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De unii timpii încdee ferbe 
£rășl în partea de dincolo a monarchiei. 
niulțăinirl și neînțelegeri de totii felulii esii 
nou la lumină, ntai multil ca ori când sub 
anaugurată de actualulii cabinetii Taaffe.

Ce să fiă causa acestei aparițitini ?
j vorba numai de nemulțumirea 

___ __ I, luerulu ar fi mai ușorii 
Germanii voru să stăpânâscă acolo,

și clocotcsce
Ne
din 
era

Dăcă ar fi 1
Gernianilorîi austriacl 
de înțeleșii. C 
cun> stăpânescii la noi Ungurii, și de6rece acăsta 
de multCi nu o mai potu face, e naturală că nu 
suntă nicidecum împăcațl cu mersulu lucruri- 
lorii.

Ar crede omulă însă, că celă puțină rivalii 
Gernianilorîi, Cehii să fiă mai împăcațl cu gu- 
vernulă actuală, care mereu a pretinsă că voesce 
să-i mulțămăscă și să-i scutăseă de asuprire din 
partea Germaniloră.

A și mersă, cum a mersă, până acuma cu 
mulțămirea și cu scutirea de pe o di pe alta, 
der a mersă mai multă așa, că guvernulă le 
promitea mereu Celiiloră câte unu bou, le dedea 
însă numai câte tină ou.

Acum s’a înfundată vulpea ’n sacă. In sî- 
nulă ministerului, poreclită de împăcare se află 
unu bărbații germană care, fiindă chemată să 
conducă importantulă resortă ală culteloru și in- 
stritcțiuuei publice, pare a-șl fi propusă să con
tinue și în cabinetulă Taaffe vechia politică aus
triacă, care dă naționalități loră întotdăuna pră 
puțină ca să pdtă trăi și pră multă ca să pdtă 
muri.

Acestu ministru a făci tu (Jilele acestea Ce- 
hiloră una din cele mai neplăcute suprinderl pu- 
blicândă ună plană ală său școlară, în care des 
copere, sub titlulu de „Dislocațiă teritorială a 
șcdleloru medii,“ intențiunile sale de a pune sta
vilă îmulțirei șcdleloră medii, subvenționării loră 
din visteria publică și trecerei loră în adminis
trația statului.

Este o energică și periculdsă operațiune ce 
voesce să o facă ministrulă austriacă de culte 
și instrucțiune l)r. Gautsch. Elă declară că șăse 
scdle medii cehice n’au nevoiă de classe superi- 
6re și retrage subvențiunea de stată pentru vii- 
toră dela două scdle medii cehice. Despre alte 
nouă scble medii cehice declară ministrulă că 
suntă superflue, că ele numai îmulțescă contin- 
gentulă proletariatului, și i)ice că guvernulă, ne
cum să le ia în administrația statului, nu le va 
subvenționa cu nici unu bană.

Acăsta era pră multă ca să nu deștepte o 
adâncă indignare în sînulă tuturoră Celiiloră. 
„Vetji deră, poporu cehă, — esclamă „Narodni 
Listy“ — care este răsplata, pentru că repre- 
sentanții tăi au adusă guvernului servicii în cursă 
de optă ani. Luarea scoleloră medii cehice în 
administrația statului a fostă unulă din acele mij- 
16ce cu care ne-a ademenită de câteva ori gu
vernulă, acum însă, după ce acestă guvernă 
șl-a ajunsă scopulă cu ajutorulu nostru, a pusă 
pe d. Gautsch să distrugă cu mână nemildsă 
ultima ilusiune a acelora, cari încă totă avâu în
credere în guvernulă actuală.“

Și’n adevără cam așa trebue să stea lucrulă, 
cum tjice organulu numită alu lui Gregr, căci 
ătă cum se esprimă și ună organu ală partidei 
lui Rieger despre măsura cea mai nouă a mi
nistrului de instrucțiune:

„Poporului cehă — <jice „Politik“ dela 3 
Augustă — îi e șcbla mai scumpă decâtă ori și 
ce; elă vede într’ânsa mândria sa și basa vii
torului său. Pe când pentru conlocuitorii noștri 
germaDl s’au înființată în cursulă aniloră o mul
țime de șcble secundare din visteria statului, 
fără considerare dâcă an rațiune de a fi ori nu, 
și fbrte adeseori cu scopulă espresă de a sprijini 
germanisarea, pe atunci s’a lăsată cu generosi-

tale în sarcina poporului boemă, de a înființa și 
susține șeblele de lipsă medii din propriulă său 
buzunară. Comunele boeme și-au impusă cele 
mai mari jertfe în speranța, că statulă cu tim- 
pulă îșl va cunbsce datoria de a lua aceste in
stitute în propria sa sdministrațiune. Cu primirea 
în administrația statului a mersă, ce e dreptă, 

__ ___ __  ~ concesiune, 
ilbcă unulă său altulă din institutele cehice erau 

dâcă li se

rnhii, au sosită la Varșovia pentru a se înțelege cu sta- 
lulă majoră ală generalului Gnrko, privitoră la ună răs- 
boiu, care devine din ce în ce mai probabilă.

rău de totu și trecea de o mare

primite în administrarea statului ori 
dedea o subvențiune câtă de mică.

„La începutulă erei de față — continuă 
„Politik“ — credea poporulă boemă, că dispro- 
porțiunea cea enormă ce esistă în cele școlare 
spre paguba lui se va delătura încetul u cu în- 
cetulă și că statulă va lua asupră-și ună șiră 
de scble comunale și va înființa și altele nonă. KT- . *Ne mângăiau din ană în ană cu aceea, 
nanțele stau rău, pănă când ătă că vine 
Gautsch și respinge în modă sumară și 
tbte dreptele pretențiunl ale poporului 
Ba ne scurtăză și puținulă ce-lu avemă.“ 

noștri să înțeldgă de ce Cehii 
primâscă în administrația statu
ie reamintimă că în Austria sta- 
visteria sa nu numai scble ger- 
scble naționale.
__ _____ 1 crede că statulă a

t6te dreptele pretențiunl ale poporului

că fi
ef-nul u 
br usc ti 
nostru.

Ca cetitorii 
doiescu sâ li se 
lui scblele lorii, 
tulii susține din 
mane, ci și alte

Ddcă ministrulă Gautsch (__d„ ......   «
făcută pănă acum deja pre multă pentru șeblele 
cehe, se află într’o rătăcire din care se pbte 
deștepta într’ună modă ce nu i va veni nicide
cum la socotblă.

Deja se manifestă mare amărăciune între Cehi 
și în curândii deputății loru vorii sta față cu d. 
Gautsch cerendu-i seină de modulă cum înțelege 
elă a împăca și promova deopotrivă interesele 
tuturoră naționalitățiloră, prin urmare și ale Ce- 
hiloră.

Trebue să recunbscemă, că Cehii se pricepă 
altfelă decâtu noi să facă a li se respecta drep
turile și a li se ’mplini postulatele loru. Ei adre- 
sbză acum ună „memento" guvernului și de si
gură că avertismentulă nu va râmând 
pe hârtiă.

SOIRILE DILEI.
Pagubele pricinuite prin inundări, anume prin inun

darea Mureșului și a Crișuriloră în anulă acesta, s’au 
consistată și s’au publicată. In comitatulă Aradului au 
fostă inundate 52,895 de jugâre de pământă, aparținâ- 
tdre la 105 comune Din aceste 37,116 jug. suntă pă
mânturi arătâre și 15,778 jug. păduri, fânațe și pășuni. 
Paguba totală este estimată cu 640,351 fl. Mai mare 
a fostă paguba dealungulă Crișului-albă, unde sâmână- 
turile mai mulloră comune au fostă distruse cu tolulă. 
In comune unde apa s’a trasă curendă, paguba este 
mai neînsemnată. In totală paguba este fixată cu 12 fl. 
30 cr. de jugâră. Ajutoră materială s'a dată numai co
munei Boroșiniu, unde apa a distrusă și proprietățile 
intravilane. Aici au fostă distribuite 600 pani și 400 fl. 
in bani. Intre locuitorii cercului Chișineu se voră dis
tribui 2500 fl. dăruiți de contele Wenkheim. Locuito- 
riloră din comunele Totvaradia și Govoșdia s’au împăr
țită din partea ministerului de agricultură 15 măji de cu- 
curuză de sfimență pen'ru a sâmâna din nou pământu
rile înecate. De totă au lostă distruse sâmănăturile pe 
455 jug. ale comunei Micălaca, 307 jug. ale comunei 
Mândruloiă și 1066 jug. ale comunei Pilulă-Mare. 
celelalte comune paguba este mai multă seu mai 
țină mare.

—x —
Camera advocațială din Clușiu are de gândă, 

de asemenea să se represenie înaintea Maiestăți! 
prin delegați imbrăcațl în costuma naționalii 
— Va crede Maiestatea Sa, că se află în

—x—

numai

In 
pu-

Gestiunea bulgarii.
Din Constanlinopolă se comunică (Țarului 

,Presse“, că ambasadorulă austro-ungară Calice 
Sâmbătă o înlrevorbire cu Marele Viziră asupra 
riloră turco ruse privitore la cestiunea bulgară.

vieneză 
a avută 
tractă- 
Calice 

declară, că Auslro-Ungaria ca o putere tare interesată în 
acestă cesliune trebue să ia parte la aceste fractărl. Ma
rele Viziră răspunse, că pănă acum nu s’a făcută nimica, 
der că P6rta, înainte de a lua o hotărire, va consulta pe 
Austro-Ungaria.

Mai departe se anunță, că Pdrta a primită din 
Viena ună lungă raportă despre modulă cum cugetă con
tele Kalnoky asupra situațiunei politice orientale. Rapor- 
lulă termină cu asigurarea, că Austro Ungaria consideră 
interesele sale ca legate cu susținerea integrității terito
riale a Turciei europeue. Câtă timpă monarehia nu va 
Ci încurcată intr’ună mare răsboiu, — care deocamdată 
nu e probabilă — nu va suferi ea nici o încălcare a 
acestei integrități din partea slateloră balcanice.

Râsboiu apropiata.
„Indăpendance Belge“ primesce din 

șovia urniătbrea telegramă:
In Polonia lolă lumea crede în ună răsboiu

E cestia numai de eâ- 
cfl regimentele de arti-

piață intre Rus*a  și Germania, 
leva 
leriă

V tir-

apro-

mărită cu 8000 de 6

luni. Ceea ce e sigurii e
rusă s'au îndoiții.
Garmsdna din Varșovia s’a 

meni; 12 regimente nouă de cavaleria au sosită in Polo
nia in limpulă lunei Iulie și se anunță sosirea a 18 re
gimente de cazaci, care procură imperiului 74,000 omeni 
cavaleria neregulată.

Doi generali, membrii in statulă majoră ală Ța-

ca 
sale 

ungureștii. 
vr’ună teatru ,

Despre ună nou actă de brutalitate polițienescă un-
gurescă comunică „Zombor âs Videke“. Servitorulă unei 
firme comerciale din Zombor, certându-se cu ună polițistă, 
fu arestată și din ordinulă căpitanului poliției bătută cu 
latulă săbiei așa de tare, încâtă bietulă oină va avă ne
voiă de celă puțină 14 dile ca sâ’șl vindece ranele.

—x—
Ministrulă Trefortă a »pricopsită“ 'pe protopopulu 

gr. or. Nicolau Todoranit din Cetatea de ,baltă cu 100 
fl. și pe preoții : Nafanailă Oprea din Crăciunelulă ro
mână cu 80 fl., Nicolau Manovicî din Kesztler cu 68 fl.; 
apoi cu câte 50 fl. pe preoții • Nicolau FcketicI din 
Bacna, Ioană H iller din Seplaculă Târnavei, Ioană Ve- 
teșană din Capâlna superioră, Zahariă Sasă din Blășelă, 
Ioană Mihailă din Deișdra, Georgiu Șioneriu din Sas- 
chisdă, Nicolau Coco.șiu din Șinca-mică, Teodoră Hâr- 
țogă din Noulă (Alba-inlerioră), Dionisiu Chendi din Șa- 
roșu, liie Terlilă din Vurmlocă, Dănilă Constantinescu 
din Varfalâulă română Gregoriu Trifă din Vecerdă, Mi
hailă Hollerga din Megirei, Nicolau Pandrea din Gireșulă 
de josă, Ioană Dorea din Ibișdorf, Nicolau Moldovană 
din Verd, Ștefană Cosma din Preșmeră, loai himă Manta 
din Crișă, Vincențiu Popovicî din Reehișdorfă, Alexandru 
Comșa dn Cuieșdă, Vasiliu Isailă din Giertană, Georgiu 
Axente din Tăblașă, Nicolau Vladă din Istina (Stâna), 
Ioană Coeoradu din Mergindelă și Nicolau Dobre din 
Heidorf. — Tristă pomelmcă acesta, mai alesă deeă ne 
gândimă că a venită după alegerile dietale. Fără voiă 
primimă impresia, că aci e vorba de bacșișuri pentru 
serviciile prestate guvernului la alegeri, mai alesă când 
vedemă în fruntea celotă premiațl pe părintele Todoranu, 
ortaculă grofului ungurescă Hallcr. li asigurămă că Ro
mânii îi voră ține minte.

—x—
Cetimă în „Unirea" din BucurescI: „D-ra S. Bil- 

cescu, fiica d-lui Bilcescu, directoră la Banca Națională, 
a trecută cu destulă succesă ală treilea esamenă la fa
cultatea de dreptă din P.irisă, obținândă numai bile albe. 
D-ra Bikescu a fostă cu căldură felicitata de membrii 
din juriu.

— x—
Soirea ce amă dat’o erl despre găsirea cadavrului 

unui copilă de 9 luni în scorbura unui bradă lângă Tuș-
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nadă, o complectămă adăogândă, că sârmanulă copilă 
avea mânile legale la spate și era îmbrăcată n.imai cu 
o cămășuță. Spurcata de mumă-sa l’a băgală în scor
bură unde a murită de fonie după 4 <jile de chinuri — 
cum opinâză medicii Bănuită de acăstă crimă e fosta 
servitOre în Brașovă, Boris Gergely.

—x—
In 1886 s’a esportată din țările corOnei ungare 

ficatu de gâscă în sumă de 158,685 11, Mai multă se 
consumă în Viena.

—x—
In lioșia s’a deschisă o nouă stațiune telegrafică 

unită cu oficiu poștală, cu serviciu de di mărginită.
—x—

După soirile ce le avemă din Borsecîl, âspețî euntii 
fârte mulți de rândulă acesta, așa că nu se ține minte 
să fi mai fostă vr’odată atâția. Suntă mulți Ospețl din 
Moldova.

— x—
Toți focarii „Lloydului ausiro-ungară“ s’au pusă în 

grevă deărece administrațiuuea Lloydului a luată măsuri 
de economia, ce nu le convine focariloră.

Agitațiuni contra liuibei române.
Amă împărtășită cetitoriloră noștri, că foile din 

Clușă s'au cătrănită rău, pentru că capelanulă gr. or. 
de acolo a cțiisO cătră ună funcționară dela primăria, 
care cerea să-i predea actele in limba maghiară: „o să 
invățațl voi câtă de curăndă și roinânescel*  Era dâr 
vorba de [o părere particulară a d-lui capelană luliu 
Hoșeseu. Cu lOle acestea „Kolozsvâr*  o trase în dis 
cusiune publică, folosindu-se de limhagiulă cunoscută, 
teroristică și obrasnică, cu care este obicinuită acestă 
fOiă. Fiind-că „Kolozsvâr*  s’a acățată cu acestă prile- 
giu și de protopopiatul gr. cat. din Clușă, capelanulă 
gr. cat. de acolo, Basiliu Podobă, i-a adresată o intâmpi 
naie. In acâsta d-lă Podobă se provOcă la articululă 
de lege 44 din 1868, care asigură oficieloră bisericesc! 
dreptulă de a se folosi de limba loră propriă ca limbă 
de administrațiune. Decă insă autoritățile n’ar vre să 
bage in semă legea, ci ară asculta sfatulă ilegală alo 
lui „Kolozsvâr11, decă n’ară vre să primescă actele ro
mânesc! și ară recurge contra acesta pănă la guvernă, 
atunci — (Jice dlă PodObă — nu s’ar întâmpla alta, 
decâtă că respectivele acte ară rămână netrimise. Ună 
asemenea casă îi s’a întâmplată d sale anulă trecută. 
Ună funcționară făcută ungură cu timbru de 50 cr., a 
respinsă un actă, fiindă că era scrisă în limba română 
și actulă a rămasă netrimisă. Nu i destulă că li se 
ceră preoțiloră se estrădea gratis acte oficiale, der se 
poftesce încă să le traducă pe unguresce, să traducă 
chiar și estrasele matriculare.

Dâr nimeni n’a autorisată pe preoți să fiă și tăl
maci, mai alesă că acestă oficiu este împreunată și eu 
mare răspundere. Nu acela e patriotă — c}* ce in *' ne 
d-lă Poddbă — pe care mereu ilă autjt esclamândă: 
„Elă că vorbesce românesce, loviți-lă, nu-lă lăsațî!«. ci 
acela, care scie să respecteze dreptulă deaprOpelui și să 
iubăscă în adevără țâra sa.

La acăstă întâmpinare răspunse •Kolozsvâr*  cu 
grobianitățl, cu cuvinte ca: ignorantă, omă prostă, fără 
crescere etc. S’a amestecată in certă și •Ellenzâk*.  
Acum se încercă d-lă Poddbă a se apăra printr’o a 
doua scrisOre publicată în «Kolozsvâr*  contra a'acuriloră, 
ce din nou i se facă. A cjisd .Kolozsv.“ că numai de 

aceea a publicată declarnțiunea dintâiu a d lui Podobă 
ca să dovcdescă «cu ce puțină modestia se crcscă elevii 
din preparandiile române*.  La acesta observă d. PodObă 
că dânsulă șî-a câștigată cultura in școle ungurescl. 
Scrisorea șl-o finesce cu următOrele cuvinte: -’MI pare 
rău că adevărata cultură au înlălurat’o așa de tare Un
gurii cei noi de 50 cr., încâtă orice omă cu bună semță 
se infiOră de ea. Nu e cultură a persecuta pe alții, a-i 
ataca prin loi și pe stradă, pentru că vorbescă, cetescă, 
și șl petrecă in altă limbă. O cultură ca acâsta nu ne 
trebue! Țineți-o pentru l)-vos(ră!«.

Noi rămânemă la vorba nOstră Păcală de ostenela 
ce șl-o dă d PodOhă de-a convinge pe cei dela „Kolozsvâr*!  
Tălarulă de l’ai sufla cu aură, iotă Tătară rămâne.

Spaime „patriotice41.
Despre prelinse agitațiuni panslaviste în districtulă 

bisericescă evangelică Alba-regală-Comorn scrie .patrio
tica fOiă .Fejervary Hirbip’:

• Deja de câtva timpă preotulă ev. George Martyenau, 
cap lanulă ev. Ludovic Novomesky și învățălornlă ev. 
Iosif Bartos din comuna Oroszlany se ostenescă a de- 
moralisa poporală prin agitațiuni dușmane Unguriloră. 
Din cercetarea ordonată de districtulă biseriees :ă, în 
urma denunțărei sub-invățătorului luliu Pohanka, resultâ, 
că preotulă Martyenau de tjeci de ani a falsificată de pe 
amvonă cuvântulă Ini Dumnezeu prin agitațiuni nepa- 
triotiee, că învățătorulă Bartos în șcOlă inveninâzî ini 
mile copiiloră cu tendințe panslaviste și capelanulă No
vomesky rgiteză chiar în publică fără nici o sfielă, Cei 
trei agitatori au fosiă puși pe temeiulă cercetării făcute 
înaintea unui tribunală bisericescă, unde advocatulă pan 
slavistă Mateiu Dala s’a însărcinată cu apărarea loră și 
s’a nisuită să do'edâscă îndreptățirea mișcărei pansla- 
visle. Cu acestă afacere se ocupă acum convenlulă dis
trictului bisericescă Alba-regală-Comornă întrunită ac
tualmente în Alba regală sub presidiulă inspectorului ge
nerală br. Desider Pronay. Despre pertractare este deo
camdată numai atâta cunoscută, că seniorulă l'aniil 
lanko încercă în raportulă său să slăbâscă acusațiunea, 
pe când mai mulți membri ai conventului se esprimară 
forte aspru contra ugltațiuniloră încriminate. Decisiuni 
încă nu s’au luată în acăstă afacere*.

Caracteristică e că. dc câte ori .voinicoșii patrioțL 
suntă cuprinși de spaima , agitațiuniloră antiungurescl’, 
niciodată nu spună in ce constau acele agitațiuni, nici
odată nu suntă in stare se arate fapte. Asemenea dese 
spaime «patriotice*  sunt cea mai viuă dovadă de consciința 
ce o au «patrioții*  de o parte despre slăbiciunea loră, 
de altă parte despre oedreptățirile ce le suferă din par
tea loră Nemaghiarii. Suntă remușcările consciinței loră, 
fără insă să se gândescă la vre-o îndreptare.

Esposiția slovacă din Turoță-St.-Marton.
In 3 Augustă s’a deschisă în Turoță-St.-Marton es

posiția industrială a femeiloră slovace, întocmită de reu
niunea femeiloră „Zivena“. Totă acea 4’ a fostă hotă- 
rită și pentru adunarea generală a acestei reuniuni.

încă în 2 Augustă au sosită in Turoță-Sf-Marton 
vr’o 1000 de Ospețl din comitatele de susă, din Boemia 
și din Moravia, și se mai așteptau pentru diua deschide 
rei numeroși Ospețl ruși și boemi, pentru primirea cărora 
s’a pusă la cale întocmirea unui conductă cu torțe.

Foile unguresc! accenluăză — pare că cu spaimă 

— cresenla în orașă a lui Hurban bătrânulă, a lui Hur- 
ban tinărulă, a lui Thurzo și Mudrony pe cari ii numescă 
ele : matadorii panslavișll.

Esposiția e lorte bogată, 13 comitate au luată parte 
la ea, chiar și muieulă industrială din Olmiitz s’a îm
părtășită cu 2000 obiecte. Se <}ice că esposiția are să 
formeze mai târtjiu basa pentru ună museu industrială 
slovacă.

Era vorba ca la banche’ulă din rjiua deschiderei să 
s! facă și enunciațiunl politice și anume — după cum e 
informată „B. 11.“ — Hurban bătrânulă să desfășure ună 
formală programă politică.

Esteriorulă orașului oferă ună tablou interesantă și 
plină de vieță, In tote cercurile domnesce o disposițiune 
ridicată, sărbătorâscă.

Bieții „patrioțl“! Ce n’ar fi dală ei, numai să nu 
fiă slovacă esposițiunea ș: să nu fiă Hurbanl p’aeolo! 
Dâr, suntă pre acri strugurii, a (JisO vulpea.

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

(Urmare.)
Fabrica de zăhară fiindă întemeiată încă pe la 

anulă 1835, nu oferea nimică de interesă, ca și orl-ce 
fabrică de sistemulă vechiu, ba din contră, la unele din 
mașinele vechi făcându-se ore-carl reparaturi și adaptări 
după sisteme nouă și adăugăndă și unele mașini nonă 
ie-a încurcată astfelă, încâtă nu e nici fabrică nouă și 
nici vechiă, ba au ocupată totă locuia astfelă, încâtă 
ah a ai unde să te învârlescl și prin urmare sufere in- 
tregă aparatulă din lipsa de spațiu.

Acum, aruncândă o privire asupra tuturoră clădi- 
riloră moșiei, vomă 4'ce că afară de fabrică, tote suntă 
elegantă și solidă (Țdite, că tdte suntă la loeulă loră. 
numai cât suntă o sarcină InspăimântătOre asupra moșiei, 
pe care o împovăreză inlr’ună chipă cu lolulă peste mă
sură, pe când cu j imătale capitalulă întrebuințată ar fi 
putută face clădiri destulă de bune, cari să facă același 
servițiu.

Acjl a'ele moșii luerâză cu folosă mai mare, cari 
au mai puține spese și amortisărl cu clădirile și repara- 
turele. Clădirile pentru economia suntă totdeuna inven- 
tarulă rnorlă, care ca atare nu aduce nici ună venită și 
suntă numai ună rău necesară de care nu te poți lipsi 
trebue să-lă păstrezi D'aceea in timpulă din urmă in 
unele locuri din Germania, Boemia ș. c. I. chiar și la 
proprietățile mari nu numai că au părăsită șurile, ci 
chiar și grajdurile și în loeulă celoră dintâiu se ajută cu 
stoguți și clăi, er in loeulă celoră din urmă au con
struită nisre grajduri ușOre, nisce poiete de nuiele pe 
cari tomna le asvârle și bată cu glii și pământă, er în
colo suntă ca șurile săsesci din Ardeală, pe nisce stâlpi 
de lemnă, cari portă vânturile și căpriorii, și acoperite 
cu paie seu trestia. In aceste poiete gunoiulă rămâne 
tdtă ierna seu chiar anulă inlregă sub vite, făcându-.și 
acolo fermentația completă.

Metoda acâsta de preparatulă gunoiului, de a lăsa 
gunoiulă sub vile timpă îndelungată, nu numai că este 
cea mai ușOră, ci și cea mai rațională și mai perfectă 
între iote: prin ea se absorbe in paie și așternută totă 
udulă, se amestecă bine materiile solide cu cele fluide, 
se produce mai multă și în continuu fiindă bătucită de 
vite, nu pole intra aerulă în elă ea să lă descompună, 
precum nici ploin și nici sOrele nu-lă potă spăla și des
compune. C’ună cuvântă, de pierderi aci nu pole fi

FOILETON U.
(21)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană 8. Sparlali.

VI.
Unde vedemu er pe Pietro.

— Bunăsâra, Rinaldini! 4lse o voce.
— Bună săra, Felice Badoer, răspunse o altă voce, 

care părea că ese din fereslra unde să rrejimase tânerulă.
Ferâstra se închise la locă și Ricardo aucjî ună 

cântecă veselă pe sub Vechile-Procurațil. Inchipuindu șl 
că stăpânulă lui se întorcea la gondolă, Bicardo se gă
tea s6-i apuce înainte. Insă cânteculă veselă se stinse 
deodată într’ună țipătă de durere și gondolierulă au<|i fOrte 
bine ună corpă căijând greu.

— OmOră cineva pe siăpânulă meu 1 tpse Ricardo.
Și fără să se mai găndâscă alerga in direcțiunea 

de unde venea sgomotulă. In fuga Im se isbi peptă in 
peplă cu ună omă, care fugea in partea de unde venea 
Ricardo. Gondolierulă ilă apucă de gâtă.

_  Mișelule I ai omorifă pe stăpânulă meu, pe no- 
bilulă Felice Badoer! strigă elă.

— Da, este adevărată, pe elă l’am ucisă! Insă eu 
sunt numai unealta altora mat puternici decâtă mine! 
dise omulă.

— Ai să spui vorbele aceste Avogadoriloră! 4ise 
Ricardo stringândulă mai tare.

Făcură câțl-va pași in tăcere, gondolierulă împin- 
gândă inainte’i pe ucigașă, când acestea 4'se eu 0 voce 
care făcu pe Ricardo să tresară:

— Te-ar lăsa inima să piercjl p’ună vechiă prietin?
— Dâr cine ești? întrebă Ricardo apropiindu șl o- 

brazulă d’ală mișelului. — Pietro! dise gondolierulă cu- 
noscându-lă. A ! ai noroeă că ești tatălă Fiamettei mele, 
tâlhăriile.

Și’iă îmbrinci și ucigașulă se rostogoli la câțiva 
pași mai departe, pe urmă fugi spre loeulă unde trebuia 
să fie cadavrulă victimei. Dela palatulă ducală și veni
seră 2—3 omeni de gardă cu masalalele aprinse. Ri
cardo s’apleiâ iute peste corpulă nenorocitului lui stă
până. Insă îndată ce-i putu vedea obrazulă dele ună 
țipetă de spaimă.

Omulă ucisă nu era Felice Badoer.

VII.
Logodna.

Sehitulă Feteloră nobile, unde trebuia să șaijă Ve
neția pănă in <)tua căsătoriei sale cu Felice Badoer, nu 
era o mănăstire propriu disă, era mai multă o casă pri
vată unde patrie,anii Veneției își trimeteau fetele ca să 
ișl isprâvâseă cducațiunca. De aceea ună stabilimentă 
de felulă acesta, care nu ținea de nici ună ordină reli- 
giosă, nu pută fi supusă asprimei reguliloră conven- 
tuale.

La sehitulă Feteloră nobile erau salone de primire 
ca și in cele dintâiu palate din Veneția, între alte lu
cruri lumescl, dincolo de zidulă schitului, erau aparta
mente reservate persâneloră laice, puse de stariță la dis- 
posițiunea mumeloră când iniâr<Țau In Padova și când 
scoborau Brenta și treceau lagunele nâptea.

De când cu cele din urmă întâmplări pe cari le 
amă povestită, fiica Adriatieei locuia singură cu Fia- 
metta în cela mai bogată din apartamentele acestea. 
Salonulă celă mare unde ședea Veneția de obiceiu, avea 

vedere pe «âmpiă. Brenta curgea aprope pe sub feres
trele sale și malurde’i șerpuitOre erau acoperite dela 
Padova pănă la mare cu case așa de cochete și așa de 
multe, încâtă dedeau prejmei orașului ună aspectă de 
veclnică serbare.

„Dâră nu ne-ar asigura, tradiția că Dumnezeu a 
pus paradisul pământesc in Asiâ, ași crede că n’ar fi pu
tută fi pusă în altă parte decâtă pe terilorulă Padovei!*  
a disă impâratulu Constantină Paleologulă.

In dimineța aceea Veneția sta, ca de obiceiu, ră
sunată în câte intr'o terestră a salonului apartamentului 
său, uitându-se fără să o vatjă la trumdsa panoramă care 
se desfășura sub ochii săi și căreia Veneția îi slujea de 
orisontă. Imprejurulă ei Fiamella sărea de ic! colo fOrte 
grăbită.

Camerista Veneției întindea pe mobile rochii de 
mătase cu fire de aură, fuste de brocart, mantale de 
catifea, corsage scânleetore de mărgăritare, colane (salbe) 
de pietre scumpe unde părea că s’aprinseseră tote ratjele 
unui sore de Orienta, bijuterii ciselate artistică, tote a- 
cele minuni dc toaletă pe c rl Felice Badoeră, cu ajuto- 
rulă noilui său prietină, podestatulă Martinengo, putuse 
să le adune cu mari cheltuell.

Fiametta, adevărată fiică a Evei, mânca cu ochii 
tote lucrurile acestea frumâ^e pe când le așetja în or
dine simetrică Când fuse lolulă pe gustulă său, se în- 
lorse căită tânăra’i stăpână și-i cjise:

— Le-am așetjată. Acum signora n’are decâtă să 
alâgă toaleta pe care să o îmbrace în 41U® ântâiă a lo
godnei, adică atjb

— Totă una’ml face; vomă vedea,... mai târziu! 
... răspunse Veneția dusă pe gânduri.

— Dâr am onOre să spună incă odată signorei, ci
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vorba, și deci ea lâștigă din <e in ce ună terenă mai 
mare. Singura condițiune e ca giajdulil să fiă bine venti-

și ca eslele să se polă rădica pe unii stălpă seu 
scripețo, după cum se rădică și gunoiulă.

Ușile la aslfelă de grajduri sunlil fărte mari, ca 
nisce porțl, incflfii — rCmânendă ierna îniregă gunoiulă 
sub vile — la căraiulă gunoiului intră deodată eu ca
rele in grajdă, încarcă gunoiulă de sub vite, și 10 ducă 
deadreptulfl pe arătură. Lă-ândă iu acoperișă una seu 
mai multe găuri, vitele au destulă ventilația, precum și 
pămentulă rădicată pe lângă gardă Ie seutesce în destulă 
de ploie și de frigă, ba chiar și pămenlnhl absărbe amo 
maculă și accidulă nitrică ce se desvoltă in grajdil și 
primăvara luată fi.ndă dela gard și tinsă pe arătură fără de 
a mai ave lipsă de gunoiu, elil dă nisce râde fărte îm
belșugate. La ună atare grajdă seu poiată tolulă e că e 
ieftină și face totă atâtea și totrt așa de bune serviții 
ca și grajdurile cele mai scumpe și mai elegante.

Fiindă că se dice că cifrele vorbescil, dăcă calcu- 
lămil numai capitalulă ce au costată clădirile economice 
din Klein Wanzleben, afară de locuința proprietarului și 
de fabrică, apoi vedemă : grajdulă de cai 32,000 mărci,
2 grajduri de boi, â 30,00'—60,000 măr. î, șura 25,000 
mărci și în fine casa dderiloră câte 1500 mărci de fa
milia. 1500X40=60,000 mărci adecă in totală 177,000 
mărci, numai inventarulă mortă, care nu dă nici ună 
venită ci trebue amortisată. De sigură o sumă înspăi- 
mântătore.

Inventarulă mișeătoră constă din 52 cai, dintre 
cari doi-spre-ijece de luxă, ăr patru-ijeci de mumă 
aceștia totă cai mari de Belgia, fiăcare avea peste 12 
măjl greutate, ăr prețulă loră varia intre 1800—2400 
mărci umilă; mai încolo 600 boi, dintre cari 400 erau 
pentru lucru, ăr 2 0 cei scoși din lucru și puși la în
grășată; 4 vaci cu lapte pentru trebuințele casei, precum 
și vre-o câțiva porci; oi pe timpulă acela nu aveau, der 
cumpără in fiăcare ană prin Maiu, mai cu sămă rase 
de carne Somhdown și Shropshire Rambouillet, le 
îngrașă și le vinde in primăvera viilăre. La cumpă 
rată plătes' ă cu câte 38 fer.ici fontii in vieții — Lebend- 
gewicht — și grase ilil vendă cu <âte 35 fenicl, la care 
insă lâna le rămâne ca proiilă — maja de lână câte 
150- -180 mărci. Boii snntă de rassa Breiler.burg din 
Elveția, ce-i mai mari cei au Nemții ; decă la cumpărare 
în etate de 4 ani — un sunlă destulă de tari, atunci îi 
țină ună ană intrrgă ca să se inlărescă, apoi ii folosescă
3 ani de (jile și in fine ii pună la îngrășată, care ține 
câte ună ană de dile îniregă.

Boii capătă de fiecare pe di câte 12 funți paie — 
jumătate întregi, jumătate tăiate măruntă, — Hakerlă—și 
amestecate cu câte 5—6 funți tăieței de sfeclă de zăliară, 
după ce a loslă eslrasă zăharulă, erna, primăvera și vera 
înăcrite, apoi ună adausă de hrană puternică — Kraft 
futter — constândă din 2 funii turlă de uleiu, 2 funți 
uruială de cucuruză și 2 funți uruiaiă de mazere ori bobă; 
când munca este cu tolulă grea, atunci capătă ună nu- 
tretă mai concentrată, și anume 6—8 funți tăieței de 
sfecle, 3 funți turtă de uleiu, 3 funți uruială de cucuruz 
și 3 funți uruială de bobu. Boii de îngrășată capătă pe 
lângă aceeași mulțime de paie încă câte 5—7 funți tă
ieței de sfecle, 2 funți turtă, 5 funți uruială de cucuruză 
ți 5 funți făină de rapiță — după ce a fostă estrasă ule- 
iu!ă din ea — și ac ăsta le-o dă eu apă în formă de lă 
turl. Caii capătă pe di câte 25 funți ovăsă, 2*/ a Cenți 
uruială de bobă și 2','j funți tărîțe, er in vremea muncei 
grele câte 28—30 funți ovăsă, pe lângă hrana de inlă- 

•> ~_______ __________

*) Ni s’a comunicată de ună călătorii română, care 
l’a culesă din gura Româniloră de pe la Zaicerî in Ser
bia. — Red.

’) cără=sată.

lire — Kraftfutter — și câte 7 funți fenă de livude pe 
di. După spusele proprietarului ună bou ii costă pe di 
câte 3 mărci 50 fenicl, ăr ună cală câte 5 mărci, lotuși 
2 cai lucreză câtă 8 boi. Berbecii — cu deosebire rasse 
de carne — capătă 5 funți tăieței de sfe- lă de zăh-uil, 
15 loțl făină de rapiță, 10 loțl turtă de uleiu, 5 loți lu- 
pini și încolo paie de mazere câte voră să consume.

£tă dăr că proprietarii aceștia țină atâtea c-irecji de 
vite, fără o mână de fenă — căci acei 7 funți de fenă 
ce dau de câteva ori pe ană la cai — la lucru eseep- 
țională de greu — nu merită a fi băgați în semă! Nu 
dau fenă la vite, fiindă că nu au și nu voră să cum
pere, căci atunci unde ar eși cu cumpăratulă de fenă?! 
Ună altă lucru insă am mai putută învăța păn’aci: că 
deși suntil atâtea cirecji de vite, totuși măsura brațului 
și a manei, pe la ei au dispăruta cu totulă și a lăsată 
locuia funtului și lotului. — cântarului — care nu în
șelă niciodată. După câți funți de hrană capătă vitele 
atâta trebue să muncăscă și și muncescă, er pe vitele 
de îngrășată in fiecare săptămână le pună odată pe cân 
tară ca să văjă cum plăteseă nutrețulă .și munca!

Acuma să ne intrebămil : Ore dăcă unulă cu atâtea, 
cirecjî de vite pole să se ocupe și cu îngrășatulă loiă, 
n’ar pută-o laee și ună proprietară mică, care are nu
mai vr’o 6—10 capete de vite? Eu credă că da, și încă 
și mai lesne deărece elă însuși o face și n’are lipsă de 
slugi și străini, pe cari nici capulă nu-i dore de intere
sele economiei lui!! Ore pentru proprietarii noștri de 
turme de oi, n’ar fi mai rentabilă ca după desfacerea 
siăneloră îndată să pue oile reformate la îngrășată, și 
tomna, unde in România și Transilvania cucuruzulă maț 
pe nimică, să le ingrașe, și apoi să le vendă seu espor- 
teze la Conslantinopole seu Italia, decătă să le vendă a- 
tunel când mai numai piele simtă pe ele? Der să tre 
cernii mai departe! (Va urma.)

Raportu polițienescu. — Alaltăeil după amcji un 
făpluitoră, necunoscută încă, a pătrunsă în >0' uitița lui 
Kiss Janos din Seheiu și i a furată dintr’o ladă suma 
de 25 fl.

Eri înainte de amăji s’au confiscată in piața de 
pome 3 hectolitri de p6me necopte (mere și caise.)

Lipsa de apă de beută, ce devenise in timpulă din 
urmă forte simțiidre in Blumăna, se va. înlătura acum, 
deorece s’a constatată că conducerea apei se intrerup- 
sese în partea de josă a Siradei căldărariloră și o parte 
din apă se vărsase in pivnița din casa Jaro.ă.

Convocare.
> Reuniunea învețătoriloră români ort res. din Dis- 

trictulu X (Brașovă) alu Archidiecesei transilvane" iși 
va ține adunarea sa generală Ia 24. 25 și 26 Augustă 
a. c. st. v. in Brașovă. La acăstă adunare să invită 
toți P. T. D-nii membri ai reuniunei.

Programa.
Ședința I. Luni, 24 Augusta a. m. 1. Deschiderea 

ședinței prin presidiu. 2. Apelulă nominală. 3. Rapor- 
tulă generală ală comitetului centrală despre activi
tatea sa în decursulă anului 1886/87.

Ședința II. Luni 24 Augustă p. m. 4. Baporlulă 
cassarului despre averea reuniunei. 5. Baporlulă biblio
tecarului. 6. Raporlulă și raliociniulă comitetului cen
trală despre făia. reuniunei: „Scdla și familia" anulă 1 
și II. 7. Alegerea comisiuniloră revădătore și de scon- 
trare. 8. „Melodica specială a limbei maghiare in scă-

lele poporale române", disertațiune de membrulă I. 
B roșii.

Ședința III. 25 Augustă a. in. 9. Baportulă specială 
ală comitetului centrală asupra temeloră pertractate în 
despărțăminte: .Descrierea ferului", prelegere practică 
pentru anii din urmă ai scdlei primare, și; ,Cum să fa- 
cemă pe elevii din anulă I de scălă cunoscuțl cu no
țiunea .- proposițiune (dicere); desfacerea ei în vorbe, si
labe și sunete?» 10. Discutarea temei prescrisă de M. 
Consistoră archidiecesană din Sibiiu: „Care este causa, 
pentru care grădinile scoleloră nu se sporescă, și pentru 
ce unii învățători, avendă pămentă pentru grădina de 
sedlă, nu-lă cultivă pentru instruirea scolariloră în gră
dinărită, și ce măsuri ar fi a se lua pentru a se da ună 
aventă mai mare în instruirea acestui ramă folositoră?"

Ședința IV. Marți 25 Augustă p. m. 11. Rapăr- 
tele comisiuniloră. 12. .Câteva îndrumări practice la 
propunerea istoriei în scălele poporale", de membrulă I. 
Dariu.

Ședința V. Miercuri, 26 Augustă a. m. 13. Dis
cutarea temei prescrisă de M. Consistoriu archidiecesană 
din Sibiiu: „Care suntă căușele, pentru care absențiile 
școlare suntă pră numărose și prin ce s’ar pută delătura 
acestă inconvenientă împedecătoră de instrucțiunea po
porală?*  14 Stabilirea bugetului pe anulă 1887/88.

Ședința IV. Mercuri 26 Augustă p. m. 15. Ale- 
geren noului comitetă pe ună periodă nou de 3 ani. 16. 
Propuneri de sine stătătore.

La însărcinarea comitetului centrală ală reuniunei.
Brașovă, 15 Iulie 1887 v.

St. Iosifil, președinte. 'I. Dariu, secretară I.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »(îaz. Trans.«)

PARIS, 6 Augustă. — Foile anunță, că 
38 de funcționari de drumă de feră francesl, 
cari locuescu pe teritorulă germană în Avoi- 
court, au fostă espulsațl de cătră autoritățile ger
mane.

ROMA, 6 Augustă. — Probabilă că Crispi 
va fi numită ministru-președinte.

BELGRADU, 6 Augustă. — Regele Milan 
a visitatu pe ministrulă-președinte Ristici, confe- 
rindă cu elă o oră întrăgă. In absența regelui 
regența s’a încredințată ministeriului.

NEAPOLE, 6 Augustă. — După scirl pri
vate epidemia colerei se lățesce totă mai tare în 
Sicilia mai alesă în Catania și Palermo.

LONDRA, 6 Augustă. — Comunicațiunea 
pe linia ferată Midland a fostă întreruptă din 
causă că au făcută grevă toți fochiștii și mași- 
niștii.

Rectificare Ultimulă alineată ală articulului de 
fonda din numărulă de eri (162) ală făiei noslre este a 
se ceti corectă astfel ă :

„După t6te aceste, nu scimă, care din cele două 
afirmări atinse mai susă este mai adevărată: aceea, că 
Ungurii ară fi aJI amenințați de valahisare, ori aceea, 
că Românii n’ară ave a se teme de maghiarisare."

'■7 Ataere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
niev1 â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
1. Ciurcu.

E litoră: laeobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

chiar ’adl trebue să asculte liturghia in catedrala P.i- 
dovei.' De adi încolo, signora, ești logodnica lui Eelice 
Badoer. Mâne plecămu cu pompă mare spie laculă de 
Garda, unde v< mă ajunge in două dile; dela Peschiera 
apoi luntrile ne voră duce chiar in aceeași seră Ia Isola 
Bella, proprietatea podeslatului, și a doua di va fi ser
barea splendidă pe care a organisat’o elă în onorea 
signorei.

— Ah, da, podestalulă! (fise fiica Adriaticei tre
sări ndă.

— Ce ai, signora?
— Omulă acela mă infricoșeză!
_  Ah, scumpă signoră, de ce’țî este frică? dise 

comerisia luândă în brațele-i viniose pe Veneția.
— Cine scie?
_  Liniștesce-te, scumpă stăpână, podestalulă este 

acum prietinulă celă mai bună ală lui Eelice Badoer; 
prin urmare s’a lăsată de gândurile nebune ce avea 
pentru d-ta! tji.se Fiametta cu ună zimbetă silită care 
proba că și ei îi era frică.

_  Să dea Dumnec|en! <)ise Veneția. — Insă eu 
nu sunt liniștită VedI tu, Fiametto, podestalulă ăsta 
aste ună omă cu gânduri negre.

_  Signora vede lucrurile prea negru. Dăr noi 
vorbimă numai flecuri și vremea trece. Ce rocliiă te-ai 
hotărîtă să îmbraci? <|ise Fiametta afectândă o mare li
bertate de spirită.

— O rochiă albă.
— Cu fire de argintă ?
— Fără nici o podăbă.
— Oh, signora!.... der pe capă?....
— Ună trandafiră.
Cu mare părere de rău se hotărî Fiametta să-i a

ducă Veneției rochia alesă; insă când o vădii îmbrăcată 
cu ea, Fiametta găsi pe Fiica Adriaticei de o frumsețe 
așa de îngerescă sub costumulă acesta virginală, incâtă 
nu se putu ține să nu-i dică:

— Vădă că nu era cochetăria din partea d-tale, 
signora, insă aveai mare dreptate! Ești mai liumosâ îm 
brăcată cu rochia acesta, care lasă să ți se vădă grațiile, 
decâiu decă ai fi pusă una din rochiile acestea grele. 
Ah, signora, vădă bine că podoba cea mai fr.imdsă este 
aceea pe care numai Dumneijeu o pote da....!

(Va urma.)

Cântecu macedonenă *).
La vale de lanina
O nevăstă mai plângea, 
D’âle palme m’aș bătea, 
Perulă din capă ș’a rupea. 
Și la vale se roga: 
Fă-fe vale mai incoa 
Să te ’ntrebă de lanina, 
lanina câră 2) de fură. 
Sunt nevăstă finei ea 
Și dau gură Vinerea, 
Vinerea și Sâmbăta. 
Rupsei naichii tnema, 
Și dau gură Vinerea. 
Care-a cerută n’atn disă ba. 

Aman! Aman !

Kamadeva.*)
Cu durerile iubirii
Voindă sufletu’mi să lă vindecă, 
L’am chemată în somnă pe Kama — 
Kamadeva, deulă indică.

Elă veni, copilulă mândru, 
Călărindă pe-ună papagală, 
Avendă Jîir.betulă fățarnică 
Pe-a lui buze de corală.

Aripi are, er in tolbă-i 
Elă păstrăză ca săgeți, 
Numai flori înveninate 
Dela Gangele măreță.

Puse o flăre-aluncl in arcu-i, 
Mă lovi cu ea în peptă, 
Și de atunci în orice ndp!e 
Plângă pe palulă meu deșteptă.

Cu săgeta-i otrăvită
A sosită ea să mă certe
Fiulă cerului albastru
Ș’ală ilusiei deșerte.

M. Eminescu.
(Convorbiri literare).

*) Kamadeva este în Mitologia indică deulă amo
rului. Tatălă său este Cerulo, er Maică-sa Ilusia. In figu
rată se înfățișeză totdăuna călărindă pe ună papagală cu 
ună arcă iăcută din irestiă de zahără, cărda arcului for
mată din albine, ăr săgețile din florile trandafirii ale ar- 

I borelui Amara.
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(har sulă la. buras de Vlti.n Bursa de Biicuresci.
din 4 Augustd st. r, 18^7

Rentă de aură 5°/c . . . 100 65 
Rentă de hârtii 5% . . 87.40
ImprumutulQ căilorfl ferate

ungare..........................150.75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 97 90 

Amortisarea datoriei citi
torii ferate de osta ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei citi
torii ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .115 50 

Bonuri rurale ungare . . 10440 
Bonuri cu cl. <16 sortare 1C4.40 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vina ung..........................100.50
Imprumutula cu premiu

ung....................................123.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 75 
Renta de hărții austriacă 81.45 
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aura austr. . . 112 65 
Losurile din 1860 . . . 136.40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 882 —
Act. băncel de credita ung. 287.50 
Act. băncel de credita austr.281.60 
Argintula —. — Galbinl

împărătesc) ................5 93
Napoleon-d’or) .... 9.95

' Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livres sterliuge 125 35

Cota oficială dela 19 Iulie st. v. 1887.

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

> converl. (6°/0) 88— 881/,
tmpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) 104— 105—

> „ „ (5»/o) • 89— 89’,.
» » urban (7°/0i . 1021/, 103—

. (e’/o) . 94’/a 95—
• . • (50/d . 87’/. 87’/s

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. l)aeia-Rom. — —

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.50

'Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.03

Cursuiu pieței Brașovu
din 5 Augustă st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 53 Vend, 8 55

Argint românesc................. . > 8.48 8 50

Napoleon-d’orI..................... . » 9 93 • 9 97

Lire turcesel......................... . • 11.23 • 11.29

Imperiali............................. . » 10.23 » 10.28

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

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

n > „ 5°/o • r 98.- - 99.—
Ruble RusescI..................... . » 108.— » 109.'/,

DiseonlulQ ... » 7—10»/, pe ană.

Pentru fumători de țigări
Braunstein freres.

Concursă

Fabrica

< l
•0X81 MISB8A4IW M ,»3TSI!IWa

»RAURSTE1N FRERES tAtll 
■irqrt Dtpoțee. SC

în Paiis 65
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile 
de 

țigară
cu mărcile aici 

tipărite

ORI CE CONTRAFACERE > ACESTti 

HRRTll se va urmări conform 
uo*"

DEPOSE 3.QB,6-wHWICt

52—1887.

Frații BRAUNSTEIN
SINGURI FABRICANȚI 

------ Paris ------  
\ etPQSl SGlOG n FRANCI it t iHMNGffl

Și

Pentru ocuparea postului de învățătorii Ia scdla cofesională 
prin acăsta segr. cat. din comuna Runcu, în vicariatul^ Năsăudului, 

escrie concursă.
Emolumentele suntfl: salarii anuală de 200 fl. v. 

beră și 4 orgii de lemne de focă.
Doritorii de a ocupa acestă postă au să-și așt^rnă 

documentate cu testimoniele de cualificațiune din limba 
ghiară adresate subscrisului senată, 
în care după amătțl se va țină și alegerea.

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

Președintele :
Teodora Dumitru,

preolă loc gr. cal.

a., cuartiră li-

concursele bine 
română 

până în 28 Augustă 1887
și tna- 
st. n.

Ștefanii Puica,
notară ad hoc. .3-3

SE PRIMESCE.
Uni studenta absoluta de giiunasiula inferiora (4 clase 

gimnasiale) se primesce în condițiunl favorabile ca eleva farmacistă în 
farmacia deia Sfânta Treime în Fâgârașă. Se cere să cundscă 
limba română și germană Ori ungurăscă.

Richard Gleim,
farmacistă în Fâgârașă.

„Dorobanțulu
sciențtfice din Austria și

„Les dernieres Cartouches11
cari au fostă declarate, de cele dintâiu autorități
Ungaria pe basa analiselorfl făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deoreee și la noi dotnnesee convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de l.igutl este dătătore de măsură, hârtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches*  .și ,,Dorobanțtilu“ a devenită din ce in 
ce mai plăcută, și se pole găsi la tute firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Freres.“ Fabrica a deschisă ună deposită pentru servirea promptă 
a mușteriiloră, sub lirma comercial;! protocolală in Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez., Negerlegasse 8. 5—12

Trenulă
Trenulfi

Trenulă 
TrenulQ

Trenula
TrenulQ

TrenulO 
Trenulfi

îi și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenurilor^:

1. Dela Brașovu la Pesta:
de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjî.

II. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Peșta la Brașovu: 

de persdne Nr. 308: 9 ore 46 minute inainte de amâtp. 
mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minuie sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
accelerată Nr. 301: 10 6re 12 minute săra, 
mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amâcp.

Plecarea postelorU:
Reșnovu-Zernescl-Branu: 12 ore 30 min. după amâ<p 
Zizinii: 4 6re după ametp.
Secuime (S. Georgt): 1 6ră 30 minute noptea. 
Făgăvașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 6re diminâța.

Sosirea postelorrt:

- - - - -

a

| Meseriașulu românu,
8 Instituit ie credită și depuneri 
!

e

&

*

IN BRAȘOVU
Strada Scheiloru Nr. 146,

Ore de birou: Marția, Joia și Sâmbăta 
dela 3—5 d. a.

Se potu face depuneri de economii si de 
nemembrii pentru care se dau netto 5°|0 interese 
pe anii, plătindQ institutului darea cătră stătu.

InformațiunI mai de aprope la birou.

aS
4
î

6-6 Direcțiunea

1
a $

Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și minierii de pe 
fășia sub care au primită <|iaruli't nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D6că se iveseă iregularități la primirea (parului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTH. „GAZ. 1RANS*

«? 
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d)
e)

Dela

»
n

Dela
n
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n
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A.
la
fl
în 
la 
la

B.
Reșnovii Zernesci-Brană la Brașovă : 10 6re Înainte da amâtp. 
Zizinu la BrașovO: 9 Ore a. m.
Secuime la BrașovO: 6 <5re sera 
Făyărașu la BrașovQ: 2 6re diminâța.
Săcele la BrașovO: 6 ore 30 minute săra.

ABONAMENTE
la

„/Gazeta transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni
șăse luni
ună ană

este:

pe

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Pentru

3
6

12

fi. —
fl. —
fi. —

România și străinătate:

n

V

pe trei luni . ... 10 franci
ș6se luni..................... . ... 20 H

unu anu .... . ... 40 M

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“


