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Brașovfi, 29 Iulie 1887.
.Mai bine de opiu ani eonibice în Austria 

frânele guvernului unu cabinetîi, care mereu asi
guri, eâ seopulu său este, de a împăca popdrele, 
dândt’i fiă-căruia ce este alu lui.

Și astă 4* ce vedemtî ?
Cele mai înaintate popdre din partea de 

dincolo a ruonarchiei, Germanii și Cehii, nu nu 
mai că stau față ’n față ca cei mai mari duș
mani, der suntu totodată aspru învrăjbiți și cu 
guvernulO.

In nisce momente, în cari din causa niari- 
lorîi încordări ce esistâ între puterile continentale, 
se cere mai multă ca ori și când, ca între po- 
pârele împărăției să domndscă cea mai bună în
țelegere, și ca ori ce acțiune întreprinsă în afară 
de cătră guveruu, să fiă susținută prin consem- 
țămentulîî lorii ; și când întâlnirea monarhului 
austro-ungaru cu împăratulu Germaniei la Gastein 
ar trebui să fiă mai multă ca în trecută spriji
nită de simpatica aprobare a acestoru pop6re, 
tocmai atunci guvernulu inițiază o campania în 
contra șcjoleloru celtice. După ce și așa Germanii 
din Boemia suntu destulă de nemulțumiți cu 
mersulă afaceriloru interiâre, elă mai amăresce 
acuma și pe Cehi cil măsurile luate de minis- 
trulu de instrucține.

Cum să ne esplicămO acâstă atitudine a ca
binetului Taaffe? Ce a putută îndemna pe mi- 
nistrulft de instrucțiune Gautsch să vină tocmai 
acuma cu reformele lui despre cari trebuia să 
scie înainte, că voră întâmpina cea mai crâncenă 
oposițiune în sînulă Cehiloră, precum și ală Slo- 
veniloru ?

Acâsta nu-o scimă. Vedemă însă, că ne- 
mulțămirea naționalitățiloru din Austria cu sta
rea lucrurilor^ dinlăuntru a pusu pe gânduri a- 
cum și pe oficioșii din Germania, cari constată 
cu părere de rău, că din causa certei între na
ționalități, alianța cu Germania, din nou întărită 
la Gastein, nu întâmpină din partea poporeloru 
Austriei aceeași aprobare simpatică, ce i-o dau 
partidele din Germania fără deosebire.

Și întradevără, pe când Germanii austriac! 
își întemeiază pe alianța cu Germania speran
țele de a redobândi ârăși supremația asupra im
periului, Cehii se temu ca nu cumva alianța cu 
Germania să împedece și în viitoră, precum s’a 
mai întâmplată la 1872, realisarea postul ațelor îî 
și aspira țiunilorO loru naționale. Cei d’întâi 
nu-să mulțumiți cu efectele alianței austro-ger- 
mane, pentrucă vădă că pănă acuma ea nu li-a 
ajutată ca să p6tă încăleca ârășl pe Cehi, âr 
Cehii nu suntu mulțumiți cu acâstă alianță, pen
trucă sciu, că nisuințele Germaniei suntă îndrep
tate în contra slavismului.

Intre aceste două curente opuse se află gu
vernulu austriacă cu politica lui de a țină mereu 
„drumulfl de mijlocii “.

Și germanismulă și slavismulă este adi a- 
prăpe deopotrivă combătută de cabinetulă Taaffe. 
Resultatulu de pănă acum ală acestei politice 
austriace-dinastice îlă vedenm: resistența pasivă 
a GermanilorU în Boemia cu decisiunea de a o 
continua și în viitoră, precum asigură foile vie- 
nese; de altă parte arangiarea de meetingurl ce
hice în Boemia și în Moravia, cu scopă de a 
protesta contra procederei ministrului în afacerea 
scdleloru.

Cu t.âte acestea se pare că politica guver
nului austriacă se bucură deocamdată de apro
barea celoră din Berlină. Acâsta reesc celă pu
țină dintr’nnii articulă ală oficiâsei „Kreuzzei- 
t.ung“, în care deoparte se combată încercările 
Germaniloru austriacl d’a deveni singuri stăpâ- 
nitorl în monarhia, sub cuvântă că acestea ară 
altera amiciția austro-germană, pentru că ar pre
supune că Austria voesce să ’și recâștige mâne 
poimâne influința sa de mai nainte și în Ger

mania; de altă puie li se impută Cehiloră sim
patiile pentru Rusia și ura contra Germaniei, ca 
ună felă de politică îndreptată contra esistenței 
Austriei.

Contele Taaffe — dice fâia germană — a 
prevădută de ce suntu capabili Celui, și de aceea 
s’a asigurată de ajutorulă maghiară ca contra- 
pondu.

Ceea ce susține fâia oficiâsă germană este 
caracteristică pentru mersulă lucruriloră în Aus
tria. Cu totă indiferentismul!! ce-lu simulâză ea 
față cu aspirațiunile Nemțiloră austriacl, se vede 
câtă de colo, că e vorba de-o campaniă contra 
slavismului din Austria.

Numai atâta ar mai trebui, ca Austria să 
vrea să constrîngă cu ori ce preță pe popârele 
sale slave a simpatisa cu Germania. In casulă 
acesta „ajutorulă maghiară11 numai spre folosu 
nu ar fi intereseloră de esistență ale monarchiei.

Der pâre că contele Taaffe a prevăzută și 
„avantagele11 ce le păte obțină dintr’o alianță 
cu Maghiarii contra slavismului din monarchiă, 
și acâsta îlă va face să se ferâscă de a câdâ în 
cursa ce i-o întindă „binevoitorii“ aliați dela 
Spree.

Afacerea duelului Boulanger-Ferry.
Suntă câteva <|ile, de când o telegramă din Paris 

nl-a făcută cunoscută, că generalulă Boulanger a pro
vocată Ia duelă pe fostulă ministru lules Ferry. Causa 
a fostă nisce espectorări ale lui Ferry asupra lui Bou- 
langer, care s’a timțită lovită prin acelea in onărea sa.

Martorii celoră doi adversari s'au și întrunită, der 
fără să ajungă la o înțelegere asupra condițiuniloră due
lului. Boulangeijpunea, prin martorii săi, condițiuni forte 
aspre, așa că unulă din duelanțl în totă casulă să cadă. 
Martorii lui Ferry n’au primită asemenea aspre condiți
uni, ci propuneau o singură împușcătură, la comandă, 
cu distanța de 25 pași. Din causa acestei neînțelegeri 
duelulă a rămasă baltă.

Boulanger, vătjăndă că Ferry nu-i dă reparațiunea 
cerută, a adresată marloriloră > săi o scrisore in care 
dice: Opiniunea publică va pronunța o sentință asupra 
aceluia, care din depărtare insultă pe ună generală și 
vrea să-i dea numai o satisfacțiune ridiculă, și asupra 
mea care am vrută să-ml espună vieța pentru a-mi răs- 
buna onărea mea de soldată.

Guvernaift ungurescă și esposiția slovaca.
Când Slovacii au hotărită să pună pe esposiția 

loră stegulă ungurescă, foile „patriotice" nu mai sciau 
ce scriu de bucuria mare. Vedeau pe Slovaci deja ma- 
ghiarisați, pe Maghiari imulțițl, Maghiaria formată în 
parte ș. a.

Când au vădită insă că lă esposiția din Turoță- 
Sân-Marton e viăță curată slovacă, că nici pomenire nu 
se face de guvernulu ungurescă, de „cultura» ungurescă, 
de „patriotismulă» jidano-maghiaiă, cu alte cuvinte că 
acei «prăpădiți» Slovaci, despre cari foile jidano-maghiare 
scriau la totă ocasiunea că se maghiariseză, nu vreu să 
scie decâtă de vieță și cultură națională slovacă, au ră
masă ca ploaie, desamăgite, ba s’au alesă și cu nouă 
spaime patriotice.

Cum să-și răsbune guvernulă de acâstă meritată 
păcălelă? După multă și „patriotică* chibzuială, a ho 
tărită atâtă „neao.șulă" ministru ungură dela instrucțiune 
câtă și celă dela comerță, să nu trimetă representanți 
oficiali la esposițiune, precum din politeță ie adresaseră 
Slovacii cereri in acesta sensă. Prelextulă e, cum spune 
>H-K,“ că guvernulă a primită cunoștință, <-umcă „agi
tatorii panslaviști" cu ocasiunea acestei esposițiunl in 
tenlioneză o demonstrațiune dușmană guvernului. Nu i 
vorbă, consilierulă ministerială Km. Szalay se află in 
Turoță Sân.-Marton, der numai ca omă privată.

„Atâta pagubă și supărare!» ișl voră fi dicăndă 
Slovacii.

Concurența coinercialA între Rusia și 
Anstro-Ungaria.

Olarului >Neue Freie Presse" i se comunică din 
Petersburgă, că Rusia își dă tote silințele ca să lege cât 
mai multe relațiunî comerciale cu România.

Nu de multă societatea pentru încuragiarea comer
cialul rusescă, ală cărei președinte este cornițele Igna- 
liefT, a trimisă și ună delegată ală ei, pe d. Villiamofl, 
ca să facă studii in România. In ședința societăței de 
la 28 luliu, densulă a făcută și o dare de sămă despre 
resultatele misiunei sale. In specială în ce privesce ar- 
ticulele de lână și de bumbacă, dănsulă a <jisă că Ru
sia pâle forte bine să ia locuia Austriei. Minislerulă 
română de răsboiu a încheiată deja cu ună fabricantă 
rusă ună contractă pentru furnisarea unei mari can
tități de postavă. In fine d Viiiamofl a recomandată 
fabricanților^ ruși să trimetă câtă se păte mai multe o- 
biecte la esposițiunea din Craiova.

SOIRILE PILEI.
Celimă îti «Bidapester Tagblatt* : In baia Stuben 

a afișată solgăbirăulă următorea publicațiune, unică în 
lelulă ei: „Ospeții băii suntă provocațl să se părte în 
orele din nâpte cuviinciosă și liniștită, altfelă pună de-i 
escorteză de aci.“ Idea, d’a trimite pe visitatorii băii 
cu escortă acasă, e in adevără demnă de înalta dregă- 
toriă din Stuben. Și mai minunate lucruri se petrecă 
in Rank-Herlein. Aci s’a numită nu de multă o rudă 
de aprâpe a ministrului președinte Tisza directoră. Res- 
pectivulă domnu se pare însă că-șl înțelege în modă de 
totă straniu chemarea sa oficială. Când e adecă ce- 
vași chefuită, și asta se intemplă cam desă, isgonesce 
cu scaunulă pe ospeți afară din sala restaurațiunei. — 
Minunate stări la băile unguresc!. Volnicii solgâbirăescl 
se intemplă și alte la băi. In (filele acestea s’a petrecută 
una și la Vâlcele (Elopatak) cu ună locotentă din ar
mata română. Se dusese cu soția sa să vecjă Vâlcelele, 
era in uniformă și cu sabia, avăndă deja permisiune 
dela comandantulă brigadei din Brașovă, colonelulă Pokay. 
Re solgăbirăulă însă și pe ceilalți •patrioțl" dela băi 
i-au apucată năbădăile când au vădută uniforma și sabia 
românăscă; puse solgăbirăulă âmenî să spună oficerului 
română că decă nu se va duce să se anunțe la „măria 
sa“ vice-pașa, ii va face neplăceri. Locotenentul^ nici 
n’a vrută să scie de „măria sa*, deârece ca militară nu 
stă sub autoritatea civilă; der ca să evite orice scandată, 
la stăruințele soției sale- și ale altoră âspeți, s’a întorsă 
indărătă din Vâlcele. Și să se mai mire .patrioții* că 
din România vină din ce in ce mai puțini ospeți la băile 
de aci. Brecum scimă, casulă a ajunsă la cunoștința 
comandantului de brigadă.

—x—
In Brașovă se plănuesce adăpostirea tuturoră ofi- 

cieloră statului aflâtâre aci (afară de șcâle) intr’ună pa
iață măreți! ce arc să se construiască, fiindă totă-odată 
in elă și locuințele șefiloră diferiteloră oficii. Inițiativa au 
hiat’o fișpanulă și inspeclorulă de dare. Ministrulă de fi
nanțe e învoită cu planulă, dâr statuia să nu cheltuăscă 
nimică! Terenulă să-lă dea comuna gratuită. — De nu 
s’ar încărca poporațiunea cu nouă dări!

—x—
D-lă lină Ciincă, profesoră la șcâla reală ev. lut. 

din București, ’și-a serbată cununia sa cu d-șora Aurelia 
Mihu Luni în 1 Augustă n. in Sibiiu. Felicitările nâstre 
cordiale tinerei păreclil 1

—x—
Prima ședință a comitetului din Clușiu, constituită 

cu seopiiiă de a pune la cale arangiările trebuinciose din 
incidentalii venirei Maietății Sale, dovedesce mare des- 
inlercsare din partea <patrioțdoră' din Glușă. Gură mare, 
der trebă puțină. Din 107 membri ai comitetului, abia 
s’au presentală la ședință 21, și încă și aceștia — după 
cum spune «Ellenzăk» — au rămasă desamăgiți in aș
teptă: ile loră. Nu li s’a pusă înainte nici ună proectă> 
li s’a dată ună președinte, care mai nici nu scia cu ce 
scopă este convocată ședința. S’au alesă 20 de inși pen
tru procurare de cuartire și cu atâta lucrulă s’a ispră-
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vito. — .Astfelă — esclamă ,Ellenzâk« — nu se piSte 
face primirea unui rege».

Foile ungurescl ar voi să ne presinie ca Româncă 
pe .ilnashisia Rusă din Gherla, care a găsită cu cale 
plătindă 50 cr. să se numâscă de aci înainte • Pozsar», 
adecă ca spurcata bfilă pojară. Numita nu pfite fi decât 
ori țigancă, ori armâneă, ori jidancă. Românulă și Ro 
mânca nu-șl necinstesc^ numele lorâ românesc!.

piarulă musicală •Lanterna* din Milan, dândfl seina 
de representațiile operei • Trovatoare» la Livorno, vor 
besce în următorii termeni măgulito-I de d-șfira Aurelia 
Kițu ce a debutată în acea operă și care șl-a făcută stu
diile musicale la conservatorul^ din Milanil unde a fost 
medaliată: «Domnișfira Kițu nu păru nicidecum debu
tantă, ci o artistă care calcă pe scenă deja de mai 
multă vreme. Are o figură frumfisă și simpatică, voce 
de adevărata soprano dramatică; e actriță forte vifiiă 
și cântărâță inteligentă. Acestea sunlă calitățile pe care 
le-a arătată îndeplinindă rolulă Eleonorei, calități care 
fură | e dată aprețuite și recunoscute de publică, de 
fire-ce pe dată ce a ; lîrșită cavatina, dobândi ca res- 
plată aplausele cele mai căldurose și spontanee, aplause 
ce s’au repetată totă restulă operei și care în actulă 
din urmă, mai alesă, luaseră proporții vaste*, (fiarele 
• Utopiste», «Telephono», «Telegrapho» și altele suntă 
asemenea pline de laude pentru modulă cum a debutată 
d-ra Aurelia Kițu.

—x—
După cum suntă informate fiarele din BucurescI, 

principele Ferdinand de Hohenzollern, nepolulă Regelui 
României, va lua parte cu regimenlulă de inlanteriă în 
cadrele căruia figurâză ca sublocotenent/, la manevrele ar
matei române.

—x--
In Ciucă-Sereda bântue intre copii diarea cu sânge 

(băla numită Jinima rea), precum se crede, din causa 
mâncărei de pome necăpte.

—x —
In apropiere de Peclenița, cerculă Claca-fiirnă, în 

comitatnlă Zala, s’a descoperită ună isvoră de păcură. 
Ună consorțiu din Viena a și cerut guvernului ungu- 
rescă dreptulă d’a esploala acesta isvoră de petroleu.

—x—
In Măgheruțu, comit. Mureșă-Turda, e de ocupată 

postulă de magistru poștală. Cauțiunea 100 fl., lela 150 
II., cheltuell de cancelaria și de espedițiă 200 II. Peti
țiile se adresâză în cursă de 3 săptămâni la direcț unea 
poștală din Sibiiu.

—x—
I n pădu: ile cotnuneloră Ciucă Sâncraiu și Sântimbru 

s’a descoperita în filele trecute o despică!ură de pă- 
mântă din care esă vapori de puciăsă întocmai ca din 
peștera puturăsă de lângă Turia de josă. In apropiere 
se găsescă isvăre de acidă carbonică șt sulfuriană, ce o 
folosesce poporațbinea numiteloră comune contra răcelei.

Din nordulu Ardealului, Iulie 1887.

Balulă usitată românescă din Becleană s’a ținută 
cu asemenea succesă, ca și in ani trecuți, in Li Iulie 1887. 
A lostă bine cercetată de elita inteligenței nfistre din 
acestă colță nordică ală Ardealului; mai bine a fo-tă 
represenlată tagnma preoțiloră.

S’a arătată ună progresă națională din partea sec- 
sului frumosă, presentându-se în costumă națională da 
mele: Domnica Juga preoteasă in NegrilescI, Ana Ma 
cavei, invățătfire in Nasală, Paulma Cheresleșiu, preotâsă 

in Sânt Ifina, și domnișărele: Maria Pușcariu din Sânte- 
Jude, Emilia Mureșianu (Sesarmă), Maria Cupșa (Odor- 
heiu), Laura-Veturia Mureșianu (Șiregă), Maria Seeuiu 
(Arparten), Lucreția Sigarlcu, (Sintereagu) Maria Bălană 
(Brașfalău) luliana Chita, (Minthiulă românescă), Corne
lia Anca (Sânlejude). Maria Cibocă, (Odorheiu) Aurelia 
Rusu (Țaga), Lucreția Făgărășanu (Teure), cu tolulă 15 
inse, va să (jică cu 9 mai multe costumate de câtă in 
anulă trecută.

.loculă istorică călușerulă l’au produsă 8 tineri 
intre aplausele generale ale publicului presentă.

înainte de pausă on. d. Sim. P. Simonă preotă în 
Șomfalău și cnnoscutulă scriitură a ținută o cuve.ilare 
potrivită primită, cu viue aplause despre insămnatitea 
astei conveniri sociale și la fine mulțumesee Româniloră 
din Beileană ca arangiatorl ai petrecerei cu desebire 
preotului locală Grigore Peșcariu și învățătoriului Ioane 
Grecu. —

Contele Paulă Bethltii a donată spre scopulă ba
lului 15 fl. Petru Mureșanu ne-a adusă din Deșiu dela 
dd. Augustin Munteanu advocată 2 fl , Gavriiă Mană 
advocată și Alexă Racoță câte 1 fl. 20 cr. și dela sine 
60 cr. suma 5 fl 1). Marină, căpitană în Bistrița tri
mise 1 fl. 20 cr.

In bală s’au primită suprasolvirl dela dd.: Lazară 
Uuza, notară consistorială în Gherla 1 fl. Michailă Fă- 
gărășianu protopopii in Teure 2 fl.,: Dr. Bohin me
dică în Becleană, Emilie Negruță medicinistă în Gherla, 
Quintilie Breliariu oficială dominală în Nușfaleu câte 80 
cr. și Alexandru Horvath 30 cr. cărora li-se aduce mul- 
țămită publică.

Venitulă bruto alo cassei a atinsă suma de 169 fl. 
10 cr. v. a. spesele fiindă 69 fl. 10 cr. venitulu curată 
in favorea școlei a fostă d6r de 100 fl. sumă destulă de 
considerabilă.

Observă, că intre împrejurările actuale acesta este 
unica convenire a Româniloră din părțile nordului tran
silvană, defirece adunarea despărțământului XII ală As- 
sociațiunei transilvane pentru literatura și cultura po
porului română cn greu credă că se va pute întruni 
ăstimpă. (De ce nu? Red.)

i'Unil participantă.

Cultivarea panienturilorft în România.
Citimii în „Curierulii Financiarii11 :
Mai mulțl capitaliști francesl sosiți din Parisă in 

BucurescI propună d’a funda o societate pe ună capitală 
de 30.000,000 franci pentru cultivarea pământ urdoră țn 
România.

Din esperiențele ce se facă cjilnică, se constată că 
din lipsa de brațe și de capitaluri, agricultorii noștri nu 
potă lucra totă pământulă de care dispună și nici intro
duce vre-o ame'iorire in ciiltiwei lui, pe i’ru a produce 
mai multă și mai bine și i pută lupta cu concurența ce 
ne facă alte state, pe piețele consumătfire.

Pentru a combate răulă și a introduce și ia noi o 
cultură sistematică, societatea, de care vorbimă, îșl pro
pune d’a ara, d’a sămăna, d’a secera, treera și d’a face 
intr’ună uventă iote lucrările câmpului mariloră noștii 
agricultori, cu ale sale instrumente agricole, precum plu
guri cu aburi, secere, balose, ete. contra unei plăți ce 
nu va întrece prețulă muncei de aslătjl, și care se va 
plăti după ridicarea recolleloră.

Unoră asemenea societăți, America datoresce defri
șarea și cultivarea vasteloră sale câmpii. Neavândă sub 
ochi planulă de campanie ală acestei întreprinderi nu 
putemă spune in<ă ce resultate ar putea da în practica 
lueruriloră și in România.

Agricultura în Germania.
O escursiunp agricolă făcută la Rosalii 1881 în provincia Sacsonia. 

(Urmare.)
Pe la firele 10 a. m. părăsirămă curtea și in 3 

trăsuri plecarămă in câmpă, ca să vedemă holdele cum 

suntă și în ce stare se află. In apropiere erau câmpu
rile de încercare, unde făceau totă felulă de studii și es- 
periențe, se sileau prin selecțiune și încrucișare să pro
ducă nouă forme și tipuri, varietăți nouă, cari să aibă 
mai multă zah iră și să fiă mai răbdurii. De acolo nu ne 
mai deterămă josă din trăsuri, ci In Iropotulă cailoră 
alergarămă dela ună locă la altulă până mai după prâmjd 
la 3 ore. Era ună lucru ce nu mai văcjusemă niciodată 
pănă atunci; o mulțumire și desfătare sufletâscă să pli
vesc! la locurile loră, fiă ele săinănate cu grâu, fiă cu 
inazere, orză ori sfeclă ; căci pe ună lerenă câtă puteai 
vedâ cu ochii, nicăiri nu puteai zări o buruiană, nicăirl 
o frunte său ună pftlcă, care să fiă mai mare seu m u 
îmbelșugată, decâtă celelalte din jurulă său, nu puteai 
zări o vetră sâu o cfidă, care să fi rămasă in urma ce
leilalte, nu puteai zări o frunte și o cfidă — ce, durere, 
prea adeseori ved: pe locurile și sămânălurile plugariloră 
noștii (adecă pe unele locuri cu deosebire pe mijlocă 
veijl unele pâlcuri Ifirte îmbelșugate, mai alesă pe lo
curile unde a stată gunoiulă, așa incâtă din depărtare 
poți să numel cu siguranță grămezile și carele de gunoi, 
câte le-a adusă elă pe arătură, ca apoi îndată pe lângă 
ele să veijl nisce vetre gole în cari le poți învârti cu 
efisa, fără ca să atingi cu ea vr’ună firă; aceste vetre 
seu au fostă pleșuve, seu mâncate de șoreci, ori perite 
de apă, ce e mai cu deosebire pe la răzoră, ca în lipsă 
de holdă să se ridice tufe de mărăcini, polomidă seu 
ierbă roșie !!)

Aci insă din tote aceste nu era nici de leacă. căci 
pe locuri de câte 40—80 fălci nu vedeai ună singură 
spică, care să se ridice mai susă decâtă celelalte, nu 
ună singură paiu, care să fi rămasă în urma celorlalte 
fire, ci totulă forma ună frumosă și măreță covoră, era 
ună grâu și ună oiză ca (jidulă precum cu dragă îlă 
numesce poporulă nostru voindă prin acele cuvinte să 
esprime plenitatea și abundanța holdei. Dâcă în ori și 
ce depărtare vedeai o floricică seu o buruiană, fiă ma- 
laiu cucului, lat. Raphanus raphanistrum, fiă alta, plutindă 
pe deasupra sămenăturiloră, atunci seiai cu siguranță că 
loculă acela aparține unui altă proprietară, și din contră, 
unde vedeai o holdă bineproporționată, plivită și lipsită 
de orî-ee buruiană, cu șanțurile și rozorele destupate și 
curățite, unde iiră pe muchia rczoreloru firele de holdă 
aveau aspeclulă, înfățișarea bracjdoră din munte, de aceea 
erai sigură, că e proprietatea domniloră Giesecke și Rab- 
belge, adevărată modelă de agricultură!!...

La aceste priviri mărețe fără voie îți vină în minte 
sămănăturile dela noi, și ;ți-se impune întrebarea, fire 
câtă timpă să mai treeă încă, pănă ce vomă pută g.l.^i 
și pe la proprietarii noștri, fiă mari fiă mici, astfelă de 
culturi, cari să pfită concura cu ale d loră Giesecke și 
Rabbetge? De sigură că va mai trece încă multă apă 
pe vale, der cu neputință nu e, căci voră învăța și agri
cultorii noștri de voe de nevoe să lucreze cu mai multă 
iscusință și îngrijire, căci fără de aceste nimică nu ne 
lipsesce, deorece pământulă nostru e mai peste totă așa 
de bună ca celă din provincia Sacsonia, și în multe lo
curi îlă întrece în calitate, în multe locuri abia e atinsă 
de plugft și prin urmare are incă in sine tfită bogăția de 
gunoiu și substanțe organice ce a adunat’o în cursă de 
mii de ani.

Omeni cu carte, bară Domnului, avemă acum pe 
la sate destui, numai decă ar începe și ei, cari trebue 
să trăiască mai totă din economia câmpului, să se ocupe 
ci alarl eestiuni economice, să studieze și aprofundeze 
nu numai productele literaturei române ci și ale celoră 
străine. Cei cari cunoseă limba germană în bibiote^a 
lui Thaer găsescă manuale escelente și totodată ușore

FO1EETONU.
(24) - —

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

Vil.
Logodna.

— Unde este? Unde este domnulă Felice Badocr? 
întrebau numeroșii privitori atrași de țipetele; Focă! 
focă !

— Unde este? unde este? Acolo! răspunse gondo- 
lierulă arătândă casa arsă.

Sosi și podestatulă ; părea ffirte mișcată.
— Si escl sigură că sertnanulă meu prietină a pe 

rifă? întrebă el > pe gondolieră.
— Vai! da, stăpâne! <Ji<e gondolierulă.
— Pfite numai bănuești?
— Din nenorocire sunt sigură, monseniore. Chiar 

eu i-am ajutată asâră să se desbrace și n’am c.șită din 
cameră decâtă după ce l’am ve<Jntă culcată.

Și bietulă gondolieră începu să plângă. Mulțimea, 
vfi<]findă pe colosulă acesta plângândă, plângea și ea.

— Atunci, nu mai e nimică de făcute! bietulu 
Felice este mortă pentru noi! (Jise Martinengo afectândă 
o mâhnire nespusă.

Deodată casa se surpă ca ună castelă făcută din 
cărți dejocă, nelăsândă în locu’i decâtă o plfiiă de scântei 
cari, după ce se suiau In susă, cădeau peste privitori.

— Să Incercămă celă puțină să i găsimă cadavrulă 
ca tfă-IO ingropămă In locă sfântă! (jise Ricardo puindă 

mâna p’o lopată cu care se năpusti în ruinele aprinse 
ca să încerce să le dea la o parte.

Cu tfită greutatea ce presinta în ceasulă acesta o 
astfelă de încercare, mai mulți omeni se repetaseră după 
gondolieră ca să-i ajute.

Insă deodată s’audi o voce veselă, care răsună 
în tăcerea nopții și care făcu pe toți să întorcă capulă:

— Hei! îmi arde casa ! dicea vocea.
Omulă care vorbea astfelă ședea p’o movilă unde 

toți îlă putură vedea, luminată de ultimele lumini ale 
focului.

Tânărulă patrieiană spuse că nu putuse să dorină 
și că se dusese să se plimbe pe câmpiă.

— Cum, cum, vere, de două ori într’aceeașl <ji ai 
scăpată binișoră! — îi (jise nebunulă Saint Leger care 
ședea lângă e'ă. — Dâc’ajI fi in loculă d fale, nu m’așl 
mai duce înainte, ei m’așl întfiree în Veneția.

VIII.
Isola Bella.

Nu-i greu de ghicită că tânărulă patrieiană nu voi să 
ție nici o socolelă de sfatulă nebunului podestatului. Ișl 
vădu de drumă înainte fără să se mai întâmple nimică 
nou, și peste 3 dHle contele Martinengo da pe dom. niulă 
său Isola Bella o serbare splendidă tineriloră logodnici.

Ca ori ce sărbare care vrea să fiă veselă, aeâsta 
debuta printr’ună ospăță homerică. Aprfipe 150 de în 
vitațl se găseau adunați în salonulă celă mare ală 
castelului și mai Iotă atâția s’a.șetjaseră In sala de gardă.

O altă masă fusese întinsă sub um'orarulă celă mare pre
făcută in salonă de veră. Ofițerii cei mici mâncau in 
curtea de onore.

Nici servitorii nu fuseseră uitați. Pentru dânșii se 
întinseseră mese lungi pe cari figurau amfore numărfise 
pline cu vină de Conegliano, din care servitorii puteau 
să bea ori câtă ar fi voită. Pe mesele acestea figurau 
și tradiționalele macarone, mortadelle de Bolonia, plă
cinte cu brânză și chiar roșcovele, așa de scumpe popo
rului săracă ală Veneției.

Spre marea bucuriă a omeniloră de serviciu, Saint- 
Leger, nebunulă podestatului, fusese holărîtă să presi- 
deze masa și să înveselescă pe meseni cu istoriile lui 
nebune.

Nebunulă nu părea nicidecum măgulită de cinstea 
aeâsta. Elă, care se obiclnuise să fiă forte familiară cu 
cei mai de frunte, era mâhnită vă(jându-se în împreju
rarea aeâsta alungată la masa slugiloră. Saint-Leger îșl 
închipui că slăpânulă său vrea să lă pedepsâscă astfelă 
pentru vorbele nechibzuite pe care le totă vorbise de 
trei (ji!e necontenită. Insă, în locă să se pocăiâscă, se 
hotărî din pof'ivă ea să și răsbune cu singura armă ce’i 
sta la disposițiă: cu limba.

Saint-Leger îndată ce se hotărî astfelă, și de unde 
păn’acum s’arălase bosumflată, de odată se înveseli; 
făgădui chiar că să spue la urmă o istoriă din cele mai 
neauzite.

N’apu'â să făgăduiască aeâsta și vecinii nebunului 
nu-i mai deferă odihnă și fiindă că fiă-care-lă soma să 
incăpă mai iute, le <|’cea nebunulă ■
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clin Iote ramurile economiei rurale. Să lăsămă iflcătbiea 
puțină lăudabilă: „Precum a trAitil lalălă meu și mo- 
șulă meu, voiu trăi și eu“. la o parte și să incepemă a 
Introduce o economia rațională, introduiândă cultura nu- 
trețuriloră sămănate cu cari să ne putemă hrăni și ține 
bine vitele, ce ne suntă necesari la lucru și să putemă 
produce gunoiu mai multă.

Mergendă dela ună locă la altuia și admirândă 
frumsețea holdeloră, pe una din căli intâlnirămă o turmă 
de oi ale unui altă proprietară, c aro neavândă pășiune 
anumită și nici lăsăndu-șl agrii săi ogoră, pe titnpulă 
acela le ținea și nutrea in grajdă, er pentru ca să facă 
m șcarea necesară pentru desvoltarea fisieâ a mieiloră, 
le scotea pe căile de hotară, păscendă de pe una pe 
alta, se înțelege fără de a le lăsa să se atingă de holdă 
După secere oile umblă la pășiunea din mieriștl și fena- 
țiile cosite. (Va urma).

Raportu polițienescu. — Alaltaerî după amăcjl, 
invățăcelulă de brutăriă Vilhelm Fakler, care in titnpulă 
din urmă a furată stăpânului său Rudolf David de re- 
pețite ori bani pănă la suma de peste 50 il. din cutia 
tarabei, a fostă predată la cererea slăpânu-său judecăto
riei penale.

Ultime sciri.
Paris, 8 Augustă. — Ministrulu de răsboiu a 

pregătită tdte ordinele generale privitdre la exe
cutarea experienței de mobilisare. S’a și întoc
mită redactarea afișeloru care voru trebui lipite 
în regiunea desemnată ; nu lipsește decâtă nuniâ- 
rulu acestei regiuni și data „primei ijile“ a mo- 
bilisărei, care voru fi adăugate cu mâna, în ul- 
timulă momentu, când guvernulu va fi luată o 
botărîre în acostă privință.

București, 9 Aug. — ,.Resb.“ află din sor
ginte autorisată că prințulu Kerdinand de Coburg 
va sosi Mercur!, înainte de amtitji, la T.-Severin, 
de unde se va îmbarca pe vachtulu princiară și 
va ajunge Joi pe la aniedi l.i Rusciucu. Aci mu
nicipalitatea îi va da unt! mare banchetă de 80 
persdne și după o ședere de o ndpte va porni 
la Ternova, vechea capitală a Bulgariei, prin 
Șiștovă.

Nimeni nu p6te nega caracterulă forte gravă 
ce îlă ia cestiunea bulgară prin hotărîrea acesta 
a prințului de Coburg d’a ocupa tronulă Bul
gariei cu totă opunerea Rusiei la alegerea sa.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a .(iaz. Trans.«)

SOFIA, 10 Augustă. — PrințulA de Coburg 
a plecata din Viena eti la 11 ore din nopte. Mi
niștrii s’au dusă la Turnu-Severinu ca si-lu pri- 
mescă. Prințulu e așteptată pe Joi la Ternova. 
Sobrania e convocată la Ternova pe diua de 1 
(13) Augustă.

TATRAFURED, 10 Augustă. — La prân- 
ijulă ce l’a dată proprietarulă de păment.ă Szen- 
tivanyi cu ocasiunea unei escursiunl pe laculii 
Ciorba, regele Milană a ridicată toastă pentru 
Franeisc Iosif, eapulă familiei donmitdre, care 
totdeuna a fostă ună amică gata spre sacrificii 
pentru dinastia Obrenoviel, apoi a beută și pen
tru națiunea maghiară, care de atâtea ori s’a

simțită una cu națiunea serb^seă. (Dovadă per
secutarea Serbiloră din Ungaria. — Red.)

i) I V F R S E.
Ruptură de norii. — hi partea nordică a Moravii i 

o ruptură de nori a causată Mercurea trecută pagube 
forte mari, mai alesă in ținutulă de lângă Treplsein, unde 
10 case au fostă ruinate, 3 omeni și forte multe din 
vite au fostă înecate, 6r șinele dela calea ferată an fostă 
duse de eonvoiu la depărtare de 200 metri.

Neimpăcați. — Sub acestă titlu aduce o foiă vie- 
nesă următorea notiță: Regele Milană îi făcu reginei 
N talia cu prilejulă unui prândă de curte complimente 
pentru o pre frumâsă toaletă în care se presentase. Re
gina numai decâtă se retrase în apartamentele sale și 
schimbă loalta. Reîntorcendu se la masă declară, că 
nu va mai purta rochia lăudată de regele, căci nu-i mai 
place, și a dăruit-o

Duelu cu cuțite. — Pănă a< um armele eu care se 
repara onorea erau in genere sabia și pislolulă, și băr
bații cu aceste arme se și dueiâză, ingrijindă de cele 
mai multe ori să nu ii se întâmple nimică. Duoră fe
mei din Aradă însă li s’au părută pre comune aceste 
arme pentru duelă, dc aceea și-au luată rtfugiulă la 
— undrele? Nn, la cuțite. Genoveva St... și Elisabeta 
B... s’au ofensată la 5 Augustă n. așa de giavă, încâlă 
fiăcare cu câte ună cuțilă în mână au începută a se 
străpunge pe stradă, pănă ce în fine fură transportate 
greu rănite. Judecătoria va căuta să le potolescă nervii 
punendu-le cât-va limpă la răcore.

200 de institutore. — pilele trecute au sosită in 
Londra 200 de institutore 'americane care au venită spre 
a petrece vacanțiile in Europa. Aceste 20J de femei 
suntă I6te tinere; ele s’au îmbarcată ia New-York pe 
vasulă Servia, la 16 Iunie au debarcată la Queenslwn, 
visitândă laculă Killarney și după ce au stată două dile 
la Dublmă și Belfast ș’apoi au plecată spre Scoția. Voră 
sta ijece dile la Londra de unde voră pleca la Barisă. 
După ce voră visita acelă orașă se voru reîntorce in 
Englitera. E e se vor opri la Stratfordou-Avon , orașulă 
lui Shakespeare și pe la 20 Augustă se voră îmbarca 
pentru America

Comoră troiană. — piurulă „Moniteur Oriental" 
povestesce: .Treizeci de țărani în frunte cu unu der- 
vișă s’au dusă aprdpe de sătulă Bunarbași, trei ore de
parte de Troia, și fără permisiune au săpată mai multe 
nopți și la o adâncime de trei metri au dată peste ună 
mormentă fârte vechiu. Îndată ce dervișulă dări mormân- 
tulă, sfătui pe Omeni să fugă pănă nu vor fi prăpădiți 
de spiritele rele. Țăranii îngroziți au fugită; der dervi 
șulă se întorse cu trei tovarăși, deschise morinănlulă și 
luă totă ce găsi. îndată ce autoritatea comunală auiți 
despre acestea, dervișulă fu arestată și i se luară tOte 
obiectele și anume: o coronă de aură împodobită cu 
frunte de stejari! și cu pâme, ună briu lată de 8 cen
timetri, ună lanță și două bețe, l<5le de aură curată și 
de o greutate însemnată. Se formă o comisiune cu șe- 
fulă poliției in frunte spre a duce obiectele la Constan- 
tinopolă. Dervișulă și complicii lui au fostă condam
nați și pedepsiți. Acesta descoperire e de cea mai mare 
importanță, fundă menită a provoca din nou cercetări 
arheologice asupra situațiunei Troiei vechi.

Arbustu luminosu. — Aprdpe de Tuscarora — 
după cum relateză ijiarulu englesă The Farmer, — crește 
ună arbustă de vre-o șeapte piciore înălțime, și de vr’o 
20 centimetri grosime de trunchiu, care are propietatea 

curiOsă de a răspândi lumină la distanțe fârte mari. 
Frunijișulă acestui arbustă, — care este centrulă de 
lumină, — in unele timpuri ale anulăi e asa de luminos 
că se pole vedea in ndptea cea mai întunecOsă la o 
di-tanță de peste o milă. In vecinătatea acestui arbustă 
se produce atâta lumină noptea, încâlă se păte ceti eu 
cea mai mare facilitate tiparulă cela mai măruntă. După 
cercetările cari s’au făcută, se pare că acâstă proprietate 
luminOsă este datorită unei substanțe gumâse care aco
pere fiecare frundă. Dâcă se frâcă frunzele în mâni, 
se produce acea lumină fosforescentă pe părțile frecă- 
t6re, er frunzele o perde. Nu eunăscemă alte detalii a- 
supra acestui arbustă, decă se pOte aclimatisa în alte 
țări, și decă pote păstra aceeași proprietate fosforescentă 
totdeuna. In cașurile din urmă, negreșită, că o mare 
schimbare s’ar petrece în lumea sciințifîcă, putendu-se 
lumina parcuri său crea grădini feerice cu ajutorulă a- 
cestoră arbuști.

Ună binefăcătorii — Ună coinersantă din New- 
York călătorea odată la BufTalo; in vagonă mai era ună 
călătoră, care se uita fixă la dănsulă; deodată <|'se 
acesta: Nu cumva ne amă văzută odată în Chicago la 
1879?'. — »Totu ce se p<5te«, răspunse comersantulă, 
care nu șl prea aducea aminte. — ,Nu-țI aduci aminte, 
că într’o seră ai dăruită ună dolară (5 franci) unui omă 
sărmană?» — ,Se pote și asta». — »Ei bine, eu eram 
acelă sărmană. Pe atunci iml mergea rău de totă și mă 
găndeamu să-mi iau viăța. Acelă dolară m’a scăpată șț 
cu limpulă am ără.șl avere, așa că astăijl am 25,000 do
lari (125,030 fr.) — >Asta îmi face mare bucuriă». — 
• Acum te rogă să primescl indărătă acelă dolară, căci 
n’am linisce pănă nu mă achită de acăstă datoriă». 
Comersantulă refusă la începută, dăr în fine cedă stă- 
ruințeloră acelui omă recunoscătoră, care ii dete o hârfiă 
de 20 dolari și luă 19 indărătă. Acuma comersantulă 
își propuse a dărui intr’adevără acelă dolară vre unui 
săracă. Ornulă cehi recunoscătoră, plină de bucuriă că a 
putută mnlțămi bine făcătorului său, se dete josă din 
trenă la stația următdre. Mai tâiijiu comersantulă voindă 
să schimbe ayea hârtiă, băgă de sămă că era falsificată 
și se văcjă înșelată cu 19 dolari.

Imormentarea lui Katkoff, — Imormântarea lui 
Kstkoff s’a săvârșită în 27 Iulie v. în mijloculă unei 
afluențe enorme a publicului, și a unui mare numără de 
deputațiunî strărne. Solemnitatea a avută ună caracteră 
gravă și demnă. Mai multă de 100 corone au fostă de
puse, intre altele acea a coloniei francese și alsaciene.

Necrologti. — Jalnicii părinți, frați, surori, cum
nată, moșă și unchi, au durerea de-a anunța pierderea 
prea iubitului și neuitatului loră fiu, frate, cumnată și 
nepotă llai'iu Popoviciu, comerciantă, care a încetată din 
vieță Sâmbătă în 6 Augustă st. n. la 7 Ore săra în 
etate de 29 ani după o lungă suferință împărtășită 
fiindă cu sântele taine. Rămășițele pămentescl ale scum
pului defunctă s’a ridicată Marți în 9 Augustă st. n. 
la 2 ore p. m. și s’a depusă spre eterna odihnă în 
cimitirulă gr. or. din locă.

Fiă-i țărîna ușOră și memoria binecuvântată!
Hațegii, în 7 Augus.ă st. n. 1887: Bucurii Popo

viciu, Susana Popoviciu ca părinți. Juliu, Emiliană, Cor
nelii!, Virgiliu, Valeriu ca frați. Septimia măritată Dani- 
lescu, Muria, Elena, Hersilia ca surori. Nicolae R. Dani- 
lescu ci cumnată. Alexandru Petroviciu ca moșă. Nieo- 
lau Petroviciu, Ștefană B. Popoviciu, Aureliu Petroviciu, 
ea unchi
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— Mai aveți puțină răbdare! Nu sunteți încă des 
tulă de veseli.

In sfârșită când îi creiju elă destulă de ațîțațl se 
sui pe masă și așeejenduse p’ună ulcioră golă începu 
aslfelă :

— A fostă odată. ... o! d’atuncî au trecută ani 
peste ani, mai multă de o sută de ani, într’o țeră forte 
departe . . . acolo trăia ună domnă mare și puternică 
care ajunsese sâ ocupe celă din-âiă locă in stată după 
persOna regelui și pentru care se crease ună postă de 
conetabilă. Totă nobilimea și chiar suveranulă se temea 
de dânsulă; fiă-care se silea sâ nu supere cumva pe va- 
salulă acesta temută.

Ambiția jucase ună rolă așa de hotărîloră în vieța 
nobilului domnă, încâtă îlă ferise totdeuna de orl-ce altă 
pasiune. Așa că ajunsese la vârsta de palru-ijecl de 
ani și încă nu se gândise sâ se însdre. Trebuia inse sâ 
vină și cjiua când tinerețea sâ-șl răsbune pe inima acesta 
neînduplecată.

„Printre fetele nobile, pe dinaintea cărora trecuse 
pănă atunci mândru, disprețuitori! și nepăsăloră, se găsi 
una a cărei frnmsețe făcu asupra conetabilului o impresia 
care nu se mai putu șterge. Elă hotărî că fata acâsla 
are sâ-i fiă negreșită nevastă și că elă îi va face marea 
cinste d’a o face sâ-i pârte tillulă. — Domna constabila ! 
Cine putea sâ se împotrivâscă mândriei d’a se aucji che
mată aslfelă ! Irufașulă nobilă nici nu se gândi măcar 
decă inima fetei era liberă ori nu. Elă se obiclnuise așa 
de bine ca sâ vaijă pe iotă lumea plecându-se înaintea 
voinței sale, încâlă nici nu vru s'au^ă decă hotărîrea ce 
luase elă era ori nu pe gustulă aceleia căreia-i făcuse, 

după cum credea elă, cinstea s’o deosibescă. Aslfelă că 
încremeni conetabilul^ când fața-i râspunse holărîtă că 
nu vi ea sâ-lă ia de băi bată.

•Vi<h că fata era logodită cu ună altulă și nu voi 
cu nici ună preță sâ se lapede d’acela pentru ca sâ-lă 
ia pe cestălaltă.

„Cu totă supărarea ce i prieinui afrontulă acesta, 
conetabilulă își ascunse furia, fiindcă conelabilulu nu era 
prostă, cjâu ! nu era prostu/ Elă deocamdată se prefăcu 
forte liniștită ; pe urmă avu dibăcia ca sâ între așa de 
bine în voia mirelui, încâtă elă nu mai făcea nitmeă 
fără conetabilă. 0 sâ vedeți mai pe urmă cum avea 
intimitatea acesta sâ slujâscă planurile de râsbunare ce 
făcuse blăstâmatulă conetabilă.

„Cu puține ijile înaintea cailei când trebuia sâ se 
facă cununia, conetab lulă pofti pe tinerii logodiți la o 
serbare mare pe care o da elă în cinstea loră la o mo
șia a lui. Tinerii veniră fără pică de sfială, deși fuse
seră prevestiți, ca sâ nu se ducă și deși li se făcuse felă 
de felă de semne. Ghiciți acum ce s’a întiinplată chiar 
in săra când se începură petrecerile."

Gondolierulă Ricardo cu tâtă beția produsă de vi- 
nulă de Coneglieno, părându-i se cu dreplă cuvântă că 
in povestea nebunului este o alusiă la istoria stăpânului 
iui, se sculase cu ochii în focă, cu pumnii strinșl, cu 
buzele tremurându’i, și întreba râstită:

— Da, ce s’a întâmplată ?
Insă caraghiosulă începu să rîijă cu hoholă și «lise: 
— N’avețI să scițl ce s’a întâmp'ală, fiindcă nu 

vreți să luațl sâma la istoriile pe cari eu me osteneseă 
să vi le povestescQ.

Este adevărată, că servitorii, cari erau obiclnuițl cu 
discursurile lui pline de glume, nu mai voiseră s’asculte 
o poveste sârbădă ca aceea pe care o deterămă mai 
susă, poveste in care nu era nici cea mai micâ păcă- 
litură. Se plictisiseră iute și începuseră să vorbâscă 
între ei.

Răc-ăla asta îlă atinse 6re pe nebună in amorulfl 
iui propriu? Bote, fiindă că se hotărî să ’șl răsbune și 
de aceea întrebuința ună mijlocă, care totdâuna pro
ducea efect Q.

Caraghiosulă acesta avea o facultate deosebită: putea 
să ’șl bage gâtulă între umeri și sâ se îmnodobâscă nu
mai decâtă cu o cocâșă în spate și cu altă cocoșă în 
pieplă, așa că era atunci ună caraghiosă desăvârșită. 
Schimbarea acâsta a lui fuse primită cu urale.

Be când era aslfelă aplaudată, caraghiosulă își bă
gase în gură ună instrumentă mică de oțelă cu care 
isbutea să dea vocii sale nisce intonații din cele mai 
ciudate. Instruinentulă acesta era accesoriulă neJeslipită 
ală slujbei lui de caraghiosă.

Bufonulă podestatului se sluja așa de bine cu elă 
iniălă. mai ajulâudă și vinulă de Conegliano, isbucni o 
furtună de aplause, care deșteptă iote ecourile din pădure

Glumele spuse de caraghiosă erau de mulțl ani cu
noscute de toți câți le ascultau; le auițiai pe stradele 
Veneției și în fie care respintiă, însă cu deosebire pe 
cheiuiă Robiloră găseau urechi deschise pentru ca să le 
asculte. urma).



Nr. 166. GAZETA TRANSILVANIEI.

(Jura alb 1* baraa de Viena 
din 7 Augusta st. n. 1887.

Bursa «le Bueuresci. Curaulu pieței Brașovu

RentA de aurb 5»/0 . . , 100 50 
RentA de hArtiA &“/<, . . 87.25
împrumutul^ cAiloră ferate

ungare.......................... 150 70
Amortisarea datoriei cAi- 

lorQ ferate de ostb ung. 
(1-ma em isiune) ... 98 30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostO ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei cii- 
lorO ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104 25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl.............................. 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vinii ung............................ 100.50
Împrumutul^ cu premiu

ung..................................... 122 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aurii austr. . . 112 65 
Losurile din 1860 . . . 136 25
Ac(iunilc băucel austro-

ungare..........................88G 50
Act. băncel de credită ung. 287.50 
Act. băncel de credita austr.281.30 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei .................5 93
Napoleon-d'orl .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61 60 
Londra 10 Livres sterlinge 125 55

Cota oficială dela 26 Iulie st. v. 1887.

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

> convert. (6°/0) 88’/3 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— SO
Credit tone, rural (7°/0) 104— IOS—

> » » (5°/o) • 89— 89*/4
» > urban (7°/0) . 102*/, 103—
» . m ■ 94>/a 95—
* ' (&»/.) 87’/. 87*/,

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

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

din 8 Augustu st. u. 1887

Bancnote roinănesci . . Cu mp. 8 55 Vftnd. 8.58

Argint românesc . . . » 8.50 • 8.55
Napoleon-d’orl .... » 9.95 • 10 —

Lire turcesel................. » 11.23 • 11.29
Imperiali..................... • » 10.21 • 10.27

Galbeni ...... • 5 86 a 5.92

Scrisurile fone. •Albina» 6% • • 101.— » 102.- -

5°/o • a 98.- - 99.—
Ruble Rusesc! .... . 109.— > 110.—
Discontulă . . . 1 7 — 10°/e pe ană.

Nr. 8680/1887. Publicațiune.
Socoteala cassei orășenescl pentru anulă 1886 cu tăte adusele 

ce se receră, mai departe actele referitdre la mancit.ățile și chiarificările 
acestei socoteli, și în fine inventariulîi asupra averei comunei orășenescl 
Brașovu, zacă, în sensulu § lui 142 ală art. de lege XXII din amilii 
1886, 15 dile în biuroulu comptabilitătei orășenesc!, Ulița căldărariloră 
Nr. 519-a, spre examinare generală.

Fiă-cărui platnicii de dare comunală, îi stă în liberă voiă, ca 
până în 23 Augustu a. c., să-și aștd-nă la subscrisultl magistrată even- 
ti alele observări.

Brașovu, în 6 Augustu 1887.
Magistratulii o 1 'ășenescu.

(Avisu d-loru abonați!
Rugăm u pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită d'arulu nostru până acuma.

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

Dăcă se ivescă iregularități la primirea cparului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTll. „GAZ. 1HANS*

Sosirea §i plecarea trenuriloru și postelDru in Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenuli) de persone Nr. 307: 7 Ore 20 de minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Treimii) accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametp.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Feșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametjî.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ăre 52 minute săra.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 Ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ameiji.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Beșnovii-Zernescl-Brunii: 12 ore 30 min. dupft amăji
1') . » „ Zizină: 4 ore după amătji.
c) H in Secuime (S. Georgi): 1 Oră 30 minute noptea.
d) » n la Făgărațu: 4 ore dimineța.

n la Săcele: 4 ăre dimineța.
B. Sosirea posteloru:

a) Dela lieșnovu ZSrnesci-Branil la Brașovă: 10 ore înainte da ametp.
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 6re sera
d) „ Făyărașu la Brașovă: 2 ăre diminăța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ăre 30 minute săra.Mersulu trenuriloru

Valabilii dela I luniu st. n. 1886.
pe linia Predealfl-Budapesta și pe linia Teiușd-AradiKBudapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predeal ii-Budapes ta Budapesta—Predealâ

BucurescI

Predealb

TimișO

Brașova

Feldiâra 
Apatia 
AugustinO 
HomorodO 
Hașfaleu

81ghiș6ra 

Elisabetopole
Mediaș ti
Copsa mie& 
Micăsasa
Blașiu 
Crăci unelti
TeiașA
Aiudâ
VințulO de susfi 
Uiâra
Cneerdea
Ghirisfl
Apahida

Clișii j
Nedeșdu
Ghirbău 
Aghiriștl
Stana
HoiedinB
Ciucia
Bucia
Bratca 
Vadă 
Mezd-Teîegd
Fugyi-Vâsărhely 
Veneția-OrăȘii

Oradia-nare

t*. Ladâiy 
Szolnok
Buda-paata

Viena

(
(

( 
( '

/ 
X 
(

Trend I Tren Trend Trend 
d® accelerat omnibus omnibua 

persâne

— 4.3C — 7.30
Ț— — 1 114
— 9 12 —
— 9.3F 1.45

10.12 —
2.327 21 401

7 57 — 4.47 —
8 24
8 47

5 28
5.59 —

9 29 __ 6 49 i ““
9 37 __ 8 35 __

10 53 __ 9.02 —
11.00 __ 9.12 —
11 34 __ 9 56 —
12.03 __ 1037 —
12.26 10 59 __
12.42 __ 11.16

11.37
1.11 — 12 16 —
1.23 — 1233 —
2.06 __ 1.51 —
2.27 — 2 18 —
2 49 — 2.48 —
2 56 — 2 56 —
3.12 — 3 64 —
3.46 __ 4 51 —
5.01 — 5 28 Trenu
5.21 — 5 56 persone
_ 6 01 — 6 37
__ 6.19 — 6.58,
__ __ — 7.14
__ __ — 7.29
__ — 7.56
__ 7.12 — 8.18
__ 7.41 — 8 58
__ __ — 9.15
__ — 9 34
__ 8.20 — 9 53
__ 8.46 — 10 28
__ — — 10 47
— — Trena 10.57j
__ 9.11 perzone 11.07
_ 9.16 10.50 11.19

__ 10.37 1.331 1.16
__ 12.20 4.241 3.29
— 2.151 io.6b| 6.33
— — I 2.15 —
— “ăoo| — i —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Venția-OrăȘii
Fudi-Oșorlieiu 
Teleagii 
Vad ii
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 ârbău
Nedișu

Clnșin

Apahida
Hbiriș

Cneerdea

Uiora
Vințulb de susfl
Ai udă
TeiașO
Crăciunelfl
BlașO 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașfl 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Augustinit
Apatia
Fcldiăru

i
3rașovfi

Tiniișii

Predealb

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grâse.

Trenfi Tren Trend Trenu Trend
ide pers, (accelerat de pers. de omnibus

persfine

11.10| — 1 — — —
7.40 2.— 7.4C i 618 —

11.05 4.0b | 10.45 9.38 —
2 02 5.47 2.02 12.02
4.12 7.11 4.78 2.01 —
— — — 2 08
— — — 2 19 —
— 7.33 — 2.41 —
_ 8.04 _ 3.24 —
_ — _ 3.47 —
_ — _ 4.07 —
— 8.58 _ 4.33 —
_ 9.28 _ 5.15 —
_ — _ 5.33 —
— — — 5.53
— — — 6.C5
— — _ 6.20 —
— 10.31 — 6.38 —

11.00 _ — — 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 33 _ — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1,18 _ — — 10.09
1.05 — — 10.19
1.46 — — 10.48
2.25 — — 11.55
2.50 — — 12.34
3.03 — — 12.52
3.35 _ — 1.34
4.01 _ — 2.13
4.20 — — 2.46
4.55 — 3.31
5.42 — — 4 32
6.01 _ — — 5.02
7.27 _ _ — 6.53
8.08 __ _ — 7.43
8.36 __ _ — 8 23
9 06 ■■ _ — 9.02
9.46 5.37 _ — 9.52
— — 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — — —
— 11.30 3.28 — —

9.35

n

TeiușA- tradft~Bgida|)«»rta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu 
omnibus

Tre*ifi 
de pers.

Trenfi de
1 peraâne

Trenfi de 
peradne

Trenfi 
dc perjot*

Trenfi 
omnlbu

Teiiișft
Alba-Iulia

11.24 1 - 3.00 Viena 11.10 12.10 | ___

11.59 — 3.59 Biidapeata 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 Szolnok 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia
Simeria (Piski)

1.32 — 5.18 Ai ailft 4.30 6.— —
2.32 — 6.15 ii Glogovață 4 43 6.13 —

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 _
Branicîca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia
Gurasada

3.55 — 7.28 Radna- l.ipova 5.41 7.10 1 —

4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 _
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9/8 _
Paulișă 7.43 — 10.42 Branicîca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42 __
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 4.50

5.12
Șibotă 11.43 12.— —

( -- — Viuțulă de josă 12 18 12.29 —
Budapesta _ - 1 a.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 _
Viena — 6.05 | Teiașft , 1.29 1.41 —

AradO-Tinaișidra Slnaeria (Piski) Petroțenl

TrpuS Tremfl do Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibus mixt pe mâne omnlbui mixt

Arad A 5.48 6.05 -Simeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — __ 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.16 -- - 7.29 Pui — — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia _ _ 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6 40
Tlnaișâra 9.02 — 9.08 Petroșenl | — — 7.12

Timlșdra-Aradd PetroțenI—Simeria (Piski)

Tronâ <13
porpâne

Trenfi de
perflfine

Trenfi 
omnibus

Trenfi 
de pera.

Trenfi 
omul bui

Trenfi 
mixt

Timișâru 6.25 5.00 Petroșen) 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — —o 9.62
AradA 9.27 — 1 8.17 Simeria — 10.31


