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Se putea ușorii prevetlâ, că mișcarea cea 

mai nouă din sînulu SlavilorO Austriei și mai 
alesă manifestațiunile pressei cehice pentru sla- 
vismi'i și pentru solidaritatea cu toți Slavii din 
imperiu, prin urinare și cu Croații și Slovacii 
din Ungaria, va deștepta mânia și îngrijirea po- 
liticiloru din Peștii.

Cetitorilor» noștri le este cunoscută în ce 
modu s’au esprimatu în timpulu din urmă orga
nele de frunte ale Cehiloră din Boemia asupra 
egemoniei magliiare-germane; le este cunoscută 
cum apeleză aceste (jiare la „conștiința slavă11 și 
la comuniunea de interese dintre tdte popdrele 
slave, cu scopu de a face odată finită supre
mației, de care sufere a<ji mai multă stil mai 
puțină, afară de aristocrația polonă, întrâga po- 
porațiune slavă a monarcliiei.

Litnbagiulu acesta ală pressei boeme se în- 
țe’ege că n’a putută știi lase pe Unguri indife
renți. „Pester Lloyd“ a avută deja o polemiă 
cu „Politik4 din Praga asupra ideei „solidari
tății slave,“ ti- acuma își ridică din nou vocea 
în contra mișcai ei slave dm Austria și începe a 
amenința, după ob.ceiu.

Nu putemu trece cu vederea“ —(jice »Pester 
Lloyd“ — „că Cehii își ținu de „datoriă slavă11 
a loră ca se dd în viitoru mai mare atențiune 
și oposițiunei croate și ca știi vină în ajutoră; 
asemenea își facă de lucru în modă netrebnică 
cu Slovacii noștri. Față cu partida guvernamen
tală croată ei iau în apărare cu tendință clară 
esprimată pe Starcevicl și noua coalițiune oposi- 
țiunală; și în comitatele din Ungaria de susă se 
folosesc» de ori-ce ocasiune posibilă și neposibilă, 
spre a lăți în sînulă poporațiunei slovace ura și 
nemulțumirea. Ce ’i dreptă, o pagubă însemnată 
nu ne-au putută pricinui pănă acuma, și vomă 
sta la pândă, ca să punemă la timpă capătă ma- 
chinațiunei otrăvitorii oră de profesiune. Din t6te 
resultă însă că e metodă în nebuniă, câ pe t6tă 
linia s’a pusă în mișcare haita panslavistă. Și 
manifestațiunile din vorbă nu vină din partea 
foiloră obscure cehice ; nu, organe de partidă de 
primulă rangă recunoscute, în care obiclnuescu 
a scrie conducătorii maiorității parlamentului de 
dincolo de Laitha, suntă cele ce întond.ză corulu 
acesta sălbatică panslavistică.11

E clară că f6ia tiszaistă se turbură mai 
multă din causa cochetării Cehiloră cu Croații 
și cu Slovacii, și are tdtă dreptatea să fiă îngri- 
jată de acesta, căci scie prâ bine, că ura și ne- 
mulțămirea esistă de faptă și că prin urmare nu 
le va fi greu Cehiloră de a-șf împlini pretinsa 
loră datoriă slavă față cu Slavii din Croația și 
din Ungaria. Cu tdte acestea „Pester Lloyd’1 se 
preface a pune cea mai mare greutate pe agita
țiunea unoru foi celnee în contra strînsei alianțe 
cu Germania.

Faptulfl, că Cehii au simpatisată totdtima 
mai multă pentru Rusia decâtu pentru Germania, 
îi este bine cunoscută fdiei pestane și de aceea 
nici că o pdte surprinde, dti’ă astăzi cjiarele loră 
pretindă, că din punctulă loră de vedere slavă 
n’ar fi nici o nenorocire pentru Austria, ddcă 
Germania ar fi bătută în luptă cu Rusia și cu 
Francia.

F6ia tiszaistă amenință cu intervenirea Un
gariei în afacerile interidre ale Austriei, pdte că 
se gândesce la ajutorulu ce — după „Kreuzzei- 
tung-“ — ară fi chemați Ungurii stilă dea co
mitelui Taaffe. Dti’ este mare întrebare, ddcă 
Cehii în împrejurările de față se voră retrage 
așa curendu dinaintea amenințăriloră ungurești 
ca altă dată și decă nu voră răspunde și ei la 
amenințări cu amenințări.

Dtiă este puțină adevtiă în afirmarea lui 
Pester Lloyd“, că agitațiunea slavă în Austria 

se face cu metodă, atunci ușoră 8’ar putd, ca

unu eventuală amestecă directă ală Unguriloru 
în afacerile interne austriace să provdce tocmai 
ceea ce ti voescă să ’mpedece, adecă intrarea 
panslavismului în monarchia udstră.

In totă casulă li se pregătesce Unguriloră 
o grea situațiune prin rfiișcarea cea mai nouă 
slavă. Ungurii puteau să fiă a<jl fără grije și 
să fumeze din pipă în liniște, ddcă politicii loră 
nu erau așa de scurtă văzători și căutau să se 
împace sinceră cu tdte popdrele nemaghiare. Față 
cu Slavii nemulțămițl de acjl însă, ei voră ave 
o periculdsă posițiune în luptă cu Cehii și pan
slavismul ă acestora se pdte folosi cu succesu de 
arma ce le-o dă însuși modulă de guvernare ac
tuală maghiară.

Și cumcă le este seriosu Cehiloră cu soli
daritatea slavă o dovedescă escursiunile ce se
arangează din Boemia și în Boemia tocmai acum, 
cu scopu de a se întări legăturile dintre popd- 
rele slave din monarchiă.

Așa au mersă Cehii din Pesta să visiteze 
teatrală din Praga, apoi cei din Praga s’au 
dusă la Laibacli cu unu trenă de plăcere ca se 
salute pe frații loră Sloveni, și priinarulu ora
șului a numită acdstă întâlnire o „festivitate a 
solidarității slave. “

Ungurii, decă erau politici înțelepți, puteau 
se prevtijă mișcarea slavă de adi și să’i prevină 
stabilindu înăuntru unu regim» dreptă și echi
tabilă. Atunci nu mai aveau a se teme de 
panslavismă.

Esperiența de mobilisare în Francia.
[lupă cum comunică .Agenția Lberă«, ministrulă 

de răsboiu francesă a pregătită Iote ordinele generale 
privilore la esecutarea esperienței de mobilisare. S’a și 
întocmită redactarea afi.șeloră cari voră trebui lipite în 
regiunea desemnată; nu lipsesce decâtă No. acestei re
giuni și data „primei dile* a mobilisărei, cari voră fi 
adăugate cu mâna în uitimulă momenlă, când giivernu 0 
va fi luată o holărire in acestă privință.

După aceste afișe, ministrulil de răsboiu ordonă mo- 
bilisarea tuturoră slateloră majore, servieiiloră și cor- 
puriloră din trupele regiunei hotărîte. Suntă convoeațî 
și trebue, la vederea afișelorâ, să se ducă la posturile 
indicate prin scrisorile loră de serviți» seu libretă: 1. 
Toți oficerii afectați corpului de armata mobilisală. 2. 
Toți omenii in disponibilitate său în reservă ai armatei 
active avăndă domiciliulă in regiunea interesată.

Omenii cari ar fi obținută o dispensă său o amâ
nare pentru anulă 1887 precum și cei cari ară fi fostă 
chiar convoeațî in cursulă anului nu suntă scutiți de 
acestă apelă. Omenii așa di și la disposițiunea autorităței 
miliare, acei ai servițiiloră auxiliare, omenii armatei te
ritoriale și ai reservei sale, afectați la serviții speciale, 
voră fi convoeațî prin ordine de apelă ind-vidualt'i. Omenii 
cu reședința regulată in străinătate în Algeria și in co
lonii suntă scutiți de a răspunde la apelă. Durata mae- 
simă a convocărei este de 30 4>le pentru ofiierl și 28 
pentru trupe. Oficerii și dmenii desemnați pentru servi- 
țiile speciale voră fi totuși reținuți pănt la sfârșitulă 
misiunei loră.

De altmintrelea este probabilă că pentru cea mai 
mare parte a omeniloră convoeațî, durata apelului nu va 
trece peste 21 de 4Be-

Foile, cehice și ministrul» Gautsch.
Asupra cunoscutei măsuri a ministrului de instruc

țiune Gautsch, prin care se desființăză câteva gimnasii 
de stată cehice și altora li-se detrage subve ițiuuea, se 
pronunță foile cehice cu mare amărăciune.

,Politik‘ serie: „Asigurămă pe ministrulă Gautsch, 
că poporală cehică înțelege nisuința sa. EIQ voiesce să 
deschidă caea germauisării prin sc6lă... lutrebămă pe 
ministru'.ă-președinte Taaffe, cum se potrivescă măsurile 
lui Gautsch cu declarările solemne, ce le-a făcută den- 
sulă in numele guvernului in sesiunea dm anulă acesta 
a parlamentului centrală, că guvernulă va țină contă de

îndreptă ții ele pretențiunl ale maiorității, rămânăndă fi
delă programei sale ?..

„Narodny Listy* : „Acum, după ce e gata pac- 
tulă austro-ungară în partea lui cea mai esențială, Ma
ghiarii și Germanii suntă scăpațl de ori ce temere și 
credă că a sosită momentulă multă dorită de ja arunca 
masca, a-șl face plăcerea și a reduce pe Cehi la a- 
ceea posițiune neînsemnată, la care, afară de Poloni său 
mai bine 4|sa afară de nobilimea polonă, suntă reduși 
toți ceilalți Slavi. E vorba ca Germanii să devină in Aus
tria, ca Maghiarii în Ungaria, singurulă poporă pe care 
să se razime statulă ; precum in Ungaria limba ma
ghiară așa să fiă aici limba germană singura limba pri
vilegiată și precum odinidră au perită in Ungaria de 
susă gimnasii slovace, așa țintescă a procede acum in 
Austria contra instituteloră negermane și în specială con
tra celoră cehice. Măsura ministrului Gautsch este cea 
dintâiu faptă a nonei ere maghiaro-germane. Poporulă 
cehică a ajunsă la pragulă luptei celei mari de apărare, 
înainte de tole trebue să scăpămă institutele nâstre, ce 
suntă amenințate prin retragerea subvențiunei de stată.»

„Illas Narodna11 declară pe ministrulă Gautsch de 
unu contrară națională ală Cehiloră și" <|ice că aceștia 
nu se voră mai pute împăca cu elă niciodată. • „.Ore 
ministrulă Gautsch să fi semțită <ă i-a sosită limpulă? 
Să fi așteptată ore numai, pănă ce s’au delăturată greu
tățile pactului — grațiă jertfeloră aduse de Cehi — spre 
a se presenta oposițiunei germane ca ministrulă ei, ca 
ministrulă limbei de stată germane?... Procederea mi
nistrului Gautsch va provoca o luptă fatală . . . Unde 
este insă contele Taaffe cu programa și promisiunile sale 
solemnele? ....

Caracteristică este, că foile clericale în frunte cu 
„Vaterland" aprobă măsura ministrului Gautsch împreună 
cu foile oposițiunale germane, 4,cen(fh că ea s’a luată 
numai din considerațiunl bugetare. „Acăsta va trebui 
să nl-o dovedăscă ministrulă la loculă competentă», es- 
clamă „Politik*. Acestă fdiâ declară acum afacerea ca o 
• afacere de onăre» pentru intregulă minisleră și pentru 
parlamentă.

Guvernulă a oprită meetingulă conchiămată la 
Hochstadt in afacerea Gautsch. Pe Qiua de 14 1. c. este 
conehiămată ună mare meetingă in aceeași afacere la 
Brunn. Eoile cehe anunță că Cehii din Viena voră lua 
parte. Asemenea se va întruni la 28 I. c. in Ungarisch 
Hradiseh ună taboră cehică.

Esposiția slovacă și guvernulă unguresca.
E bătătore la ochi atențiunea ce o dă guvernulă 

și foile unguresc! esposițiunei slovace din Turoță Sân- 
Marton. Di de <p se raportăză despre cea mai mică 
mișcare și despre totă ce se petrece acolo. Pănă și te
legramele de felicitare ce le-a primită reuniunea femei- 
loră ».)ivena“ suntă amintite. Și anume a primită gra
tulări: din Agratn dela Franz Folnegovicî și dela redac- 
țiunea foiei „Obzor" ; din Esseg .dela frații CroațI" ; din 
Sofia dela Zachaj; din Viena „dela Slovacii din Viena»; 
din Praga dela doi privați; din București dela Slovacii 
de acolo; din Neoplanla, Neusohl, Jolsra, Trencin ș. a.

Acestă uimitore atențiune ce o dă guvernulă și 
fode ungurești esposițiunei slovace își are scopurile ei. 
negreșită că nu binevoitore. Guvernulă ungurescă cu 
totă cela «patriotică* jidano-maghiară caută pete’n sdre 
și nodă in papuiă, der de ar pute închide esposițiunea 
ori d’a face pe Slovaci să nu le ticnăscă festivitățile și 
să nu se pătă bucura pănă’n urmă de resultatele mun- 
eei loră materiale și spirituale.

Astfelă o telegramă din Pesta comunică, că gu- 
vernulă a pusă să se observe câtă se pdte de strictă 
cele ce se petreeă in Turoță-Sân-Marton, pentru ca în 
casă de nevoia sl intervină.

Puternică guvernă 1

Desființarea protecțiunei germane în România.

Consululă germană imperială din București aduce 
la cunoscința tuluroră supușiloră germani de fado in 
România următorulă emisă:

• Guvernulă imperială germană a renunțată cu dala
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de 1 Ianuarie 1888 — precum s’a întâmplată acesta și 
din partea Austro Ungariei — la esercitarea dreptului 
de protecținne asupra areloră Germani, cari nu suntă 
supuși ai imperiului germano (așa numiți supuși de facto\ 
Acăstă decisiune s’a și adusă la cunoscința guvernului 
regalii româna.

>Sub astfelă de împrejurări, vă incunosciințeză prin 
acăsta, că nu vi-se va mai acorda dela 1 Ianuarie anulă 
viitorii favorulă protecțiunei consulare. Vi se lasă in 
voiă insă a cere să fiți primiți ca cetățeni ai statului 
română ori să obțineți cetățenia germană in modă 
legală".

SOIRILE QILEL
„Ellenzâk" șl-a aflată obiectulă cela mai potrivită 

pentru a scrie articull de fondă, anume: despre câni. 
Declară insă din capulă locului, că nu de aceea scr.e 
despre câni, pentru că dotă ar invidia traiulă acestora, 
căci — (Jice elă — pe lângă totă defieitulă in care se 
află, încă n’au ajunsă chiar pănă acolo, ca să fiă avi- 
sațl la mâncarea și traiu'ă câniloră. Cu tote acestea se 
provOcă la o statistică englesă, pentru a arăta, că nu e 
tocmai bagatelă suma ce o consumă întreținerea câni- 
loră și de acea propune in fine, ca să se arunce pe 
proprietarii de căni o dare câtă se pole m ti mare. — Prin 
statistica memorată s’a constatată, că in Europa totă la 
15 Omeni se vine ună câne, adecă pe continentala Eu
ropei se vină două miliOne câni. Calculându-se între
ținerea pe <ji a unui câne numai cu 5 cr., și vină 
100,000 fi. pe <|i. Acesta este calcululo celă mai mică, 
căci la noi de esemplu, in Ungaria, suntă mai mulțl 
stăpân), cari au mai mulțl câni decâtă membrii in fa 
tniliă, așa că se pOte pe ușoră socoti totă la 5 omeni 
un câne. Câtă pentru costă, de asemenea este sciută 
că mulțl câni consumă pe d‘ mântar; mai multă decât 
de 5 cr., bi — după cura dice ș: ■ Ell'?nzok« — forte 
mulțl câni suntă, cari au unii costă la totă casulu mai 
escelentă decâtă ală unui bietă învețătoru calvinescă. 
Pentru astfelă de câni, așa <țt^i de lucsă , propune „El- 
lenzek« de a se pune o dare câtă mai mare. Bău des
tulă insă, că s’a pusă dare și asupra câniloră dela țeră, 
cari suntă de mare folosă pentru conomulă dela sate 
și de cari păcurarulă și ciobanulă mai alesă, nu potă 
să se lipsăscă. Der aceștia suntă mai toți Români, deci 
să plătăscă!

Pantru premiile viitOrei esposițiunl de vite în Deșiu, 
ministrulă ungureseă de agricultură a dăruită suma de 
3000 fl. și 4000 franci.

—x —
Scriitorii și artiștii ungurești voră face in < oinună 

o escursiune în Ardilă. Voră pleca la 21 Augustă și 
voră cerceta tăie locurile mai însemnate din pun.tă de 
vedere „ungurescă“ ale Ardeiului. „Kolozsvâr" intr’ună 
articulă de fondă arată plăcerile ce le voră avă scriitorii 
și artiștii unguri, când voră vede acestă pămăntă „pre- 
tutindenea îngrășată cu sângele martiriloră unguresc!", 
când voră vedă „sfântulă popoiă, despre care Lolyi <|i" 
sese, când era in viâță, că e din același timpă cu cea 
mai vechiă limbă, cu limba sanscrită, e frate cu acăstă 
limbă, se trage imediată din aceeași trupină străbună, 
avăndu-șl amândouă originea in prima limbă de pe pă
măntă... când voră vedă pe acesta poporă, care de o 
miiă de ani este proprietarul^ acestora văi și dâlurl sân 
țite, pe poporulă ungureseă... Nu este poporă, care să 
fiă mai admirabilă, mai interesantă și mai eroică decâtă 
Maghiarulă". — Așa ne spune cela puțină „Kolozsvâr"

și cine n’are minte pote să-lă și crătjă. Cine ar fi cre
dulă vr’odată, că în Clușiu e atâta fantasiă! Sciau ei 
bine, Clușenii, de ce ceră strămutarea institutului de alie
nați din Sibiiu la Clușiu.

—x—
In Fineșulă săsescă de lângă Clușiu ună incendiu 

a prefăcută in cenușă la 8 Augustă c. șese case îm
preună cu întregă mobiliarulă și tâte clădirile economice 
din jură. N’a fostă nimică asigurată. Incendiulă a pro
venită din neatențiunea unoră copii, cari erau acasă, 
in limpă ce părinții loră se aflau afară la lucrulă câm
pului.

—x—
Sub titlul „Scrieri pentru încetarea limbei „ Volapăku 

a apărută in ediția lui Grimm Guszlâv o broșură ung. 
tradusă după autorulă germană dr. Obhidal. .Ellenzek. 
varsă sehintei și cenușă asupra d-rului Obhidal, despre 
care cțice că a făcu'ă o limbă, numită >limba lumei*. 
care in sine nu este altceva, decâtă o infamă scurtare a 
buneloră cuvinte originale nemțesc!, o ticăloșire a aceloră 
cuvinte, ună atentată cu bombe contra limbei lui Schi'.ler 
și o idiotică încercare din partea acelui doctoră cu capă 
de bostană, Obhidal,de a prinde în curse pe Omenii cu 
raiute, despre cart presupune dr. Obhidal, că și ei au 
in capă paie în locă de creerl. «Ellenzâk" aduce și câ
teva cuvinte din limba „Volapuk", arătândă că acesta 
este formată in mare parte din limba germană, latină 
etc. — Și scițl de ce „Ellenzâk" s’a cătrănită așa cum
plită? Fiindăcă limba Volapuk nu are nici o vorbă un- 
gurescă. Doră o limbă menită pentru comerciulă întregei 
lumi, nu va căuta nutrimentă la pOlele Altailoră !

—x—
Intre preotulă ungureseă Alex. Bethlendi și între 

nvățătorulă Alex. Szekely, amândoi în comuna Tamasda, 
din comit. Bihorului, esista o fOrte mare dușmăniă, pro 
venită din patima beției la care e dată învățătorulă. La 
5 Augusta lucrurile au ajunsă la o catastrofă. In cimi- 
tirulă locală, unde funețonu preotulă și învățătorulă la 
o imormentare, scOse în ățălorulă deodată ună revolveră 
și dete trei împușcături asupra preotului, care fu greu 
rănită in câfă. Invăță'oridă s’a predată singură auto 
rităței.

—x—
Societatea de acții, întemeiată cu mart jertfe bănesci 

pentru e-ploatarei isvăreloră de păcură de lângă Poiana 
sărată a falimentată. Licilațiunea s’a ținută la 7 Au
gustă n.

—x—
In Clușiu, reședința Kulturegyletului ardeleană, două 

femei au atrasă intr’o cursă la 7 Augustă n. pe fata de 
15 ani a olarului losef Gyulai, anume Paulina, sub pre
textă ca să’i procure ună serviciu avantagiosă, unde a 
fostă violentată. Fata, nepulendă suporta o asemenea 
rușine, s’a înecată in Someșă. Afacerea e la judecătoria 
penală.

— x—
Noulă filosofă Heinrich Schmitt, cancelistă la jude

cătoria din Zombor, face în „N. fr. Presse« următOrea 
rectificare: Premială pentru o scriere filosofică nu s’a 
recunoscută nici uneia din scrierile intrate la societatea 
din Berlină, prin urmare nici operatului său (cu tâtă re- 
cunâscerea amintită și perspectiva d’a se publica scrierea 
de cătră societatea filosofică din Berlină, care a publi
cată premiulă), fiindă că juriulă n’a aprețiată pe filosofii 
antici și din evulă mediu, și pe contrarii și succesorii 
lui Hegel, și au găsită că suntă neclarități in formă și 
cuprinsă.

tRomaenische Revue", ce apare la Reșița în ediția 
d lui dr. Cornelius Diaconovich, cuprinde in fascicululă 
VII de pe luna lui Iulie: Zur Lage der Romănen in 
Ungarn. Rundschau : (Ungarische Zustânde. — Verfol- 
gung der romănischen Sehulen. — Nationalilătenpolitik 
vor den Wăhlern. — Magyarisirung. — Heute und vor 
0 Jahren. — Wahrheifsscheue Patrioten. — Romanen 

und Deutsche, — Magyarisirung und kein Ende. — Der 
ungarische Cullusminister iiber die Nationalităten. — 
Wie das magyarische Brod gemacht wird.) — Das Thal 
des Pintea (Eine romănische Volkssage, erzăhlt von S. 
Fl. Marian, deutsch von Alexander Diaconovich). — Ber- 
ner’s »Rumănien«. — Blumlein „Vergiess". (Romănische 
Volkssage in Versen, deutsch von C. de la Tismana. — 
Durch die Jahrhunderte, von Carmen Sylva. — Litera- 
tur (Dosoftei’s Psalter. — Ein Buch uber die Wal- 
laehen).

Literatura română la Castelulb Pelești.
Cetimu în „Voința Națională “ :
Sâmbătă, 15/27 Iulie, d. și d na V. A. Urechiă au 

avută onOrea de a dejuna la Cistelulă Peleșă. După 
dejună, la care luară parte d. I. C. Brătianu și docto- 
rulă in teologiă d. Dalton din Petersburg, Maiestatea Sa 
Regina dori să asculte două din legendele culese de V. 
A. Urechiă, din acele ce d-sa povestesce la seratele li
terarii ce dă în folosulă fondului statuei lui Miron Cos- 
tină. D. Urechiă ceti povestea lui Ion Istețulă, (care avu 
atâtă de mare succesă la academia și pe aiurea,) cum 
și legenda lui Glânță porcariulă, o legendă minunată, 
comună — negreșită cu variante, la mai t<5te poporele 
ariene. In limba germană ca a fostă dată în versuri de 
cătră Burger; in limba spaniolă ea a fostă culăsă de 
cătră folcloristul^ Trueba; in limba francesă au dată de 
ea folcloriști ca Paul Sebillot, Francisc Blade, Cosquin.

Minunate sunt apropierile aceste ale literaturei o- 
rale ale poporeloră ! Acestea probeză odată m ii multă, 
câtă ar trebui popOrele să trăiască intre ele ca nisce a- 
devărațl frațr

Maiestatea Sa Regina a ascultată, ni-se spune, cu 
multă plăcere legenda originală a lui lonă Istețulă și a 
fostă (Orie mulțămită amintindu-șl frumosele versuri ale 
legendei germane, să o afle reprodusă în povestea lui 
moșă Dudău din sătulă Bărbesci a lui Mtronă Costină.

D. Urechiă a arătată Maiestăței Sale maguetele sta
tuei lui Mironă Costină, și Maiestatea Sa a binevoită a 
provoca scurte amintiri din vieța nemuritorului Cro
nicară.

Acăstă serată literară s’a prelungita mai multe ore, 
grațiâ interesului cu care gloriăsa nOstră suverană și 
poetă, ascultă totă ce se referă la limba și istoria na- 
țiunei române 1

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 ,in provincia Sacaoriia.

(Urmare.)

A i nu potă trece, fără a nu pune In vederea ceti- 
toriloră reducerea și împuținarea cea mare a oiloră, 
cart la Români, cu făta abundanța de pășuni și livtcjl 
naturale, cu tOlă economia nOstră e.stensivă și raportu
rile primitive, au ajunsă să fiă și in privința numărului 
cu multă mai puține decâtă In statele înaintate în cul
tură, cum e Germania ele., de unde pășunile și ogOreie 
au dispărută de multă, cedândă totă loculă, ce a putu'Q 
fi numai brăzdată, agriculturei intensive, horticulturei și 
viniculturei.

FOILETON O.
(25)

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

VIII.
Isola Beția.

Trebue să mărlurisimă, că glumele caraghiosului 
erau cam prea pipărate în grosolănia loră naivă pentru 
ca să le putemă da locă aci. Ele erau in gusfulă epo- 
cei și mai cu semă a publicului prea puțină delicată, că
ruia se adresa oratorulă.

Cum—cum, toți rîdeau ca nisce w buni și rîsulă 
era așa de comunicativă, încâtă chiar Ru-ardo uită vor 
bele d'adineaorl ale nebunului și începu și elă să rîdă.

St. Leger se strimba, țipa, spunea felă de felă de 
prostii. Alerga dela o masă la alta, vorbindă cu unii, 
dândă cu tifla altora, plină d’o vervă îndrăcită, care părea 
că n’are să se mai slîrșâscă.

Deodată insă se opri. De unde i era fața roșiă, 
acum i se învineți. Caraghiosulă s’apurâ cu amândouă 
mânile de gâtă, pe când totă rorpulă părea luată din 
iele. Nimică nu mai putea mira din partea lui. Fiecare 
cretțu că asta era o nouă farsă a lui, pănă când îlă vă
zură Insă pe bietulă bufonă că deodată cade lungă peste 
masă. Toți săriră să’i dea ajutoră.

Fiă-care bănuia că i se întâmplase ceva. In sfâr
șită unulă din ei, mai bătută la capă, se gândi să bage 
două degete în gătulă nebunului și pe urmă (j'se cătră 
ceilalți:

— Polișinelă șl-a înghițită instrumentulă.
Acesta era o întâmplare destulă de obicinuită. Ni

meni nu cuteză să se îndoiască și fiă-care cre(}u că a- 
câsta era cea de pe urmă ispravă a lui St. Leger, căruia 
și începuseră să-i ție cu’ ânlulă funebru, pe când îlă du
ceau spre castelă în starea destulă de ticălăsă in apa
rență.

Insă Saint Leger nu trebuia s’ajungă la castelă pe 
patulă pe care ’lă duceau. Cortegiulă abia apucase să 
facă 50 de pași când Polișinelă strănută așa de tare în- 
câlă Omenii cat! îlă duceau, de grOză, îlă Irintiră josă 
și o rupseră d’a fuga. Insă Caraghiosulă în locă să lă
mâie lungită josă ca ună mortă, ce trebuia să fie, sări 
deodată pe piciOre, ișl băgă ăr gătulă intre umeri, îșl 
făcu deci cocoșele la locă și începu se țipe.

Fiăeare intOrse capulă și putu să vâtjă pe caraghiosă 
probândă prin salturile și strimbăturile lui că niciodată 
nu fusese mai sănătosă. Când îlă vătjură acum, entu- 
siasmulă Omeniloră de serviciu nu mai cunoscu margini.

Cu deosebire s’autjea isbucnindă rîsulă răsunâtoră 
ală lui Ricardo. Insă deodată, tocmai când rîdea elă 
mai tare țiindu se de șolduil, simți că’lă scutură cineva 
de brață. IntOrse capulă și vătju pe Fiametta galbenă 
și tremurândă.

— Ce ai Fiametta mea mititică? o întrebă Ri.ardo 
spăriată.

— Vin’ cu mine! îi (jise Fiametta trăgendă pe 
gondolieră la o parte.

Se duseră pănă la ună locă, unde nu mai putea ni
meni să-i autjă. Atunci ea se intOrse spre Ricardo:

— Nu’țl este rușine, gondoliere, să rîtțl, să beai și 

să cânți pe când pe stăpânii noștri îi aștâptă pOte o pri
mejdia mare ? țjise ea.

— Ce primejdia, Fiamelto? întrebă gondolierulă.
— Ce primejdia 1 nu sciu, însă instinctulă meu de 

servitOre devotată îmi spune, că stăpânii noștri suntă în 
periculă de mOrte în momentulă de față! tjîse Fiametta.

— Ce te face să creQI acăsta, dragă Fiametto?
— Ți-se pare ție lucru firescă totă ca se întâmplă 

de câteva (Jile imprejurulă nobilului Felice Badoerî
— Ce?
— Ce felă! tu Ricardo mă întrebi astfelă, tu care 

ai ridicată de josă pe tenărulă Luciano asasinată sub 
Procurații. Ia spune’ml, cret|i tu că pe dânsulă a vrută 
ucigașulă să-lă asasineze?

— Nu, negreșită, și nimeni nu s’a mirată mai 
multă decâtă mine, când am vătjulă că nu era stăpâ- 
nulă meu.

— O ! dăr are să se lămurescă misterulă aceste... 
fiindă că noi o să scimă să descoperimă pe ucigașulă 
d-lui Luciano.

— Să descoperimă de ucigașă! să nu dorescl ast
felă de lucru, Fiametto! dise Ricardo cu ună gestă de 
grOză.

— Pentru ce nu?
— Fiindcă elă nu este pote pe deplină răspundă- 

toră. Ucigașulă a lovită, e adevărată, insă ună altuia 
i-a îndreptată mâna! (Jise Ricardo din ce în ce mai 
turburată, gândindu se că mișelulă ucigașă era tatălO 
logodnicei lui.

— Și cunOscemă noi pe celă ce apusă la cale pe 
ucigașă ? cjise Fiametta.
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Astfelă după cele din urmă date statistice in ra- 
poriă cu populațiunej la 100 Omeni se veneu în Ar 
•leală (1884) câte 77.6 oi, in România intregă (1884) 
câte 88.9* oi, er in unele districte cum e Bacăukl numai 
26 8t. Romană 33 J2, Putna 40 00. Teciml 40 66. Tutova 
40,9>, Vâslui 40.9S oi. etc.: față cu aceste numere însă 
după datele biuroului de statistică ală Germaniei în a- 
nulă 1883 venâu pe câte 100 omeni în Prusia occiden
tală 97,9 oi, în Pomerania câte 168,*, în Posnania câte 
112 6. in Prusia orientală 75.9, Brandenburg câte 73.*. 
Hanovera 70,*, in Prusia intregă câte 53.6 oi, âr in sta
tele Mek'eiiburg-Strelitz câte 187.9, Meklenburg-Schwerin 
164,*, XValdeek 118,9 etc.

Acâstă comparația e destulă de instructivă spre a 
ne arăta ce avemă de făcută. Dâcă acum cu introdu
cerea comasăriloră forțate, cultura și ținerea Oiei țur- 
cane și bârsane nu se mai rentâză, în âiă țigaiă avemă 
ună materială escelentă, din care prin o nutrițiune și 
îngrijire sistematică și prin o împăreehiare rațională 
er nu lăsată în voia naturei, in scurtă timpă s’ar pută 
crea totă așa de ușoră o rassă de lână fină par exce- 
lence, câ'ă și o rassă de carne, care să susțină concu
rența cu cele mai bune rasse de carne din Anglia: Cots- 
wold, Soulhdown, Lincoln, Hampshire, Shropshire etc. 
Lăna țigăii, dela natură e o bună lână de piepteni — 
nemț. Kammwolle — care la bursele din Viena, Berlină, 
Londra etc. se vinde maja cu câte 150 —180 mărci ger
mane seu 70—80 fl v. a. er noi căpătămă pe ea nu
mai câte 40—50 fl. v. a. din causa multeloră noduri și 
subțierî ale ei — hungerfeine Wolle — in urma deseloră 
și indelungateloră flămenijirl și neingrijiri, la cari au fostă 
espuse oile.*)

In fine pe la 6rele 3 d. p. stomachulă nu se mai 
mulțămia cu privirea și admirarea câmpului, ci ne sili 
să venimă acasă unde ni se gătise ună prândil bogată, 
care satisfăcu și cerințele Ini. Atâta bucatele câtă și beu- 
turile nu lăsau nimică de dorită. După ridicarea mesei 
merserămă erăți josu în curte, ea se visitămă frumosa 
colecțiune de cară și instrumente agricole, precum și lo
calurile labricei. Că cele dânfâiu stăteă în șiruri sub 
cerulă liberu, es > ise 1< inriuririle teinperaturei, aină a- 
inintilă deja mai susă. In fine ne arătară găurile de 
unde scotă nisipulă pentru clădiri și marga, pentru ame
liorarea pământului, precum și gropile, in cari îșî păstrau 
tăiețeii de sfecle.

DeOrece asupra acestora trebue să mai reviu odată 
voiu aminti acum primulă și unieulă metodă de păstrare 
practicată pân’ acum. Sfeclele de zaebnră după ce in 
fabrică au fostă tăiate măruntă și prin opărire de o ju
mătate de oră li s’a estrasă totă zachărulă, se scotă din 
fabrică și se reslilue cultivatorului de sfecle, care din 
causă că ele afară de zachară conțină încă I6te ele
mentele nutritive, ca și sfecla neatinsă, le Intrebuințeză 
ca nutrcță de vile, parte prOspele, și parte murate. 
Pentr murată și conservare pe timpă îndelungată le 
îngrOpă pe câmpă în nisce găuri de 1 metru adâncime 
și 1 metru lățime, le acopere cu pământă, sub care ele 
apoi se inăcrescă și conservă destulă de bine în tOmna 
viitdre. După ce s'au înăcrită le iau numai dela ună 
capătă, râmânândă încolo acoperite, le amestecă eu paiă

*j Celoră cari se iniei esâză mai de aprOpe de 
cultura Oiei țigaie, și cunoscă limba germană, le potă re
comanda raporlulă prof. A. Sz mtkirâlyi dela Cluștl-Mă- 
năstire publ. în Mittheilungen des kon ung Ministeriums 
lur Ackerbau, Gcwerbe und Handel, Pest 1886 II u. III 
Heft., precum și studiulă meu tăcută în limba germană: 
Das Tzigaja-Sehaf, ihr Wesen und ihre wirthschaftliche 
Nutzbarkeit, Halle a S 1887.

tăiate — hacarbă — și vitele le mănâncă fârte bucuroșii. 
Se înțelege că modulă acesta de păstrare nu e pre 
practică dedrece tăiețeii eșiți din fabrică conțină încă 
fârte multă apă, peste 94°/0, și deci nu potă II transpor
tate la distanțe mai mari, fără a’șî perde din valOre în 
tr'ună modă considerabilă, apoi stratulă de pământii pusă 
pe ele Iotă nu le feresce de muceijell in păturile din 
susă de risipă etc. (Va urma.)

Mulțumită publică.
Bistriță, la 24 Iulie 1887.

Românii din Bistriță, avendil de mai inulți ani o 
lipsă (Orie mare de 2 prapori roși, pentru înfrumsețarea 
bisericei și pentru eșirea din când în când cu dânșii la 
țerină, s’au sfătuită mai unii, mai alții, că cum și în ce 
modă s'ar pufâ proeuia acești prapori, după vorbire și 
cugetare pășise înainte cu energia d lă Augustinu Cin- 
bulia, cancelisfă de advocatură, și luase asupra sa câș
tigarea aloră 2 prapori. In <jiua Invierei lui Isusă Chris- 
tosă s’a începută lucrulă acesta și făcendă o colectă 
merse din casă ’n casă pe la inteligcnții Români și plu
gari pănă când cu mare ostenâlă adunase suma de 68 fi 
50 cr. v. a., cu cari s’au procurată praporii. Ca colec- 
tanțl au fostă d-lă Augustinu Cinbulia și Pavelă Sân- 
georzană, primulă merse pe la inteligența din locă, ală 
doilea pe la plugarii locuitori în Bistriță. Praporii s’au 
comandată la firma Roșu și Hăusler, fotografi în Bis
triță, dânșii i-au făcută mai ieftină, decum i-ar fi pro
curată din Pesta sâu din altă locă și și mai trainici și 
eleganți

Colectantulă d-lă Augustinu Cinbulia, Ișl dă pe 
cale diaristică, după cum a și apromisă d-loră contri- 
buențl, peste totă ce a colectată dânsulă și ală doilea co- 
lectantă următOrea dare de semă:

Alesandru Silași, protopopă 1 fl., Danilă Lica ad
vocată 1 fl, Gavrilâ Mânu, advocată 1 II, Pompeiu Hosu, 
ingineră 1 fl., lacobă Morariu 1 fl., Popă 50 cr.. Vasile 
Banta, jude la tribunală 1 fl ; G. Vertică, jude trib. 1 fl., 
Simion Popă Andron 50 cr., T. Crăciună 50 cr., Deme- 
triu Lnzară 39 cr., Ștefană Vărăreană 50 cr., Graură, 
oficială 40 cr., Moldovană -10 cr., Mateiu Bolta 50 cr.. 
Georgiu Cira 50 cr., N. N. 50 cr., Alesă Timo'eiu 20 cr., 
Pavelă Echimă 20 cr., Todoră Beșoană 20 cr, George 
Bolta 20 cr , Milos Nicolică, c. r. majoră 1 fl., Alesandru 
Roșu, fotografă 50 cr., Ioană Curescu, c. r. căpiiană 
1 fl., Lukâcs Gergely 50 cr.. Virăg teslverek 50 cr., N 
Hanganu. c. r. căpitană 1 II., Danilă Pascu 20 cr., Gavr. 
Neamțu 50 cr.. F. Hăusler, fotograf 50 cr., Andreiu Pas- 
culă 50 cr., Nicolau Hăsfălcanu 1 fl., Ioană Moldovană 
(Cuiuțiu) 1 fl, Regrna Marolda 50 cr., George Mateiu, 
tipografă 50 er., Nico Marină, c. r. căpitană 1 fl, Ioanu 
Cristea 40 cr., Ioană Gavriluță 50 cr., George Romană, 
c. r. sergentă 20 cr., Ioane Vasilichi 50 cr, Antonii 
Brehanu, c. r. sergente 1 fl., N. Bohoțielă, c. r. sergente 
50 cr. Blându 50 cr., Silvestru Bezerusky 1 fl , Samuilă 
Kle n, maler 1 fl.. Ioane Petrinjelă 40 cr., Vasele llip 
20 cr., Danilă Dura 30 cr., Tergovits Eduard 1 fl., Ga 
rabet Balintă 50 cr., Greger Szongolt 1 fl., Ceușianu, c. 
r. locotenentă 40 cr., Nicolae Băilă, c. r. sublocotenenții 
1 II., Teodoră Doroiheiu 50 cr , Sam. de Urbană 30 cr., 
Parasca, c. r. sergentă 20 cr., T. Popă 30 cr., Raveca 
Roșă 50 cr., Parascu Pokornyi 40 cr, Mihaiu Doroiheiu 
sen, 50 er, Ioană Geția, corporală de poliția 50 er., 
Sam. Gross 50 cr., Ștefanii Ungură 30 cr., Teofilă Gri- 
gorescu, învățătoră 50 cr., Clementă Anisiu, papucară 
50 cr., M. Pasculă 10 cr., Ioană Mureșianu, măiestru 
pardosiioră 1 fi., Mihaiu Doroiheiu jun. 20 cr., Teodoru 
Ceuca 40 cr., Mitru Botcariu 20 cr.. Gorița Gaboră 20 
cr., Lazaril Ruben, maleră 50 cr., Mitru Beșovanil 20 
cr,, Mitru Marcu 50 cr., Alesandru Tarția 50 cr., Mitru 
Ursulă 20 cr., Mihaiu Mititeanu 50 cr., Vasile Berbecariu 
20 cr., Pavelă Prislopană 20 cr , Mitru Târnoveanu 20 
cr., Mitru Cuculă jun. 20 cr., N. Gonza 20 cr., Ore cine 

40 cr., I. Pinzi 1 fl., Ioană Berbecariu 10 cr., Dim. 
Vichi, c. r. sergentă majoră 1 fl., Ioană Ilie 50 cr, Ca- 
rolina Gală 1 11., Fira Szatary 50 cr., August. Cinbulia 
50 cr., Ioană Berbecariu 20 cr.. Ioană Botta 10 cr, 
Ștefană Turnumală 20 er., Vasile Ternoveanu 20 cr,

(Va urma).

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

GASTEIN, 11 Augustă. — Impăratulă ger
man ti a plecată de aci erl la 3’/a 6re după a-

ORȘOVA, 11 Augustă. — Prințulă de Co- 
burg se imbarcă aci pe ună vaporă închiriată 
și va debarca în tdte porturile bulgare.

CONSTANTINOPOLtJ, 11 Augustă. — 
In urma scbimbărei ce a luat’o cestiunea bul
gară, Pdrta a renunțată a mai trimite cerculara 
cătră puteri. In cercurile diplomatice se vor- 
besce că nici o putere nu recundsce pe prințulă 
de Coburg înainte de a fi recunoscută de Pdrtă.

SALZBURG, 11 Augustă. — împăratule 
germană a sosită aci.

DIVERSE.
Unu legații mare. — Regele tunuriloră Krupp a 

făcută, după cum comunică pressa renană de Vestfalia, 
o donațiune d’ună milionă de mărci constituindă o fon- 
dațiune pentru lucrătorii giganticei sale fabrici de tunuri.

♦ * *
Congresu Volapiikistu. — La 6 Augustă n. s’a în

trunită în Munnc-hen ală doilea congresă volaptikistă, 
fiindă salutați ospeții din partea reuniunei volapukiste 
dm Munchen. Preotulă Schleyer, inventatorulă limbei uni
versale, a primită presidiulă de onore și vorbi despre 
însemnătatea limbei universale. După aceea s’a cântată 
cu acompaniare de musică itnnulă volapuk de Schleyer, 
precum și ună cânlecă de II. Sehnepper, președintele 
reuniunei volapukiste din Mănchen In 6 Augustă au în
cepută desbaterile.

* * *
Unde nu se pote îngropa. ■— Din Neapole se a- 

nunță, că groparii ^îngropătorii) s’au pusă în grevă. E 
de dorită acum, ca în Neapole să facă grevă și—mOrtea, 
in nâeazulă gropariloră.

* ♦ *
Contra porțiiloru mici la birturi.— Sub președința 

prefectului s’a formată în Parisă o societate cu scopil d’a 
constrînge pe birt ași, a servi porțiile de carne după greu
tate. In prospectă se <}ice: .Listele de bucate suntă 
destulă de scumpă socotite și deci nu e cu cale a fi su
puși arbitriului birtășiței, câtă de mare să fiă porția. 
Celă ce cumpără pftne de 2 sous (crucerl) pOte alferga la 
judecâtoriă, decă e mai ușOră de cum e prescrisă ; ună 
biltecă de 2 franci trebue să fiă câtă o farfuriăde mare. 
Domniioră birtașl, carnea lârtă o vindețl întreită de 
scumpă decum o plătiți, deci în schimbă nu lăsațl să 
plece Ospeții în același timpă cu stomachurile gole și cu 
buzunarele g61e“. Reuniunea are 12,00o membri.

Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
niei“ â 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui 1. GROSS, și in librăria d-lui Nicolae 
1. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.

— Da, îlă cunOscemă 1 repetă Ricardo strîngendă 
pumnii.

— Și în (jiua ceremoniei logodnei, când corfegiulă 
eșea din biserica metropolitană a Padovei, credl că nu
mai din întâmplare s’a desprinsă bolovanulă de piatră 
și a căzută de pe coperișulă casei la ună pasă de tenă- 
rulă Felice Badoer? Spune tu, Ricardo, nu creijl curată 
că piâtra ia fostă aruncată intr’adinsil ?

— Da! In clipa aceea mi-se pironiseră ochii pe 
podestaiulă, — cjise Ricardo bătându-se pe frunte. — 
Ei bine, Fiametta mea mititică, tu îmi aduci aminte a 
cum o particularitate pe care ași fi uitat’o negreșită 
dâcă nu ml-ai fi adus’o aminte. ..

— Ce?...
— Cu o clipă mai ’nainte d’a cădâ petra, nu-șl 

oprise podestatulă calulă in locă ?
— Ca să se plece la ferâstra litierei (trăsurei) în 

care mergea fiica Adriaticei.
— Celă puțin așa vrea elă să 4'c‘3. Kt bine, sunt 

sigură acum că tocmai când îșî opri elă calulă, îșî pi
roni privirea, scii, numai o clipă pe casa de unde a că- 
cjută pâtra.

— Asta era semnalulă pe care îlă da uciga- 
șiloră.

— CretJI tu, Fiametlo?
— Te mai indoiescl, Ricardo? te îndoiescl! <jise 

Fiametta bătândă în .palme cu ună accentă de des
perare.

— Ba nu, nu mă mai indoiescă 1 <jise Ricardo a 
cărui fisionomiă veselă se întuneca totă inai multă de 
când vorbea cu Fiametta,

— Altceva n’ai mai băgată de semă? întreba ca
merista.

— Oh, da, încă ceva, fiindă-că, nu-i așa? trebue 
să-țl spună totă, Fiametlo !

—■ Vecjl bine, Iotă, spune’ml totă și să-ți aduci 
aminte că vieța scumpiloră noștri stăpâni atârnă de 
asta . . .

— Ei bine, în ijiua când amă plecată noi din Pa- 
dova, fiindăeă nu mi-se spusese ce să facă, mă dusesemă 
in grajdă să vădă calulă pe care trebuia să lă încalice 
tînărulă meu stăpână. Calulă ăsta, după cum ai putută 
să bagi și tu de sâmă, este unu cală fOrte trumosă, 
dâr forte iute și speriosă pe câtă se pote. Pe când vo
iau să pună șeua pe elă, mă uitamă la o șea fOrie 
scumpă pe care voiau să i-o pună . . . când băgai de 
sâmă sub oblânculă de dinainte, în loculă unde trebuia 
să bată în gârbița calului, ună cui ală cărui vîrlă tre
buia să înțepe și să întărite calulă îndată ce l’ar fi în
călecată călărețulă.

— Și asia era încă o încercare ca să-lă omore.
— ()ău, eu am creijută intftiu că a fostă numai 

vre o prostiă a unui lucrătoră și am smul-ă cuiulă fără 
să spună nimănui. Cu tole astea, ținândă sâmă de lo
culă unde era pusă, trebue să mărturisescă că este mai 
multă decâtă sigură că cuiulă fusese pusă într’adinsă.

— Să fi sigură, Ricardo, că stăpânii noștri suntă 
încungiurațl de curse și de pericule și nu credă că ar fi 
de prisosă ca să ne încercămă să-i ferimă.

— Ce trebue să facă pentru asta, draga mea 
Fiamettă? Poruncesce tu și eu facă.

— 0 D6mne, eu nu credă că trebue să ne tememă 

așa de multă câtă vreme mirii se voră afla în sala os
pățului și chiară câtă vreme voră sta în insulă. . . Dâcă 
i-ar lovi podestatulă, ori cine ar putâ pricepe. Insă tl- 
năra mea stăpână â spusă, că doreșce să se culce în 
nOplea acâsla în Padova, în schitulă Feteloră Nobile. 
Cum o să se facă drumulă dela lsola Bella pănă la Pes- 
chiera ?

— Oh, câtă despre acâsla, mă Insărcineză eu 1 Eu 
am să fiu șefulă luniriloră în cari au să se sue stăpânii 
noștri și n’am să primescă pe bordă decâtă Omeni bine 
cunoscuți de mine și de cari voiu putâ răspunde.

— îmi făgăduescl, Ricardo?
—■ Da, drăguța mea Fiame'tă, pe iubirea ce am 

pentru tine, iți fâgăduescă 1
— Te credă. Mai înainte de plecare du-te de vi- 

sitâză luntrile. Eu mă înlorcă la caslelă unde pOte să 
se bage de semă lipsa mea.

— Și când necununămă? întrebă Ricardo ținândă 
pe cameristă de fustă.

— Peste puțină vreme.
— Și pănă atunci?
— Ține arvuna acâsla! 4'se fata trămițândă o 

bezea’) gondolierului.

In sala cea mare a ospățului totă lumea rîdea, 
cânta, vorbea; numai podestatulă sta cu sânge rece, fir 
Felice Badoer, deși nil era așa de veselă ca ceilalți, era 
dusă de virtejulă petrecerei și nici nu băga măcaiă de 
sâmă adânca mâhnire întipărită pe figura Veneției.

(Va urma.)

♦) SemnO de sărutare, făcută cu degetele pe buze.
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Bursa <le Biieuresd.

Rentă de aură 5J(U
Rentă de liârtiă 6°/0
Imprumutulfl ctitoră ferate 

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

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

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

Amortisarea datonei căi- 
lorfi ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 115-W

Bonuri rurale ungare . . 104 60 
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 30

durau)n la bursa de Viecs
d;n 10 Augusta st. n 1887

. . 100 40 Bonuri croato-slavone . . 104 75

. . 87.35 Despăgubire p. dijma de
vinii ung..........................100.50

150 50 împrumutată cu premiu
ung.................................  122 75

Leșurile pentru regularea 
Tisei ți Segedinului . 123 25 

Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aură austr. . . 112 65 
Leșurile din 1860 . . . 136 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  884 —
Act. băncel de credită ung 286.25 
Act. băncel de credită austr.281.30 
Argiutulă —. — Galbiul 

împărătesei ................5 95
Napoleen-d'orl .... 9.99
Mărci 100 imp. germ. . .6177 
LondralOLivressteriingei20.1t> Bancnote austriace contra aurii. . 2.O21/,

I

Cota oficiali» dela 28 Iulie st, v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 92— 92'/,
Renta rom. amort. (50/0) 941/. 95'/,

» convert. (e’/o) 88'/. 89—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— so
Credit fonc. rural (7°/0) . 104'/, ios—

» „ » (5«/„) ■ 89’/, 90'/.
• urban (70/0) . 102’/. 103/',

• . (6«/0) • 93'/, 94'/,
* • (5°/ol • 87'/, 87—

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

< » • Națională — — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.’/,

2.04*/,

ABONAMENTE
la

(Gazeta Transilvaniei"ff1
se pot» face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugăm» a ni se trimite esactfl arătând»-se ; 
și posta ultimă.

Prețuia abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

3pe trei luni
„ șâse luni
_ un» anu

11. —

n

6
12

11. —
fi. —

Pentru România și străinătate:
10pe trei luni 

șese luni . 
unu an îi

franci
20

40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Cursulu pieței Brașovu
din 11 Augusto

Bancnote românescl . .

Argint românesc . .

Napoleon-d’orI . . .

Lire turcescl

Imperiali

Galbeni

Scrisurile fonc. «Albina* 6%

>*
Ruble Rusesel . .

DiseontulQ

n

»

5«/0

st. n. 1887

Cuiri P 8.60 Vând. 8 64

> 8.55 8.60

» 9.98 . 10 02

» 11.25 » 11.30

> 10.25 » 10.30

> 5.90 . 5.98

■ 101.— . 102.--

1) 98.— - 99.—
> 109.— . 110'/,

7— 10°/, pe ană.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloră în Brașovu.
Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Poșta:
de persOne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixta Nr. 315: 4 6re 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buoureaoî: 
accelerata Nr. 3021 5 Ore 37 minule diminăța. 
mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amădi.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minule înainte de amâițl. 
mixta Nr. 316: 9 Ore 52 minute săra.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu: 
accekrata Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixta Nr. 317: 2 6re 32 minute după amătjl.

Plecarea posteloru:
Beșnovu-Zernesc'i-Branii: 12 ore 30 min. după amătj) 
Zizinti: 4 Ore după ameijl.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute nOptea. 
Făgărașil: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 Ore dimineța.

B. Sosirea postelorti:
Reșnovil-Zernescl-Branu la BrașovO: 10 Ore înainte da arnâijl. 
Zizinil la BrașovO: 9 ore a. m.
Secuime la BrașovO: 6 Ore sera. 
FăyărașH la BrașovO: 2 Ore diminăța. 
Săcele la BrașovO: 6 Ore 30 minute sera.

TrenulO 
Trenulâ

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
Trenul ii

TrenulO 
TrenulO

a)
b)
c)
d)
e)

b) 
0
d)
e)

Dela
n 

>1 

7J 

15

Dela
n

Din
n
n

I.

A.
BrașovO la

w
n

»

n 
in 
la 
la

MersulQ trenuriloru
Valabilii dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Fredeaifi-ISsMhtjKsla și pe linia TeiușA-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

l’redealft-BiKlapestîi

Trend 
de 

persone

Tren Trenu | Trenă 
accelerat otnnlbua ,oninlbub

BucurescI 4.30
Predealu

7.30
1.14

lt uda pesta—I*re<Scnlrt

Timișă
Brațova
Feldiâra
Apatia
Augustină 
Homoroda
HațfaJeu

(i
(

( 
țSighișori 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa micâ 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciuuelO 
Teiașfi 
Aiudă 
Vințulă de susft 
Uiâra 
Cucerdea 
Shirisfi 
Apahida

Cluțin
Nedeșdu 
GhirVSu 
Aghirișî 

ana 
5î.riedină 
Ciucia 
Bucii 
:’ratca 
VadO 
Meză-Teiegd 
Vugyi-Vâsârbolv 
Veneția-Orăijii

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12 03
12.26 
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

9.12
9.35

10.12
401
4.47
5 28

601
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

2.32

’radia-mare
P. LadAny 
Siolnok
Buda-paat*

Viena

Nota:

— :
|~8.00|

12.33
1.51
2 .8
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

Trenu 
de 

persone 

l'.UO
1.33
4.24

Trenu 
de 

persone

6 37
6 58
7 14
7.2
7 56
8.18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28Î1
10 47
10.57
11.07)
11.19

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâuj’ 
Oradea mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu
Teleagii
Vadă
Brațe?
Bucla
Ciucia
Euiedui
Stana
Aghiriș
G1 âibău
Nedișu

Cinșiu

Apahidu 
ahiriș 

ilueeniea

tliora 
îințiilâ de 
a! ud 5 
Teiitrii1 
IrăciuuelC

Bieți; 
Micăsasa 
flepțs au 
.viediașit 
Ejisabetopele 
«igișori» 
Sașfaleu 
tlomorod 
Augustină 
Apatia 
i'eldiâra

Iraipvi

Tiniițu

SVSt

Predeal»!
DuCUt “SC!

Orele de nâpte sântă cele dintre liniile g?6sc.

(
4

Trenă Tren Trenă Trend I Trend
de pers, iaccelerat de pere. de omnibus 

| persdne I

X

11.10 2-

7.40
—

— 17.40 ti 18
11 05 4.05| 10.42 9.38 -
2 02 5.47 2.02 12 02 —
4.12 7.11 4.78 2 01 —
__ — 2(8

— — ?. 19 —
_ 7.33 — 2.41 —
__ 8.04 _ 3.24 —
__ — __ 3.47 —
_ — __ 407 —

8.58. 4 33 — 1
9.28 __ 5.15 —

_ __ 5.33 —
— — — 5 53 —

— — filo —
— __ 6J0 -

— 10.31 — 6.38 --
11.GO — 7.08

1 19 — 7.36
'2 33 — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1 18 — — 10.C9
1.05 — — 10.19
1.46 — — 10.48
2 25 _ — 11.55
2 50 — 12.34
3 03 _ — 12.52
3.35 — 1.34
4.01 — 2.13
4.20 -- — 2.46
4.5 — 3.31
5.42 — — — 432

5.026.01 — —
7.27
8.08
8.36

—
—

6.63
7.43
8 23

9 06 __ — 902
9.46 5.37 - 1 — 9 52

1.55 — _

— 6.20 2.53 — —
— 6.47 • -
— 11.30 3.28 — —

9.35

Arui 6-TksaSși re

Teiwșfi- ti’si*<lrt=Bis«1aj’«st» Rti<la[»esta-Ara<lft-Teiușft.

Tronîî 
omni bus

Tre îfi 
de pera.

TrenG de 
peredne

Trenu de 
persdne

Trenfl 
de persâne

Treufi 
omnibu

Telnșft 11.24 __ 3.0) Viena 11.10 12.10 —

Alba-lulia 11.59 — 3 59 Budapesta 8.20 9.05 —

VințulG de josă 12.30 — 4.22 Szolnok 11.20 12.41 —

Șibotâ 1.01 — 4.51 11.35 5.46 —

Orăștia 1.32 — 5.18 Ai add 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovațâ 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —

llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —

Gurasada 4.08 — 7.40 Conopft 6C9 7.37 —

Zam 4.25 — P.11 Bârzova 6.28 7.55 —

Soborșin f. 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 —

Paulișft 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10 17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 11 07 —

Ara<Jâi 8.42 9.17 2 31 
4L° 
5.12

Oiăștiă
Șibotă
Viiițulâ de josă

11 11
11.43
12 18

11.37
12.—
12.29

—

Szolnok
t

— 2 32 —

_ — -

Budupcbt«
Viena

- 8 28 Alba-Inlia 12 36 12.46 —

— 6.05 Tciluști . 1 29 1.41 —

Arad ti
A radul 0 nou
Nămeth-Sâgb
Vinga
Orezifalva 
Merczifaiva
Tîia»lș6rn

Tr.oJ 
ornEîbu»

Vrenâ de 
porsdnr.

Tipografia ALEXI BrașovO Hârtia dia fabrica lui Martin Kopony, Zerawcl

5.48
5.19
6.44
7.16
7.47

9.02

TÎEatșâru-Aradfi

inolștira
Merczifalva 
Orezifalva 
Vinga 
Nân.eth-Sâgh 
Aradultl nou
ArsdSO

Trenă de 
pornt*>ut:

6.2.

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

I
Trenfl dv> i 
persdne

9.08

Trend 
oînnibna

Trenu 
mixt

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

6.05
633
6.58
7.29
7.55

Rissaeria (Piski) Petroșenk

Trenu de 
peredne

Trenfl 
omnlbui

Tremtt 
mixt

lÎJKeria 2.41
S’reiti — — 3.2E
Hețegfi — 4.16
Pui — — 5.11
Crivadia — — 5.58
Banița — 6 40

Petroșeni — — 7.12

Petroșani—Sinuerla (Piski)

î Tren fi Trenă Trenă
de pera. omnlbua mixt

PetroșenI 6.10
Banița — — 6.53
Crivadia — — 7 37
Pui — — 8.20
Hațegtl — — 9.01
Streiu 1 — 9.52
!SSj®crîa 1 - — 10.31


