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Ce-i cu prințulii de Coburg, merge-va sdu 

nu în Bulgaria? Cu acesta întrebare se începe 
atji de ordinarii conversațiunea când se întelnescu 
doi trei cunoseuțl și voru să facă ,,puțină poli
tică esteridră11.

Curiositatea aedsta a marelui publică ceti
torii de (Jiare ni se pare forte esplicabilă. Vtdța 
se consumă a<|i mai iute, ca pe acele vremuri, 
când scivile cele mai nouă, ce le aducea posta 
lionulă, erau în realitate celu puțină așa de vecin, 
îiicâtu timpulă dela întâmplarea faptei pănă la 
sosirea spirei ar li fostă de ajunsă astâdl sp-e a 
mobilisa oștirea unei mari împărății ; și cu câtă 
traiulă grăbesce mai iute, cu atâtă publicuh’i le 
cere tdte în pripă și-și pierde ușoră paciența, 
decă trebue să eștepte prea multă după câte o 
soluțiune a vr’unei afaceri importante politice.

Escepțiune pote să facă încât va numai pu- 
bliculă cetitoră din Ardeală, unde răbdarea se 
practică încă și acjt în măsură ce nu mai cores
punde timpului; iler eredemă că chiar și dmenii 
cei mai răbdurii dela noi s’au săturată de-a 
mai tot aștepta după soluțiunea cestiunei bul
gare, care ori și cum îi interesezi și pe ei, căci 
semtă instinctivii, că aici se tractdză de o nouă 
grupare a elementeloră în Orientă.

După alegerea prințului de Coburg ca prin
cipe ală Bulgariei dmenii începură drășl a se in
teresa mai vin de cestinnea bulgară, care părea 
că a amorțită, der curendă se desamăgiră din 
nou în urma refusului prințului de a merge în 
Bulgaria fără voia Țarului și a celorlalte puteri.

Acum de câteva tjile pare că ărăși se pre
pară o mică schimbare a sceneriei în Balcani. 
Bulgarii nu simtă dispuși să mai aștepte pănă 
când le va plăcea puteriloră să recundscă pe 
principele lorii alesă; de aceea au trimisă pe 
ministrulu Nacevici și pe delegatulă Stransky 
la prințulă de Coburg ca să mai încerce odată 
ală îndupleca să vină în țeră.

De astă dată se pare că delegații bulgari au 
avută mai multă norocă, căci o telegramă ce o 
primimă adi din Viena ne spune, că se vorbesce, 
că prințulă de Coburg, după ună mare consiliu 
familiară ținută în Ebenthal, s’a decisă a pleca 
în Bulgaria acompaniată fiindă de Nacevici și 
Stransky.

Din Sofia se scrie, că în adeverii acolo este 
așteptată prințulă de Coburg. Guvernulu bul
gară face pregătiri de primire. Se vorbesce, că 
prințulă va debarca în 11 isciucă și că de aci va 
merge la Varna și apoi la Ternova, unde va 
depune jurămentulă pe constituțiă. Dela Ter
nova să i se fi propusă a nmrge la Filipopolă 
și numai de aici la Sofia.

Deodată cu aceste faime se anunță că înalta 
Portă a sfătuiau de repețite oii pe prințulă de 
Coburg, ca să nu facă ună pasă pripită și se 
stea frumoșii acasă, la Ebenthal, pănă una altă.

Cabinetulă turcescă s’a convinsă din trac- 
tările sale cu Rusia, că nu-i modru de a împăca 
pe acăstă putere cu starea lucruriloră din Bul
garia și de aici isvorăscă fără îndoiălă îngriji
rile ei.

Afară de acesta situațiunea generală politică 
devine pe 41 ce merge mai amenințătore. încor
darea, ce a esistatu pănă aiji numai între Francia 
și Germania, s’a estinsă și asupra relațiuniloră 
dintre Germania și Rusia. Lupta Germaniloru 
în contra valoriloră rusesc! și persecutarea străi- 
niloră, supuși germani, din Rusia suntă nisce 
simptome forte peticulose ale timpului.

Ce-i dreptu Germania a scăpată de ună mare 
și puternică inimică prin mortea lui Katkov, 
<],i- — curiosu jocă ală sorții — a pierdută tot
odată în Depretis și ună amică prețiosu și pu
ternică susțiitoră ală politicei sale de alianță cn 
Italia.

Decă s’ar adeveri scirea, că prințulă de Co
burg va merge în Bulgaria, atunci isbncnirea 
crisei nil mai pdte fi departe și pdte că eveni
mente cu totulă neașteptate se voru desfășura 
în celă mai scurtă timpă.

Germania și Rusia.
Foile oficiăie germane nu încetezi a ataca pe 

Rusia. „Post* dela 1 Augustă e plini de atacuri și aver 
lismente la adresa Rusiei și provocă din nou ea Ger
manii să vendă hârtiile de valore ruse. Și mai violentă 
scrie ,Kreuzzeitun<f‘, care strigă in contra brutalității și 
fanatismului politicei rusesc!.

»E timpulă — dice oficiâsa germană — ca Rusia 
se îmbunătățesc! raporturile. Țarulă trebue să reducă 
armata, care trece multă peste numărulă unei armate de 
apărare. E de nențelesă, că căpitanulă germană anlici- 
peză Rusiei bani pentru construiri de căi (erate, pentru 
na ea să-și p6tă duce cerealele și armata in Germania».

,Nordd. Allg. Z'g." chiar, care pănă acum a tă
cută, publică in primulă locă pitițiunl antirusesc! contra 
cerealeloră ruse și reproluce cererile d'a se spori vama 
pe cereale.

Succesiunea în Luxemburg.
Ună artieulă ofieiosă din cercurile 'nalte, apărută 

in „Kolnische Z >itung“, spune că, în casă când greu bol- 
navulă rege Vilhelm ală Țeriloră de josă ar muri, e ne- 
indoiosă succesiunea ducelui de Nassau în marele ducată 
Luxemburg, și declară, că Germania va spri.j ni candida
tura ducelui de Nassau. Acestă artieulă a produsă nes 
pusă de mare sensațiune in Luxemburg, unde domnesce 
celă mai mare resensă in contra orl-cărei dinastii ger
mane. Se pote considera ca sigură nasceraa unei ces- 
tiuni Luxembergiane, decă ducele de Nassau stăruesce in 
candidatura sa.

SOIRILE PILEI.
.Elienzek" nu se mai indoesce de locă deipre a- 

ceea, că Maiesla'ea Sa inonarhulă va veni la ClușY 
A este o dovedesce cu următorele argumente: 1) Se par- 
dosesce strada ce duce la gară. 2) Se pardosesce lere- 
nulă dinaintea porții caseloră lui Binfîy. 3) Se cumpără 
mături n6uă pentru curățirea stradeloră etc. In adevără 
— ijice „Ellenzek» — venirea Maiestății Sile la Clușiu 
e de mare însemnătate șt Ungurii trebue să facă totulă 
pentru ca Maiestatea sa să se convingă despre curățenia 
spiritului patriotică din părțile ardelene, să arate Ungurii 
Maiestății Sile, că pe lângă tdte neajunsele ce le au din 
partea ultraiștiloră români și sasi, Maghiaritnea din Ar- 
de'ă e tonnai așa de strânsă legită »<|i de tradițiunile 
ei naționale precum a fostă in timpurile de mai nainte 
„E'lenzek* mai propune, ca Ungurii să se presente, a- 
tâtu unulă câte unulă, câtă și în corpore numai in cos
tumă națională ungurescă. Funcționarii, cari voră (Jice 
că nu suntă in stare a’și procura astfelă de costumă, 
fiindă că e scumpă, n’au decâtă să repășăscă din oficiu 
și se lase pe alții în locuia lord, cari și Iii polă pro
cura. Așa sfătuesce „Ellenzek" și invinovățesce deose
bitele corporațiuni pentru că nu adoptăză costumul! na- 
ționa'ă ungurescă ca costumă de paradă pentru iote în
trunirile lord in ședințe, in biserică etc. — Trebue să 
pufnesc! de rî-.ă, când cetescî asemenea basaconii.

—x—

Din o scrisore particulară, scrisă din Săcuitne, a- 
(lămă că în comuna Zdelaka domnesce o bolă epide
mică, cu simptome ca ale c-olerei. Scriitorule epistolei 
spune, că s’au întâmplată pănă acum multe cașuri de 
morte grabnică; cei atacați de bolă, după o scurtă su 
ferință de convulsiunl de stomacu, moră. Tolă acolo 
fură loviți filele acestea de trăsnetă trei frați: doi fe
ciori și o fată, toți mari și fii ai aceluiași! părinte, Bot- 
hazi. — Alragemă atențiunea autorității poliției sanitare 
a Brașovului asupra călă'oriloră cari vină din aceea 
parte.

—x —
Cetim! In „Koloz>var“: „G.izita" se ocupă cu lîo- 

menimea din comitatulă Sel ujiahti. U.iă solgăbirSu de ală 
nostru a mersă în o s^'ă confesiona'ă rotnenă și fiind
că școlarii au răipunsă bine — și In limba statului — 
ll-a împărțită premii. Se pdte, că respectivul! solgăbirău 
este și proprietară și patronă ală sedlei de acolo. TotQ 
atâta, „Gazeta" atacă pe acelă invâțătoră de trâbă în 
modulă celă mai dură ce se pdte închipui, ilă târâsce 
prin tină, îlă proscrie și ineă in fruntea fotei. Astfelă — 
esclamă ea — cum nu se va msghiarisa comitatulă Să- 
lagiului 1 Decă n’ar fi voi ba tocmai de comitatulă Sta
giului nu nl-ar părâ bătătore la o hî larma ce o face (ăia 
rumenescă.. Comilatulu Selagiului înainte de asta cu o 
sută ori douâ de ani era curată ungurescă și Valachimea 
numai așa s’a coborită de pe delurile de păscută și s'a 
aședită in locuințele aulodi'one ale Maghiarimei, ce și 
le-a perdută in o dele turco-tat.ire, precum se aședă cer
utele în castilia ijblă a bourelului (melcului). Vagabun- 
dăndă din Valahia-mică. s’au aședită pe costele dâluri- 
loră ca nomadi, de unde au ajunsă în comitată de a gata, 
s’au postată aci pe la marginele sateloră, s’au imulțită, 
in timpă ce elemeniulă domn'toră din patriă s’a stinsă 
in luptele pentru apârarea patriei..." — Dela foia unora 
asiatici nici nu poți aștepte sciință istorică mai multă 
decâtă atâta și nici alte espresiunl decâtă asiatice. Ar fi 
și copilărescă lucru a mai sta de vorbă, în astfelă de 
cestiunl, noi, Europeni, autochtonii acestei țări, cu nisce 
Asiatici veniți aci peste noi.

—x —
„Budapester Journal' s’a fusionatu cu „Budapes

tei- Tagblatt. *
— X —

S'a supărată „Kolozsvat" focă pe d-lă capelană ro
mână Tuliu lloțescu, din causă că acesta a „cutezată" 
să îmâneze oficiului de împro'ocolare dela primăriă nisre 
acte scrise in limba română. ITotoeolistulă, (fice „Ko- 
lozsvâr», a primită actele făcendu-i d-lui Roșesc-u obser- 
vațiunea, că ar fi bine sâ se traducă actele in limba ma- 
glvară, pentru-că funcțiunarii nu prea sciu limba româ- 
nâscă, der d-lă Roșescu, dice, răspunse la acâstă obiec- 
țiune slrigândă: „veți invăța d-vdstră în curendă româ- 
nesce". „Kolozrvâr*, în Nr. său de Vineri, 29 Iulie, și 
indâmnă pe cetitori să aibă cur.igiu și să nu se înspăi
mânte de cuvintele d-lui Roșescu. In realitate insă toc
mai «Kolozsvâr" arată mii mire lipsă de ruragiu, căci 
in numărulă său următoră, dela 30 Iulie, revinejdin nou 
asupra cestiunei, pretindendă cu seriositate să se ia mă
suri energice contra unoră omeni, cari vatămă astfelă 
legea. D. capelană Basiliu Podobă răspunde la invecti
vele diarului „Kolozsvâr" printr’o declarațiune publicată 
in numărulă seu dela 2 Aug. a. c. la care vomă mai re
veni. Ostenăla ce șî-a dat’o d-lă Podăbă de a capacita 
pe cei dela „Kolozsvâr' va fi zadarnică; tătarulă totă 
tătară va remâne.

—x —

Foile cehe continuă cu mare inverșănare a agita 
contra cumpăt'ărei de producte ungurescl. „Hlas Na- 
roda" provdeă în ună artieulă de fonda pe morari și pe 
fabricanții de bere să nu cumpere producte ungurescl, 
ba unele foi cehe amenință <-hiir, că voră denunța cu 
numele pe toți acei indivicjl, cari voră cumpăra lăină 
ungurâscă.

— x —
In cerculă Becașului, comit. Timișora, a fostă o 

groznică furtună, care a pricinuită pagubă imensă. In 
localitățile Thee-", LucarețI și Arauyag orcanulă a smulsă 
coperi.șele caseloră, a dărîm.ilă tunurile bisericeloră ro- 
mânescl din Tliees și LucarețI și a stricată peste 200 
de edificii. De asemenea grindina a pricinuită mare 
pagubă.

x—
Cetimă în „Epoca* : ,in cursulă acestei săptămâni 

se așteptă la Sinaia visita generalului Schiinfeld, cotnan- 
dantulu corpului de armată din Transilvania, care va 
veni să presinte respectele sale Regelui. Generalulă va 
fi însoțită de ună numerosă stată maioru Cn ac-ăstă 
ocasiune ună mare prâmjă va fi dată la castelulQ 
Peleșă."
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Katkov, vesti tuia publiciști) rusă, despre a căruia 
m6rte Di s’a relatată erî, a fostă născută in 1820 Mi- 
chailă Ntkoforovici Katkov a fostă fiulă unui boeră din 
Moscva. Elă îșl termină studiile in Konigsberg și Ber
lină. După aceea deveni profesoră de filosofîă la uni
versitatea din Moscva. Curând insă s’a retrasă dela pro- 
fesură și s’a făcută publicistă, pe care carieră a dobân
dită estraordinare succese. Activitatea de treizeci de 
ani publicistică a lui Katkov se itnparle in doue părți, 
dela 1856 pănă la 1861 Katkov a apărată și profesată 
In >Ruskii Vestnik» idei moderne, liberale, mai alesă 
ideile selfguvernamentului englesă; totodată insă făcea 
oposițiune energică partidei radicale și socialiste. In 
anulă 1861, cănd luă Katkov redacțiunea făiei „Mos- 
kovskija Viedomosti< părerile lui politice și metoda lui 
publicistică se concentră intr’o fanatică apărare a rusis
mului și combatere a totă ce era streină in Rusia. Ast- 
lelă Katkov câștigă incelulă cu incetulă Iotă mai mare 
influință politică. In timpulă din urmă seimă, că Katkov 
era dintre toți politicii ruși celă mai temută de Germani, ca 
ună panslavistă influentă, ce era. Katkov nutrea in fiarele 
sale mereu ura in contra Germaniloră și cocheta de altă 
parte cu Francesii. Cu Giers avu ună confiictă seriosă 
din causă că acesta i se părea prâ ingăduitoră față cu 
Germania. Kolkov era omulă de încredere ală Țarului 
Alexandru III, dela care obținu măsurile cele mai nouă 
pentru rusificarea provincieloră baltice.

Din Bucovina.
Șesulu mare, Iulie 1887.

S’a voi bilă și se vorbescă multe și prea multe 
despre succesiva sărăcire și decădere a poporului română 
bucovinenă. Intre cele multe cause ale regresului pună 
ămenii învățați cea mai mare greutate pe vițiulă beției. 
Dâr mai degrabă se păte, ca m ii toți cei ce voiescă 
prin acesta numai a îmbunătăți s'area poporului băști 
nașă să aibă cunoscință prea superficială despre starea 
lui: Ideea de a stirpi beția a ocupată și ocupă atătă preo 
țimea câtă și pe mireni in continuu, așa că ocupându-se 
aceștia esclusivă mai numai cu meniț unea de a stirpi 
beția din poporă, poporulă totuși sărăiesce și decade 
materialmente.

De când este vorba totă numai de beția cea mare 
în poporă de atunci lesuiții și maicele ursuline s’au așe 
ijată cu temeiu in țâră, ba acuma mai umblă și maicele 
indurătăre pribegindă pe ici pe colo, chitindă și soco- 
tindă ca roiulă unde 11-ar veni de îndemână se se așe^e 
cu temeiu.

Poporulă nostru este nutrită mai cu de totc, nu
mai nu cu ceea ce i ar prii. Bețivă devine omulă după 
ce pierde totă esistința sa. Au foste ani fărte grei, fără 
recoltă, dâr poporulă nu s’a scăpătată și nu a sărăcită 
atunci așa, ca cu cămătăriile jidovești și banii banceloră. 
Cu greu scapă ămenii și prin legea impfirălâscă de astă 
calamitate.

Dâr adevărata caugrenă care subminâză csistența 
poporului este: nesciința și întunecarea minții in care 
se ține elă și de cai e nu păte scăpa, căci ii lipsesce lâ- 
culă și ea nu are altă remediu decâtă iubirea adevă
rată părinlâscă, er uu vil rigă. Numai atestă iubire dă 
copilului >pâne âr nu petră*.

De altă parte, pe lângă aceea că iei chemați de 
a lumina poporulă, de a’lă tre<ji din nesciința și nepri
ceperea lui cea prea învechită nu’.șl împlinescă acâstă da
toria sacră, mai are poporulă de a suferi încă multe din 

partea acestora. Poporulă este ca o pajiște frumâsă 
unde felă de (elă de viețuitore se hrănescă; așa hrănesce 
bietulă poporă multe lipitori, oii de milă ori de silă.

Etă cum storcă lipitorile poporulă prin viclenia și 
înșelăciune și nu numai ceea ce de presenlă posede po- 
porulă, ci clvar munca brațeloră lui viitdre se amenință.

Este cunoscută că din Bucovina mergă cete mari 
și numerăse de lucrători in totă anulă in România și 
Basarabia de cu primăvâră și rămână acolo pănă târejiu 
tomna la lucrulă câmpului și totă telulă de muncă. Ce 
nu afla insă speculatorii dibaci in favorea loră spre a se 
înavuți? Modulă cum să se inavuțâscă este la unii secun
dată, principalulă e înșelăciunea și despoiarea, resulla- 
tulă trebue să fiă câștigă, de se mai pâte numi așa ceva 
câștigă. Proverbulă română ijice, ce-i dreptă: „de unde 
nu-i, nici Dumnezeu nu pote lua«, der speculanții, cari 
speculeză cu munca pâlmașiloră, se silescă a nimici și 
(jădărnici înțelesulă acestui proverbă.

Mai că pe alocurea, unde suntă locuitorii siliți de 
sărăcia să părăsescă vâra patria loră, și să mergă in ță
rile învecinate pentru agonisită; trebue să plătescă pen
tru pașaportă antislelui 'primarului) și scriitorului comu
nală câte 1 fi., ba de multe ori și scriitoriloră din că 
piiănnte. Acum acesta-i destulă jupitură dela ună mun- 
citoră pălmașă din banii pentru cari are densulă încă 
să lucreze. Der blăstămăția și cutezarea unoră indivizi a 
aflată incă altă chipă mai potrivită de storsă si esploa- 
tată munca silnică a poporului sermană. In multe co
mune s’au formată societăți anume pentru stârcerea 
bietului poporă, care este necesitată de a căuta lucru in 
țările învecinate; în regulă este autistele comunală și cu 
scriilorulă său. Cum manevrâză aceste societăți, vomă 
arăta in cele următore prin esemplu pipăibilă.

Una dintre aceste societăți este în ținutul Rădău- 
țiloră în comunele MileșouțI cu Badeuți, care se compune 
din antistele din Mileșouți, șvabă, din ună evreu rusă 
Merling și din invățătorulă din Badeuți Braha, ea auto- 
rulă intelectuală ală aceste' companii. Acestă companiă 
dă banii proprii anticipando pentru lucru în România și 
Basarabia; și anume cam în acestă chipă. Ei, adecă 
membrii acestei societăți de slorcerea poporului, chipzu- 
ieșcă, inaintea sărbătoriloru seu când află mai eu cale, 
că ară ave poporulă mai mire lipsă de parale, facă a- 
poi veste prin numitele comune, că au venită parale din 
străinătate pentru lucrători. Omenii nevoiași se adună, 
ei sciu că de nu voră lua dela asta companiă parale, 
nu voră căpăta pașaportă ca să mergă la lucru unde 
ară voi. Astfelă plâtesce renumita companiă biețiloră 
âmenl pe lună de (Țle lucrătOre^ adecă fără Dumineci și 
sărbători sâu <Țle de plăie, adecă pentru 30 de <J'le lu- 
crălăre câte șepte seu optii florini ; ba antistele Waller 
a dată in ună ană păpușoiu de ală său prin companio 
nulă său jidană Merling vro 40 corețe, adecă câte ună 
coretă pe 300 de dile de muncă in străinătate, dreptă 
că prețulă păpușoiului pe atunci era 6 fl. v. a.

Apoi când vină impiegații moșiiloră din străinătate 
spre a lua lucrători din aceste comune, compania acesta 
făiinăsă nu mai are altă de făcută decâtă de a vinde 
pe sărmanii lucrători ca pe o marfă și de cagulă vrândă 
ună lucrătoră cu câte 14 plnă la 16 fl. sâu și mai bine 
luna de lucru.

Ca să angajeze împegații moșiiloră din Basarabia 
seu România singuri pe âmenii muncitori, adecă să tra
teze cu muncitorii deadreptulă, fără întrevenirea astei 
companii, nu să păte, nu concede antistele. Așa a vân

dută in anulă 1884 acâstă companiă făiinăsă 270 de Iun 
de (jile luerătdre boerului din Basarabia Davidaglo cu 
câte 16 (I. luna, pe care însă compania o plătise numai 
cu câte celă multă 7 pănă la 9 fl.

(Va urma.)

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

(Urmare.)
Lăsândă Potsdamulă la o parte, ârășl acela as- 

peclă — baltă, nisipă sburătoră, pădure de pini etc. 
După o călătoria de 3 6re însă eșirămă din marca 
Brandenburg, și indată deterămă apoi de ună pă- 
mântă mai bună; nisipulă deși mai predominâză 
incă, totuși elă conținea o însemnată parte de Iută și 
argilă, care era de ajunsă, ca să conserve apa de plâiâ 
timpă mai indel ngată, și să nu o lase să trâcă prin 
nisipă in tocmai ca prin o sită, și cu câtă lipsa de u- 
mecjelă scădea, pe atâtă se înmulțea și schimba vege- 
tațiunea. Pădurile de pini se răriră din ce in ce, și in 
fine dispărură cu totulă, ca pe ici colea să lase ioculă 
unei frumâse dumbrăvi de stejară, necesară la regularea 
atmosferei, a ploiioră și care e totodată in stare să plă- 
tâscă și mai bine pământulă, care-lă ocupa, și încolo 
imbelșugaleloră și dif'erileloră cereale, nutrețuri și plante 
industriale. Mai incolo, mai inăuntrulă provinciei Sac- 
soniei, deterămă peste pământulă negru — Magdeburger 
Borde — care face bogăția solului României și a Ru
siei meridionale, și pe acesta intre plantele cultivate sfe
cla sâu napulă de Zachar — Beta vulgaris — ocupă 
Ioculă de onâie,

In fine pe la orele 7 săra ajunserămă la prima 
stațiă de cercetată in cetatea Magdeburg, unde aveamă 
să visitămă observatoruiă meteorologică de acolo. Mag- 
deburgulă are înfățișarea tuturoră orașeloră medievale, 
adică nisce case mici înguste, cu balcânele și galeriile 
scose in atară spre stradă, apoi nisce strade strâmte și 
întunecose in cari abia pote circula ună singură căruță 
seu adesea abia potă merge impreună două persone. 
De sine se înțelege că in nisce atarl strade și curățenia 
și salubritatea Iasă multă de dorită; totuși Magdebur- 
gulă are dela dărimarea ziduriloră'’ vechi de întărire și 
lărgirea cetății incoce — săvârșită pe la anulă 1876, și 
câteva frumăse clădiri moderne. In Ioculă șanțuriloră, 
bălțiloră și ziduriloră de întărire de odinioră adi se ri
dică edificiurl moderne cu câte 3—4 etagie, construite 
cu multă gustă și eleganță, ba pe unele locuri suntă 
chiar câteva strade nuoi, cari ar face onăre ori și cărui 
orașă mare din Europa.

Noi, după ce puturămă afla inlr’ună hotelă intune- 
cosă câteva camere seu mai bine 4lsfl visuine, de dor- 
mire, ne indreptarămă spre gară, in apropierea căreia 
se afla observatoruiă meteorologică. De ărece pe la noi 
nu se prea află atarl observatăre și lucrări, nu credo a 
fi de priso-ă d’a da unele detalii asupra formei și sco
pului loră. Observa’ărele meteorologice suntă punctele 
unde se facă studii și observări asupra mișcărei aerului 
și a temperatei. Ele îșl au de ordinară clădirile loră 
proprii in formă de turnuri, a căroră înălțime insă tre
bue să intrâcă înălțimea tuturoră celorlalte edificii, pomi 
seu coline dimprejură, cari ară pute să oprâseă sâu 
să împediee mișcarea aerului. De multe ori observafo- 
rnlă meteorologică pote fi a.șecjată și pe o casă înaltă, 
pe o biserică, scolă, casarmă, magaziă etc. și anume pe 
verfulă acoperișului, unde apoi se aședă tăte aparatele

FOILETON U.
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Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de louniî S. Spartali.

VI.

Unde vedemu er pe Pietro.

In momentulă când cei doi prietini noi sosiră, totă 
la brață, la palalulă Badoer, Martinengo cobora scara 
cea mare care ducea din sala de gardă la galeria cea 
mare din catulă intâiu.

Podestatulă era însoțită de Felice Badoer. Tână- 
rulă patriciană mergea cu mâna pe după gâlulă lui 
Martinengo.

Cu totă fumulă beției, totă ii veni gondolierului 
ună pică de judecată. Se gândea bietulă Ricardo la 
vinulă oferită cu atâta dărniciă de fostulă său vrășmașă, 
sergentulă Bartolomeo.

— Omenii ăștia ne iubescă prâ multă ! — îșl <j,cea 
elă scărpinându-șl capulă. — Nu i lucru curată ... tre 
bue să fiă ceva la mijlocă... vr’ună șarpe pe sub florile 
pe cari ni le aruncă in capă.

Cu sfiala asta in vine Ricardo se uita cu ochii mai 
multă închiși la Felice Bidoer în momentulă când po- 
destatulă, la plecare, îlă sărută cu o cordialitate apa
rentă, și gondolierulă i.și tjicea er:

— Josă slugile, susă stăpânii se arată prietenoși! 
P6»e c’ar fi mai bine să ne ferimă de mângăerile astea 
viclene. Tigrii, de obiceiu, nu lingă prada decâtă pen
tru <a s’o pâtă inhăța mai ușoră Per Bacco ! in probele 
acestea de prietiniă păte să fiă și vre-o cursă!

— La palatulă ducală 1 tjisese podestatulă gondo- 
lieriloră.

Gondolele coboriră indată pe canalulă mare.
— Cum are să mă primâscă bătrânulă Foscari? 

— se gândea Martinengo uitându-se în văzduh. —■ Fos- 
cari mă urâsce, insă mai multă te teme de mine. Elă 
sciă că mi-ain dat cotele cu .lacopo Loredano, vrășma- 
șulă lui de mdrte. Incă Loredano este decemvir și eu 
sunt podestată ală Padovei: dogele n’are să cuteze să 
ne atace pe față.

Ș’apoi, când ar vrea mârțoga bătrână să nu s’as 
lempere, și să nu mă lase să lă încalecă, am colea in 
busunar o serisâre care mi l’ar da legat eu mâni și cu pi- 
ciâre, dâcă l’așă amenința s’o predau in mănile inquisi- 
toriloră de stată.

Pentru ca cetitorulă să pâtă pricepe monologulă a- 
cesta al lui Batista Martinengo, trebue să dămă câteva 
lămuriri.

In Veneția se pretindea că Franceseo Foscari, după 
ce aflase că a fostă alesă doge, 4lsese unui prietină in
timă că elă să va crede în realitate suverană, câtă vreme 
voră trăi frații Pietro și Marco Loredano Nu trecu 
multă după aceea șî frații Loredano muriră aprâpe totă 
intr’o vreme de mărie vio'entă. Fiulă unuia din ei, Ja- 
copo Loredano, învinovăți în publică pe dogele că ar fi 
plătită ucigași ca să'i omore. Fundată era învinuirea 
asta? Franceseo Foscari era adevărată vinovată? Nimic 
nu proba. Lucrulă insă era cu putință, decă ne gândimă 
la moravurile din epoca aceea ciudată. In epoca, pe 
care ne silimă s’o descriemă, pumnalulă și otrava jucau 
ună rolă preponderentă in relațiunile politice ale Italie- 
niloră între ei. Noi nu judecămă, conslatămă. In Ve

neția mai cu sâmă nu era tn care să nu fi pierită 
câte ună omă din poporă ori in care să nu fi murită 
misteriosă câte ună patriciană care erî încă se plimba 
in Broglio.

Cât despre participarea dogelui la asasinatulă fra- 
țiloră Loredano atătă pulemu spune că pe registrele lui 
de comerță (cele mai nobile case din Veneția nu consi
derau comerțulă ca o rușine) .lacopo Loredano, fiiulă 
și nepotulă victimeloră, avusese indrăsnâla să scrie:

• Datoresce dogele Franceseo Foscari pentru mărtea 
lui Bietro și a lui Marco Loredano*....

Și aeestașî Jacopo Loredano răspundea unui prietin 
care ilă îndemna să ștârgă vorbele acestea nesocotite:

— Le voiu șterge când se voră cumpăni lucrurile. 
Și Franceseo Foscari era atunci doge ală Veneției! 
Acestă Jacopo Loredano fuse agentulă celă mai ne 

obosită ală conspirațiunei legale, care aduse mai lârcjiu 
căderea dogelui.

Pănă atunci conspiratorii se mulțumiseră să isbâscă 
pe dogele in singurulă fiu care ii mai traia, Jacopo Fos- 
caii, pe care Senatulă — după cum am mai spusă — 
ilă exilase in Candia pentru nisce vorbe necuviinciâse. 
Este adevărată că și elă fusese învinovățită de omucidă 
asupra persânei celui din urmă președinte ală Consiliului 
de <jece.

(Totdâuna asasinată! Asasinafulă plana atunci in 
aerulă încungiurătoră care se respira in Italia și Renaș
terea fuse intr’adevără (Tauroră sângerâsă care se rădică 
peste epoca acâsta mare — cea mai mare pe care a 
slrăbătut’o omenimea!)

insă învinovățirea acesta fusese nimicită de ună 
drecare Nicolae Erizzo care, pe palulă lui de mârte, măr
turisise că elă era ucigașulă.
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și instrumentele necesari. După cum vedemă der, pen
tru ună observatorii meteorologică, lucru prins __> nu
e clădirea ci ca atare pole servi ori și care punctă înaltă, 
numai care să inlrecă pe tăie celelalte dimpre ră, și la 
care, prin urmare, sorele, venlulă și ploia ori zăpada să 
pdtă ajunge din ori și ce parte fără cea mai mică pie- 
decă ori modificare, Pe loeulă acela se aședă mai multe 
aparate și instrumente, cu cari să măsâră presitiuC^ și 
greutatea aerului, tăria vântului și direcțiunea de unde 
bate, umeijela atmosferică, căldura și gernlă etc.

Astfelă era și obsorvatorulă meteorologică din Mag- 
deburg Elă era intemeiată și întreținută de ună (jiară 
mare politică, literară și economică numită „Gazeta de 
Magdeburg* și condusă eu multă esactitate de neobosi- 
tulă direcloră Dr. Assmann, care pe lângă acela avea 
sub direcțiunea sa pe la proprietățile din provinciile 
Sacsonia, Suringia Anhalt, Dessau Brunswick etc. încă 
alte 220 stațiuni de observația de categoria a Il-a și 
dela cari elă primea prin telegrafă, regulată în fiecare 
di, datele asupra mișcărei și umbletului temperaturei, în 
urma cărora elă cu o mare probabilitate pute conJiide 
ce timpă avea să fiă in ijiua următore, noră ori senină, 
căldură ori plăiă etc. lucruri cari cu deosebire pentru 
agrieultoră suntă de cea mai mare importanță Adi, 
când a.ătea convențiunt și întocmiri internaționale lâgă 
și unescă popore și țări, spre binele și fericirea tuluroră, 
avemă și ună serviciu internațională de meteorologia, 
observatoriile de meteorologia de categoria primă susți- 
nendă intre ele o relațiune viuă și comunicându-și prin 
firulă telegraficu observațiunile făcute, așa că în fiăcare 
<Ji poți sci ce timpă e in Iotă Europa.

Sosiți la observatoriu, ne primi direclorulă Dr. 
Assmann și cu multă amabilitate ne invita să visitămă 
iote apartamentele și aranjamentele observatorului. Mai 
ântâiu ne conduse pe o ușă mititică — doră de nici 
ună metru mărime — inlr’o chilia subterană, ce se afla 
dreptă pivniță la piciorulă observatoriului, care era forte 
intunecosă și cu unu aeră de totă greoiu, incâtă respi
rarea ne devenea pentru tnulțl anevoiâsă. în care insă 
erau aședate mai multe barometre, termometre și oro- 
16ge. ,Deși« — ne dicea dânsulă, „ași fi voită de multă 
să mă scapă de acăslă viesuină de viezune puțină potri
vită cu demnitatea de omă și de sciință, totuși nu mă 
potă lipsi de ea, de drece barometrele suntă aci maț 
puțină espuse influinței și fluctuațiunei temperaturei de 
afară, precum și la sguduiturile pământului causate prin 
carăle de povară de pe stradă.

Cu tâte arătările și esplicațiunile cele pline de în- 
vățământă și atrăgătore ale directorelui, rămânerea înde
lungată deveni pentru mai mulți imposibilă, amenințați 
fiindă de a cădâ josă leșinați. Prescurta der și dânsulă 
esplicările pe câtă era posibilă, rămânendă ca să ne dea 
lămuriri mai amănunțite în etagele de susă ale observa
toriului, unde încă se aflau atarl instrumente, și cari mare 
parte erau în legătură cu cele de josă. Pe verfulă aco
perișului observatoriului pe ună drugă seu suliță de feră 
se aflau puse crucișă 4 tingiri său semigloburl concave, 
scobite de o parte, cari la suflarea vântului se mișcau 
în jurulă drugului. Vântulă din ori și care parte ar veni 
lovesce in unulă din tingire, ilă iaptă (aruncă) înapoi și 
în locuia lui vine altuia, ilă iaptă și pe acela, și așa ma' 
departe, prin care ele se pună în mișcare. Cu câtă su
flarea vântului va fi inai mare, mai puternică, eu atâtă 
și tingirele sâu semigloburile se voră învârti mai iute. 
Drugulă la capătulă de josă are ună condeiu, care atinge

Prin urmare Jacopo Foscari era acusată numai că 
ar fi rostită nisce vorbe revoluționare înpotriva stăpânirei 
și din pricina acesta fusese pusă la tortură și la urmă 
exilată în Candia.

Exilulă era greu pentru Jacob Foscari și totă din 
pricina exilului îi venise ideea ciudată ca să scrie du
celui de Milan, pentru ca să lă riîge să interviu in fa- 
vorea sa pe lângă Senatulă Veneției. Negreșită că ună 
astfelă de pasă putea fi aspru interpretată de ună gu
vernă așa de spăriosă ca ală Veneției. Atunci erau în 
răsboiu cu ducele de Milan și a coresponda cu elă putea 
fi judecată ca o faptă de trădare. Insă scrisorea lui Ja- 
copo Foscari nu numai că nu ajunsese Ia destinația ei, 
der încă fusese prinsă de cătră ună vrășmașă ală case. 
Foscari, de cătră podestatulă Padovei, Batista Marlinengo.

Acesta avea der dreptate să crecjă că scrisorea 
acesta îi putea fi o armă înpotriva dogelui.

Podestatulă nu hotărîse încă ce atitudine trebuia 
să ia în fața lui Foscari când va ajunge la palatulă du- 
cală. Deși temperamentală său violentă ilă îndemna să 
se țină in ofensivă, elă avea prea multă interes ca să me
najeze pe dogele, care, ori cât îi era puterea de măr
ginită, putea după placă să grăbescă sâu să întârcjie că
sătoria fiicei Adriaticei, și să caute să-i câștige bună
voința printr’o purtare cu minte și reservală.

De aceea Martinengo sui ijîmbindă scara Uriașiloră 
și se presintă la ușa aparlamenteloră private ale dogelui, 
unde se anunța

(Va urma)- 

o hârtiă, ce prin o mașinăria de telegrafă e în continuu 
trasă inair și de i cu câtă tingirile se invârtescă mai 
■ele, cu a si condeiulă va atinge de mai multe ori 
și a îne6ri hârtia, și erășl cu câtă tingirile se invârtescă 
mai încetă cu atâtă și condeuilă va atinge mai puțină 
hârtia și acesta ne dă tăria vântului. Ună altă aparată 
.rJ formă de orologiu ce sta în legătură cu drugulă arată 
numărulă de câte ori s’au învârtită tingirile pe tji. Capă
tulă de josă ală drugului nu se mai afla afară în liberă 
ci era inlr’o chiliă a etagiului ală doilea, unde se mai 
aflau și unele recipiente de plâiă — nisce vedrițe de ti
nichea construite anume în formă de pâlniă (trichter) ce 
se vărsau una într’alta fără a aborda, pentru măsurarea 
ploii și zăpezii ce ar căde peste di sâu nopte, a căroră 
parte superioră erășl era afară în liberă. In etagiulă ân- 
tâiu ală observatoriului se aflau pe nisce mese lungi maj 
multe câle de hârtiă de o lungime de 1 metru, pline de 
socoteli despre ceea ce au fostă produsă văzduhurile. 
Doi asistenți sâu ajutore ai d-lui Assmann erau tocmai 
ocupați cu atarl calculări, ca să încheie darea de sâmă 
despre timpulă din săptămâna ce espirase.

După ce directorele ne dete mai multe formulare, 
pe cari Insemneză elă temperatura de peste di, rugân- 
du ne ca și noi în cariera năstră de agricultori să facemă 
atarl observații meteorologice, ne scoborirămă josă din 
turnă ca să inspectămă alte feliurl de studii ale d-sale. La 
o distanță de 3—4 metri dela piciorulă observatoriului, 
dânsulă făcea cercetări asupra îneăltjirei și răcirei pămân
tului la diferite adâncimi, și anume: lângă unu didă erau 
aședate 4 termometre, unulă în fața pământului, altulă 
pusă pe o prăjină la o adâncime de 3 metri, ală treilea 
la o adâncime de 5 metri și ală patrulea la o adâncime 
de 15 metri. Prăjina celui din urmă se ridica și se lăsa 
în josă cu ajutorulă unui scripeță Diferențele ce le ară
tau termometrele erau destulă de considerabile 2, 3 4,
5, 6 ba uneori și mai multe grade.

D’aci ne conduse apoi directorele in curtea gărei, 
unde pe ună terenă de câțiva metri pătrațl ’șl aședase 
mai multe termometre pentru observarea îneăldirei pă
mântului arabilă. Unele din termometre erau tinse pe 
pământă, altele erau cufundate cu ună capelă in pământă 
la o adâncime de 2, de 3, de 5 policari — țoii—și așa 
mai departe. Apoi o altă seriă de termometre erau puse 
și acoperite cu pământă de diferite calități și culori: ca 
nisipă sburătoră, nisipă cu grăuntele ceva mai mare, ni- 
sipă cu mici petricele de cuarță, apoi iută, margă, ar
gilă, pământă humosă, pământă negru de grâu și in fine 
marecagiu sâu turba, (pământă negru de mlaștină); și 
erășl o altă seiiă de termometre erau puse în iarbă, și 
anume: în iarbă mică de pășune, în iarbă mai mare de 
câsă, în orză, grâu și săcară, ca să constate, care e căl
dura între ierburi și holde. Resultatele ce le obținu d-lă 
Assmann suntă de cea mai mare valâre, căci ele ne a- 
rată la ce călduri și geruri suntă supuse și până unde 
le potă suporta plantele. Așa elă ne arăta că inlr’o di, 
când temperatura aerului era numai de 20—22 grade 
Celsius, căldura pământului negru de mlaștina turbei se 
urca la fit)—68 grade C., și erășl aceiași pământă ema 
se răcesce până la 20 grade C sub zero!!! Va să <|ică 
ierburile și bucalele trebue să suporte o căldură de 60 — 
70 gradurl Celsius, când la 100 grade C apa fierbe cu 
clocotă, și erășl iarna rădăcinile să suporte ună geră de 
20 grade C, când apa inghâță la 0 grade — 6r la 3 
grade Celsius ea e înghețată ca lunulăl! Acesta e ună 
enomenă destulă de importantă, ca să merite atențiune 
și să fiă imitată și în țările nOstre cu deosebire de cătră 
preoții și învățătorii noștri dela sate.

(Va urma.)

Ultime soiri.
Sofia, 2 Augustu. — Regenții au părăsită 

Varna ducendu-se la Rusciucu.
Viena, 2 Augustu. — In cercurile diploma

tice se crede că o conferință se va întruni în 
curendu spre a resolvi cestiunea bulgară.

Viena, 2 Augustu. — O depeșă a „Agen
ției Havas“ din Bucuresci desminte că d. Fere- 
cliide mergendu la Constantinopole a avută o 
misiune privitdre la o unire a României cu 
Bulgaria sub regele Car o lu.

Strasburgu, 2 Augustu. Guvernatorulu Alsa- 
ției-Lotaringiei a declarată că nu va permite 
anulă acesta escursiunea anuală în Alsația a so- 
cietățiloră sciințifice francese.

Pesta, 2 Augustă. „Pester Lloyd“ primesce 
o telegramă din Sofia care <jice că; Pdrta refusă 
să primâscă propunerile d-lui de Nelidoff.

*

„Le Nord,“ organulu oficiosu ală cancela
riei ruse, dice că știrea despre numirea unui ge
nerală rusă ca regentă în Bulgaria e totă atâtă 
de puțină adevărată ca și sgomotulă că Rusia 
s’ar gândi se se depărteze întru câtva de atitu
dinea ei expectantă.

0 scrisdre din Petersburg prevede nisce nouă 

și apropiate salturi ale Bulgariloră. Prin acea 
scrisdre se arată că schimbarea ce au luată eve
nimentele și atitudinea echivocă a prințului de 
Battenberg au trezită deja pe principele de Co- 
burg, care se teme de ună pronunciamento 
militară, contra căruia n’ar avea ce să facă, de 
vreme ce n’are sprijinulă tuturoră puteriloră.

Cu tdte astea, Țârele vieneze ne informăză 
că plecarea prințului de Coburg este iminentă. 
Curtea prințului e deja formată. Prestarea jură
mântului în fața Sobraniei va avă locă Joia vi- 
it6re.

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

VIENA, 3 Augustă. — Ministrulă NacevicI 
și delegatulu Stransky au plecată erl spre Bul
garia. Se dice că pe cale se va alătura la ei 
p r i n ț u 1 ă de Coburg, care să se fi h oță
rî tă în ședința de erl ținută în Ebenthal ca să 
urmeze învitărei de a se duce în Bulgaria. 
P6rta a trimisă erl Prințului o nouă telegramă, 
avertisându-lă să nu facă pași prea grăbiți.

PARISU, 3 Augustu. — Martorii lui Ferry 
și ai lui Boulanger nu s’au putută uni asupra 
condițiuniloră duelului și au publicată o decla- 
rațiune în acestă sensu.

BELGRADU, 3 Augustă. — Regele și prin- 
țulit de cordnă călătorescă Vineri la băile ungu
resc! Tatra.

NEWYORK, 3 Augustă. — Zalewski s’a 
îmbarcată erl dimineață spre a se întdrce în 
Austria.

VENEȚIA, 3 Augustă. — T6te calfele de 
brutară s’au pusă în grevă.

DIVERSE.
Nebuniă religiosă. — Din Malaga se scrie: 0 fe

meia din Torrox a începută, acum câte-va luni, să spună 
âmeniloră din sato că i s’a arătata Maica Domnului și 
i-a poruncită se predice o evanghelia nouă pentru mân
tuirea omenirii, căci se apropiă finele lumii. Vorbele 
acestei femei fură credule și totă comuna fii cuprinsă de 
nebuniă religiosă. Femeia predica in contra averei pă- 
mentesclși pentru întorcerea la viața âmeniloră primi
tivi. Odată se făcu ună focă mare în sată și secta cea 
fanatică arunca in focă totă ce avea, haine, mobile, etc. 
apoi bărbați, femei, și copii, in costumulă lui Adamă, 
jucau și strigau împrejurulă focului. Cine scie dâcă nu 
s’ar fi pusă focă caseloră, dâcă și copii n’ar fi fostă a- 
runcațl în flăcări, de cumva nu veneau la timpă gen- 
darmii spre a pune capătă acelui Sabat infernală.

Ună guvernatorii brutalii. — Din Odesa se anunță, 
că guvernatorulâ de acolo ală orașului, vice-admiralulă 
Zelony care era vestită de multă prin purtarea sa neo- 
menâsă față cu totă lumea, a pățit’o in fine și elă. Nu 
de multă Zelony a insultată și pe doi EnglesI, pe pro
fesorală Dillon și pe amiculă acestuia O’ Mahony, pe 
ună vaporă. Dillonă și atniculă său se așezaseră din 
întâmplare lângă acelă guvernatoră tirană, fără sâ-lă cu- 
noseă. Zdony se răsti la EnglesI să-și caute altă locă 
și în urma retușului loră, elă îi amenință și areslă pe 
Dillon. Acâsta nu i se prinse d-lui Zelony. Din ordi- 
nulă guvernatorului generală elă trebui să câră scuse 
Englesiloră și probabilă că va fi destituită.

Ologeala paseriloru. — Gâscele mai alesă sufere 
de acestă bolă, care provine din prâ marea adunare a 
sângelui la labe. De altfelă gâscele bolnave de durere 
la labe nu prâ moră, dâr se trudescă multă târându-se 
cu ajutorulă aripeioră. După d-lă Pons-Tande acâstă 
bolă provine din causa necurățeniei cotenețeloră, a pu
ținei umblări și a prâ multei hrăni substanțiale. Se pot 
vindeca imediată lăsându-se sânge cu o preducea sâu cu 
forfecl, la una dintre membranele ce lâgă falangele di
gitale. „Gaz. Săi."

Boulanger. — Generalulă Boulanger a dăruită ma
șinistului și fochistului locomotivei Nr. 132, cu care a 
plecată din Partsă la 30 Iunie, precum și celoră doi 
sergenți de orașă, ce i-au dată ajutoră spre a se urca 
în locomotivă, ceasornice de argintă, pe care stau gra
vate aceste cuvinte: „Souvenir de la manifeslation de 
la gare de Lyon 12 luillet. — Le genâral Boulanger.“

Necrolo 1. — Terezia Ilosorît, în numele său și ală 
fiiloră săi Malvin i, Alexandru, in numele fratelui George 
cu soția și ală ginerelui Ștefană Cacoveană, precum și 
în numele tuturora consângeniloră și cunoscuțiloră, anunță, 
cum că neuitatulă soță, tată bună, frate, respective socru 
Alesandru Ciaclanil, președinte urbarială și comisură re- 
gescă catastrală pensionată, după ună morbă de 6 6re, 
s’a mutată la cele eterne in 29 Iuliu a. e. la lO’/a 6re 
sâra, în anulă ală 62 le ală etății, și ală 29-lea ală fe
ricitei sale căsătorii. Rămășițele pământescl s’au așezată 
in cimiteriulă gr. cat. din locă spre răpausulă eternă 
în 31 Iulie 1887 la 4 ore după amâtjl.

Blașiu, în 30 Iuliu 1887.
Fiă-i țări na ușoră și memoria binecuvântată I

Editoră: lacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Murețiauu.



Nr. 160. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.
OuiBaîâ la bursa d* Viena 

din 2 Auguslu st. u. 1887.
Bursa de Biieuresci.

Rentă de auri 5’/0 , . . lot 05
Rentă de hârtiă 5,J'O . . 87.15
lmprumutulH căituri ferate

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

lori ferate de oști ung.
(1-ma emisiune) ... 97 80

Amortisarea datoriei căi- 
lori ferate de osii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de oști ung.
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

miși............................  104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vini ung.......................... 100.50
Imprumutuli cu premiu 

ung..................................124 - •
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 123 60 
Renta de liărtiă austriacă 82 85 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aură austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . .136 25
Acțiunile bănccl austro-

I ungare......................... 8 82 —
Act. bănccl de credită ung. 287.50
Act. băncel de credită austr.282 — 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5 91
Napoleen-d'orI .... 9 93

1 Mărci 100 împ. germ. . . 61 45 
' Londra 10 Livres sterlinge 145 16

Cela oficială dela 19 Iulie st. v. 1887.

Cuinp. vend.
Renta română <5%). . . 92— 92'/,
Renta rom. amorl. (5°/0) . aii'«'■* / 3 95—

> convert. (6°/0) 88— 88'/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 34— 36-
Credit tone, rural (7°/0) . 104— 105—

* «> ,, (5° 0) . 89— 89'/,
» » urban (7°/0) . 102'/, 103—
» ’ . (G’/of . 94'/, 95—
» . ’ (5°/0) . 87’/, 87'/a

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

« > » Națională — -------
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15 50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.03

Cursuiu pieței Brașovu

din 3 Augustu st. n. 1887.

Bancnote romănescl . . . . Cump. 8.51 Vend. 8 56

Argint românesc................. . • 8.50 • 8.54
Napoleon-d’orl..................... . . 9 92 » 9.96

Lire turcescl......................... . . 11.23 . 11.29
Imperiali.............................. . • 10.23 • 10.28

Galbeni.................................. . » 5 83 » 5.86

Scrisurile fone. «Albina* 6% . . 101.— . 102.- -

n » Jl0 . . 98.— - 99.—
Ruble Rusesel..................... . • 108 — . 109 >/,

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.

Nr. 653 — 1887. v
a. t. sc. c. d. o n c u r s u i

Acei descenclințl legitimi de ai fo.știloru grtlnițeri din regimentul u
- lti doilea românit de graniță din Ardelu Nr. 17., cari ar dori s& capete 
din fondulit de stipendie din districtulu Năsăudu vre unu stipendiu ori 
ajutoru pro 1887/8 cu începutulu dela 1 Septemvre 1887 pentru ca sg 
studieze la vre-o facultate înaltă, la academia, la preparandia, la scdla 
de cădeți etc. ori să învețe ceva măiestria, se avisdză prin acesta că 
pentru acestu scopu au să-și înainteze suplicele la „Comisiunea adminis- 
trătdre de fondurile scolastice centrali din districtulu Ntisăudu“ pană in- 
clusive la 10 Augustă 1887.

Fiă-care suplică trebue să fiă provădută cu;
«) adeverință despre originea de grănițeru;
b) carte de boteză;
c) testimoniu medicalii;
(7) testimoniu scolasticii după cum cere legea pentru a fi primită 

cineva la respectiva facultate, sc61ă ori măiestria, suplicanții la meserii 
trebue să producă și contracte încheiate cu măiestrii înaintea autorității 
industriali prescrise în lege.

e) testimoniu despre starea materială a părinților^.
r\fară de acestea fiă-care suplicante are să se decliiare în suplică 

eă are ori nu are vre-unu altă stipendiu ori ajutoră, dră suplicanții 
pentru ori ce categoriă de scdle, adecă afară de suplicanții pentru meserii
— au să arete și loculă unde doresce a studia.

Stipendiulă ori ajutorulă se pote cere în aceeași suplică în modă 

eventuală și la o a doua etc. scdlă ori măestriă. Suplicele ce nu voră 
întră pănă la terminulă statorită mai susă și nu voră fi ajustate cu tdte 
documentele și datele cerute în acestă concursă —■ nu se voră considera.

Din ședința extraordinară a conrisiunei administralore de fondurile 
scolastice centrali districtuali.

Năsăudu, 8 Iuliu 1887.
Președintele: Secretarulă:

Ionii Ciocanii. Ioaeliiuifl Mureșianu.
L â 1.1. a m :

Beszterczen, 1887 VII/19
Bl*. Bânffy Dezsd, foispdn kir. biztos. 3—3

«| Cașcavalu de munteni 
de calitate superioră 

și cu prețurile cele mai moderate 
se allii în mare deposilu de vemlare la subsemnatul!!

DUMITRU I. PASCU,
yji

8Mersul 11 trenuriloru
Valabilă dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Predealfl-Biulapesta și pe linia Tei ușii-Aradfi-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealu-Budapesta .Budapesta—IPredealii 'S’eiușfi-Ar.adfi-Budai' esia Budapesta-Aradfi-Teiușfi.

BucurescI

Trenă 
de 

peraine

Tren Trenfi
accelerat oninlbua

Treuh 
oninibue

4.30
Predealâ (

(

7.30
1.14

Timișfl
Brațovd

Feldiâra
Apatia
Augustinii 
Homorod ii
Hașfaleu

(
(

(
(Slghișdr* 

Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa miei 
MicAsasa 
Blașiu 
CrăciuuelO 
Teiușft 
Aiudă 
VințulO de 
Uiâra 
Cacerdea

I (jhirisQ 
Apahida 

Cluția 
Nedeșdu 
Qhirbâa 
Aghiriș li 
Stana 
HuiedinQ
Ciucia 
Bucia 
Bratca

I Vadă 
Meză-Telegd

, Fugyi-Văsărhely
Veneția-Orăijii 

I
Oradia-nare

BUSb

720
7 57
8 24
X 47
9 29
9 37

10 53
11.00
1131
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

(

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12|
7.41

8.2o
8.46

1.45

P. Lad&ay
Sioliok 
■uda-peat*

(
(

Viena ;

Nota:

401
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

Trenu 
de 

persone

10.50
1.33
4.24

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.151
9 34
9 53

10 28;
10.47
10.57
11.07
11.19

1.16
3 29

I

Viena
Endaposta
Szolnok
P. Laddny
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorbeiu 
Teleaga
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 ârbgu
Nedișu

Clușiu

Apaliida
Gliiriș
Cacerdea

Uiâra 
Vințulfl de 
AiudS 
Tei ați 
Crăciunelâ 
Blașfi 
Micâsasa 
Copta mfc. 
MediașH 
Elisabetopole 
Sigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustinu 
Apatia 
Feldiâra

Brațovi
TimișQ

SUSÎ

— 9.11
— 9.16,
— 10.37'
— 12.20j
— 2.15|iO.O5|
— | — 2.15
— I 8.00| -

Orele de nâpte suntS cele dintre liniile grâce.

Predealu

BucurescI

( 
(

(
(

Trenii
Ide pers.

Tren 
accelerat

TrenQ 
de peri.

1 Trenu
de

1 peradne

Trenft 
oinuibua

| u.iol — — — —
7.40 2.— 7.40 8 18 —

11.05 4.05 10.42 9.38 —
2 02 5.47 2.02 12 02 —
4.12 7.11 4.78 2.01 —
— — — 218
_ — _ 2 19 —
— 7.33 — 2.41 —
_ 8.04 _ 3.24 —
_ — _ 3.47 —
— — _ 4.07 —
— 8.58 — 4.33 —
_ 9.28 _ 5.15 —
_ — _ 5.33 —
- - _ 553 —
— — — 6.f 6 —
_ — __ 6.ÎO —
— 10.31 — 6.38 —

1 1.60 — — 7.08
1 1 19 _ — — 7.36
12 33 — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1.18 — — 10.C9
1.05 — — 10.19
1.46 — — 10.48
2 25 __ — 11.55
2 50 _ — 12.34
3 03 _ _ — 12.52
3.35 — 1.34
4.01 _ — 2.13
4.20 — 2.46
4.55 _ — 3.31
5.42 — 4.32
6.01 - -F 5.02
7.27 _ — 6.63
8.08 - — 7.43
8.36 _ - — 8 23
006 _ __ — 9.02
9.46 5.37 — 9 52

— 1.55 — —
— 6.20 2.53 —
— 6.*i / —
— 11.30 3.28 — —

9.35

1
I

Tipografia ALEXI Brașovă, Hftrtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trenă 
oinuibuH

Tretă 
de pers.

Trenă dc 
persone

Trenă de 
peraăne

Trenă
de peradne

Trenă 
omnibu.

'S'eîușfi Viena11.24 3.03 11.10 12.10 1 ---
Alba-Iulia 11.59 3.59 Budapesta 8.20 9 05 —
Vințulă de josfi 12.30 — 4.22 Stuhiok 11.20 12.41 —

Sibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Ai aiSfi 4.30 6 — —
Siiseria (Piski) 2.32 — 6.16 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6G9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Berzova 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 llia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42 —
Glogovață 8.28 — 11 25 Siinerîa (Piski 10.35 11 07 —
Arad fi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 4.i>° Șibotă

Vințulă de josă
11.43 12.— —

— — 5.12 12 18 J2.29 —
Budapesta _ — a.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușfi , 1.29 1.41 —

Sisfieria (Piski) Petroșenl

Trenă 
nmnlhna

Trenă de 
peraine

TroDU 
mixt

Trenu de 
peradne

Trenă 
nmnlhni

Trenă 
mixt

Aradft 5.48 6.05 Siaaeria 2.42
A radulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
N6meth-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 — — 6.49

TlEnișâra 9.02 — 9.08 Petroșenl “ — 7.12

TlEalșfira- Arad fi Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de 
peraâne

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnltoufl

1 Trenă 
de pers.

Trenă 
omnlhtis

Trenă 
mixt

Timișâra 6.25 5.00 Petroșeuk 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 737
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
A rad A 9.27 — 8.17 Biaaeria — — 10.31


