavre.

CAREII MARÎ, 7 Maiu. — Erl după amdtțl 
a isbucnită ună incendiu care, ajutată de ună 
ventă orcanică, a pustiită celă mai frumosă car- 
tieră ală orașului. Două sute de case au arsă. 
Castelulă contelui Ștefană Karolyi a fostă mân
tuită numai după cele mai estreme opintiri, aâr 
pomposulu edificiu laterală ală casei de sticlă e 
perdută. In orașă domnesce miseriă ce nu se 
pâte descrie.

Conferința din Sibiiu.
(Telegramă particulară a „Gazetei Transilvaniei.")

SIBIIU, 7 Maiu. — Conferința s’a des
chisă la 11 âre a. m. Președintele Barițiu es- 
puse situațiunea. Biuroulă provisoră s’a com
pusă astfelă: Barițiu președinte, Dr. Lucaciu și 
Dr. Mihu notari.

Coriolan Brediceanu ceti raportulă comite
tului. Urmă verificarea mandateloră delegațiloru.

In comisiunea însărcinată cu pregătirea con- 
cluseloră au fostă aleși: Barițiu, Babeșu, Dr. 
Rațiu, George Popă, Christea, Coroianu, Dr. A. 
Mureșianu, Brediceanu, Slavici, Diaconovich, 
Ungureanu, Dr. Oncu, Simionașiu, Dr. Isacă, 
Dr. Lucaciu, Dr. Nichita, Fekete Negruțiu, Ales. 
Micu, Patriciu Barbu, Căluță, V. Voina, Iacobă 
Macaveiu, Eug. Brote, Iosifă Crișianu, Papiu 
Ionașiu. Lica, Ales. Filipă, Truția, Ciato, Medan, 
G. B. Popă, Dr. George Popa, Andreiu ,Cosma, 
Podâbă, Âugustină Munteanu.

Biuroulă definitivă s’a constituită astfelă: 
Președinți: Barițiu, Babeșă, Rațiu; notari: Dr. 
Lucaciu, Dr. Oncu, Dr. Isacă, Dr. Mihu.

Ședința s’a închisă la 2 âre d. a. Mâne la 
10 âre ședința a doua.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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OurauJn U bursa de Viena Bnrsa de BucurescI.
din 6 Maiu st. n. 1887

Rentă de aura 5’/0 . . . 100 20 '
Rentă de h&rtiă b°/„ . . 88. iO 
împrumutul^ căilord ferate 

ungare............................ 149.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.75

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 —

Bonuri rurale ungare . . 104.25
Bonuri cu d. de sortare 104.75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișO.................................104.75
Bonuri cu cl. de [sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vina ung.......................... 99.—
împrumutul^ cu premiu

ung.....................................119.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60
Renta de hărtiă austriacă 80 80
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aura austr. . . 11185 
Losurile din 1860 . . . 135.50
Ac(iunile bănce! austro-

ungare .......................... 876 —
Act. băucel de credita ung. 281.75
Act. băncel de credita austr.278.80 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................... 5.98
Napoleon-d’orI .... 10.04
Mărci 100 împ. germ. . . 62 30 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Cota oficială dela 23 Aprilie st. v.
Cump.

Renta română (5%). . 90—
Renta rom. amort. (5°/0) 94—

» convert. (6°/0) 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104—

» „ >> o) • 84*/.
> » urban (7<,/0) . . 101 —
» » (6»/o) • 93*/.
» . ’ (5°/o) • ■ 84*/,

Banca națională a României 500 Lei------

Bancnote austriace contra aură. . 2.00

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
« » » Națională —

Aură contra bilete de bancă . . 16.—

§

„Noutăți pentru sesonulu de vara!
Toilete pentru mirese, promenadă și casa se confecționeza la

Kovtoai tfc Keresztesi 8

1887.
vend.

91—
95—
88’/«
36 —

104l/a
85*/. 

102—
94’/.
85’/.

17.75
2.02

Cursulu pieței Brașovu
diD 7 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românescl . .

Argint românesc

Napoleon-d’orI

Lire turcesc!

Imperial!

Galbeni

Scrisurile fonc. «Albina» 60/0 .
»

Ruble Rusesc!

Discontulă

n «>*/» .

»

Cump. 8.55 Vând. 8.58

» 8.45 • 8.50

» 9.99 . 10.03

» 11.35 » 11.40

» 10.35 » 10.40

» 5 93 » 5.97

» 101.— » 102.--

a 98.- » 99.—
» 111.— » 112.—

7—10°/, pe ană.

Graiul Magazin de mode și confecțiuni pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Unde a sosită de curendă in mare alegere cele mai nouă materii 
de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiră. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu, faile și catifele negre precum și in tdte 
culorile. Postavuri pentru contecțiuni de dame și bărbați. Satinu de spă
lată, Toii, Zephier și Oxfordurl.

Chifonur! de Benedictu Schroll, Șirtingu, Julett și Gradl. Pân- 
dării de bumbacă americane in iote lățimile. Pălării de pae și garnisell 

w potrivite, adecă: flori, pene, dentele și ună bogată asortimente de pănglicl 
in culorile cele mai fine și frumose. Cela mai nou „Jersey> Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea iota felulă de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri eftine.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

Anunțu.

§

Subsemnata, absolvândtl cu bunu succestt școla de 
moșitu din Sibiiu, doresce a se angaja ca moșă în 
vre-o comună lipsită de mosă.

Adresa este următdrea:
Dobra N. Resnovanu

1—3
GhimbavO Nr. casei 75. (Weidenbach)

(Comitatulă Brașovă.)

MersulU trenurilom
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predeal îl-Budapesta și pe linia Teiușrt-Aradă-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeală-Budapesta

Trenă Tren Trenă 
d® accelerat omnlbufl 

perstine

Trend 
omnibns

BucurescI

Predealu (
(

I i 7.30
1.14

Timișfl

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaieu

( 
(

( 
(8ighișâr» 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușft 
Aiuda 
Vințula de sus8 
Uiâra 
Cueerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
AghirișO 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
1

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

1.45

2.32

Oradia-mare
P. Ladăny 
Siofnok
Buda-peita

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Budapesta—redea! îl

Tren Trenă Trenă 
o do 

pers «ine

Trenă
de pers, accelerat omnibu8| 

_______ | __ J_________ I

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârliely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

( 
(

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

Trenă 
omnlbua

11.40
2.31

9.14
9.24
941

10.19
11.38
12.18
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Viena '>
Nota:

8.00

10.55
1 23
3.24
10.06
2.15
6.06

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
1216
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Orele de nâpte suntfi

Tipografia ALEXI Brașovă.

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiuda 
Teiușft 
Grăciuneta 
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa iu ic. 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaieu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișa

( 
l

BUSt

(
( 1.55

2.53

Predealu

BucurescI

(
( 3.28

9.35

cele dintre liniile grâse.

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
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiuțft- !kradft-Budu|iesta Budapesta- Aradft-Teiușfr.

Trenă Tre iă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbua OWD.bua peraâne peradne de peradn omnlbm

TeiușA 11.24 —
1

2.40 Viena 11.10 12 10 1 _
Alba-Inlia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de jost 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 0i.CinoK ( 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aiadft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 6.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliși 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.S8 Radna-I ipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 619 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
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 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
„ ( __ — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29 —
Bndapesta _ — 8.20 | Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

A rarf A-'Fin» IșAra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă
omnibne pereăne mixt persâne omnlbui mixt

Arad ii 5.48 6.06 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o 19 — 6.33 Streiu 11.58 __ 3.25
Nămeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Yinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 6.58
Merczifalva — — — Banița 305 — 641
Tlmișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișâra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trena de Trenă Trenă Trenă
perei ne pereâne omnlbuB de pers. omnlbnj mixt

Timișdra 6.25 ___ 5.00 Petroțeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 __ 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 _ 9.52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria 1.58 — 10.31


