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să recundscă, dâcă nu ignorâză raporturile de 
aici, că ceea ce scrie elă despre nebuniile pans
lavismului se potrivesce totă așa de bine asupra 
nebuuiiloră ce le comite maghiarismulă agresivă.

Numai o singură deosebire esistă și aceea 
privesce raporturile de putere. Cu câtă mai multă 
nu voră fi ună „periculă de mdrte“ pentru Un
garia și cu câtă mai multă nu „voră provoca 
agresiunea tuturoră" tendințele de maghiarisare 
violentă, ddcă cei ce le au și le propagă „însu
flețiți de ambițiuni desfrânate" suntă în raportă 
cu panslaviștii numai nisce pitici slabi și nepu
tincioși ?

Boulanger și lovitura de stătu.
Deputatulă Laur declarase în „La France", 

că deputatulă Delafosse a îndemnată, în numele 
partidei drepte, monarhiste, pe generalulă Bou
langer când era ministru de răsboiu, ca să facă 
o lovitură de stată răsturnândă republica.

Acum vine Delafosse și comunică în „Ma- 
tin" următdrele:

...In timpulă conflictului cu Germania credeamă a 
fi oportună ca generalulă Boulanger să rătnâP la minis
tere. Intre imperialiști și regalișli eia o deosebire de 
vederi in acestă privință.

Intr’una din (file, după ce incidentul^ dela Pagny 
a fostă aplanată, am felicitată pe generalulă Boulanger 
pentru redeșteptarea spiritului militară și că din causa 
acâsta popularitatea lui a crescută imensă. Am disă cu 
acea ocasiune că acăstă manifeslațiune a opiniunei pu 
blice s’a născută din causa anarcliiei parlamentare, care 
fatalmente ilă va conduce să fiă stăpână dăcă va în
țelege să se foiosăscă de popularitatea pe care o are. 
Dăcă generalulă a conchisă din acăsla că eu mai pre
feră dictatura militară decâtă ună guvernă puțină regu
lată, avea dreptate, căci și de o sută de ori am susți
nută acăsta chiar și prin (pare, dăr afirmarea că așă fi 
mersă la elă ea să negocieaă in privința unei lovituri de 
stată e absurdă. Cum stă dăr lucrulă cu afacerea celoră 
94 generali? După incidentulă dela Pagny am întrebată 
pe generalulă Boulanger: „Suntemă gala?11—„ Absolută1*, 
a răspunsă Boulanger, „niciodată Eraneia n’a fostă atâtă 
de bine pregătită, acesta e și părerea armatei. Am pri
mită visitele a vr'o 100 de oliceri superiori, generali și 
coloneii și rnl-au disă: „In fine să pleeămă!" Cum pdte 
dăr vedea Laur în acăs'ă espresiune de impaciență mili
tară o seducere la o lovitură de stată ?"

Deputatulă Laur declară că îșl manține afir- 
mațiunile. Numai generalulă Boulanger pâte face 
lumină în acâstă privință; de altmintrelea cesti- 
unea va fi adusă înaintea parlamentului.

Situațiunea în Serbia.
Dela o persână bine informată din Belgradă 

a primită „Pester Lloyd" următdrea comunicare:
Guvernulă sârbescă caută cu totă dinadinsulă să 

realiseze programa ce a stabilită după compunerea ca
binetului. Delațiunile Serbiei cu Kusia s’au îmbunătățită 
într’atâta că acum între guvernulă sârbescă și ministrulă 
Rusiei la Belgradă, d. Persiani, esistă forte mare intimi
tate. Cei din Petersburg pare că suntă torte mulțămiți 
de acestă schimbare... Nu mai este nevoe d’a accentua 
că pe lângă d. Persiani mai este și ministrulă Franciei, 
d. Aime Millet, care se bucură de deosebita atențiune a 
d-lui RisticI și a colegiloră săi.

In sfera acestei politici, cu tendința d’a îmbunătăți 
relațiunile politice cu tdte statele, intră și o încercare 
ce s’a făcută în (filele din urmă cu Muntenegru. S’au 
urmată negocieri între delegații ambeloră țări și pentru 
ca să nu se deștepte atențiunea altora, negocierile s’au 
urmată mai întâiu in Vtena și apoi intr’o loialitate din 
Ungaria de sudă. A fostă ună omă de încredere din 
partea principelui Nichita și altulă din partea guvernului 
sărbescă, cari amândoi se găseau atunci în serviciu di
plomatică. Negocierile n'au avută însă nici ună resultată. 
S’a constatat că la curtea din Cettine se aștâptă o schim

Brașovu, 23 Iulie 1887.
Din incidentulu ntorții publicistului rusii Kat- 

kov publică t6te (fiarele europene articull, în 
cari se critică activitatea acestui mare moscovită.

De Katkov s’a scriau și s’a vorbită fârte 
multă mai alesă în timpulu din urmă, dedrece 
densulu era privită cu totă dreptulti ca autoră 
ală nouei direcțiuni politice, ce a adoptat’o Ța- 
rulu spre marea neliniscire a acelora state, cari 
mai de demultu au trăită în cea mai strînsă ami
ciția și alianță cu Rusia.

Judecata presei asupra lui Katkov este variă, 
după tendințele politice ce le urmărescă -4'arele 
din diferite state. Bătătdre la ochi este însă mai 
alesă deosebirea între opiniunea foiloru germane 
și austro-ungare și între opiniunea foiloră fran 
cese. Bre când pressa francesă se pronunță asu
pra lui Katkov într’unu modă mai multă sâu 
mai puțină simpatică, toile germane și ungurescl 
condamnă fără cea mai mică cruțare politica lui 
panslavistă.

Este numai resultatulă anormalei și aiue- 
nințătdrei situaținni politice de a<Jb ddcă în Pa- 
risă se iacă manifestațiuni simpatice în memoria 
lui Katkov, dâcă sindicatele pressei francese și 
studenții dela universitatea din Parisă trimită te
legrame de condolență familiei sale.

De acâstă aparițiune straniă însâ nici că 
voimă să ne ocupămă acuma, ci între multele 
păreri, ce s’au dată despre însemnătatea politică 
a marelui publicistă rusă voimă să citămă una 
singură și să facemă apoi și aprețiările ndstre 
din punctă de vedere ală raporturi lorii politice 
dela noi.

Organulă lui Tisza scrisă în limba ger
mană, „Pester Lloyd“ <|lce despre Katkov între 
altele:

„....Teoria lui politică avea o pornire liotă- 
rîtă agresivă. Țaratulu adecă să-și estindă pu
terea în afară și s’ajungă stăpână peste două 
continente; ideia națională rusă însă nu numai 
să predomine esclusivă t6tă viâța interidră a sta
tului rusescă, ci să declare totodată răsboiu de 
nimicire întregei culturi europene, și așa Kat 
kov deveni apostolulă acelui panslavismă, care 
pentru Europa este fără îndoială o amenințare 
permanentă, âr pentru Rusia însăși nnă periculă 
de m6rte.“

„De sigură panslavismulă nu p6te fi jude
cată după legile cugetărei normale. Nebunia este 
puterea ce’lă mână, monstruositatea este elemen- 
tulu său și nu în politica popdreloru, ci numai în 
psihiatria popdreloră îșl află esplicarea. Cumcă 
tocmai prin aceste însușiri elă pdte deveni peri- 
culosă imperieloră vecine — cine pdte nega?...“

„...Ddr puterea unui gigantă sănătosă de 
sigură va insufla mai puțină temere ca puterea 
unui nebună slăbănogii. ipi totuși tocmai în de
generarea aedsta îșl află panslavismulă corectura. 
O tendință, care după natura sa pășesce agresivă 
în tdte direcțiunile, trebue cu necesitate să pro- 
vdee agresiunea tuturoră în contra sa, și astfelă 
panslavismulă este neasemănată mai amenință- 
toră în ideă, decâtă în esecutarea practică..."

Asa vorbesce acea fdiă, care predică <}' de 
(fi panungurismulă agresivă; astfelă judecă des
pre nebuniile altora aceia cari au ajunsă a fi 
neintrecuțl în nebuniile loră; în modulă acesta 
se esprimă asupra monstruosității tendințeloru a- 
gresive ale esclusivismului națională unu organă, 
care dă de rușine pe orl-ce panslavistă prin sal
turile mortale ale pretențiuniloră sale esagerate 
și ale violenței limbagiului său față cn popdrele 
nemaghiare, de cari este încunjurată gintea ma
ghiară ; așa scrie o fdiă, care aprdbă și nutresce 
răsboiulă de nimicire pornită în contra culturei 
Nemaghiariloră.

Ori cine va ceti cu atențiune rândurile dc 
mai susă, citate din „Pester Lloyd", va trebui

bare radicală a împrejurăriloră, o crisă completă în gu
vernamentală Serbiei. Cererile tăcute de Muntenegru au 
fostă în parte de natură dinastică și de aceea omulă de 
încredere ală guvernului sărbescă a crezută că trebue 
să le refuse, deore-ce astăzi în Serbia nici principele Ni- 
colae din Muntenegru, nici ginerile său Petru Karageor- 
geviel nu polă fi luațl dreptă candidați la tronulă săr
bescă. Nu se scie dăcă negocierile nu voră avă mai 
târziu ună resultată favorabilă. Ceea ce se scie însă este 
că la Cettine nu se pune nici ună preță pe o îmbună
tățire numai platonică a relațiuniloră cu Serbia și de 
aceea cu anevoe se va împăca numai cu ună schimbă 
de curteniri seci. Dăcă însă negocierile voră ajunge la 
ună bună sfârșită, acăsta se va pută cunăsce în prima 
liniă din faptulă, că omulă de încredere ală Munlene- 
grului va intra în servițiulă statului sărbescă.

SOIRILE PILEI.
D-șora Elena Florianu, tînăra nostră pianistă, a 

escelată la esamenulă dela conservatorulă musicală din 
Budapeșta, ținută in presența unui publică numerosă, 
în care se aflau și câteva somități musicale. Iliarele din 
Budapesta suntă unanime întru a recunăsce și a aplauda 
talentulă escelentă și technica admirabilă a d-șorei Flo- 
riană, și constată, că conservatorulă n’a avută încă nici 
o elevă cu astfelă de talentă. Acesta a fostă celă din 
urmă esamenă ală d-sale, după care a căpătată o di
plomă, în care i se recundsce în modă oficială perfec
țiunea in arfa musicală.

—x —
Inslmnate cantități de fragi (căpșuni) de câmpii 

s’au transportată anulă acesta la Budapeșta din ținutulă 
comuneloră : Soborșină, Zarnă și Ilia de Murășă. Nu 
mai din llia de Murășă, fragile ce s’au transportată în 
Budapesta se socotescă în preță de 18'10 fl. v. a.

—x—
Consiliulă orășenescă din Tergu-Mureșului a ho- 

tărită, ca deputațiunea ce se va trimite la Clușiu spre 
a întâmpine pe Maiestatea Sa sâ se presinte în costumă 
națională ungurescă. — Curată teatru.

—x—
Poetulu Emtnescu a plecată la Viena, unde se va 

supune unui consultă medicală, și de acolo va merge la 
băile dela Hali, li dorimă o grabnică însănătoșare!

— x—
Notarii cercuali din comitatul^ Solnocu-DobSca au 

decisă, siliți de jidano-maghiarl, sâ se constitue într’o 
societate literară cu scopulă de a redțgia ună (fiară de 
specialitate pentru notari, in care sâ se publice deosebite 
cestiunl din sfera afaceriloră notariale. Societatea va 
avă de președinte pe fisolgăbirâulă Floth Adolf, neaoșă 
maghiară de Sabbalh. — E vorba aci de o societate de 
maghiarisare avândă ca țintă pe notarii români, plus 
ună mijlocă de traiu pentru vre-o câțiva jidano-maghiarl 
din busunarulă notariloră români. Dâră nu de gâba e 
satrapă BaniTy pașa

—x —
Sâmbătă la 5*/a ore după amefl, corpulă oficeresc 

din loeă va ave la cassa de dare la semnă de sub 
Iâmpa împușcare de plăcere. Musica militară va cânta 
in totă timpulă câtă va dura împușcarea.

—x—
Stau să-și iesă din piele de bucuriă foile jidano- 

maghiare, că la esamenulă dela șcâla israelită din Deșiu 
s’a constatată ună prog retă surprinditoră în limba ungu- 
riscă. Ce privesce progresulă eleviloră în câștigarea di- 
teriteloră cunoscințe, asta e lucru secundară, e o fudu
lia, limba ungurâscă e ce e, și asta insemnâză «cultura 
maghiară». Sâ se mai mire cineva, decă cu o aseme
nea cultură stă să mără de făme !

—x—
D-lă căpitană ci. 2-a Pavelă Smeu, dela regim. 51 

de inf., care a fostă ca supra-numerară concediată cu 
lâfa întrâgă, găsindu-se de comisiunea medicală destoi
nică de serviciu, s’a rechemată în serviciu, fiindă co
mandată în același timpă la statulă majoră generală 
(în regimenlă înscrisă ca supracompletă.)

—x—
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Rev. d-nă Samuilîl Cupșia, protopresbiteră gr. or. 
in CupșenI, se jeluesce contra corespondințeloră din Sol- 
nocă-Dobâca publicate in Nr. 119 și 1'26 ai «Gazetei» 
și subscrise de »Privighietorulă *, privindă persâna d sale 
și a preoțiloiă romani Jde p’acolo. pice d-sa: .Aceste 
corespondențe, venindu'ml la cunoscință cam târcjiu, le 
declara de nule, pănă când „privighietorulă* nu'șî va 
arăta fata sa adevărată. Vă rogă a publica acesta in 
<}iarulQ d-vdstră». — Nu e vorba aci de fața adevărată 
a celui ce a scrisă, ci de aceea, decă cele ce s’au scrisă 
corăspundă ori nu adevărului ? Acesta se pole dovedi 
numai cu argumente, âr nu cu o simplă declarare de 
• nule". Cătă pentru noi, i-amă gratula numai protopo
pului Cupșia. decă s’ar adeveri, că dânsulă cu preoții 
săi n’au călcată nici intr’ună chipă solidaritatea na
țională.

— x—
Scriitorule ungurii Sânilor Balazs, bibliotecurulă 

teatrului națională din Pesta, mergendă Luni la mor- 
măntulă fiicei sale Roșa, mârtă la 1874 și pe care a iu- 
bit’o forte multă, a băută o soluțiune de Ciancali. In- 
gropălorulă a aflată lăngă densulă sticluța ce conținuse 
veninulă și o mică hârliuță, pe care era scrisă in ver
suri ultimulă său „rămasă bună." In buzunarele sale 
s’a găsită două bilete de amanetare și o scrisore cătră 
ună amică ală său.

Sumarulă >Gazetei Sătenului", din R.-Sărată, anul 
IV. Nr. 11, 5 Iulie 1887: »D. P. S. Aureliană" de G. 
C. Datculescu. — „Stupina" de Vasilie Sala. — „Flora 
cămpiiloră din România" de G. C. D. — „Aleoolulă" de 
T. O. — .Grădinile Labirint" de C. C. Datculescu. —■ 
„Recreațiunea copiiloră" de Sătuceanulă. — .Varda ro
șie, inchisă timpurie de Erfurt» de Vilmorină. — ,Ră- 
Zuitorulă pentru armane și alee- de Sătuceanulă. — 
„Caprele" de D. — „Tetraonidele" de Magaud d'Aubus- 
son. — .Mediculă practică; mălaiulă, pănea și mămă
liga" de ună amică ală poporului. — .Capulă vorbitor" 
de Cricrid. — ,Din localitate» de X. — .Din țâră» de 
X. — „Bulelinulă Comercială" — „Miscellanea" de Un 
econoină română. Gravuri negre: Gaina zăpecjeloră. Ce 
se păle face din o portocală. Mire labirinl-grădină cu 
chioșcuri, cabinete și fântâni. Tablou fotografică : Eco- 
nomistulă română de P. S. Aureliană

Din Bucovina.
(Va urma.)

Nu-i destulă cu atâta. Ovreulă Merling mai econo- 
misesce și din tainulă (mâncarea) muncitorilor:!. De 
fuge vr’ună munciloră pentru multe suferințe și tratare 
brutală, pentru taină pre rău, antistele numită ilă tri
mite peste frontieră cu forța îndărăptă, seu rămftnendă 
lucrulă neîmplinită, este urmarea că li se vândă gospo
dăriile, pentru că invățătorulă Braha grijesce d j contrac- 
tulă angajamentului, punându-i garanțl unulă pentru al- 
tulă deși condițiunile ară fi imposibile de împ'inită; apoi 
împiegațiloră moșiiloră și învățătorului, ca ală treilea 
membru și nedespărțită în clic» storcătOre de ninn ă sil
nică, puțină le pasă, fiindă că „țăranulă este prostă, de 
ac-eca trebue jupuită", că apoi se va cuminți. In pri- 
măvera anului 1885 a luată acestă învâțâloră dela îm- 
piegatulă boerului Denilovă din Basarabia la frontiera 
Ițcani 200 fl. pentru că a scosă pașaporlurile dela căpi 
tăn'.ă, unde se vede că are trecere ca oină de încredere 
căci asta este „chemarea» unui învățătorii, de a distruge 
și seduce poporulă; aceste parale le-a luată iotă pe 
sâma muncitoriloră.

Decă cei chemați a veghia asupra unoră abusurl 
ca acestea sciu despre ele, dâr tacă și nu le impedică, 
atunci este tristă ; er de nu sciu cu atâta mai tristă. 
Comunele MilesăuțI și BadeuțI au făcută în multe rân
duri arătări asupra făimosului invățătoră Braha la locu
rile competente, pănă in fine instanța mai înaltă, adecă 
consiliulă școlară ală țării din Cernăuți a hotărîlă, spre 
a curma aceste abusurl și plângerea poporului, strămu
tarea renumitului domnă. Dâră cu tâte acestea, elă este 
totă in loculă său, și nici se geneză de cele mai mar] 
abusurl. Cine-lă susține este cunoscută, dâră este des
tulă de tristă că interesulă nelegală ală unuia să fie 
mai mare, mai valabilă decâtă interesulă de esistență 
ală mai multoră comune.

Țăranul sufere și tace, esclamă insă in tristele sale 
împrejurări: «Dumnedeu susă, Impăratulă departe, cine 
ni a mai face și nouă dreptate !“ Decă ună invățătoră, 
in locă ca în generațiunea fragedă a poporului să să- 
dâscă învățături salutare, respectă cătră totu ce este su
blimă și sacru, va săinăna ură și dispreță, va corupe și 
seduce poporulă pr.n rachiu și totă felulă de machină- 
țiuni; decă va întărită și agila poporulă amețită prin 
rachiu contra celoră sacre, contra învățătorului religiu- 
nei și acestea iote numai spre a pute trage însuși folos 
materială, apoi nici pole ii vorba de ameliorare, de pro
pășire nici materială nici spirituală. Unde deci va ajunge 
poporulă materialminte prin acestă felă de uneltiri seu 
ori și cum storsă >i ruinată? Ore mai pâte fi vorba 
și de o propășire câtă de câtă spirituală? Unde i invă- 
țătorulă scriitoră comunală, impresară de muncitori și 
totă felulă de gheșeftari, unde în fine este scâla ună 
quotlibet și numai acea nu spre ce este menită. — apoi 
acele comune suntă forte de jelită, deși fără pică de 
vină din partea loră. Se cjice că ,apa trece petrile ră
mână», dâră pe când noi dămă îndărăptă alții inain- 
teză și decă numai nu țineină contă de referințele tim
pului, apoi este pentru noi ună desastru ireparabilă; der 
decă mergemă calea racului, de unde să mai pretindem 
și să aspirămă ca să ne folosimă și împărtășirea și 
noi cu tâte cele de ce au parte cei deșteptați? — 
„Ună grăunte nu-i multă, dâră saculă să umple cu 
grăunțe, er nu cu măsura," seu «pentru ună cuiu 
mică rămâne calulă calică-. Așa merge trâba la noi, 
aștăcjl nu ne pasă de una, mâne de alta și când 
facemă apoi o retroprivire, vedemă că suntemă prâ de
parte îndărăptă. Poporulă este națiunea și țâra, âră 
scolele suntă mediulă de esistență a poporului; decă a- 
cestea voră fi bine conduse, îșl voră împlini misiunea 
loră, vomă ave poporă, națiune și țâră, er din contră 
vomu fi ca mâne streini in țera nostră.

Porumbii.

Tetișu, luliu 1887.
In diua de St.-Petru și Pavelă a. c. s’a dală pe

trecerea de vâră a tinerinriei române inteligente din giură 
grupată pe lângă cetățenii români din Teușă, în folosulă 
școleloiă române din locă, după cum fusese amintită in 
2 numeri ai prețuitului ijiară «Gaz. Trans.» Nu ne vomă 
încerca a descrie deeursulă acestei petreceri, care numai 
spre onore a putută servi Româniloră din aceste părți, 
ne vomă mărgini a spune, că o petrecere așa de fru- 
mâsă nu a mai avută locă în opidulă nostru, nu au mai 
văzută cetățenii Teușiului în mijloculă loră niciodată. 
Acesta o recunoscă chiar și străinii.

Amă făcută și noi ce ni a stată în putință, ca pe
trecerea sâ aibă o reușită câtă mai bună, dâr recunds- 
cemă, că nici pe departe nu nl-amă făcută datorința, 

fiindă-că nu ne puteamă face nici idee despre concur- 
gerea unui publică așa de numerosă și atâtă de alesă. 
Cu atâtă mai multă insă a contribuită tinerimea inteli
gentă română din giură la reușirea atâtă de bună a 
acestei petreceri.

Diminâța la 8 âre incependu-se servițiulă divină în 
sânta biserică română din locă, au luată parte două
zeci de tineri, er dintre teologi unulă a lectora'ă pe 
lângă d lă parochă locală, trei au luată locă în strane 
âr giură așetjându-se ceilalți tineri inteligențl, au esecu- 
tată cântările noslre rituale în choră Jfrumosă spre mă
rirea lui DumneZeu și spre marea plăcere și satistacțiune 
a numerosului poporă ce era de față.

La 11 ore eșindă din s. biserică ne-amă despăr
țită spre a ne revedâ la loculă de petrecere, care s’a 
începută la 3 ore p. m. când mulțimea a începută a sosi 
de tăie părțile, văZându-se și costume naționale cari de 
cari mai frumosă ornaie.

Acâstă și alâsă numerosă societate șl-a petrecut pănă 
în diminâța cjilei următore în cea mai armoniâsă înțele
gere și vioiciune. La mieZulă nopții s’au jucată de Zece 
tineri studențl, îmbrăcațl în uniformă «Călușierulă» și 
„Bătuta» și «Românulă* între aplausele frenetice ale 
mulțimei. La «Quadrulă» au jucată preste 70 părechl. 
Ospețl amă avută din Blașiu, Alba-Iulia, Roșia, Cianu- 
Mare, Șiardă, Aiudă, Mescrâc-ă, Făgărașă, Lancramu etc.

Venimă dâr și de astădată pe astă (cale a mulțămi 
onorabilului publică pentru acâstă marinimosă încura- 
giare și părtinire.

Dea DumneZ^u ca și pe viitoră să ne mai putemă 
întruni în asemenea frumâse petreceri românescl, er ti- 
nerimei române inteligente pentru concursulă ce ni l'a 
dată ii Z'cemă ună „Să trăiâscă*.

Suma incursă la acâstă petrecere este 136 fl. 40 
cr. dintre cari subslrăgându-se spesele 56 fl. 22 cr. re- 
sultă venită curată 80 fl. 18 cr., cari se voră întrebuința 
conformă scopului menționată.
Ștefanii Crișanu președinte. Ștefanii Bretoiu controloră. 
Efremii llațiu cassieră. Gregoriu Balanii sub-cassieră. 

Ștefan Balanii membru.

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută laȚlosalii 1884 în provincia Sacsonia. 

(Urmare.)
Am amintită mai susă deja, că observatoriulă era 

înființată și susținută de ună Z'al’& politică și agricolă. 
Fie-ml dâr permisă a mai insista cu puține cuvinte și 
asupra lui. (liarulă din cestiune, ca și alte Z'are cari 
au în vedere promovarea și apărarea intereseloră agri- 
culturei, afară de notițele cjilnice despre uiersulă tim
pului, mai aduce încă pe fiecare săptămână buletinulă 
oficială despre mișcarea bursei de zachară din Magde- 
burg și prețurile obținute acolo, prețulă producteloră a- 
gricole la diferite burse, prețulă diferiteloră specii de nu
trețuri și ingrașaminte (gundie) artificiale, lista econo
mică despre starea acțiiloră și dividendele lord la dife
rite fabrici de zachară și a altoră întreprinderi indus
triale — apoi în fiecare Duminecă tratate și studii din 
diferite ramuil ale agriculturei propriu Z>se. încercări de 
introduceri de vite și plante, despre nouă metode de 
cultură și esploatațiune etc. Ore nu ar fi timpulă su
premă ea și agricultorii dâr cu deosebire economii noștri 
de vite cei mari, dâcă nu potă înființa și întreținea ună 
Ziară propriu ală loră agronomică să se grupeze în ju- 
rulu unui Z<ară politică, dându i sprijinulă și ajutorulă 
morală și materială, care apoi să le pdtă aduce

FOILETON U.
(19)

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

VI.
Unde vedemu er pe Pietro.

Foscari primi cu âre-care răcâlă pe Martinengo; cu 
tâte acestea ’i ofeii ună scaună. Podestatulă, băgăndă 
de sâmă că dogele sta în piciore, nu voi să șâZă-

Amândoi se duseră atunci și se așeZară inlr’o fe- 
răstră unde ședea Foscari în momentulă când i se vesti 
visita podestatului. Ferâstra acâsta vedea în curtea de 
onâre a palatului ducală, și acum era aprâpe plină de 
grupuri de soldați și de lachei.

Printre grupurile acestea se putea observa mica 
trupă, care slujise de escortă lui Martinengo. In locă să 
fiă resfirată ca cealaltă, era dinpotrivă aședată în ordine 
de bătaiă, cu sergenții în liniă paralelă cu fronlulă. In 
capulă acestei cohorte mici erau doi ofițeri cu sabia 
scosă.

— Nu cumva te temeai c’o să intâlnescl în cale 
pe ducele de Milană cu tâtă armata lui, domnule podes- 
tală? întrebă Foscari.

— Pentru ce, Alteță Serenisimă?
— Numai frica acâsta ar fi putută justifica o asf- 

felă de desfășurare de forțe, pe cari le-ai introdusă pănă 
in palalulă nostru ducală! Zise dogele.

— O simplă escortă, Alteță.

— Cum nu are persâna nășiră suverană decâtă 
mimai când ne însoțesce Senatulă! Zlse Foscari dândă 
o'in capă.

Maitinengo salută cu umilință și Z'se:
— Să binevoiască Alteța Vâstră Serenisimă să mă 

scuse, eu voiam numai ca demnitatea cu care m’a în
vestită Senatulă să fiă onorată în persona mea.

— Desfășurarea acesta de forțe militare nu era 
absolută trebuincidsă — stărui Foscari — și demnitatea 
funcțiuniloră d tale nu cerea ună astfelă de aparată răs- 
boinică.

— Alteță Serenisimă, veneamă la palatulă ducală 
și voiamă ca escorta mea să dovedâscă totă respectulă 
meu pentru celă dinlâiu magistrata ală republicei!—Zlse 
Martinengo cu o nespusă blândețe.

Dogele răspunse acestei lingușiri numai cu ună semn 
din capă, care putea fi tălmăcită în mai multe chipuri, 
și întrebă eu ârecare mândriă:

— Și potă sci scopulă visitei d-tale, domnule po 
destată ?

— Nu-i ună scopă, dâcă viu să presintă Alteței 
Vâslie omagiile mele?

— Pentru ună altulă, pâte; pentru d-ta, nu! Zlse 
dogele.

— Alteța Vâstră este aspru pentru servitorulă său ! 
Zise Martinengo cu amărăciune.

— Ba nu, nu sunt aspru, dâr sunt sinceră! Z'se 
dogele.

Și apropiindu-se de podestală, îi Zlf,e:
— Martinengo, aveam patru fii, i-ai cunoscută. — 

Cei trei mai mari au murită pentru patriă. Mi-a rămasă 

numai scumpulă meu Jacopo și și acela este în exilă. 
Nu’țl ajunge atâta, ci vrâi să lă mai lovești?

— Alteță, nu vă înțelegă! răspunse podestatulă cam 
încurcată.

— Nu mă înțelegî! Ei bine, mă explică. Ai colea 
în buzunarulă acesta — Z'ae dogele — o scrisâre prinsă 
din drumă și creZ> că cu scrisârea acesta poți compro
mite pe nenorocitulă meu copilă.

Podestatulă nu-șl putu stăpâni o mișcare de mirare.
— Cum ați putută sci?... întrebă elă fără voiâ.
— Și eu am primită o scrisâre dela Jacopo, și n’ai 

decâtă s’o citescl! Zl3e dogele desfâcândă ună perga- 
mentă pe care-lă puse sub ochii podestatului.

Martinengo citi:

Principe și tată venerată!
„Moră încetă aci, Candia mă omâră. Vântulă tris- 

teloră Cyciade, care urlă împrejurulă temniței mele, îmi 
slăbesce inima și ’mî aprinde sângele în vine. Am tre
buință, pentru ca să’ml răcorescă capulă, care ’mî arde, 
să simță adierea Adriaticei pe frunte. A respira aerulă 
patriei, o tată! nu scii ce trebuință mare este pentru 
ună exilată! Oh frumâsa mea Venețiă I Unică în lume! 
Să te mai văZă odată și apoi să moră I

„Să moră! ce ’mî pasă, dâcă mă voră îngropa sub 
pământulă acesta pe care l'au călcată cei dintâiu pași 
ai mei?! Mai bine să fiu țărînă in Veneția, decâtă să 
trăescă în altă parte!

„Ingrată patriă 1 n’o să ai âsele mele!" Acela care 
a scrisă vorbele acestea, tată, nu era ună patriotă! Ori



Nr. 161. GAZETA TRANSIVLANIEI. 1887.

lămuriri și instrucțiune specială și despre ocupațiunea 
și interesele lord? Să luămă d. e. numai oieria, care nu
mai la mocani represintă averi de cjecl de miliâne și 
deși în lupta acâsta vamală li s’au causată pagube e- 
norme, prin disposițiunl și procederl ilegale, totuși nici
odată nu vei aucji in Ziaristica nostră vre-ună glasă din 
partea economilor^ noștri de vite.

Numai din când In când au^I despre tot felul de șicane 
și vecsatiunl la cari au fostă și suntă mocanii espușl din 
partea autorităților^ vamale. Ce altă misiune are dre 
Ziaristica in genere decâtă de a discuta, a lămuri și a 
lupta pentru cestiunile dela care depinde viitorulă unoră 
grupuri și clase sociale întregi??! Tâle fiarele unguresci 
și jidano nemțescl din Ungaria suntă pline de Jeremiade 
despre decădința industriei spirtului și morăritului loru 
numai noi tăcemă ca pescele, cari dela ună milionă de 
oi nu putemă aduce acasă nici ună gramă de lână și 
brânză, ci suntemă siliți să le lăpădâmă pe mai nimica 
in străinătate, și cu tâte acestea stolurile de contrihu- 
țiunl și sarcini publice trebue să le plătimă și su- 
portămă. —

VenindO nâptea peste noi, ne impedecă d'a mai 
putea satisface curiosității nâstre de a vedă și cunâsce 
mai bine Magdeburgulă istorică, căci furămă siliți să lă- 
sămă tâte la o parte și să ne ingrijimă de stomachă și 
repaosă. Dimineța la ârele 7 plecarămă cu trenulă cu 
clopotă pe o liniă secundară spre moșia Klein Wanz- 
leben. Acolo la sosire ne primi proprietarulă, ună !â 
uără de 22—23 ani, dimpreună cu administratorulă mo
șiei, și ne conduseră in curte, care era numai la câțiva 
pași in fața gărei.

Moșia Klein Wanzleben.
Klein Wanzleben, ună sătișoră mică, intr’una din 

cele mai mănâse și mai roditdre regiuni ale provinciei 
Sacsonia, ocupă deja de multu loculă de onâre în agri
cultura germană, prin cultura intensivă și prin calitatea 
deosebită a sfecleloră — napiloră — de zachară, nu
miți de Klein Wanzleben și a pluguriloră sale deja de 
timpuriu perfecționate, numite pluguri de Klein Wanz- 
eben, care și-au câștigată ună mare renume. Deja la a- 
nulă 1835 s’a înființată fabrica de zachară, care lucrâză 
și aZl, și sămânța sfecleloră sale de zacbară e renumită 
și căutată în intrega provincia Sacsonia, Boemia, Anglia, 
Dania scl. Aducându-ne aminte de cele Zise mai susă, 
că provincia Sacsonia e cea mai mănâsă și mai bogată 
provincia din intregă imperiulă germană, că cultura pă
mântului e cea mai intensivă, mai perfectă și mai bună, 
se va aștepta omulă cu dreptă cavântă ca și sătulă să 
înfiorâscă, să fiă intr’o bunăstare și putere, cum suntă 
bunăâră în Transilvania cele săsescl din Țera Bârsei, 
Codlea, Ghimbavulă, Christianulă, Râșnovulă ele.; dâr 
cu tâte aceste nu era așa, ci din contră, aspectulă, în
fățișarea satului nu era prea îmbucurătore, casele țărani- 
loră nu întrecău intru nimică pe acele de mijlocă din 
ori și care comună curată românăscă din Ardeală, cu 
ună cuvântă nu prea dovedeau o bunăstare a țăraniloră. 
Totă ce era In sată mai frumosă, mai de însemnată, 
aceea aparținea marei proprietăți, și pe aeăsta era să o 
supunemă cercefărei și sludierei nâstre amănunțite.

Proprietatea mare era întinsă pe la vre o 3 co
mune în o lungime de 7 chilometri și cuprindea 7000 
fălci prusiane, numite Morgen, de câte 25 Are (măsură 
metrică) seu circa locă de 2 ferdele unulă, dintre cari 
2000 Morgen-e erau proprietate privată, âr restulă de 
5000 Morgen-e erau luate în arândă, în mare parte dela 
țărani, asupra cărei împrejurări voiu reveni in urmă. 
Dintre aceste 7000 Morgen e, 4000 erau de calitate bună, 
pâmântă de grâu și de sfecle de zachară. 

Arânda era pe timpă îndelungată, precum în ge
nere trebue să fiă ori și care arendă de pământă, dâcă 
arândașulă voesce să-și scâtă și folosâscă pe deplină 
capitalulă, ce a băgată în pământă cu clădirile, gunoire, 
drenagiu (sventărl) și alte îmbunătățiri ale lui, căci re- 
sultatele plugarului nu atârnă numai de pământă și de 
lucrarea lui său de calitatea semânței, ci pe lângă aceste 
totă atâtă de multă și de climă și de mersulă timpului, 
căci se pâte să urmeze mai mulțl ani răi dearândulă, 
in cari plugarulă nici spesele lucrului nu și le scâte. Ce 
face elă dâr când are arânda numai pe 3 său 5 ani și toți 
suntă răi? Negreșită că perde și ajunge la sapă de 
lemnă.

Când insă durata arândei este lungă, urmândă după 
acei 5 ani răi numai 3 său 4 ani buni, elă într’ună 
ană doi îșl întârce perderile și spesele din anii trecuțl, 
er în ceilalți doi ani, elă lucră cu câștigă mare, și ast- 
felă anii cei răi suntă compensați prin cei buni și în 
totală arândașulă totă are folosă, progresâză, nu dă 
înapoi. Asttelă proprietarii și arândașii de podgorii — 
de vii — dela Rhin, calculâză pe 5 ani numai unulă 
de mijlocă și 4 răi, âr între 20 ani numai unulă bună 
și 3 de mijlocă âr 16 răi. In acești 4 ani roditori dâr 
li se plătescă tăie cheltuelile și pierderile din 16 ani, 
precum și lucrulă din cei 4 ani buni, și in totală cul
tura viței totă li se renlâză. Autoritățile nâstre comu
nale, bisericescl și școlare la darea în arândă a pămân- 
turiloră comunale, bisericescl și școlare, ar face bine să 
țină contă de aceste împrejurări și să le arândeze pe 
câte 15—18 ani, și acesta cu alâtu mai multă, căci 
lipsindu ne proprietatea mare, acesta ar fi singurulă mij
locă de a crea din proprietățile mici o seriă de esploa- 
țiunl și cu timpulă de proprietăți medii și mari. Pentru 
arândatoră este indiferentă ori terminulă lungă ori scurtă 
numai ca elă să-și capele renta fonciară cu aceeași re
gularitate ca înainte, ba are și mai puține motive d’a se 
teme că arândașulă ii va stârce și sărăci cu totulă pă- 
mântulă, fără de a se păgubi pe elă insușl, pe când 
pentru arândașă terminulă lungă e o mare inlesnire, 
căci afară de împrejurările amintite mai susă, spesele 
făcute cu edificii și tolă felulă de îmbunătățiri se îm
partă și amortisâză pe mai mulțl ani.

In Klein Wanzleben arânda pământului era de 
lungă durată, varia între 12 și 28 său 30 ani, și anume 
cele luate pe timpă mai scurtă erau pe 12 ani, într’ună 
modă escepțională, âr cele de ordinară erau luate 
pe câte 15, 18—25 ani. Arânda era de Morgen — locă 
de 2 ferdele — câte 40 mărci 24 finiel, sâu 24 fi. 57 
cr. v. a., er pentru pământurile încă virgine, cari n’au 
fostă cultivate de multe ori și stârse cu sfecle, arânda 
se urca la 51 mărci seu 31 II. 46 cr. v. a. pe ană, Zi 
treiZecI și unu fiorini v. a. pentru ună locă de 2 ferdele 
arândă pe ană 11 (Va urma.)

Ultime sciri.
Pesta, 3 Augustă. — „Pester Lloyd* co- 

mentândă soirea despre plecarea principelui de 
Ferdinand la Ternova, dice, că este fârte proba
bilă că principele va sosi în Bulgaria filele a- 
cestea, dâr nimeni n’ar putea predice consecințele 
acestui actu. Principele, adaoge aceeași fâie, tre
buia să îndrăsnâscă, căci, dâcă nu voia să re
nunțe la tronă, trebuia să tacă ună actă, care, 
prin energia sa, da poporului bulgară, care a de
venită mai șovăitoră o nouă speranță și o nouă 
încredere.

Berlină, 3 Augustă. — „Kreiz Zeitung“,

vorbindă de mârtea d-lui Katkoff, dice Ci^ n‘c^ 
ună Germană nu pâte regreta acâstă mârte și 
că din contră trebue să esclame: Unu mare ad
versară mai puțină în aceste timpuri grele; 4'a‘ 
rulă adauge: „după Skobeleff și Gambeta, 
Katkoff.

Berlinii, 3 Augustă. — Scirea despre mâr- 
tea d-lui Katkoff a provocată o ridicare la Bursă.

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

SOFIA, 4 Augustă. — Scirile sosite dela 
NacevicI suntă satisfăcătdre și spună că prințulă 
de Coburg menține primirea tronului bulgară, 
dâr îșl reservă a hotărî timpulă plecărei sale în 
Bulgaria.

CONSTANTINOPOL, 4 Augustă. — Pârta 
a renunțată la idea de a stărui pentru o confe
rință europână, fiindcă nu spera a dobândi con- 
simțămentulă tuturoră puteriloră, anume ală 
Rusiei.

PARIStl, 4 Augustă. — Sindicatele pressei 
francese și ale studențiloră din Parisă au trimisă 
telegrame de condolență familiei lui Katkov. 
Liga patrioțiloră delegă pe Deroulăde să asiste 
la îmormântare.

MESSINA, 4 Augustă. — Ună deposită de 
dinamită esplodă. Casele cele mai din apropiare 
s’au dărîmată. O persână a fostă omorîtă, 26 
rănite.

DIVERSE.
Isvorulu sfântu de leacă. — .Voința Națională* 

este informată că în comuna Brădetă, din județulă Ar- 
geșă, s’a descoperită ună isvoră de apă minerală, necu
noscută pănă acum și care merită a atrage atențiunea 
celoră în dreptă. Acestă isvoră fârte abundantă, [ese 
dintr'o piatră și e grosă ca piciorulă, elă conține iodă, 
puciâsă și magnesiă. Omenii de prin prejură îlă numescă 
„Isvorulă sfântă* sâu „Isvorulâ de leacă", căci, după 
cum ni se afirmă, mulțl atinși de bâle cronice declarate 
de incurabile s’au tămăduită aci numai după câteva băi. 
Isvorulă se află pe moșia statului ; posiția de prin pre- 
jură este admirabilă.

Comuna Brădetă, locuită de țâranl cu dare de mână, 
este aprâpe de Curtea de Argeșă. Totă pe albia rîului 
Vălsană, la o mică distanță, mai ese ună isvoră totă 
așa de grosă și de aceeași calitate; elă este însă în mij- 
loculă rîului. Se Z'ce că la o depărtare de patru bătăi 
de pușcă, apa rîului Vălsană nu Inghiață niciodată; în 
jurulă isvâreloră și pănă unde ele dau în rîu pietrele 
suntă pline de ună deposită albă și cleiosă.

La tragerea împrumutului cu losurl ală comunei 
BucurescI, care s’a făcută la Gotha la 1 Augustă, au e- 
șită la sorți următârele serii;
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mai bine era o inimă mare înverșunată de suferințele 
exilului.

,0 părintele meu venerată 1 Ecă ce am găsită eu 
pentru ca să mă intorcă sigură în Veneția. Am scrisă 
ducelui de Milană ca să i ceră să intervie în favârea mea 
pe lângă Senath. Scrisârea acâsta, sciu fârte bine, va 
pica sâu în mânile senatorului Loredano sâu într’ale po- 
destalului, Martinengo, amândoi vrășmași de mârte ai 
casei nâstre. Dâcă ar da-o In mânile Senatului, o ast- 
felă de cerere ml-ar fi imputată ca o crimă de înaltă 
trădare. Voia II rechemată la Veneția, judecată, exe
cutată. încă odată, ce-mi pasă, de vreme ce pămentulă 
unde m’am născuta mă va primi în brațele sale ca o 
mamă bună, care aștâptă pe copilulă său rătăcită?!

,In ceasulă acesta, după ce voia primi ultima d-tale 
sărutare, tată, nu ceră decâtă ună lucru, ună mormântă 
venețiană pe pământă venețiană.

„Așa să fiă!
Jacopo Foscari.'

După ce citi scrisârea acâsta ciudată, Martinengo 
rămase pe gânduri. Elă scia bine că aici nu era o co
media. Cine trăise în Veneția nu mai putea trăi în altă 
parte, și nu era rară lucru ca ună venețiană exilată să 
s’avânte ca să se întârcă âr In Veneția, deși scia bine 
că-lâ aștepta temnița ori chiar eșafodulă.

Podestatulă inapoiă lui Foscari pergamentulă și-i 
^,9e _ Dâc’așă fi vrășmașulă d-tale, după cum Z'ce fiulă 
d-lale așă mărturisi că scrisârea acâsta este dibace, 
fiind-c’â este menită să neutraliseze efectulă scrisorii adre

sate ducelui de Milană și pe care am sciută s’o prinZă.
— Ei bine, Z'se Foscari, depune amândouă docu 

mentele în mânile consiliului de Zece> 9* se va vedâ 
încă odată acelă spectacolă scârbosă, pe care numai 
Veneția îlă pâte da, adică ună tată presidândă tribuna- 
lulă, care osândesce la tortură pe celă din urmă copilă 
ală său 1

Și lacrămile curgeau pe obrajii bătrânului pe când 
vorbea astlelă și tremura.

Mișcă âre spectacolulă acesta pe Batista Marli- 
nengo ? Nu. Insă văZându-șI planurile stricate de pătrun
derea dogelui, creZu de cuviință să-și schimbe deodată 
hotărlrea. Scâse deci din sînă scrisârea scrisă ducelui 
de Milană de cătră Iacopo și o dete dogelui.

— Alteță, Z>se elă, predau în mânile suveranului 
meu singura probă care există despre marea nesocotință 
făcută de fiulă vostru. Secretulă acestei fapte nesocotite 
va rămână între Voi și mine.

— Tatălă nu pâte decâtă să-ți mulțămâscă pentru 
curtenirea d-tale, domnule conte 1 Câtă privesce însă pe 
suverană, elă îți cere dreptu'.ă să-și reserve purtarea I 
Zise dogele luândă scrisârea.

Martinengo se inclinâ fără să răspunZă.
Apoi ca cum ar fi vrută să curme conversația 

acâsta, care mâhnea pe dogele, Zise fârte lingușitoră:
— Acum am să solicită dela Alteța Vâstră Sere

nisimă o grațiă personală.
— Vorbesce I Zise dogele. «
— Și am să vorbescă, fiindăcă am 

tinului meu Felice Badoeră, care doresce
învoirea prie- 
să dea căsă

toriei sale cu fiica Adriaticei tâtă strălucirea ce i se cu
vine 1 Z>se Podestatulă.

— Ce este? întrebă Foscari apropiindu-se.
— Prietinuiă meu, Z'se Martinengo, este hotărită 

ca nainte de nuntă să facă logodna și să dea totă fe
lulă de sărbări învitațiloră și eu am venită să solicită 
voia vâstră pentru ca una din aceste sărbări, care se 
va da cu cheltuiala mea, să se facă pe donieniulu meu, 
Isola Bella, pe loculă de gardă.

— Se pâte, d-le podestată, nu văZă niei ună in- 
convenientă pentru acâsta! răspunse bătrînulă Foscari.

Și după aceste din urmă cuvinte conduse pe Mar- 
linengo pănă în pragulă apartamentului său.

— Pâte că este mai bine astfelă 1 îșl Z'sepodesta- 
tulă după ce părăsi pe prințulă. — Haide I a um mă 
pot întârce în guvernământulă meu padovană. c

Escorta podestafului, Zăr*ndu-lă că cobâră scara 
Uriașiloră, se pregătea să-i facă locă pănă la gondolă. 
Bartolomeo, care ocupa în casa lui Martinengo mai multă 
ună postă de încredere decâtă ună postă de militară, 
aștepta pe stăpânulă său pentru ca să primâscă ordi- 
nile sale*

— Sue-te cu mine în gondola mea, am să-ți vor 
bescă.1 îi <J’se podestatulă.

Ună rninutâ dup’aceea mica flotilă, fârte admirată 
de poporulă de josă din Veneția, curiosă și leneșă, pen
tru care orl-ce era spectacolă. mergea în susulă Cana
lului Mare eu acea liniște, quasi maestâsă, care nu s’a 
sihimbată niciodată la gondolierii venețian).

__________ (Va urma)1
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Ourtaln U bursa de Vlțsa
din 3 Augusta st. n. t*o7

Rentă de aurfl 5*/0 . . . 103 70
Rentă de hărtiă 5»/. . . 84.40
ImprumutulO căilorO Ferate

ungare............................ 150.50
Amortisarea datoriei căi-

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 97 80

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de osta ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 50

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

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

Bonuri eroato-siavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vina ung............................ 100.50
ImprumutulO cu premiu

ung.................................... 124 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hArtiă austriacă 81.50 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aura austr. . .112 60 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncei austro- 

ungare.......................... 882 —
Act. băncei de credita ung. 287.50
Act. băncei de credita austr.281.00 
Argintula —. — Galbinl 

împărătesei .................5 91
Napoleon-d’orI .... 9.94

i Mărci 100 împ. germ. . . 61 52
Londra 10 Livres sterlinge 125 30

Bursa <le BucurescI..
Cota oficială dela 19 Iulie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română <5%). 92— 92’/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94*/s 95—

> convert. (6%) 88— 88>/a
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°'o) 104— 105—

» >> >i (.&°/o) • 89— 891/»
» • urban (7o/o1 • 102>/9 103—
• . (6%) 94'/. 95—
* > (5°/o) ■ 87’5 87>/>

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

< » » Națională — —
AurO contra bilete de bancă . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din i Augusta st. n. 1887

Bancnote românesci . . • . Cump 8.51 Vend. 8.56
Argint romanesc . . . ■ ■ 8.50 * 8.54
Napoleon-d’orI .... 9.93 • 9.97

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

Imperiali..................... 10.24 . » 10.29

Galbeni......................... 5 83 > 5.86

Scrisurile fonc. «Albina» 6«/0 , > 101.— • 102.- -

» ’ » 5’/. • 71 98.— « 99.—
Ruble RusescI .... • • . > 108.— > 109.*/i
Discontulă . . . > 7— 10°/, pe ană.

5830/1887. sz.

A brassfii kir. torvenyszfik mint tkvi hatfisâg kozhirrd teszi, liogy 
Kokorandu Gyorgy s neje vfigrehajtatfinak Geitenar Gyorgy vfigrehajtâst 
szenvedO elleni 300 frt. tokekoveteles fis osszes jar. iiânti vfigrehajtâsi 
tigy^ben a brassoi kir. teii vfinyszdk teriileten levii a Brassfi hatărân fekvij 
a brassai 8589 sztjkvben A + a foglalt 3108 es 3109 lirsz egesz in- 
gatlanra az ârverest 663 frt. ezennel megâllapitott kikiălttîsi ârban elren- 
delte, 6s liogy a fenti ingatlanok az 1887. fivi September h6 5-ik 
napjân d. e. 9 firakor ezen kir. torvsz6k tkvi irfidâjtîban megtartando 
nyilvânos ârver^sen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândekozfik tartoznak az ingatlan becsârânak 100/o-ât 
vfigreliajtatfi kepviseloje kiv^televel kfiszpfinzben, vagy az 1881: 
LX. t. cz. 42. §-ban jelzelt, ârfolyammal szâmitott fis az 1881. dvi No- 
vember l-fin 3333. azâm a. kelt igazsâgtlgyminiszteri rendelet 8. §-âban 
kijelolt ovadfikkfipes firtfikpapii ban a kikiildott kezfilicz letenni, avagy 
az 1881 : LX. t. cz. 170. §. ertelmfiben a bânatpenznek a birfisâgnâl 
eloleges elhelyezesfirol kiâllitott szabâlyszerii elismervfinyt âtszolgâl tatii i.

Kelt Brassfiban, 1887. fivi Augus. lifi 1 napjân a kir. tor- 
vfinyszfik mint tkkvi hatosag.

Deesi, .Takab Al a jos,
elnok. jegyzo.

N"- 52-188î' Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la aefila cofesională 

gr. cat. din comuna Runcu, în vicariatul^ NăsSudului, prin aefista se 
escrie concnrsO.

Emolumentele suntu: salarii anualii de 200 fl. v. a., cuartiril li
beră și 4 orgii de lemne de focă.

Doritorii de a ocupa acestu postii au să-șl aștfirnă concursele bine 
documentate cu testiinoniele de cualificațiune din limba română și ma
ghiară adresate subscrisului senată, pănă în 28 Augustă 1887 st. n > 
în care <ji după ametjl se va țind și alegerea.

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

Președintele:
Teodorfl Dumitru, Ștefanii Puica,

preoții loc. gr. cat. notară ad hoc. 2—3

| SE PRIMESCE.
Unft studenta absoluta de gimnasiulfi inferiorii (4 clase 

gimnasiale) se primesce în condițiuni favorabile ca elevU farmacista în 
farmacia dela Sfânta Treime în Fâgârașd. Se cere să cunfiscă 
limba română și germană Ori ungurfiscă.

Richard Gleim,
farmacista în Făgăraș a.

Mersula trenurilor!!
Valabila dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Pretlealfi-Bndapesta și pe linia Teiușd-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predeald-Budapesta
Trend Tren Trenfi Trenfi 

leccelerit ^omnlbua .otnnlbun 
perBăne I

BucurescI 4.30
Predaalâ

Timișn
Brașovti

Feldi6ra 
Apatia
AugustinO 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

(
(

Bighițdr* 

Elisabetopole 
MediașQ 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO
Teiașft
Aiuda
Vințulâ de 
Uiora 
Cicerdea 
Bhirisfi 
Apahida

Clația
Nedeșdu 
Ghirbăn 
Agldrișa
Stana

I HuiedinO
Ciucia 
Bacia
Bratca
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Veneția-Orăcjii

( 
(

susfi

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

K

Ondia-Bare

P. Ladăiy 
fiielidk 
Bada-peat*

Viena

Nota:

Budapesta—Predeal îi
Trenu Tren | Trenă 

de pers. Iaccelerat de pere.
Trenă I Trenfi

| de omnlbua 
| perșâne I

7.30
1.14

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

4.01
4.47
5.28
5.59

6.491
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 

peradne 

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

2.32

Trenu 
de 

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

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Venția-Oră<|ii
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
Vadu 
Bratca 
Buci a
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș
Gl ârbău
Nedișu

Clnșiu

Apahida
Ghiriș

Cucerilea

Uiora 
Vințula de 
Aiuda 
Teiuță 
CrăciunelQ 
Blașă 
Micăsasa 
Cojița nit 
Mediaș ti 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
AugustinO 
Apatia 
Feldiâra

Brațovl

TimișO

SUS ii

Predealfi

BucurescI

Orele de n6pto sântă cele dintre liniile grâse.

( 
(

( 
(

1 
(

11.05 4.05
2 02 5.47

(

4 12 7.11
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
— —
— 10.31

11.00 _
11 19 _
12 33 _

1.01 _
111 _
1.18
1.05 _
1.46 _
2.25 _
2 50 _
3.03 -
3.35
4.01 _
4.20
4.55
5.42 _
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
906 —
9.46 5.37
— .—
— 6.20
— 6.47
— 11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

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.C5
6.S0I
6.38

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
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

Tipografia ALEXI Brașovă Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușft- trudft-Budajicsta BudapeNta-Aradd-TeiușA.

Trenu Treufi Trenfi de Trenfi de 1 Trenfi Trenfi
omnibua de peri. parafine peru <5 ne jde perafine omnlbui

Teiușft 11.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10
Alba-Inlia 1L59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulfi de josă 12l30 — 4.22 . ( 11.20 12.41 —

Șibotă 1.01 — 4.51 Sx<!iD0K 11.35 5.45 —

Orăștia 1.32 — 5.18 Aiadft 4.30 6.— —

Simeria (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 Pauliș'i 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I.ipova 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 801 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 Braniclca 9.19 10 17 —.

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10.42 w a

Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 11 07 —
Arad A 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ( — 2 32 4.5Q Șibotă 11.43 12.—
« . 1 — - 5.12 Vințulfi de josfi 12 18 J2.29
BudapeMa _ — | a.2Q Alba-Inlia 12 36 12.46 _
Viena — 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

Aradb-Timaișdra Siaierla (Piski) Petroșeni

Trenfi Trend de Trenu Trenă de Trenfi Trenă
onnlbua parsdne tnlxt peru fine omul hui mixt

Aradâ 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Timfșdra 9.02 — 9.08 PetroșenI — — 7.12

Timlșâra-Arad A Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Trenfi Trenfi
pernfinc persane omnibua jperi. omnihni mixt

TimlșOra 6.25 _ 5.00 Petroșenl 6.10
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7i.46 — 6.32 Crivadia — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegfi — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Arad fi 9.27 — 8.17 Simeria — — 10.31U
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OvraaJti la bursa de VU-sn
din 3 Augustei st. n. lSo7

Bursa de Buciireset.

Rentă de aură o’/0
Rentă de hârtii 5«/0 . . 84.40
(mprumutulă căilorO ferate

ungare............................ 150.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 97 80

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

Amortisarea datoriei cii-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . .104.50 Act. băncel de credită austr.281.00 
Bonuri cu d. de sortare 1C4.50 Argmtulă - Galbinl 
Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesei

...............................104 25 Napoleon-d’orI
Bonuri cu el. de sortare 104 2o i Mărci 100 împ. germ. . . 6152 
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londra 10 Livres sterlinge 125 30

. . 109 70 Bonuri cruuto-siavone . . 10+ 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................100.50
Imprcunutulă cu premiu

ung.....................................124.—
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărții austriacă 81.50 
Renta de arg. austr. , , 82 70
Renta de aură austr. . . 112 60 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................... 882 —
Act. băncel de credită ung. 287.60

5 91 
9.9+

Cota oficială dela 19 Iulie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română ,5°„). 92— 92*/,
Reuta rom. amort. (5°/0) 94*/, 95—

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

>> >> k.5°/o) • 89— 89*/.
• > urban (7°/0) . . 102*/, 103—

. (6’/o) • 94*/, 95—
• (5«/0) . - 87’5 87*/,

Banca națională a României 500 Lei------ ------
Ac. de asig. Daeia-Rom. — —

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

Cursulu pieței Brașovu
diD 4 Augusta st. n. 1887

Bancnote românesc! . . • > Cump 8.51 Vând. 8.56
Argint românesc . . . . » 8.50 • . 8.54
Napoleon-d’orI .... . » 9.93 9.97

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

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

Galbeni......................... 5 83 > 5.86

Scrisurile fonc. «Albina» 6«/0 . • 101.— » 102.- -

» 1 n 5»/o . S 98— - 99.—
Ruble RusescI .... . » 108.— » 109.*/,

Discontulă . . . > 7—10°/, pe ană.

5830/1887. sz.
r

Arveresi hirdetnienyi kivouat.
A brassdi kir. t.0rvdnysz6k mint t.kvi hat6sâg kozhirrd teszi, liogy 

Kokoranclu Gycirgy s neje v£grehajtat<5nak Geitenar Gyorgy v^greliajtast 
szenvedo elleni 300 frt. tokekoveteles osszes jar. irânti v<5greliajt<zisi 
ilgydben a brassdi kir. torv6nysz6k teruletdn levii a Brassd liatârân fekvO 
a brassai 8589 sztjkvben A + a foglalt 3108 ea 3109 lirsz egesz in- 
gatlanra az ârverdst 663 frt. ezemiel megâllapitott kikitiltâsi ârban elren- 
delte, ca liogy a fenti ingatlanok az 1887. £vi September hd 5-ik 
napjan d. e. 9 drakor czen kir. torvszdk tkvi irddiîjâban megtartando 
nyilvânos tirveiAaen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni aztinddkozdk tartoznak az ingatlan becșârânak 10°/0-ât 
vdgrehajtatd da kepviseldje kivdtelevel kdszpdnzben, vagy az 1881: 
LX. t. cz. 42. §-ban jelzelt ârfolyammal szâmitott da az 1881. dvi No- 1 
vember 1-dn 3333. szâui a. kelt, igazsâgiigyminiszteri reudelet 8. §-aban 
kijelolt dvaddkkdpes drtekpapirban a kikiildott kezdlu-z letenni, avagy 
az 1881: LX. t. cz. 170. §. eitelmdben a bânatpenznek a birdsâgiiâl 
elolegea elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervduyt âtszolgaltatni.

Kelt Brassdban, 1887. dvi Augus. hd 1 napjan a kir. tdr- 
vdnyazdk mint tkkvi hatosâg.

Deesi, Jakab Alajos,
elnok. jegyzo.

— 52~1887‘ Concurs u.
Pentru ocuparea postului de învățător Ci la sodla cofesională 

gr. cat. din comuna Runcu, în vicariatului Năsăudului, prin aedsta se 
escrie concursă.

Emolumentele suntfl: salarii anualii de 200 fi. v. a., cuartirâ li
beră și 4 orgii de lejnne de focă.

Doritorii de a ocupa acestă postă au sd-șl aștdrnă concursele bine 
documentate cu testimoniele de cualificațiune din limba română și ma
ghiară adresate subscrisului senată, până în 28 Augustă 1887 st. n’ 
în care <}i după amdtjî se va țind și alegerea.

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

Președintele:
Teodoră Dumitru, Ștefană Puica,

preoții loc. gr. cat. notară ad hoc. 2—3

SE PRIMESCE.
Ună studentă absolută de gimnasiulă inferioră (4 clase 

gimnasiale) se primesce în condițiuni favorabile ca elevă farmacistă în 
farmacia dela Sfânta Treime în Fâgărașă. Se cere să cundscă 
limba română și germană ori ungurdscă.

Ricliard Gleim,
farmacistă în Fâgârașă.

MersulU trenuriloru
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-JLra«lfi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.
T.-

PredealA-Budapesta Budapesta—Predealii Teiușft- Aradft-Budap«sta Budapesta-Aradft-TeiușA.

BucurescI

Predaklb

Timișă

Brațovă 

Feldibra 
Apatia
Augustiuă 
Homorod ă 
Hașfaleu

Trenă 
de 

peraăne

(
(

(
(

(
(Sighițira 

Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiați 
Aiudă 
Vin(ula de 
Uiora 
Cscerdea 
fihirisă 
Apahida

Cluția 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsirbely 
Venetia-OrăȘii 

( 
(

susă

t 
V

Oradia-mare

P. Ladiiy
Sgalnok 
Bada-peata

Viena

Notai

Tren l‘ Trenă I Trenă 
Accelerat omuibua omul bun

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

7;30
1.14

Tren Trenu Trenă 
de

| persane

Trenă
de pers, accelerat de peri.

Tr«ufi 
omuibua

.Trenă 
omuibua

Trenă 
de peri.

Trenă de 
persâne

Trenă de 
peradne

Trenă 
de peradne

Trenă 
omnlhrii

9.12
9.35

10.12
1.45

i

6 01
6.19

7.12
7.41

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

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

2.32

Trenu 
de 

pereone

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

”ăoo

Trenă 
de 

peradne

10.50
1.33
4.24, 3.29
10.0b| 6.33

“2715 —

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Lailăny
Oradea mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagă 
Vadu 
Bratca 
Buci a 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
G1 ârbău 
Nedișu

Cluția

Apahida 
Ohiriț 

Cneerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiață 
Crăcjunelă 
Blașă 
Micăsasa 
l'opța wit 
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Sigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustiuă 
Apatia 
Feldiâra

Brașovi
Timișă

t

( 
(

susfl

(. 
(

Fredealâ

BucurescI

( 
(

Orele de nâpte sântă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovfi

2 02| 5.47
4.12 7.11

11.00
1119
12 33

1.01
1 11
1.18
1.05
1.46
2.25
2 50
3.03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42
6.01
7.27
8.08
8.36
9 06
9.46

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

5.37

6.20
6.47

11.30

' i
__ I

7.40f 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.C5

6.S0I
6.38

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
4.32
5.02
6.53
7.43
823
9.02
9.52

TeiușA 
Alba-Iulia
Vințulă de 
Șibottt
Orftștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branielea 
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conoptt 
Radna-Lipova
PaulișO 
Gyorok 
Glogovață
Arad O
Szolnok

joșii

11.24
11.59 
12i30

1.01
1.32
2.32
2 52
3.23
3.55
4.08
4.25
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42

I

3.00
3.59
4.22
4.51
5.18
6.16

6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10 27
10.42
10.58
11 25
12.31
4.5«
5.12

Budapesta
Viena

9.17
2 32

Viena
Budapesta
Sxolnok
AradA
Glogovață 
Gyorok 
Paulișii 
Radna-I.ipova 
Conopă 
Bârzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada 
Ilia
Branielea 
Deva
Simeria (Piski, 
Orăștiă 
Șibotti
Viuțulfl de joșii 
Alba-Iulia 
Tei ușă

( 
(

11.10
8.20

11.20
11.35
4.30
4.43
5 07
5.19
5.41
6 09
6.28
7 25

8.01
8.34
8 55
9.19
9 51

10.35
11.11
11.43
12 18
12.36 

, 1.29

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Arad0-Tiafiiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă 
omuibua

Trenă de 
parsdna

Trenu 
mixt

Trenă de 
peraâne

Trenă 
nmnlhni

Trenă 
mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 2.42
AradulQ nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.26
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — »— Banița — — 8.40
Tlmfșdra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

Timișdr a-Arad ft Petroșent—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraâne peradne amnibua d« peri. qmnlhni Hllxt

Timișâra 6.25 __ 5.00 Petroșeut ___ 6.10
Merczifalva — — — Banița — — e.53
Orczifalva 7i.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8-.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Arad* 9.27 — 8.17 Simeria — — 10.31


