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nu prin devastări, ci prin creațiunl ingenidse, 
liberale și folositdre întregei omeniri.

A devasta e lucru ușorii, pentru acăsta nu 
e lipsă decâtă de Tătari; a clădi însă, a cultiva 
și a ferici popdrele este o misiune nobilă și mare, 
care nicidecum nu se potrivesce cu firea tătărdscă.

Italia și Papa.
Se vorbea multă in timpulă din urmă despre o 

apropiată împăcare a italiei cu Papa. Se credea că 
acesta din urmă e hotărită a renunța la puterea lu- 
măscă, pe care nici nu o mai are de altmintrelea, și 
se va mărgini numai la puterea bisericescă.

Lucrulă insă s'a lămuri’ă. Nici vorbă nu pote fi 
de împăcare. Papa stăruesce a-și recâștiga puterea sa 
lumeseă de mai nainte, căci elă ce reese din o cercu- 
lară a cardinalului Kampolla, secretarulft de stată alo 
Papei, adresată călră nunții:

>In 23 Maiu a rostită Papa o alocuțiune în con 
sistoriu, in care ’șl-a esprimată dorința d'a se pune ca
pătă stărei de nesuferită printr’o împăcare a Italiei cu 
PapisinulO, der in același timpii a supusă unei critice 
aspre pe guvernă și pe toți aceia cari nu voiescă o im 
păcare cu Papismulă in condițiunile din trecută, când 
Papa avea teritoriu și armată ca orl-ee suverană. Pa- 
pismală se declara chiar contra Italiei ca siată națio
nala căci se (|ice in bcerculară: «Dușmani ai păcii suntă 
aceia, cari negăndă istoria și tradițiunea socoiescă că 
potă înființa pe ruinele Papismului ună edificiu națio
nală... care mai curendă ori mai târtjiu trebue să cadă.

»ln parlamentulă italiană miniștri au asigurată, că 
Ita.ia nu simte nici o trebuință d’a se împăca cu Pa- 
pismulă, sacrificândă drepturile națiunei și permițendă 
intervențiune străină. Der nici să nu credă cineva, că 
Papa va renunța vreodată la pulerea sa lumeseă... Fără 
acestă putere nu’și pdte dovedi Papa suveranitatea sa 
lumeseă, nu pole fi scaunulă apostolică independentă, 
nu’și pote lăți învățăturile sale, nu’și pole esercita de
plină oficiulă său de păstoră. Drepturile Papei nu se 
potă ataca, cu atâiă mai puțină se polă nimici prin 
obi dnuitulă argumentă: drepții naționalii. Căci acesta 
așa numită dreptă alu naționalitățiloru nu numai e cu 
totulu necunoscuta dreptului positivă, care reguleză ra
porturile reciproce ale națiuniloră, ci dăcă s'ar aplica la 
statele esistente, ar deveni o causă de încurcături ge
nerale'...

In fața acestei note, din care se vede că Papis- 
mulu e dușmană declarată al unității naționale, guvernulă 
italiană cu cercurile liberale italiane au declarată ca ter
minală cesliunea împăcării. Guvernulă și parlamentulă 
italiană continuă cu măsurile și cu legile contra Papis 
mului pe care însuși regele le aprobă in modă demons
trativă. Gea mai nouă lege e cea care ordonă desfiin
țarea decimei bisericei. La rugarea Patriarhului din 
Veneția adresată, în numele episcopului provinciei vene 
țiane, cătră regele, de a nu sancționa amintita lege, re- 
g .le Humbert a răspunsă la rugarea cardinalului printr’o 
telegramă în care tjice că: elă, regele, sancționândă le
gea și-a făcută datoria.

Interesantă e oscrisore a Papei, ce a adresat’o in 
dileie aceste cătră secretarulă său de stată cardinalulă 
Kampolla. Pentru însemnătatea ei politică vom publica 
și noi ună resumată dintrinsa.

Din afară.
Soirea despre mărtea ministrului-președinte 

italiană Depretis a făcută o adencă impre- 
siune în Viena și în Berlină, dedrece acestă băr- 
bată de stată a fostă ună atnică declarată ală 
alianței cu Germania și Austria. Este în genere 
cunoscută, că mai alesă Depretis a fostă acela, 
care a stăruită ea Italia să se alăture la alianța 
austro-germană și că a susținută acostă politică 
cu tenacitate reușindă a răniând în fruntea ca 
binetului cu tdte că a percursă nu mai puțină 
ca optă crise ministeriale. In cele din urmă l’a 
câștigată și pe Crispi, care numai amică ală 
Germaniloră și Austriaciloră nu este, pentru po
litica sa esteridră.

Brașovu, 21 Iulie 1887.
E toiuli’i vacanțeloru parlamentare, pe când 

pressa, ne mai fiindti îmbulzită de lungi rapdrte 
despre activitatea corpurilorft representative, are 
răgazfi de a esamina și critica stările dinăuntru 
mai cu deamăruntulu, arătându ce e de făcuta 
și de îndreptată în administrația, în justiția, în 
scolă ș. a. pentru ca să se înlăture cehi puțină 
relele și neajunsurile cele mai mari.

Așa lucră tj'311?1’* din alte țări civilisate, 
unde se ține seină cu t6tă seriositatea de binele 
și înflorirea poporațiunei, dela care depinde și 
progresulu stateloru.

Când cetesce omulfl în „Pești Naplo“, că 
„Budapesta e Parisulă Orientului și Constantino- 
polulă Occidentului,“ i-ar veni s& ctAdă, că totă 
așa facă și tarele unguresci, bareml cele ce se 
laudă a fi independente: că combată reaua ad
ministrația a cutărui solgăbirău ori fișpanu; că 
uiciuescă înceta, scumpa și parțiala justiția din 
părțile locuite de naționalități; că lovescă aspru 
în spiritulu de intoleranță, de persecuțiune și de 
împilare alu guvernului, alu organeloru lui și 
chiar alu unei părți a societății maghiare, numite 
kulturegyletiste; că denunță abusurile de oficiu 
ale diferițiloru funcționari; că strigă în gura 
mare să mai slăbtîscă guvernnlu șurupulu dări 
loră, er esecutorii de dare să mai rărdscă sec- 
vestrele și licitările; că în fine infier£ză cum se 
cuvine amesteculu organeloru administrative în 
aîacerile școlare și bisericeszi, precum și nenoro 
cita și imorala pornire de desnaționalisare a sc6- 
leloru nemaghiare, și alte multe și nenumărate 
schingiuiri, ce au să le ’ndure Nemaghiarii, mai 
alesă, după ce ei suntă toporulu de 6se alu ce- 
loră dela putere.

Nici pomenire de tdte acestea. Strigă, nu-i 
vorbă, foile oposiționale contra celorii guverna
mentale, pentru că alu acestora e saculii cu 
grăunțele, £r cele guvernamentale strigă în contra 
celoru oposiționale, pentru că acestea vrău să 
li-lu ia dela gură; mai strigă, nu’i vorbă, foile 
oposiționale contra vre-unui slușbașu ungurescQ, 
pentru că e guvernamentalii și nu oposiționalu, 
și ărășl mai strigă foile oposiționale unguresci 
contra guvernului și organeloru lui, când în 
vre-unu colții alu țârii se face administrațiune 
ori justițiă în paguba rassei dela putere; ferita 
Dumnezeu însă ca să ’șl ridice vre-una glasulu 
când păguba.șulu e vre-una diu naționalități ori 
parte din acestea.

Astfelu dela închiderea dietei unguresci în- 
c6ce, dăr mai alesă după sferșitulu alegeriloru, 
ori-cine a avutu răbdarea să urmărescă cu aten
țiune cele ce se scriu în pressa ungurăscă, și cu 
deosebire în cea scrisă în limba nngurăscă, a pu
tută observa, că 16 te fără deosebire tractcză, a- 
pr6pe cji de <Ji, aceeași temă sub diferite titluri 
ca: spiritu maghiară, limbă maghiară, cultură 
maghiară, națiune unitară maghiară, maghiarisare, 
remaghiarisare etc. etc.

Și astfelu pe când foile unguresci dau mereu 
doru înainte cu „cultura maghiară11, lucrurile 
mergfl precum au pornită înainte, așa că într’unu 
accesă de mânia fdia ungurăscă „Budapesti Hir- 
lap“ a numită starea lucruriloră de aci: devas
tare tătdrescă.

Trebue să-i facemu numitei foi complimen- 
tulă, că a nimerită cuitt’n capă caracterisândă 
situațiunea din Ardălu, Bănată și Țera ungu
răscă cum mai corectă, mai adevărată și mai 
scurtă nici că se pdte, deși n’a făcută, de sigură, 
acAstă caracterisare, pentru ca noi să ne folo- 
simă de ea.

Devastare e Ceea ce se petrece mai alesă 
in Ardălă de două4ecl de ani înedee, devastare 
pe terenulă materială, morală și culturală.

Dăr nu prin asemeni devastări a ajunsă Pa- 
risulu la importanța ăe o are pentru civilisațiune;

In întru Depretis a căutată mereu să îm
pace partidele și să se susțină astfelă la putere 
prin transacțiuni. Era ună bărbată înțeleptă și 
dibaciu și astfelă șl-a și câștigată popularitate în 
Italia. Depretis este înlocuită deocamdată de cole- 
gulu său din ministerul Csispi, care a luată in- 
terimală și conducerea ministerialul de esterne. 
Se nasce acum întrebarea decă Csispi va vră să 
urmeze tocmai aceeași politică ca antecesorul^ 
său, ori că se va abate mai multă său mai pu
țină dela linia trasă de Depretis? Acăsta este ce 
interesăză mai multă cabinetele dela Viena și 
Berlină. SOIRILE BILEI.

Din Deva se telegrafiază diarului »Kolozsvar“ cu 
data 1 Augustă : „Pregătirile pentru primirea Maiestății 
Sale se facă cu mare grabă. Oficiile tbte ce ocupau Magna 
Curia s’au mutată și adi se incepă lucrările pentru stră- 
formarea acestei clădiri. Maestrulă de cvartire Branko 
a sosită adi aici spre a inspecționa mersulă lucrăriloră. 
Din fondulă adunaiă pentru podulă de peste Mureșă s’au 
dată 6000 florini vice-spanului cu scopă dea se face cu 
acestă sumă inovările de lipsă, din care sumă în rendulă 
intâiu se voră întrebuința 1000 florini pentru îmbunătă
țirea slradeloră în Deva“.

—x—
Din incidentulă unirei poșteloră cu telegrafele au 

ostă pensionați temporară de cătră minislrulă de comu- 
nicațiune r. ung. următorii funcționari de poștă și de te
legrafe din Ardeală. Gustav Kirk, secretară de direcțiune 
in Sibiiu; Anion Wieder mspectoră de poște; Franciscă 
Kovato concipientă ; Iosifă Zaon, administratoră de po tă 
in Ujfalu ; losită Vedfy, consiliară de secțiune la direcți
unea poșteloră și Iosifă S:hmid administratorul^ poștei 
in Brașovă. Au mai fostă pensiunațl încă următorii o- 
ficiall: Franc. Winter, lohan Kocvuba, Mihail Arzt, Io an 
Trifu și Ignalz Lasch. — Intre cei loviți de verdictulă 
ministerială se află, cum am arătată, și magistrulă poș
tei din Brașovă d. Iosifă Schmid, pe care ilă vedemă 
cu viuă părere de rău depărlându-se dela acestă poslă, 
unde in cursă de mai bine de șese ani a sciulă să-și 
câștige pr.n hărnicia sa și prin purtarea sa amicabilă și 
prevemtbre stima și simpatiile publicului brașovenă fără 
deosebire de naționalitate.

Pentru instruirea cu succesu in limba ungurescă 
comisiunea administrativă a comitatului Solnocă-Dobeca 
a dată remunerația escrisă de minislrulă Trefort, și a- 
nume 100 (I. învățătorului gr. or. Iouă Hodoreanu din 
Gherla, er 50 fl. învățătorului gr. or. Grigore Gavrișă 
din Negrilescl. — Der ore Românii, cari dau aceloră în
vățători pânea de iote dileie suntă ei mulțămițl că li se 
maghiariseză copii de cei doi învățători români ? Le a- 
tragemă atențiunea asupra acesloră noi campioni ai ma- 
glnarisărei și încă cu bani românesc’, căci din birurile 
grele ale Româniloru li s’au dată acei florini.

—x—
Din băiănia lui Franz Oberrecht din Pesta s'a fu

rată Vineri în 29 Iulie n pușculița (cutia)plină cu crei- 
tari de ai Kulturegylelului ardeleana.—Ei, n’au norocă 
Kuliuregyletișiii și pace.

— x—
Intrun.’ndu-se poștele cu telegrafele, ministrulă un

gurescă de lucrări publice a găsită cu cale se pensioneze 
fără vreme pe oficialulă poștală lonă Trifu, pe oficialii 
telegrafici I6nă Jarcu, Pavelă Crașoveană și Toina Belu, 
toți patru români, incă in putere și destoinici de lucru.

—x—
La fergulă anuală de vite ținută în Cohalmu la 25 

și 26 Iulie n. s’au adusă 10,000 capete, dintre care s’au 
venduiă 3534 vile cornute și 648 cai, cu lotulă 4192 
capete. Prețulă pentru o păreche de boi crescuți a fostă 
140—254 fl. Ună bivolă a costată 45—50 fl., o vacă 
40—45 fl, cai mai buni s’au ’-gndulă cu 80—90 fl. 
unulă. Tergulă de mărfuri a fostă de mijlocă.

—x—
Cu începutulă anului școlară 1887/8 suntă de a 

se conferi din fondurile archidiecesane sibiene următirele
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stipendii: 1) Ună stipendiu de 100 (1. și unulă de 60 
fi. din „fundațiunea Franciscă-losefină" pentru studențl 
de orl-ce categoriă. 2) Ună stipendiu de 100 fl. și două 
câte de 60 fl. din „fundațiunea Cologea" pentru studenții 
de orl-cejcategoriă. 3) Ună stipendiu de 50 fl. din „fun- 
dațiunea Peiovici“ pentru unti studentă la scâlele medii. 
Aspiranții la aceste stipendii au să-și aștârnă suplicele la 
consistoriulă archidiecesană din Sibiiu până la 10 (22) 
AugustH a. c. acludândă documentele următore: a) ates
tata dela oficiult) parochială din comuna, la care apar
țină, despre aceea, că suntă români greco orientali; b) 
testimoniu scolastica despre progresulă făcută In studii în 
anulă din urmă, respective testimoniu de maturitate: c) 
atestată medicală, că suntă trupesce sănătoși; d) atestată 
dela primăria comunală despre posițiunea socială a pă- 
rințiloră săi și despre starea loră materială; e) eventuală 
alte atestate recomandătâre. Suplicanții au a numi în 
suplicele loră institutulă de învățămentă, la care voiescă 
a-șl face studiele.

—x—
După cum spune „Românulă*, s’a estradatu pe la 

Predeală ună anume C. lonescu, de origine din Mehadia, 
fostă copistă la prefectura din Tărgoviște, in România, 
inculpată într’ună faptă de delapidare de bani publici.

—x —
Tinerii academici români din Brașovă voră arangia 

la 1 (13). Augustă o petrecere cu danțu în sala hotelului 
Nr. 1. Prețulă întrărei: de persdnă 1 fl, de familiă de 
3 membri 2 fl.; pentru galeriă acelașă pretă. Venitulă 
este destinată în folosulă studențiloră săraci brașoveni. 
Petrecerea se va începe la 81/, ore sera. Toaletă simplă 
și costumulă națională este de dorită. — Bilete de in
trare se elibereză numai pe basa biletului de invitare și 
se află la librăria N. Ciurcu, la magasinulă M. & L. Laszlo 
și săra la cassă.

—x —
Directorulă de teatru ungurescă Alexandru Polgar 

după 14 <j'le de jocă în Nagy-Suranv, fiindă totdeuna 
plină teatrulă de publică, la 19 Iulie n. dispăru fără 
veste cu bani cu tolă, lăsândă in baltă și trupa și pe 
creditori.

—x —
Comuna bisericescă ev. din Hluboka puse de se 

așetja pe biserica ev. nou zidită ună vulturu cu doue ca
pete (vulturulă austriacă). Fisolgăbirăulă cercului Szenicz 
ordonă să se dea josă acelă însemnă de pe turnă. Co
muna bisericescă făcu recursă la viceșpanulă din Neutra, 
care — pecum raporteză »B. H.“ — aprobă holârîrea 
fisolgăbirăului și respinse recursulă.

—x —
Pentru a se pune capătă abusuriloru ce se făceau 

cu pașaportele de cai, ministrulă ungurescă de finanțe a 
adresată tuturoră jurisdicțiuniloră o ordinațiune-cerculară, 
ca în viitoră blanchetele necesare pentru aceste pașa- 
pârte să se dea numai prin mijlocirea jurisdicțiuniloră. 

—x—
In pădurea dela Papolțu urșii au mâncată cinci 

vaci. In <jiua următore făcăndu-se venătore, au fostă 
împușcațl patru urși, între cari o ursoică și ună piiiu de 
ursă.

Unti Ungurii despre Ungaria.
De curendă a apărută sub titlulă „Societate de 

acții pentru promovarea comunicațiunei streiniloră în Bu- 
dapeșta“ o scriere volantă, care s’a depusă spre vemjare 

in tâte traficele și localurile de debită. Tendința ce o 
urmărea s/rierea a atrasă asupră-i atențiunea procura- 
turei supreme.

Autorulă acestei broșuri, Kornel Liptai, provâcă 
prin ea pe toți cavalerii de industria, croitorii de busu- 
nare (pungașii), falșii jucători, înșelătorii și alțl criminali 
să visiteze Ungaria, care formeză adeoeratulu Eldorado 
(raiu) alii criminalilor!).

Substitutulă procurorului supremă EJuard Szeifferl 
a avisată procuratura să introducă procedura judiciară 
de pressă pentiu confiscarea numitei scrieri

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia.*)

Cursurile cele multe mă plictisiseră, dăr mai multă 
decâlă ele, alergarea pe o căldură caniculară la 3 
institute diferite, fie-care la o depărtare de celelalte de 
aprope ună chilomelru, precum și sgomotulă celă diavo- 
lescă ală carăloră de povară și alu trăsuriloră de pe 
stradele Berlinului, care te asurdesce, și-țl face ori ce 
conversația imposibilă, tote aceste mă făcău să așteptă 
cu nerăbdare dina, în care era decisă să eșimă la aeră 
curată, să călătorimă în provincia Sacsonia (prusiană), 
unde aveamă să visitămă câteva proprietăți mari, ba 
chiar se vorbia și de o escursiune pe munți. Munții! 
ce cuvântă frutnosă, câte suveniruri, câte visuri plăcute 
din copilăria nu-țl deștepta elă pe fie-care momentă, 
câte priveliscl și panorame mărețe din dulcile țări ro
mâne din dragii Carpațî nu-țî rechiamă elă in memoria 
pe fie-care minulă!!! Atâtea vederi încântătore, atâtea 
amintiri plăcute, cu cari te desmerdai altădată, ele tote 
te făceu acum să uiți că te afli in Berlină, într’ună o- 
rașă, care adăpostesce și nutresce în elă o poporațiune 
de aprope ună milionă și jumătate, cu tote miasmele și 
miseriile lui, in Marca Brandenburgului, o țâră ce nu 
cunâsce altă formațiune geologică, altă specie a pămân
tului arabilă și nearabilă decâtă nisipulă, nisipulă sbu- 
răloră și ârăși nisipulă. Ori și câtă ai fi voită, ca lim- 
pulă să trecă mai iute, ori câtă de multă iți dedeai si
lința, ca să termini tâte lucrările, cari nu sufereu amâ
nare, și să-țl procuri tâte cele de lipsă pentru călătoria, 
numai și numai pentru ca să poți eși mai iute la largă, 
la aerulă liberă, lotuși timpulă păre că e nemișcată și 
nepăsătoră față de necesitățile și aspirațiunile omeniloră, 
ba chiar se părea că tocmai înadinsă trece mai încetă 
și întârzie mai multă.

Cu mare greutate se milostivi în urmă de a da as
cultare și dorințeloră omenesc!, și sosi și Miercuri dina
intea Rosaliiloră. Punctă 3 âre după prântjă era ter- 
minulă fixată ca să ne intelnimă cu toții în gara numită 
a Potsdam-ului, după ună orașă din apropiere, pe lângă 
care trecea linia ferată, ca de acolo să plecămă cu tre- 
nulă de persâne dela orele 3 p. m. spre provincia Sac
sonia, să visitămă acolo câteva proprietăți modele, din 
cea mai mănosă și mei bine cultivată provincia a im
periului germană, și d’acolo in fine să facemă o escur
siune geologică, să studiămă felulă, forma și aședarea 
straturiloră de pămentă la piciorulă nordică ală munte
lui Harz. Conformă programei de călătoria, prima nâpte

*) Descrierea acăsta e făcută deja din 1884, dâr 
nu credemă a greși dându o publicității, sperândă de a 
pute pune pe cetitorii Gazetei-agricullorI in curentă cu 
< eea ce se petrece și în alte țări, și a-le face cunoscută 
agricultura Germaniloră. — Red. 

era să o petrecemă la ună hotelă din cetatea Magdeburg, 
odinioră prada ordeloră lui Tilly în răsboiulă de 30 ani, 
ca o mică amintire istorică de liceu.

Precum s’a hotărîtă așa s’.i și inlemplată. Mier
curi la 3 ore ne aflarămă cu toții in gara numită a 
Potsdam-ului din mărâța stradă Koniggrătziană, in ju 
rulă neobositului nostru profesoră de economiă rurală 
și agrologiă, care nu intârdiă d’a ne face cunoscuți 
unii cu alții, dedrece fiindă dela 3—4 institute diferite, 
n'avuseserămă încă ocasiunea d’a ne cunâsce. Deși nu- 
mărulă celoră presențl nu era prea mare ci în totală 
numai vr’o 17 persone. totuși elă era interesantă prin 
diferința de naționalități și țări ce representau, căci afară 
de Nemți erau representate încă 5 națiuni diferite; ună 
Boemă dela Praga, ună Polonă din Varșovia, care d’abia 
îndruga câteva cuvinte in limba germană, ună Francesă 
venită la Berlină ca să studieze fabrisațiunea zacharului 
și care nu scia nici o bdbă nemțesce, ună Livonă și ună 
Română. Pentru mine acâstă călătoria era de ună in
teresă deosebită, căci era prima mea călătoria prin Ger
mania, era deci menită, să ml ofere ocasiunea d’a vede 
și studia de aprâpe economia rurală a Germaniloră, apoi 
societatea de drumă, din causa diferinței de limbă, da- 
tine și cunoscințe ale membriloră ei, promitea încă să 
devină interesantă.

Deci abia eșisemă din stațiunile obicinuite ale ora
șului și care le vădusemă de atâtea ori cu calea ferată 
de orașă — Stadthan — și mă așteptam să vădă câm
piile cu grânele, cari ducă pămentulă, cum 4<ce ună pro- 
verbă populară, și livezile cele smălțate cu mii de flori 
și floricele, după cum eram obicinuită din copilăria să 
le vădă prin țările române, fiă prin Muntenia ori Mol
dova, fiă prin Ardeală ori Banală, der înzadară, căci 
îmi ăitasemă, că nu mă mai aflu intre Români, ci trans
portată departe, pe malurile riuriloră Sprea și Havela, 
unde incălrău privescl nu vedî altceva decât! apă, și 
anume curgălore seu stătătdre împrejmuită cu mlăștini 
și rogoză, ca apoi inmediată să se schimbe cu movile de 
nisipă, pe cari vegetațiunea — câteva buruieni și ună 
mușehiu scorojită —■ din causa lipsei complete de ume- 
cjelă este sărăcăciâsă, b i chiar numai sporadică. Loeu 
rde rămase pleșuve, pe lângă că ele n’aducă nici ună 
folosă, mai suntă și ună marc periculă pentru sămenă- 
turile și culturile din apropiere și depărtare, deorece nă- 
sipulă aceia, măruntă ca făina cea ușâră de grâu, e 
luată de ventă și aruncată peste locurile sămănate, a- 
desea la distanțe de mai multe mile, în tocmai cum 
mână pe la noi ventulă zăpada în timpulă ernei Ne
potrivirea solului pentru cultura de cereale, a constrinsă 
pe proprietari a șl căuta alte isvore de venită, de a 
planta locurile cele umede și nisipose cu răchita de îm
pletită, er nisipulă celă uscată, movilele de nisipă cele 
sterile cu pini, ună felă de bradă, cari și scotă din a- 
dâncime umedela necesară și crescă binișoră pe nisipu
rile cele sterpe și sărăcăciâse seu celă puțină oprescă 
mișcarea nisipului, și ici colo dau in acele loră cele us
cate șt materială de așternută sub vite.

Ori incătrău privescl, același tablou: o parțea de
h a întindere pădure de pini, o alta lângă ea cu lupinl 

galbine țbipinus luleus) sămânate, alta cu serradela (or- 
nithopus sativus) său spergulă-popu. hrana vacii (sper- 
gula arven.sis), cele din urmă sămenate ca nutreță verde 
seu uscată pentru vilele cornute er lupinile numai pentru 
oi, apoi o altă părțea seu două, movilă de nisipă ste
rilă, apoi balta ori mlaștina, l’e alocurea, unde nu e 
prea mare și prea lungă lipsa de umetjeală s’a făcută

FOILETON U.
(17)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de loanu S. Spartali.

V.
Măsci și obraze.

Ricardo, astfelă imbrăcală, era încântată chiar de 
sine. Ună singură lucru îi lipsea fertcirei lui: Fiametta 
nu-lă văzuse gătită astfelă, — așa că R'cardo se bucura 
de mai nainte de mirarea logodnicei lui când ilă va vede.

Gondolierul Ricardo, ințoțonată după fantasia lui 
Felice Badoer, semăna cu boulă Apis încununată cu 
flori, când intra solemnă in templulă lui Osiris.

Sergentul Bartolomeo îșl mușcă buzele ca să nu’i 
rirjâ în nașă. Ricardo, închiputndu-șl că sergentulă riv- 
nea la dânsul, începu să se fotă invirtâscă pentru ca 
Bartolomeo să-Iă pâtă vedea bine.

— Complimentele mele sincere, gondoliere Ricardo 
frumos te-ai ințoțonată! ii (jtse sergentulă.

Gondolierulă începu să se umfle în pene, strîmbân- 
du-se voiosă, întorcând puțin capulfl, fiindă că nu-lă lăsa 
fresa gulerului ca să-lă întârcă mai multă, și apoi <j'se 
cu glasulă lui puternică pe care se sili să lă mlădie ca 
să fiă potrivita cu hainele de pe sine.

— Ah, d-ta ești, sergente, nu te băgasem de sâmă !
— Negreșită că eu sunt. Ce te miri că mă vecjl? 

<}ise Bartolomeo.
— Va să <Jică ai uitată întâlnirea nostră din urmă? 

<țise gondolierulă cu vocea naturală.
— Ah, Ricardo, rău faci că’ml aduci aminte că 

ți-am greșita 1

— Cum ml-ai greșită?
— Te-am atacată cu arma unui soldată, pe d-ta, 

care n’aveai ca se te aperi decâtă ună băță de țărână, 
și cu tâte acestea m’ai desarmată și m’ai avută in 
mână. Și mi s’a cuvenită. Primesce dăr acum scusele 
mele, Ricardo!

Bunulă gondolier se uita uimită la sergentulă, a 
dineorl așa de țanțoși și aspru, er acum așa de umilă, 
și se întreba decă nu cumva visa.

Se sculase insă din mijlocul lovarășiloră și s’apro- 
piase de Bartolomeo, care tm-ă s’apropiase și elă.

— Nu-mi răspundl, vere? ii dise sergentulă. —Nu 
cumva hainele astea așa de fruinose te-au amuțită? îm
brăcată precum ești ai să întorci mințile tuturoră fete 
loră frumose din piața Ponte di Rialto; insă asta nu’ți 
dă dreptulă să te arăți mândru cu ună camaradă vechi.

Discursulă acesta îmbucurase pe bunulă Ricardo. 
Cu tâte acestea vorba din urmă ilă lovise cam rău.

— Camarazi n'amil fostă nicl-odată multă ! res- 
punse elă.

— Putemă însă să fimă d’aci încolo! răspunse în
dată Bartolomeo, — și eu m'așl făli să am prietină ună 
băiafă așa de bună, așa de frumosu, așa de curagiosă, 
așa de galantă îmbrăcată cum ești, încâiă semeni cu 
ună domnă mare, care se du’ e să se întâlnescă cu dul- 
cinea lui.

Lauda era Iotă așa de grea ca și persdna gondo
lierului și complimentulă ar fi putută să fie mai bine com
pusă insă cu câtă era mai ardeiată mâncarea, cu atâtă 
mai multă avea sorți să placă cerului gurei lui Ri
cardo.

Trebue să mărfurisimă, că prietinulă nostru Ri
cardo era vanitosă, ca orice Italiană; ceva mai multă, 

mărimea unde se credea elă suită îșl produsese efectulă 
ei obișnuită, iiă orbise și-i simțise judecata’i, de obiceiu 
așa de sănătosă.

Gondolierulă începea der să muște din plăcinta cu 
miere pe care i-o întindea o mână vielenă.

— Și decă vărulă meu vrea, vomă întări priete- 
șugulă dintre noi cu o sticlă de vină de Monlefiascone, 
pe care să ne ducemă s’o bemă la c ârciumă la >Luna>.

— Două sticle să bemă! cjise Ricardo, căruia îi 
lăsa gura apă după Monlefiascone.

Am spusă ce virtuți avea gondolierulă Ricardo, 
insă niciodată nu se putea inpotrivi când era vorba d’ună 
Monlefiascone.

Se duseră la <Luna« unde deșertară nu două sticle, 
ci multe și efectulă prețiâsei băuturi fu că se înduioșa 
așa de multă incâtă mai multă pe plângea când asculta 
tânguirile noului său prietină, sergentulă.

Bartolomeo îi spunea ce felă muma Fiamettei Gio- 
vana, ruda lui, adecă Illyriană ca și elă, îi făgăduise 
într’o vreme că niciodată n’are să-și dea fata după al- 
tulă, ci numai lui, Bartolomeo. Mai târrjiu Fiametta nu 
voise să scie de alegerea mamei Bale și dinpotrivă voise 
mai bine să ia de bărbat ă p’ună gondolieră decâtă p’ună 
militară. Bartolomeo pricepea asta și Fiametta era in 
dreptulă ei; și in sfârșită numai ea era pricina că se 
certaseră ei; cari erau doi bărbați tăcuți ca să se iubâscă.

— O să câștigăm vremea perdută, Bartolomeo, o 
să ne iubimă și să golimă multe sticle de vină de Monte- 
fiascone. In sănătatea la, Bartolomeo!

— In sănătatea ta, Ricardo!
După ce beu, gondolierulă ișl plesni limba de ce- 

rulă gurii și căută să-și adune ideile pe cari aburii be
ției cam începuse să i le incurce. Ca să probeze că este
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alte 30,000 voră manevra pe la Focșani. — Biro- 
technia armatei dm Bm uresci s’a mărită prin nouă adau
suri la clădire, așa că in privința mărimei și into. mirei 
in cuiendă pole concura cu tăie pirotecliniile militare 
streine, <)ice B. Lloyd". In curen fă va so<i încă o ma 
șină pentru fabricarea cartușelor^, ce a comandat-o mi- 
nistrulil de răsboiu în Anglia.

Raportă polițienescu. Sâmbăta trecută înainte de 
arnădi se duse femeia Todor Virag din Vâlcele in câr
ciuma lui Biretkovsky din Brașovu vechiu, ca să întrebe, 
cum ijieea ea, de locuința fratelui ei ce servesce ca in- 
fanieristă. Aflându-se singură in cârciumă, folosi ocasi- 
unea de a fura ună florinii ce-lă lăsase cftrciumarulil pe 
mesă. Fu însă văzută din curte, surprinsă comițendă 
furtulă și apoi predată judecătoriei cercuale.

Totă Sâmbătă, înainte de a se deschide menageria 
Bălti dela părta Stradei Vămii, fu visitată de polițiă și 
s’au luată măsurile de siguranță neeesire pentru produi- 
țiunile ce au să se facă în colivii.

Ună mică șorecară cu marca No. 407 s’a retăcilă 
la tinichigiulă de aici Wilhelm Weber, de unde proprie- 
tarulă îlă pote ori și când lua. — S’a pierdută erî seră 
in restaurațiunea Mehsner de cătră ună comerciantă de 
aici o punguliță mică în care s’afla o mir ă sumă de bani 
și mai mulie cheițe. Onestulil aflătoră e rugată să de
pună acestă punguliță la direcțiunea poliției.

Înștiințare.
Subscrisulă comitetă, constituită pentru arangiarea 

festivităților^ cu ocasiunea adunărei generale a Associa- 
țiunei transilvane pentru literatura română și cullura’po- 
porului română, ce se va ține la 16/28 Augustă a. c., a 
statorită următorulă

Programu.
1) Sâmbătă șira in 15/27 Augustă: Sera de cu- 

noscință» cu musieă in grădina »IIermann' (strada 
MorTi’, la casă de ploiă in «Bavilonulă» de acolo;

2) Duminecă sera în 16/28 Augustă „Concertuld 
reuniunei române de cântări din Sibiiu" in Bavilonulă 
din grădina >Herman« ;

3) Luni, in 17/29 Augustă Ia 2 ore d. a.: ,Ban- 
chetu* Iotă în Bavilonulă din grădina „llerinan».

4) Luni sera Baiu in sala dela hotelulă .hnpăra 
tulă Roinaniloră» ;

5) Marți in 18/30 Augustă, eventuală „Escursiuni», 
in diferite locuri din impregiurulă Sibiiului.

Pe când ne luămă voie a notifica acăsta, onoratuiă 
publică totodată este rugată :

a) ca pentru cuartire să se insinue celă multă pănă 
ia 10 (22) Augustă la d-lă advocată loanu Popa in Si 
biiu, și acăsta cu atătă mai vertosă, căci ținendu-se aici 
chiar pe acelă timpă o esposițiune artistică, arangiată de 
concetățenii sași, insinuărilor^ ulteriore cu greu se va 
pute satisface;

b) insinuările pentru banchetă, la care cu deosebire 
se invită și damele, suntă a se face la d lă advocată 
Dr. Octavianu Rusu in Sibiiu, pănă la 16 (28) Augustu 
adecă: Duminecă la 12 ore a. m. Insinuările ulteriore nu 
se priinescă, âr la banchetă voră pute participa numai 
persanele provfiifiite cu biletă ;

c) insinuările pentru .Escursiuni» simtă a se 
face la d-lă Valeriu Bologa, secretară ală institutului de 
credită și economii »Albina* in Sibiiu, esclusivă până la 
17/29 Augustu adecă pănă Luni la 12 ore a. m.

Sibiiu, 17/29 Iulie, 1887.
Dr. Moga, Dr. S. Roșea,
2>reșed. secret.

Mulțăuiită publică.
In 2 Iulie st. n. s’a ținută esamenulă de vâră cu 

elevii și elevele dela scola nostră gr. cat. din Reghină. 
Cu acestă ocasiune pe lângă părinții eleviloră ne ono
rară cu presența tură și o mulțime de persone onora
bile din mica nostră inteligență din loeă și jură, care 
precum în toți anii de când subscrisulă funcționeze 
ca invățătoră aci, așa și acum a binevoită a dona și 
bani spre a se distribui ca premii eleviloră, cari se voră 
fi distinsă prin diligință și moralitate; și anume: ou. 
d-nă Carolina de Orbonașă n. Marinoviciu a donată 3 fi., 
on. d-nă advocată Patriciu P. Barbu 4 fi., on. d-nu 
Dr. Ales Ceușană a dată din restulă baniloră de aju
torare pentru studenții săraci veniți dela petrecerea de 
veri a tinerimei din anulă trecută 5 II., er on. d-nă 
Petru Ciobolariu preotă ală Reghinului maghiară a do
nată 1 fl.

Acești marinimoșl donatori, cari prin acăsta au doi 
vedită că se intereseză de seălă, care e basa cullure- 
nostre naționale, primăseă și pe acestă cale in numele 
iubițiloră mei elevi, împărtășiți din aceste oferte atătă 
în cărți, câtă și în bani și in iconițe, mulțăinita și re- 
cunoscința mea sinceră pentru ofertele aduse întru in- 
curagiarea tinerimei și înaintarea învățământului.

Dea bunulă Dumnezeu ca să-și afle mulți imitatori 
și in viitoră ca cu ofertele loră și de altă dală să facă 
bucuriă și să incuragieze micile odrasle premiale.

Reghină, în 11 Iulie st. n. 1887.
Georgiu Maiorii, 

inv. primară.

încercare și cu cultura stejarului, și nu fără resultată. To
tuși după spus-le silvicultoriloră și lemnarilor^ structura 
stejarului dm nisipă, e cu totulă dilerit-l și tare inleridră 
de a stejaiului din iută.

De sine se înțelege, că intr’ună astfelă de ținută și 
la o atare vegetațiune sărăcăciăsă călătoria nu putea să 
tiâ din cele mai plăcute. In curăndă insă ajunserămă 
la orașulă Botsdam, ună orașă forte frutnosO și bogată, 
cu reședința de vară a principelui de coronă a Germa
niei, și cu palatele mariloră bancheri și fabricanți din 
Berlină și câteva biserici mărețe, și unde vera se intăl- 
nesce totă ce Berlinulă are mai elegantă și mai frnmosă 
Totuși pe mine nu mă interesau atătă palatele și bise
ricile cele grandiose, căci de aceste mai vătjusemă deja 
în Berlină, Viena, Braga și aiurea, der mă surprinse 
mat multă decâtă tote aceste grădina scălei de grădină
rită — Hohere Garlenbauiehranslalt. — In adevără am 
admirată de multe ori munca și nepregetulă, cu care 
Românii brașoveni au sciută să transforme cdstele și rî- 
pele cele mai prăpăstiose, ce se ridică de ambele părți 
ale suburbiului Seheiu, să-le transforme în n’sce grădini 
rodito-e și Idrte bănose, adevărate grădini suspendate ca 
ale Semiramidei, der am rămasă încremenită când am 
văzută grădina disei sepie din Botsdam, unde nisipulă 
acesta sburătoyă și măruntă, pe care din lipsă de urne 
ijelă și hrană nu pote prinde rădăcină nici o plantă, 
munca și sciința l’a transformată inlr'o adevărată gră
dină de raiu, atătă pentru pomi câtă și (lori. Și anume 
in nisipulă acela sterilă și uscată au fostă făcute găuri 
destulă de considerabile, în cari a fostă cărată pămentă 
lutosă cu o însemnată cantitate de materii organice — 
humă — și in acela apoi a fostă plantată seu sădită 
pomulă seu Horea, rămănendă încolo neatinsă aspectulă 
seu fața nisipului de pustiă. Intru câtva și nisipulă a- 
cela e de unii folosă, căci din causa uscațiunei și se
cetei lui neputendă cresce pe elă nici o plantă, pe sub 
pomi și pe sub cărări e toldeuna curățită, plivită și să
pată, lucruri, cari pentru grădini surită indispensabile și 
adesea împreunate cu mari sacrificii șt cheitueli.

In genere, ce a putută să producă arta, sciința ș< 
capitalulă in ale grădinăritului, și ceea ce a putută să 
producă zelulă și nepregetulă Germaniloră, acelea I6te 
se potă vedea și admira in scola de grădinărită dela 
Botsdam, care nu in cea din urmă liniă a contribuită 
la sporirea capitalului materială și intelectuală ală Ger
maniei. Nu numai fundatorii și proprietarii a celoril 
mai mari firme și a celoră mai renumite culturi din 
Germania, ci și mai toți grădinarii de lucsă și de artă 
din Rusia, Ungaria etc. au fostă elevii acestei scăle, și 
de resultatele ei beneficiază lumea întregă. Ar fi odată 
timpulă ca și bărbații noștri, cari suntă puși în fruntea 
învățământului nostru națională din Transilvania și Un
garia, acum, când »părinlesculă“ guvernă ungurescă ne-a 
esclusă de pe tăie terenurile activității publice, să se 
mai gândăscă și la atari ramuri de ocupațiune, și bur
sele să nu le dea totă numai la filologi și ingineri, ca 
apoi să trenă cu toții in România, ci și la tineri cari 
voră să se aplice la ocupațiuni, cu cari se polii hrăni 
și in pafriă. (Va urma.)

Soiri militare.
llomânia. După cum comunică «Independanee 

belge“ și unele (fiare din Bucnresci, la manevrele de 
t6 nnă din Septemvre voră lua parte 60,000 de omeni 
și anume 30,000 voră manevra in România mică, 6r 

încă cu mintea limpede, vru să înode firulă ruptă ală 
convorbirii, cficendă sergentului:

— Și unde rămăseserămă, Barlolomeo?
— Iți spuneam că decă umblamă după Fiametta, 

umblamă nu numai fiindă că’ml plăcea, dăr și fiind că 
mi-o făgăduise muma ei.

— Și eu aveam învoirea tatălui ei. a pescarului 
Salvatoră ! răspunse Bicardo.

Vorba acăsta Salvatorii, aruncată așa deodată in 
convorbire, tulbura chefulă sergentului. învineți și se 
uita chiorișu la gondolieră.

— Ce vrei să (fiii de Salvatoră? întrebă elu.
— Nimică alta decâtă că este de plânsă! ijise 

gondolierulă, fericită că avea de ce să se mai înduioșeze
— Bentru ce e de plânsă?
— Fiindu că a murită înjunghiată.
— Ce vorbesc!?! Elă, înjunghiată? Era beată ca 

totdeuna și s’a înecată când a vrută să se suie în luntre! 
ijise Bartolomeo.

— Nu șl a înfiptă elă de bună voiă și de plăcere 
ună cuțită in spate! observa Bicardo.

— Bine I să ne intorcemă, să ne vedemă de stă
pâni! tjise sergenlulă sculându-se ca să curme vorba.

— Stăpânii! fiău! îi și uitasemă. Dăr nu mai bemă 
o sticlă?

— Nu, destulă! (fise Bartolomeo răstită.
Vorbele seci ale sergentului sili pe gondolieră să 

se scăle, dăr cam împleticită. Se uită cu doră la sticlele 
gdle și (fise lingenu-și buzele:

— Bună vină este Montefiasconulă!
Be urmă amândoi, de brață, eșiră dela >Luna< și 

apucară spre Rialto tânguindu se că fuseseră certați așa 
de multă vreme. (Va urma).

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

ROMA, 1 Augustă. — Crispi s’a însărci
nată cu interiiuulă ministeriului de esterne.

PARIStT, 1 Augustu. — Duelulă între 
Boulanger și Ferry se face afil. — Meetingulă 
poporală de erî, la care au participat 6000 per- 
s6ne, a degenerată într’o strașnică bătaiă. Son- 
dey, ună agitatoră ală Ligei, voindă să vorbăscă, 
fit îmbrâncită afară de organisatorii meetingu- 
lui. Se născu ună tumultă cumplită. Oratorii 
revoluționari năvăliră din mulțime și ocupară biu- 
roulă. Incepit o luptă generală. Lockroy, care 
conducea presidiulă, incercâ înzadară să resta- 
bilăscă liniștea. Pe cei presenți îi cuprinse pa
nica. Toți fugiră, lăsându sala în mânile revo
lți ționariloră.

CONSTANTINOPOLtJ, 2 Augustă. — Se 
vorbesce, că Pdrta a telegrafiată prințului de 
Coburg, să nu mergă în Bulgaria înainte de a 
se fi stabilită o înțelegere între puteri. — In 
Bulgaria, mai alesă în Rumelia orientală se (Jice 
că e mare ferbere.

BERLINO, 2 Augustă.—„Monitorulă ofi- 
cială“ publică decretulă prin care se conferă 
prințului de cordnă Rudolf marea cruce a „Or
dinului casei Hohenzollern". — „Post“ anunță 
din Varșovia, că s’a dată ordină, ca în timpă 
de fiece fiile să se esecute ukasulă dela 26 
Martie privitoru la înlăturarea din posturile loră 
a străiniloră cari suntă directori ori conducă
tori de afaceri ai stabilimenteloră industriale.

PETERSBURGU, 2 Augustă. — Katkoff 
a murită eri după am^dl.

ROMA, 2 Augustă. — Consiliulă comunală 
a votată 100,000 franci pentru monumentulă 
lui Depretis în Roma.

Depretis, ministrulu președinte ală Italiei, a murită 
în 29 Iulie n. D-lă Depretis este născută la Stradella în 
1811. Elă făcu dreptulă la Turină și se stabili ca advo
cată in orașulă său natală. Lua parte activă la I6te sfor
țările patrioțiloră italieni pentru a ajunge la unire; cola
bora la mai multe (fiare și în 1849 fu numită guverna- 
toră civilă la Brescia. In anulă următoră fu alesă ca 
deputată in camera piemonteză, din partea oposițiunei. 
In 1861, Cavour îlă numi predicatoră în Sicilia. In 1862 
făcu parte din cabinetulă Rattazzi, ca ministru ală lu- 
crăriloră publice. Fu ministru ală marinei ș’apoi de fi- 
nance, 1868, in cabinetul Ricaroli. După mărlea lui Rat- 
tazz.i deveni capulă partidei oposiționiste. Cabinetulă 
Minghetti fu silită ca să se retragă la 1876, in urma 
unui votă de blamă dată de cameră; d. Depretis fu în
sărcinată ca să compună cabinetulă. Be lângă președinția 
consiliului, densulă luă portofoliulă financeloră și se 
ocupă cu reforma impositeloră asupra măcinatului și în
ființarea porturiloră france. Disolvândă camera în luna 
lui Octomvre, îșî Jlormâ cu noile alegeri o majoritata 
parlamentară care îlă susținu și-i permise a realisa re- 
l'oinele ce proiectase. Acăslă majoritate însă nu-lă sus
ținu multă timpă și trebui să cedeze locuia d-lui. Gairoli 
care nu ședu la putere decâtă numai câteva luni. Re
chemată la putere d. Depretis, î879, trebui să-și cedeze 
in curândă loculă ărăși d-lui Gairoli. In cele din urmă 
fiindă chemată din nou la ininisteră, elă stele ca preșe
dinte ală consiliului pănă la ultima tfi a vieței sale.

DIVERSE.
Unit înseratu chineză. — „Nord-China-Herald" con

ține următorulă înserată ală unuia dintre cei dintăiu co- 
mercianți de ceaiu la adresa soției sale, care a fugită cu 
ună servitoră: „Muere, trăsnetulă să te omore! Omenii 
întrebă în prăvălia de tine și eu trebue să’i isforisescă 
fiecăruia, că ești o intinătore a căsniciei. Noplea p'ângă 
in patulă meu. vieța mea numai puține cjile mai păle 
dura. Ai părăsită pe stăpână, pentru ca să urmezi slugii I 
Dare-ar rușinea se le calce’n piciore sluga, precum tu ai 
călcată in piciore ondrea. Decă nu te reînlorci, 'mi voiu 
ră-(buna pe copii ce mi i-ai dăruită". Urmăză subscrierea 
întristatului bărbată.

Necrologu.— Jalniculă soță Iuonii I. Maximilianii, 
capelană și invățătoră, in numele său precum și in nu
mele fiului său, a socriloră, părințiloră, cumnateloră, eum- 
națiloră săi, frațiloră și suroriloră sale aduce la cunos- 
cință trista scire despre im etarea din viăță a iubitei sale 
consOrte Valeria Maximilianii născută Soiu, carea șl-a 
espirată blândulă său sufietă Sâmbătă in 18 (30) Iulie a. 
c. la 1 oră p. m. în etate de 17 ani. Rămășițele pă- 
mentescl ale scumpei răposate s’au ridicată din locuința 
sa, ce se află în edificiulă scolei, și s’au așefiată la lo
culă de odichnă eternă in cimiteriulă bisericei Sf-loră 
împărați Constantină și Elena din StupinI, în 20 Iulie 
(1 Aug.) la 3 6re p. m.

StupinI, in 18 (30) Iulie 1887.
Fiă-i țărîoa u.șdră și memoria binecuvântată!

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Ouiulu U borta de Vt»na 
din 1 Augusta st. n. 1887.

Bursa <le Biieiiresci.

Rentă de aurit 5’/0 . . . 100 95
Rentă de hărții 5‘/, . . 87.45 
Imprumutulâ căilorO ferate

ungare........................... —.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de osta ung.
(l-mi emisiune) . . . 97.70

Amortisarea datoriei cli-
lorfl ferate de osta ung.
(8-a emisiune) ....-------

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 75

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl................................  104 25
Bonuri cu cl. de 'sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvana 104 50

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

vina ung..............................100.50
Imprumutulâ cu premiu 

ung......................................  123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aurâ austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro- 

uugare...........................  882 —
Act. băncel de credita ung. 287.75
Act. băncel de credita austr.282.— 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei .................. 5 91
Napoleon-d’orl .... 9.93

I Mărci 100 împ. germ. . . 61 42
Londra 10 Livres sterlinge 125.10

Cota oficială dela 18 Iulie st. v. 1887.

Cump. vănd.
Renta română (5%). 92— 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94 */, 95—

> convert. (6°/,) 88— 88*/,
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 104— 105—

* >> >> (5°/o) • 89— 89*/*
» > urban (7°/0) . 1021/, 103—
• • . (6%I • 94’/, 95—

• (5°/o) • 87’L 87*/,
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Roin. ___ —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15— 15.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.03

Cursulu pieței Brașovu

din 2 Augustâ st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.53 Vânc , 8.56

Argint românesc . . . 8.42 A 8.57

Napoleon-d’orl .... 9.90 a 9.95

Lire turcescl................. 11.24 > 11.30

Imperiali..................... 10.24 • 10.29

Galbeni......................... 5 84 > 5.88

Scrisurile fonc. «Albina» 6»/o . » 101 — • 102.- -

n * n 5°/o . » 98— - 99.—
Ruble Rusesc! .... 108— » 109.*/,

Diseontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

Concursu. Nr. 52—1887. Concursu.
Pentru ocuparea a două posturi de învățătorii la scdla confes. 

gr. cat. română din Nepos, Vicariatulu Rodnei, prin acăsta se escrie con
cursă sub următdrele condițiunl:

1. La postulă primă de învățătorii se va solvi unu salarii anu
ală de 200 fl. v. a. în rate lunare anticipative din fondulă scolastică 
confesională precum și 3° lemne de focă.

2. Postulă secundă e împreunată cu unu salară anuală de 200 fi. 
v. a. asemanea solvibilă în rate lunare anticipative totă din fondulă 
scolastică confesională.

Doritorii de a ocupa vreunulu din aceste posturi voră avă a pro
duce carte de boteză, apoi a dovedi că au absolvată preparandia, au 
testimoniu de cualificațiune și din limba maghiară, de moralitate și ser- 
vițiu. Se voră preferi acei concurențl cari voră documenta că au cu- 
nsseința economiei casnice și caută.

Suplicele provădute cu susă numitele documente au să între la 
senatulă scolastică confes. locală pănă în 20 Augustă a. c. st. n. la 6 
6re sera.

Cele întârziate nu se voră considera.
Din ședința senatului scolastică confes. gr. cat.
Nepos, în 18 Iuliu 1887.

Președintele: Notară ad. hoc:
Iacobil MajoreanO, FilipO Logintl.

preotă cooperat. 3—3

Pentru ocuparea postului de învățătoră la scăla cofesională 
gr. cat. din comuna Runcu, în vicariatulu Năsăudului, prin acăsta se 
escrie concursă.

Emolumentele suntă: salară anuală de 200 fl. v. a., cuartiră li
beră și 4 orgii de lemne de focă.

Doritorii de a ocupa acestă postă au să-și aștărnă concursele bine 
documentate cu testimoniele de cualificațiune din limba română și ma
ghiară adresate subscrisului senată, pănă în 28 Augusto 1887 st., n. 
în care <}i după arnădl se va țină și alegerea.

Din ședința senatului scol, confes. gr. cat.
Runcu, în 24 Iuliu 1887.

Președintele:
Teodorii Dumitru, Ștefanii Puica,

preotă loc. gr. cat. notară ad hoc. 1—3

lAvisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită tf’arulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IKANS."

Mersulo trenurilorR
Valabilă dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Predealfi-Biidapesla și pe linia Tei ușii- Arad ii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ii-Budapesta Budapesta— S*redealii

BucurescI

Predailu (
(

Trend 
de , 

persdne j

Tren 
accelerat

Trend Trend 
omnlbua omulbus

7..
1.

TimișO

Braijovâ

Feldiâra 
Apatia 
Augustinâ 
Homorodâ 
Hașfaleu

(
(

( 
(8ighiș6ra 

Elisabetopole 

MediașS 
Copsa mici 
MicĂsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
TeiușA 
Aindâ 
VințulO de 
Uiâra 
Caeerdea 
ehirioA 
Apahida 

Clația 

Nedeșdo 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Hoiedinb 
Cincia 
Bacia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vtsărhely 
Veneția-OrăȘii

( 
(

susO

( 
(

7 20
7 57
8.24
8.47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2.56
3.12
3.46
5.01
5.21

Ortdit-aare

P. Ladiiy 
8ielaok 
■uda-peata

Viena

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15
— 2.15
8.00| —

1.45

4.01
4.47
5 28
5.59

6.49
8.35
9.02
9.12
9 56

10 37
10.59 
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

Trenfi 
de 

persane

10.50
1.33
4.24
10.05

2.32

Trenu 
dc 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trend 
de pers.

|
Viena 11.10 1 - 1 —

Budapesta 
Szolnok

7.40
11.05

2—
4.05

7.40
10.42

P. Ladăny 2 02 5.47 2.02
Oradea mare 4.12 7.11 4.78

Venția-Orădii — — —
Fudi-Oșorheiu — — —
Teleagii — 7.33 —
Vadă — 8.04 —
Bratca — — —
Bucia — — —
Ciucia — 8.58 —
Huiedin — 9.28 —
Stana — — —
Aghiriș — — —
G1 ârbtSu — — — 1
Nedișu — — —
Clușin — 10.31 —

11.00 —
Apatrida 11 19 — —
tihiriș 12.33 — —
Cncerdea 1.01

1 11
— _

Uiora 1.18 _ —
VințulO dc sustt 1.05 — —
Aiudfl 1.46 — —
Teltuța 2.25 — —
Crăciunelâ 2 50 — —
Blașb 3.03 — —
Micăsasa 3.35 _ —
Copța aic 4.01 — —
Mediașfi 4.20 — —
Elisabetopole 4.55 — —
SigișOra 5.42 — —
Hașfaleu 6.01 — —
Homorod 7.27 — —
Augustind 8.08 — —
Apatia 8.36 — —
Feldiâra 9 06 — —

Brațuvi
TimișO

9.46 5.37 —
— .— 1.55
— 6.20 2.53

Predealâ ■

BucurescI

— 6.47 —
_ 11.30 3.28

9.35

Tronii 
de 

peradne

618
9.38

12 02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.05

6.20
6.38

Nota: Orele de oâpte suntfl cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovtt.

—
Trena 

omuibus

II

7.08
7.36
9.16
9.53

10—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
432
5.02
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

Teiușfi- Iradii-Budapesta Budapesta-AradA-TeiușA.

Trend 
om ni bus

TrB.J 
de pers.

Trenfi de 
persdne

Trenfi de 
peradne

Trenfi 
de peradne

Trenfi 
omnlbm

Teiușft
Alba-Iulia

11.24 —
1

3.00 Viena 11.10 12.10 _
11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22
SrGÎuOk 11.20 12.41 _

Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —

Orăștia 132 — 5.18 Aradtk 4.30 6— _
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 | Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Branielca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —

Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 _
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 __
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 - -
Radna-Lipova 7.28 — 10.27 Ilia 8 55 9.? 8 _
Paulișă 7.43 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42 __
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 1107 _
AradA 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ( — 2 32 4.5Q Șibotă 11.43 12— —
— — 5.12 Vrnțulă de josă 12.18 32.29 —

Budapesta _  1 — fl.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 -
Viena — — 6.05 Telușft . 1.29 1.41 —

Aradtt-Timișdra Slateria (Piski) Petroțenl

Trend Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibnii persdne mixt persdne omnlbiu mixt

Arad A 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
— — — Banița — — 6.40

Tinsișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

TimLș6ra-Ara<lft Petroșeui—Simaerla (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Trenfi Trenfi
peradue persdne omnlbuH de peri. amnlbm mixt

Timișăra 6.25 5.00 Petroșenl 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — M ■ 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Materia — — 10.81


