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Brașovu, 20 Augustu 1887.
Curendă au uitatt foile unguresc! de mise- 

ria financiară și economică de care sufere țâra, 
de destrăbălarea în administrația și de neajunsu
rile în justițiă, precum și de alte multe și mari 
rele, de cari mai astăprimăvâră erau pline colâ- 
nele lord.

Acum, după ce d-lu Tisza, actualulu con
ducătorii alu ministerului de finanțe, a isbutită 
să. mai acopere momentanii printr'unu nou îm
prumuta golurile din cassele statului, și dupăce 
poporațiunea o mai pâte duce încă de pe o 41 
pe alta dându cea mai mare parte din produsul 
muncei sale tulnice perceptori lord și eseeutorilord 
de dare, pressa ungurâscă are răgaz u de a se 
ocupa ârășl cu tâtă inima de grandidsele ei pla
nuri de maghiarisare.

Intre altele se folosescu 4’are^e ung’ rescl de 
incidentală venirei Maiestății Sale în Ardealu, 
spre a cânta imnuri și a aduce osanale maghia
rismului violentă. Se'mbată Ungurii înșiși cu 
apă rece. Tote le apară ârășl într’o lumină fan
tastică, ca și când anul fi în ajunulu unei de
săvârșite metamorfosări. Totă ce trăesce și cresce 
la căldura sârelui, care scaldă în lumina sa câm
purile, văile și munții acestorft țări, este maghiar 
și numai maghiară.

Și lucru naturală, că și celu ce domnesce 
în mijloculă acestui micit globă maghiară ald 
fantasiei scriitoriloră unguri, maghiară trebue să 
fiă și elfi din crescetfi până în talpî.

Maghiară e și Kossuth, și încă ce maghiară ! 
Maghiară generosu și genială, care „viâța lui și 
tâte tesaurele minții și inimei lui le-a dăruită 
Maghiarilor^, aceloru Maghiari cari — după cum 
asigură foile ungurescl — toți trăescă în spiri
tului Ini. Adevărată că idolulă Kossuth face o 
escepțiune, căci trăesce departe de globulă un- 
gnresefi încălcjindu-se la sârele libertății italiane. 
Pentru aceea însă nu încetâză de a fi marele 
Ungurii, „ald cărui chipu este întipărită în ini
mile tuturoră Maghiarilor^11. Elfi trăesce acolo 
în streinătate, retrasă și mânioșii asupra aceluia, 
pe care îlă sărbătorescu a(ji foile ungurescl ca 
pe celu dintâin Maghiară.

Curioșii jocil alfi fantasiei, care pâte să’n- 
preune două poluri atâtă de contrare/ Dâr ce 
configurațiune nu este posibilă în caleidescopulu 
roșu-albfi-verde ?

Unulă din organele cele mai de frunte ale 
oposiției unguresci, „Pești Naplou dela 18 Au
gustă a. c., sărbătorindă 4iua nascerii monarchu- 
lui nostru, face următârea caracteristică descriere 
a sentimenteloră maghiare, de care pretinde a fi 
condusă Maiestatea Sa:

„Ca Maghiară — 4lce Pești Naplo“ — mo- 
narchulu este mai maghiară decâtă antecesorii 
săi. Posițiunea și egemonia națiunei maghiare 
în Ungaria o. recunâsce. Ba o promoveză chiar. 
Agitațiunea naționalitățiloru nu o protegiază ni- 
căeri în țâră. Este mirare, dâcă unu asemenea 
domnitorii cuceresce din anu în anu totu mai 
multă inimile și este celu mai poporală rege dela 
Matia încâce? Și dâcă regele Franciscu Iosifu 
și națiunea maghiară s’au apropiată așa de tare 
unulă de altulil, încâtd nu mai esistă între dânșii 
nici măcar urmă de neînțelegere, atunci e spe
ranță că înțelegerea loră va deveni și mai com
plectă. Două mari dorințe apasă inima națiunei 
maghiare: Regele să aibă curte maghiară și re
gimentele ungare să pâtă fi în armată maghiare 
cu oficerl maghiari.“

Nouă nu ne compete a intra în critica a- 
cestei descrieri, căci este vorba într’însa de ca- 
puld statului, care — după noi — nu pâte a- 
parținâ nici unei partide, ci trebue să stea susă 
peste tâte partidele, ba care — după noi — 
nu pâte fi nici măcară omulă specială ală unuia 
dintre popârele ce constituescfi acestu stată. Nu 

pâte fi numai maghiară, ori numai română, ori 
numai germană, ori numai slavă, ci trebue să 
fiă deopotrivă maghiară ca și română, ca și 
germană și ca și slavă.

Acâsta ar resulta chiarfi din cuvintele fâ- 
iei ungurescl amintite, care în același articulu 
4ice despre același monarehă: „In constituțiune 
este leală, este gelosă pe drepturile sale suve
rane, dâr drepturile popârelorfi nu Ie vatămă, 
ci le apără11.

Dâcă acesta este chemarea capului statului, 
atunci nu înțelegemă cum vine fâia ungurâscă să 
pretindă dela dânsulă să se identifice cu ma
rele Maghiară „expatriată" și să lucreze în spi- 
ritultl lui, pentru ca Ungaria să se rupă de 
Austria și să devină unu domeniu independentă 
și esclusivă alu elicei domnitâre maghiare.

Dâr nu credemă, că „Pești Naplo“ precum 
și celelalte foi ungurescl, cari mai alesă de ună 
tirnpă încâce variază mereu tema despre senti
mentele maghiare ale capului statului, suntă așa 
de sigure despre ceea ce scriu. Nu credemă, că 
în adevără ele se aștâptă să vâ4ă pe capulu sta
tului urmărindă aceeași politică ce o urmărea 
odiniâră adoratnlil lorii exdictatoru dela Turmă 
și să facă cum doresce voinicosulfi fișpanu dela 
Sighișâra, care cu ocsiunea adunării generale a 
Kulturegyletulni în Sepsi-Șân-Georgi a esclamată 
cu patosă: „Focă și sabiă celoră ce nu voră să 
recunâscă, 'că a nâstră e cultura și istoria ei, ale 
nâstre apele și pădurile, administrația și justiția, 
limba în oficii și afară de oficii; focă și sabiă 
celoră ce nu recunoscă că noi suntemă domni 
aci, âr ceilalți suntă sclavi, sânge stricată și a- 
mestecatfi cu Daci, Goți, Gepi4i, Avari și alte 
soiuri afurisite de âmenl, cari nu suntă accesi
bili pentru cultură, nici bună pentru altă trâbă, 
decâtă a ne face drumuri, a ne lucra moșiile și 
a ne pă4i oile...“

Dâr este metodă în espectorările pressei un
gurescl. Ele credă că ne voră spăria cu go
gorițe, ca să ni se pară că acum arnti ajunsă 
la câda veacului când nu ne-a mai rămasă alta, 
decâtă ca să ne facemă simbriașii magnațilorfi 
unguri și să finul fericiți dâcă ne voră suferi să 
le sărutămit pulpanele dela atilă.

Cine nu vede însă câtă hăbăuciă este în 
aeâstă agitațiă sistematică a adversariloru nea
mului nostru ? Ori dâră nu este hăbăuciă a crede 
că a4< se potfi întâmpla minuni, care să ’ntârcă 
lumea pe dosii ?

Fiă liniștiți cei dela „Pâsti Naplonoi 
Românii nu suntemă de erl nici de alaltaerl aici 
și nu este a4i putere omenâscă, care să facă să 
ne lăpădămfi de ființa nâstră românâscă.

Vomă 4ice dâr conaționdliloru noștri: Susfi 
inimile și nu șovăiți în lupta pentru egala în
dreptățire, căci victoria finală de sigură a nâs
tră este.

Cestiunea bulgară.
După cum comunică o telegramă din Cons- 

tantinopolu, Austria a declarată, că misiunea 
generalului Ehrenrolh în Bulgaria este contrară 
tractatului dela Berlină. In urma acestei decla
rații, Pârta a cerută Rusiei unu mijlocă mai 
practică pentru soluțiunea crisei bulgare. De 
altă parte Italia, Anglia și Austria povă- 
țuescă pe Pârtă să recunâscă pe prințulă Fer- 
dinand de Coburg ca principe ală Bulgariei.

0 telegramă din Sofia raportâză, că d-lfi 
Stambuloff a declinată misiunea de a forma ună 
cabinetu, și a și povățuită pe principe să con- 
gedieze suita sa compusă din streini și s’o înlo
cuiască cu Bulgari. Maiorulu Vinaroff a refusată 
să fiă adjutantulă principelui Ferdinand; actu
almente ex-secretarulă principelui Alexandru ocupă 
acâstă funcțiune.

In Odessa se pretinde, că numitulu Agiev, 

vechiu amploiată la poștă, ar fi plecată în Ser
bia însoțită de 50 emigrați bulgari, cu scopă 
de a pătrunde în urmă în Bulgaria și de a pro
voca revolte.

Mobilisarea în Francia.
Qiarulă »Figaro« din Parisă a publicată în tâte 

amăruntele lui planulă și programulă mobilisărei corpului 
17 de armată francesă. Acesta plană și programă a fosta 
reprodusă de pressa europănă, mai alesO de cea ger
mană, după »Figaro«. Din causa acâsta ministrul de răs- 
boiu din Francia a comunicată tuturoră 4*arel°rQ 0 notă, 
că indiscrețiunea comisă de diarulă »Figaro«, privitâre la 
mobilisarea corpului ală 17-lea de armată, nu va avă 
nici o influență din punctulă de vedere ală resultatului 
acestei esperiențe, deârece mobilisarea a și începută.

Tâ'ă pressa francesă comentâză acâstă indiscrețiune 
comisă de • Ftgaro* și ceră anchetarea faptului și pe
depsirea vinovatului cu tâtă rigorea legei.

• Journal des Dâbats» anunță, că ancheta s'a și 
incepulă și 4>ce că ea va fi una din cele mai severe și 
mai seriâse din câte s’au făcută în asemenea ocasiunl. 
Nu e greu, adauge acestă (fiară, de a afla cum s'a fă
cută indiscrețiunea. S’au regăsită la miuisterulă de răs- 
boiu cele 150 esemplare ale documentului litografiata, 
der se pote prea bine ca ună esemplară să fi fostă trasă 
deosebită cu îngrijire și comunicată lui ,Figaro<.

Deschiderea esposițiunei din Craiova.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.')

Craiova, 15 Augustă v. 1887.
Astăcjl, 15 Augustă v., d,aa de Sântă-Măriă, s’a 

deschisă Exposițiunea economică și industrială a „Coo- 
peratoriloră români”, In urbea Craiova, la care se lu- 
creză de doi ani. Acâsta este a treia exposițiune a so
cietății „Cooperatoriloră”. Cei cari au vădută cele două 
exposițiunl de mai nainte, ținute una în BucurescI, alta 
in Iași, voră putâ face comparațiune intre acâsta și cele 
două surori ale ei, și voră putâ constata prin sine În
șiși progresul^ ce a făcută industria română delâ o ex
posițiune până la cealaltă.

Și nu mă Indoescă, că acâsta se va vedâ scrisa 
.și publicată de cătră cei competențl in (fiarele cele mari 
din Capitala nâstră.

De asemenea veți ceti felurite corespondențe tri
mise de aici la numitele (fiare, atâtă despre deschiderea, 
câtă și despre natura exposițiunei, precum și despre fe
lurimea obiecteloră aședate intr’ânsa.

Eu vă trimită aslătfl o simplă expunere a deschi- 
derei ei, după câte am vădută și după cum mă pricepă.

Fiindă astă(fl sărbătâre mare la lumea creștină de 
ritulă orientală, și hramulă Bisericei catedrale de aici, 
Sânta LiturghiăJ a fostă oficiată într’insa de cătră Prea 
Sânția Sa Episcopulă Râmnicului Ghenadie Enăceanulă, 
asistată de preoții Bisericei și de doi diaconi, carele ve
nise cu o di mai nainte spre scopulă acesta, dela re
ședința Sa, la Craiova.

După terminarea Liturghiei s’a ținută unO Te-Deum 
in biserică și s’au sfințită slâgurile diferiteloră secțiuni 
ale societății.

După aceea, Episcopulă în ornatulă său bisericescO, 
cu preoțimea asistentă, cu steagurile și musica militară 
in frunte, urmată de o mulțime imensă de poporO, a- 
vendă înaintea sa pe membrii Comitetului Exposițiunei, 
au defilată prin o parte din strada principală a orașului, 
pănă la localuiă Exposițiunei.

Musica militară a începută cu marșulă românescă 
„Aida‘ și a terminală cu „Deștâplă-te Române.4

IntrațI in localuiă Exposițiunei, după încetarea cho- 
rului bisericescO, d, Bulculescu, președintele Exposițiunei, 
a rostită ună frumosă diseursă de ocasiune, la care a 
răspunsă d. Primară ală orașului, apoi d. N. Romanescu 
consiliară ală primăriei și deputată ală Craiovei la ca
mera din BucurescI.

D-lă Romanescu, ună tânără talentată și fârte ze- 
losă in totă ce privesce Românismulă in genere, trecu 
în discursulă său preste marginile Regatului, românO Insă
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pe tăremulO economică, bine înțeleșii, er nu pe cela 
politicii.

Solemnitatea deschiderei se termina cu „Mântuesce 
Ddmne poporula tău< cântată de choruliî catedralei și 
cu stropirea interiorului de călrâ Episeopa.

Se înțelege de sine, că atâta discursurile, câta și 
rostirea numelui Suveranilorâ noștri, prosperitatea mun- 
cei romșne etc. au fosta cu însuflețire aplaudate.

Prefeclulă județului (Doljiu) încă a luată foarte, eu 
mai mulțl funcționari din iotă tagma, nu însă in modă 
oficiala, pentru că întreprinderea este de inițiativă pri
vată, protegiată numai de guvernO.

După cum se arată, Exposițiunea are să fiă inte
resantă, deși nu este încă deplină gata și multe 
obiecte nu sunta încă arangiate. Printre cele arangiate 
se vgdă multe lucruri, eșite din mâni de Români și Ro
mâne, de o perfecțiune și fineță incâtO nu lasă multa 
de dorita.

Dâcă e de criticata ceva, și ce nu se p6te in lume 
critica, apoi mie unuia nu-mi place expunerea Vinerei 
prea desbrăcată, din punctă de vedere ala pudorei și. 
dâcă voiți, chiar ală moralei publice, tocmai in fața in
trării în exposițiă, unde nu intră numai Omeni maturi, 
ci și copii și copile, er la piciorele ei ună strengariu nea- 
politană cu pipa în gură. Destulă suntemă de sensuall, 
nu este trebuință a mai provoca sensualitatea în cei încă 
inocenți.

Apărerea obiectelorO este scrisă în 4 limbi: romă 
nesce, frănțuzesce, englesesce și nemțește. In locă de 
englesesce, era mai bine să se fi scrisă italienesce, căci 
Italieni suntă mulțl p’aiel, er EnglesI mai de locă.

Prețuia intrării a fostă la deschidere 3 lei; în alte 
dile 1 leu, er Dumineca și sărbătorea 50 b ni.

_________ Unti visitatoră.

SC1B1LE PILEI.
Din Voila ni-se trimise o corespondență, alu că

reia autora ne descrie impresiunile unei călătorii făcute 
□ comuna Jlimba vă din comitatulă Sibiiuiui. Lo

cuitorii acestei comune sumă de două confesiuni, cu iote 
a eslea suntă uniți in cele naționale, seăla le este co
mună pentru ambele confesiuni, durere numai, că din 
causa dilteritei acestă scdlă de doi ani stă închisă. Soli
daritatea loră națională s’a manifestată cu multă dem
nitate și cu ocasiunea alegeriloră dietali din anulă acesta, 
la cari nimeni din comună, nici chiar primarulă n’a 
luată parte. Onore loră 1 Se află în acăstă comună o fru- 
mdsă biserică românâscă, care atâtă prin esteriorula său. 
câtă și prin regularitatea și ordinea ce se observă in lă- 
untru insuflă respectă străinului călătoru. Cimiteruld, 
bine îngrădito, are înfățișarea unei frumose grădini; tină 
rulă preota de acolo, d-lă Ioană Alesandru, oficiază 
cu multă pietate servițiulă divină. In scurto, respecli- 
vulO calătoră a rămasă forte satisfăcuta de tote cele vă
zute în acăstă comună. De asemenea l’au surprinsă 
frumdsele lucrări din petră ale țăraniloră români din 
Găinară și NoulO română, cari, deși numai unulă 
dela altulă au învățată acăstă măestriă și deși lucrăză cu 
nisce instrumente fOrte primitive, totuși ca petrari des- 
vOltă admirabilă destoinicia. Pătra aflătore în acele co
mune e bună, trainică și în totă privința superidră petrei 
dela Perșanl, pe care o esploatăză străinii. De aceea 
crede corespondentul nostru, că ar fi bine să se escrie 
premii din partea , Asociațiunei“ pentru tinerii din aceste 
comune, cari ara vre să se perfecționeze în măestriă pe- 
trăriei, care 11-ar da una buna isvoră de câștiga.

—x—

Ungurii din SătmarO sciindu-se crociți din totă so- 
iulă de neamuri, au găsită cu cale să născocâscă că Dr. 
Lucaciu n’ar fi de origine română, ci de origine ar
meană, prin urmare Armeană românisata. Familia sa 
să fi fosta înainte catolică și să fi purtată numele „Lu- 
kacs“. — Nici vorbă, că d. Dr. Lucaciu le va da croei- 
țilorO cuvenita lecțiune, dovedindu-le că Românuld u’are 
obiceiulă a'șl spurca sângele.

Din LugoșO i se scrie lui »Pester Lloyd“, că 
„L u m i nă t o r u I ă’ din TiinișOra va trece în enrendă 
in proprietatea editorului fOiei .Rumănische Revue,“ Dr, 
Cornelin DiaconovicI, și se va tipări in Reșița.

—x —
In Saculă din Bănată grindina din filele trecute 

a nimicită totă cucuruzulă și iote celelalte fructe de 
câmpă. In Kănigsnad a bătuta grindina o oră întregă 
și a fostă de mărimea ouăloră de găină; pagubele prici
nuite suntă enorme, coperișele tuturorO caselorO au fostO 
stricate, arbori groși au fostO desrădăcinațl.

—x—
Tinărula economâ română Pavelă Bugină se însu

rase în Lugoșă cu fiica cărăușului Nedelcu. Acesta însă 
amărea in totă modulă traiulO ginerelui său. Nu numai 
că nu-i dete destrea promisă, der sermanulO trebuia să 
îndure și maltratări. In filele trecute se născu intre ei 
o dispută înfocată, și nevoindă Bugină să primes<ă liniș
tita insultele și maltratările degeneratului său socru, a- 
eesta se înfuriă așa de tare, incâta aducăndă unO cuțită 
mare de bucătăria ii dete ginerelui său vre-o <jece lovi
turi, dintre cari trei forte mortale. RănilulO e între 
morte și viâță; făptuitorulO s’a predata singura auto
rității. —

—x—
Membrii representațiunei comitatului Brașovu suntă 

convocată la adunarea generală estra-ordinară, ce se 
va ține în 7 Septemvre 1887 la 10 ore înainte de ametjl 
în casele magistratului Brașovă. Adunarea comisiunei 
permaneule se va ține în locuia indatinatO, în aceeași cji 
la 9 ore înainte de amă^i. Obiectulo adunărei generale 
este : esmiterea unei comisiuni, care să esprime omagiele 
de supunere ale municipalității cătră monarchulO cu oca
siunea veuirei Sala la Clușiu.

—x—
De câteva <jile se află în Brașova vestita musică 

națională (română) din Abruda a lui Ghiuță. 
Oricine a ascultată Duminecă sera acăstă musică, la be
răria orășenescă din Strada Căldărariloră, s’a putută 
convinge, că e o musică escelentă, cum nu intălnescl in 
tote dilele. Trebue să ne esprimămă părerea de rău că 
numai astă seră mai pulemă autji, la aceeași berăriă, 
frumosele și românescile cântece din Munții apuseni, 
deorece poliția a găsită cu cile să nu-i dea musicei din 
Abruda voiă a concerta aci mii multă ca trei <Jile. Nu 
vremă să fimă bănuitori, dăr se scie că musicei ungu- 
rescl din Clușă, condusă de Pongratz, i s’a permisă să 
cânte in Brașovă vr’o două săptămâni. Mâne musică lui 
Ghiuță se va duce la Sinaia, ca să concerteze câteva 
seri acolo, li dorimă din inimă succesO 1

Dumineca viitore bicicliștii voră țină pe locuia 
de gimnastică din GrOveră o academiă. Intre altele 
voră apără 9 bicicliștl in costume vechi romane. Se 
voră esecula diferite jocuri și figuri cu velocipeda. Bici
cliștii voră fi toți legați cu o funiă conducătore. Prețu
rile de intrare suntO: fotoliu 1 fl., locuia I 70 cr., lo
cuia II 50 cr., loca de statâ 20 cr. Bilete se află Ia d-

M. și L Laszlo lipscanO, precum și la d. H. Zeidne 
librarO.

Năsăudii, 24 Augusta 1887.
Stimate D-le Redactoră ! Studenții români năsăuden 

dela scOlele înalte, precum in anii trecuțl, așa și acuma 
au arangială ună bală în 18 Augusta, <}iua onomastic: 
a Maiestății Sale. îndată după 9 Ore sala hotelului „Ra 
hova* din NăsăudO, decorată câta se p6le de frumosO 
era îndesuită de Omeni.

UnO publica numărosa și alesă din NăsăudO și jură 
din Bistriță, Gherla etc., ne-a onorata cu presența, p< 
lângă tote că timpulo a fosta cam nefavoritorO. BalulC 
s’a începute cu joculă naționala „Someșana". Cu deo
sebită plăcere priveai frumOsa cunună de dOmne și dom- 
nișore, precum și mulțimea de tineri români, cari, vesel 
de frumsețea unui publica atâta de alesd, petreceau fră- 
țes••e împreună, cu cea mai mare însuflețire.

Cu durere trebue se mă esprimd insă, că costu- 
mulă națională românescO a fosta prea puțină represen- 
tată, mai cu semă considerânda, că domnișOrele din ju- 
rulo Năsăudului s’ar pute mândri ori și unde cu frumo- 
sulă costumO ce se pOrtă pe acolo. Puținele, câte au 
fosta, au representată insă costuruulă națională cu super
bia. Intre acestea numără domnele : Susana MărcușO din 
Rodna veche, Luciana Grapini din Rodna nouă, Măriți 
Grivasă din NăsăudO; apoi domnișOrele: Rafila Porciusă 
din Rodna veche, Rafila Rusă din Ida, Măriți Balană 
din Brașfalău, Sabina Pavelea din NăsăudO și Măriți Popă 
din Zagra.

Preste toto, balulă a fosta fdrte animata și cu ca
ractere românescO; abia la 5 Ore dimineța au părăsita 
dspeții sala de dansă, ducândO cu sine fiăcare cele mai 
plăcute suvenirl. Musică a fosta escelentă.

Acesta ar fi in scurtă succesulă morală ală balului 
academică din NăsăudO; ce se ține de succesulă mate 
rialO ală balului, după câtă am ințfelesO, ar fi in genere 
de asemeneu mulțâmitorO; de altcum prea credo, că o- 
□oratulă comitete arangialoră de acum îșl va da soco- 
tela pe cale Ziaristică, evitându-se prin acăsta eventua
lele bănuell, ce s’ar pută nasce, și de cari, durere, n’amO 
prea rămasă scutiți in anula trecuta.

Unuia din cei presenți.

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

Orașulu Quedlinburgu și cultura de flori.
(Urmare.)

încrucișarea e basată ’la plante, ca și la omă și 
animale, pe diferența de secsă, adecă bărbata și femeă. 
Femea are ovariulă, său germenele, pe care-lă fructifică 
flârea bărbătâscă prin polenulă său prafulă său, precum 
se întâmplă acăsta și la animale prin spermatozoi. Dife
rența de secsă se vede fOrte bine la urzici, cânepă și 
alte plante. Ună firă de cânepă produce numai prafulă 
cu care să fructifice pe cealaltă, și acăsta e flârea băr- 
bâtescă, pe care țăranii noștri o numescă cânepă de 
veră, er cealaltă conține ovariulă seu germenile și după 
fecundarea de cătră prafulă firului bărbătescă produce 
sămânța, și acăsta se numesce cânepă de tâmnă. Dâcă 
n’ar veni prafulă dela flOrea bărbătescă, firulă femeescO 
n’ar produce sămânță, ci ar rămână sterilă. Aducerea 
polenului (prafului) pe germenele femeescă se tace prin 
ajutorulă vântului; vânlulă scutură flOrea de prafă și 
dace prafulă in depărtare, pe care-lă prinde germenele 
femeescă prin nisce miel perl provătjuțl cu zimți fini.

FOILETON U.
(4D

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

XIV.
Intre doi nori.

Vai! tOte acestea suntă numai ună visă! Octoge- 
narula este singura pe Tronulă acesta, unde 1’aexilatO 
voința Senatului, singura, ca o corabia stricată, bătută 
de furtună pe Ocean0.

Pe când Francesco Foseari se gândesce astfelă, se 
anunță ună ofițer care are să-i comunii e ceva urgentă 
din partea inchisitorilorO de stată.

— Să intre! datoria mea este să stau totdeuna și 
la orice ceasO Ia disposiția Consiliului de Trei, Z>se F1'an* 
cesco Foseari

_  Alteță, — Zise ofițerulă după ce salută pe do
gele _ ConsiliulO ar dori ca Serenitatea vostră să bine- 
voiască să asiste, măcar o clipă, la interogatoriul po- 
destatului Padovei, deorece acusatuia refusă formală d’a 
ijice vre-o vorbă dăcă nu va fi întrebată de Alteța 
Vdstră.

__ Bine! IntOrce-te la Consiliu și asigură-10 că 
mă grăbeseă săi împlinescO dorința. Viu indată! răs
punse dogele. . , ,

Făcu câțl-va pași să esă și văcjenda că și tinerii 
se scOlă, le făcu cu mâna ună semnO amicala ca să 
stea josO. ,

— Așteptați-mă aci.. spera că consilium no să 
mă țiâ pră multă vreme! ie elo.

Felice Badoer, fericita că întâmplarea ilă ajuta ca 
să rămâe singură cu logodnica lui, profită pentru ca să 
iși ia ună rămasă bună pote pră pasionată, fiindcă ea 
respingea ușoiă pe tânără.

— Plecă mâne! — (Jicea el cu o voce rugătore. 
— Cine scie dâcă mă mai intorcă.

— Ce vorbescl?
— Trebue să ținemO semă și de nenorocirile răs- 

boiului. Mortea nu mă înspăimântă ; der celă puțină 
dâcă moră, lasă-mă Venețio să ducu cu mine o vorbă 
a d-tale care să'ml probeze că am lăsată aci o inimă 
ce bate d’opolrivă cu a mea.

— Du-te! — <j.se fiica Adriaticei dându-i mâna 
lui Felice ca să i-o sărute. — Du-te! și să scii că nu
mai la d-ta mă gândescă!

Tocmai când (Jicea Veneția vorbele acestea, dogele 
întră galbenă, pierdută, și câtju pe ună fotoliu.

— Dâr ce ai, lată? ilă întrebă Veneția repetj'ndu- 
se la elă.

— O!... Martinengo !.. ce blăstemală uneltire!... <Jise 
bătrânulă Foseari abia vorbindă.

XV.
Răsbunarea lui Martinengo.

Dogele tresări când trecu puntea suspineloră, sin- 
gurulu drumă, ce ducea dela paiață la închisorile Vene
ției. Când se dusese acolo pentru cea din urmă Oră, se 
dusese totă pentru ca să întrebe p’unO acusata; însă a- 
cusatulO acela era fiiulă său, cela din urmă ală său 

născuta, scumpula său Jacob. Și fiindă că vinovatulă 
nu mărturisea crima ce i se imputa, după invitația ma
relui Consiliu, tatălă porunci — astfelă voia legea neîn- 
păcată — ca Jacob să fiă pusă la tortură.

Cum nu se uscase mâna bătrânului Foseari mai 
nainte d’a iscăli sentința aceea barbară? Cu tOte acestea 
iscăli și se intOrse forte zăpăcită la Paiață.

insă oricâtă se grăbea elă, călăii *totO mergeau mai 
iute decâtu dânsulă și când punea bătrânulO piciorula pe 
puntea aceea funebră a suspineloră care representa așa 
de bine pe guvernula Veneției — una paiața și o tem
niță legate împreună printr’o negră trăsură de unire, 
puntea suspineloră — au<ji ună țipeiă de durere. Ți- 
petulă acesta era smulsă din pieptulă bietului Jacob.

BătrânulO doge dete din capă, ca cum ar fi voită 
să gonâscă negrele gânduri, cari ilo munceau; pe urmă 
inaintândă repede spre sala jdsă, unde-lă așteptau Mar
tinengo și delegații sfatului celoră (Jace, Francesco Fos- 
cari făcu ună semnă de amenințare și 4*se incetO:

— Ol scumpe Jacobe, ai să primesc! în curăndO 
scirea acăsta bună pe pămentula exilului! Uneltitorulă 
de căpeteniă ală nenorociriloră tale este numai aci in 
mânile mele; mă jură că tatălă tău te va răsbuna!

Când întră dogele in sala cea mare, unde trebuia 
să se ia interogatoriulă, fiă-care se sculă in piciOre cu 
capulă golă. BătrânulO doge însă rămase și elă o clipă 
în piciOre in pragulă ușii. In sfirșită 4’se> lobodă unO 
scaună:

— Ședeți, domniloră. ședința este deschisă.
(Va urma.)
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30 cr., Costină Bopa, economă 20 cr., Nic. Losniță, cu- 
relaril 40 cr., Dumitru Ghibă. economă 10 cr., Dumitru 
Lăpădatu, invățăloră 20 cr, Nic. Neamțil, Invățăloră 20 
cr., lordache Roșea, economi! 50 cr., George Vraciu, 
viee-notară 20 cr., B. Coinșa, economă 20 cr., Comuna 
Sâliște 2 fl., Daniilă Marco, parochă 40 cr. și Dr. Ma- 
ieră, protopopă 1 fl. (Va urma.)

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

BERLINtJ, 1 Septemvre. — Impăratulu 
s’a reîntorsfl aci.

SOFIA, 1 Septemvre. — Cabinetulil nu s’a 
formată încă. Nacevici și Stoilov au refusatu 
a-lu forma. Acum e vorba sâ fiă însărcinată 
Jivcov cu formarea cabinetului. Acesta a ac
ceptată misiunea.

OSTENDE, 1 Septemvre. — 
englesă, care voia să intre în portă, 
de pescarii belgian! cu sburătur! de 
lită să se’ntdrcă pe mare.

Acesta nl-o arată forte bine cucuruijulil: spicuit! e 
bărbatulă, er ștuleulă femeia; firele de pâră <e est! din 
ștuleu au menirea d’a prinde prăfuit! ce cade de ce spică. 
Taie din vreme spicuit), înainte d'a se desvolla Horea, 
seu cânepa de vet;! și nu lăsa prin împrejură noi alte 
fire de cânepă și eu uruză, și nu vei ave nici cucuruzi! 
și nici sămânță de cânepă. La alte plante prafulQ băr- 
bătescă îlă ducă albinele și alte insecte pe ovarulă fe- 
meescă, cari se bagă in (lori după miere. Nu lăsa pe 
ună locă de trifoiu seu hirișcă albinele și alte insecte, 
și nu vei prăsi nici ună bobă de sămânță. Der nu la 
tute plantele se află aceste părți genitale pe gre diferite, 
ci la unele, cum suntă bostanii, crastaveții, suntă în 
flori diferite, der pe aceleași fire, de aceea și vedenii), că 
unele flori nu produci! castraveți, și aceste suntă cele 
băibătescl, pe când celelaltt produci!. Cele dintâm insă 
producă polenulă de fructificare, de care au lipsă cele 
din urmă. La cele mai multe plante insă ambele genuri 
suntă împreunate in aceeași flore, pistilulă e germenele 
seu partea femeiască, er staminile sunti! cari dau pra
fulQ, partea bărbătăscă, și acesta e casulă la cele mai 
multe cereale: grâu, săcarâ, orză etc.

Acum încrucișarea artificială o face grădinarulă 
prin aceea, că nu lasă florile la voia intemplărei, ca 
albinele, furnicile precum și alte insecte, să vină să 
ducă polenulă bărbătescă pe florea femeiască, ci elă 
însuși ia cu ună mică pămătufi! pulberea de pe florea 
bărbătăscă, ce-i convine, și o duce pe flârea femeiască, 
cp corăspunde intereseloră și plăceriloră lui. Decă d. e. 
flOrea bărbătăscă a fostă de o colore închisă de totă, er 
cea femeiască albă, atunci generația ce resultă din în
crucișarea lori! intrunesce calitățile amândurora în pri 
viDța mărimei plenității, er în a colorei stă între ele; și 
decă în anulă ală doilea o fructifică âr cu pulberea dela 
o flore închisă, noua generațiune va fi și mai închisă și 
astfelă după 2—3 generațiunl, grădinarulă va avă o flore, 
caie va îndeplini tdte calitățile și condițiunde așteptate 
de elă. Totă în modulă acesta se procede și la crearea 
de nouă tipuri și varietăți de pome, mere, pere, prune, 
cireșe etc, mai mari, mai frtimose și mai gu.-tose. In 
străinătate nu e grădinarul»' silitori!, care să nu-țl 
pOtă presenta in fiâ-care primăveră forme și tipuri nouă 
de flori și legume. Totă astfelă se procede și pentru a 
crea tipuri mai răbdurii, mai trainice, cari să potă su
porta mai ușoră și gerurile, d’a lace din tomnatice vă
ratice. și din văratice tomnatice etc.

[)eși florile cu colorile și mirosutQ lori) ne îndem
nau să remânemă din ce în ce mai multă la ele. der 
stomaculă nu ne mai permitea, și la 3 ore după amedi 
ne inldreerămă acasă, unde ne aștepta erășl ună prândă 
bogată cu vinuri și beri a’ese, er la urmă șampania. 
După mesă ne imprășliarămă erășl prin curte și magazi', 
ca fiâcare să mai vedă și cerceteze încă odată aceea, ce 
-a plăcută și l’a interesată mai multă, său alții să-și 
cumpere și sămânțe de flori. Be deplină mulțămiți și de 
cercetările și primirea d’aci,', mu'țămindă d-loru Dippe 
pentru ospitalitate, pievarămi! să visilămu mai înlâiu bi
serica și mănăstirea domnescă, care era didită pe ună 
dâlă, și apoi d’aco'o la gaiă. Mănăstirea și biserica aveau 
16rte multe lucruri frumose de artă antică, odăjdii vechi, 
etc., in cripta bisericei se allă depuse osemintele împă
ratului Henrică I păsăraiulă și ale fiicei sale, primei sta- 
rițe a mănăstirei. In laț i bisericei se allă casa, în caie 
s’a născută poelulă Klopstock La 7 âre părăsirămă ș1 
Quedlinburg-ulă spre a ne îndrepta pe o liniă ferată spre 
muntele Harz și loialitatea numită Thale.

(Va urma)

MulțAniită publică și dare de seină, 
asupra ofertelori primite de comitetulu pentru adunarea de aju

tore în favorulil incendiațiloră din comuna Galați.
i Urmare.)

17. Din Țin țari, prin d-10 Simionă I. Ian 
culfscu. notară comunală, 4-fl. 60 cr. dela d-nii: Si" 
meonă T. lanculescu 50 cr., Comuna ȚințarI din cassa 
allodială 1 fl., Ioană Cioiană, primară 50 cr.. N. N. 40 
cr., Ioană Gtivrilescu, invățâtoră 50 cr,, Moise Seornecke, 
proprietară 20 cr.. Nicolae Comanelă, pioprietară 50 cr., 
Vastle Strimta, propielară 20 cr., G orge Gremadă, pro 
prielaru 20 cr . P.iraschiva Ștefană, proprietaiă 10 cr., 
Moise Cioiană, p-opiietară 10 cr.. Gregorin Baltineană, 
invățâtoră dirigenle 20 cr. și Zachin Angelă, proprietari! 
20 cr. v. a.

18. Din Seliște, prin d-l<! Dr. Nicolae Ma 
eră, protopresbiteră 20 fl. dela d-nii: Nicolau Hențiu,

notară 1 fl , llie Neamfu, rotară 10 cr., f), Romană, 
comerciantă 1 fl., 1. Băligradă, economă 20 cr., N. Ro 
mană, comercianta 50 cr., I). Bloță, economă 40 cr., 
R. Haneiu, economă 1 fl., I. Borcea, faură 40 cr., I. 
Moga, comerciantă 50 cr., I. Coinșa sen. comerciantă 
1 fl, N. Băligradă, e<onomă 40 <r., I. Steflea sen. eco
nomă 50 cr., P. Cărgău, economi! 1 fl., Lupea Bloță, 
economă 1 fl., 1. Steflea, faură 20 cr., Nic. Roșea, eco 
nomă 10 cr., lonașă Băligradu, economii 30 er., Nic. 
Mossora, economă 20 cr., B Corn,a, economă 1 fl, D. 
Haneiu, comerciantă 20 cr., Nicol. Steflea sen. eco
nomă 10 cr., I. Roșea, economă 30 cr.„ I. Munteanu, 
cojoeară 20 cr., D. N. Simiană, comerciantă 1 fl., D. 
Beju, economă 1 fl., I. Țintea, comerciantă 20 cr., I. 1. 
Simiană, comerciantă 50 cr., Dumitru Bopa, economă 

O corabiă 
fu primită 

petri și si-

vecinulă său cu scusele sale. — >Dâr cine e acelO mai 
gară?“ întrebă acesta pe fecioră. — „Președintele cabi- 
netului“, fu râspunsulă feciorului. FuncționarulQ provin
cială se grăbi a se presenta la dl. președinte ca să-i câră 
erlare pentru necuviinciâsa lui purtare. Depretis însă 
surise, dicându-i: Nu e nimică, domnule, nu numai că 
te iertă, der iți acordă și cererea. Ml-ai făcută ună 
mare servițiu împedeeându-mă d’a dormi: suntă ani de 
când doreamă să citescă ,La Dame aux Camâlias" și 
totdeuna ml-a lipsită timpulă și âcă nâptea trecută d-ta 
ml-ai procurată ocasiunea să citescă acâstă carte inte
resantă.

** *
TurburărI în Ostende. — 0 fâiă germană primesce 

din Bruxella următdrea corespondență: De mai multe 
luni domnesce certă intre pescarii englesl și belgianl ș 
de multe ori au fostă incăerărl intre ei. Tribunalele 
englese și belgiane au trebuită să interviă și au pronun
țată condamnări. In urma tuturoră acestoră iritația a 
crescută necontenită între cele două partide. Ș’apoi 
pescarii englesl ișl puteau desface pescele In Ostende 
fără să plătâscă taxa de importă, pe când pescarii bel
gianl trebue să plătâscă sume mari pentru pescele ce-lă 
ducă in Anglia.

De aceea, când o navă englesă voi să-șl descarce 
și să desfacă peștele adus Ia cheulă din Ostende, pescarii 
belgianl s’au opusă; ei au răsturnată coșurile, au îm
prăștiată pescele și l’au călcată în piciâre. Poliția și 
gendarmii au intervenită. S’au u fisă doi pescari și s’au 
rănită mai mulțl. Mulțimea a spartă ferestrile Engle- 
sului Dossaux, mai alesă femeile Îndemnau pe bărbații 
loră la acte violente. Pescarii ceră, ca și Englesii să 
plătâscă taxe de importă, cum plătescă Belgienii în 
Anglia.

* * ♦
Două dueluri. — Generalulă americană Putnam, 

ună militară bravă, considera duelurile de o gugumăniă, 
ca mulțl alții. De aceea cele două dueluri, ce Ie-a avută, 
au fostă ciudate. Odată a insultată fără voiă pe ună 
camaradă, care ilă provocă. Old Putt, cum îi t^iceau 
compatrioții, declară că e dispusă a da satisfacțiă cu 
arma in mână, der puse condiția, ca să nu fiă martori 
nici săcundanțl; adversarulă primi. Adoua <fi se Întâl
niră la loculă hotărită. Adversarulă nu se pusese încă 
în posițiă, când d’odată Putnam, fără nici o vorbă, îșl 
descărca arma asupra lui. — „Ce va se ijicâ asta? 
Așa se pdrtă âre ună bărbată de onore și ună generală 
americană?' strigă adversarulă. — »Aș! — răspunse 
Putnam, scoțindă iute ală doilea pistolă — âre d-ta nu 
vreai să mă omoii? Asta nu-mi pOte conveni și dâcă 
nu o iai la sănălâsa, vei fi mortă după o clipă!“ Ad
versarulă nu mai ■ șteptă, ci o tuli la fugă.

Ală doilea duelă era să fiă intre generalulă și ună 
Englesă; generalulă fiindă provocată, avea să alâgă ar
mele. Elă spuse Englesului să poftâseă a doua cji în 
cutare locă, unde va găsi tâte gata. Când veni Engle- 
sulă, găsi pe generalulă lângă ună butoiașă cu pulbere 
de pușcă. Generalulă se așeijâ liniștită pe butoiașă, 
învitândă pe Englesă să facă iotă așa. Apoi Putnam 
aprinse ună fitilă lungă, ce atârna din butoiă, și cjise, 
că acumă amândoi au aceiași sorți de a se duce în cer 
ori in iadă. Englesulă îngălbini, dâr totă mai rămase in 
a<ea situațiă primejdiâsă, pănă ce văiju că fitilulă a- 
jungea la butoiașă; elă sari și se retrase 30 de pași. 
Văcjândă însă că Putnam șâde liniștită, se apropie din 
nou. Putnam ilă primi afabilă 4>c6Qdă.‘ »Te-ai ținută 
bine. Dâr acesta nu e de câtă ună butoiașă cu câpă, 
ală cărei mirosă se vede că nu-lă poți suferi." Așa se 
termina și ală doilea duelă.

Logodnă. — D-lă Nicolae Popă din Nemigea-un- 
gară, teologi) absolută din diecesa Gherlei, șl-a încredin
țată în 21 a 1. c. de fiitâre soțiă pe Maria Bălană 
din Blașifalăulă de susă.

Ultime sciri.
Peterslnirgă, 31 Augustă. — „Novosti“ a- 

nunță că Sultanulă ia angajamentulu d’a înainta 
armata turcăscă în contra Bulgariloră în casulă 
cânda ei ară resista în contra decisiunei pute- 
riloră.

Parisă, 31 Augustă. — Mobilisarea corpu
lui 17 de armată s’a începută.

Parisă, 31 Augustă. — Circulă svonulă că 
prințulu de Coburg va face peste puțină o călă
toria în Europa.

Berlină, 19 Augustă. — piarele confirmă 
întâlnirea apropiată a împăratului Wilhelm cu 
Țarulu. Acesta întâlnire va avea locă la Stettin 
la 12 Sept. st. n. (31 Augustă). Țarulu va 
veni aci dela Copenhaga, va sta năptea și a 
doua cjt va pleca înapoi la Copenhaga, dâr a- 
ceste disposițiun! nu suntă încă definitive.

Se anunță din Copenhaga diareloră berli- 
nese că Țarulă pârtă brațulă într’o eșarpă. „Tag- 
blatt“ dice că acestu faptă stă în legătură cu 
atentatulă despre care s’a vorbită dilele acestea.

De câte-va cjile se vedă prin Iași și prin 
Bucuresci mulțl steiul, cari, după cum să spune, 
suntu venițl din Rusia pentru cumpărări de mari 
cantități de grâne.

DIVERSE.
Despre sărutare. — Be când impăratulQ Otto IV 

se afla în Italia, vădu pe o frumdsă Florentină, care ilă 
fermeiă așa de inulti), încâtă dori să-i dea o sărutare 
cu onore. Fata se numea Bellincona Berii și era fiica 
unui nobili), căruia împăratule ii comunică dorința sa. 
NobilulO se simți târle măgulită, dâr fata gândea all-felă 
și dedai ă hotărili), că nu va săruta decfttă pe logodni
cul!) său. Împăratule nu se supără de acesta răspunsă, 
din contră admiră pe fală și i trimise ună inelil eu dia
mante.— 'fotă așa de recunoscătoră a fostă și vicomtele 
Fulko de Maisilia, însă pentru o sărutare dată. Elă a 
dăruita miresei sale Odilia pentru prima sărutare tăie 
domeniele sale din provinciele Sixfours, Solieres, Fugies 
și Olieres. — Impăratulă Rudolfă era deja în verstă când 
a venită la Speier cu Irumosa sa soțiă Elisabeta de Bur- 
g'jndia la 1284. Aci a fostă primită de marchisulă Fri- 
der. u, care fu așa de tare fermecată de fruinsețea îm
părătesei, încâtă, pe când o ridica din caretă, nu s’a 
putută stăpâni fără să o sărute. Insă tânăra împărâtâsă 
se supăra foca și se plânse împăratului. Acesta nu vrea 
se facă casă mare, dâr totuși trimese vorbă marchisului 
să se fereseă de a mai săruta pe soția împăratului. Mar- 
■ hisula lemându-se de ceva mai rău, fugi din orașa. — 
Invățatulă Albanus era așa de urîiă, încâtă puteai în 
țârca copii cu elă. Cu tăie astea regina Margareta, gă 
sindu-lă odată adormită în fotoliu, l’a sărutată pe frunte 
dicendă căite camerista sa: „învățătura lui merită acâsta <

Somnulu primului ministru. — Răposatulă preșe 
dinte ală cabinetului italiană, domnulă Depretis, avea 
ob'ceiulă d’a horcăi în somnă. Visitândă într’o cji ora- 
șulă Casale, trase la primulă holelă. Camera de alături 
era ocupată de ună funcționară din provincia care ve
nise intr’adinsi! la Casale ca să solicite dela Depretis 
lină postă mai bună. In timpulă nopței, ministrulă hor
căi după obiceiulă său forte tare; vecinulă sân de ca
meră, neputândă se adormă, bătu în perete, ca să-lă 
îndemne a face mai puțină sgomolă, și fiind-că acâsta 
nu folosi nimică, arunca în furia lui cișmele sale în ușa 
ce comunica cu camera în care dormia ministrulă. Acesta 
se deștepta și, nevoindă se provdce ună scandată in ho- 
telă, aprinse luminările și petrecu restulă nopței citindă. 
Dimmeța chemă pe feciorulă hotelului și-lă trimise la

Din publcil*)
Eu subscrisa declară prin acâsta. că cele cuprinse 

în raporlulă polițtenescă publicată in Nr. 181 ală .Ga
zetei Transilvaniei*, ca <Jise din partea chelnărițeloră 
mele, suntă cu to'ulă neadevărate, deârece in presența 
mea astfelă de lucruri niciodată nu s’au petrecută. In 
privința călătoriți mele la Sibiiu, trebue să amintescă 
că m’am dusă acolo în afaceri.

Ana Minninger,
proprietara cafenelei >La călăreța de circă»

*) Pentru cele cuprinse în acâstă rubrică Redac- 
țiunea nu e responsabilă.

ME*- Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niev1 ă 5 cr. se potă cumpSra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu,



Nr. 183. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Ouraulâ la burse de Viena Bursa de BucurescI. Cursuiu pieței Brașovu
din 30 Ausustâ st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 100 90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 97.35
Imprumutuld c&ilorQ ferate

ungare........................... 150.73
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi-
Iortl ferate de ostfl ung.
(2-a emisiune) .... 126 -

Amortisarea datoriei căi- 
lortl ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) .... 115 — 

Bonuri rurale ungare . . 104 60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl.............................. 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vind ung............................100.50
Imprumutuld cu premiu

ung. .  ....................... 121.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 12460 
Renta de hărtiă austriaca 81 50 
Renta de arg. austr. . . 82.50
Renta de aura austr. . . 112 60 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Ac(iunile băncei austro- 

ungare .........................  886 —
ț Act. băncel de credita ung. 286.50
| Act. bănce! de credita austr.282.30
Argintula —. — GalbinI

: împărătesei ...................5.94
l Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.55 

| Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Cota oficială dela 12 Augustă st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 91>/a 92*/a
Renta rom. amorl. (5°/0) 95— 95‘/a

> convert. (6°/0) 88’/. 891/.
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/. 105'/a

> >> >> (5°/o) • 89*/a 90*;<
» • urban (7°/0) . 1031/* 103’/.
> . (6»/0> • 94— 95—
> ’ (5°/0'1 ■ 87— 87’/a

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

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/. 15.’/.
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

din 31 Augusta st. n. 1887.

Bancnote românescl .... Cur:,p

Argint românesc.....................

Napoleon-d’orI.........................

Lire turcescl .............................

Imperiali.................................

Galbeni.....................................

Scrisurile fonc. «Albina» 6% .

Ruble RusescI.....................

Discontulă ... »

8.66 Vând. 8.70

8.60 • 8.65

9.95 10.—

11.23 » 11.27

10.22 • 10.26

5 26 * 5.90

101.— » 102.- -

98.— 99.—
108.— > 110.—

7—10°/, pe ană.

La noua 
guiți StraelorQ, 
lulu de carne, 
derate.

AVISU!
măcelăria a subscrisului, din Ter- 

Nr. 308, se recomandă totti le- 
bună, prospâtă și cu prețuri mo-

George Mâzgâreanu,
măcelarii.

Avisu d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulft mandatului postalu și numerii de pe 
fâșia sub care au primită t^iarulu nostru până acuma.

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

Dăcă se ivescă iregularități la primirea (Jiamlui onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINIST1Î. „GAZ. 7RA(N8“

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

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

Prețuia abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni......................................... 3 fi. —
„ șese luni..........................................6 fi. — •
„ ună ană........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni.................................... 10 franci
„ șăse luni...............................................20 ,,
„ unu ană ......................................... 40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia TeiușA-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta— l®redealti

BucurescI

Predealu (
(

Timiștl

Brașovfi 

Feldiâra 
Apatia 
AugustinQ 
Homorod a 
Hașfaleu

(
(

(
(Bighișdra 

Elisabetopole 
MediașO 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrAciunela 
Teiușft 
Aiudd 
Vințuld de 
Uiâra 
Cueerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșia 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadd 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-VAsArbely 
Vene(ia-OrAȘii

( 
(

susO

(

Oradia-nare
F. Ladăny 
Siolnok 
■uda-peata

Viena !■

Trend 
de 

peraOne
Tren 

accelerat omnlbufi

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

Trenă Trenă 
omnlbus

4.30

9.12
9.35

10.12

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.151

7.30
1.14

1.45

4 01
4.47
5 28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59

11.16
11.37

12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

Trenii 
de 

peradne

10.50
1.33
4.24,
10.05
2.15 

8.00| —

2.32

TreDU
de 

persane
6 37
6.58
7.14,
7.29
7.56]
8.18'
8.58
9.15!
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19,

1.1 i
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Laiiăny 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorbeiu 
Teleagii
Vadă
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhArbSu
Nedișu

Clașiu

Apabida
Ghiriș

Cncerdea

Uiora 
Vințulâ de 
Aiudfl 
Teiuți 
Urăciunelfi 
Blașâ 
MicAsasa 
Copța nit 
Mediațfi 
Slisabetopole 
r.'lgișârR 
wașfaleu 
Homorod 
Augustinu 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfi
Timișâ

I

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nopte suntfi cele dintre liniile grâse.

Trend 
de peru.

Tren
accelerat

Trenă 
de pers.

Trenă 
de 

peraăne

Trenă 
om ni bus

1 11.10 1 - — — —
7.40 2.— 7.40 6181 —

11.05 4.05 10.42 9.38
2 02 5.47 2.02 12.02 —
4.12 7.11 4.78 2.01 1— — — 2 08
— — — 2 19 — 1
— 7.33 — 2.41
— 8.04 — 3.24 —
— — — 3.47 —
— — — 4.07 —
— 8.58 — 4.33 —
— 9.28 _ 5.15 —
— — _ 5.33 —
— — — 5.53 —
— — — 6.05 —
— — — 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

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușit- kradh-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

'Trenă Tre’ifi Trenă de Trenă de
omnibuR de pers. peradne peraăne de pers cm- omnlbn.

Teiușd 11.24 .. 3.00 Viena 11.10 12.10
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 ___
Vințultt de josO. 12.30 — 4.22 11.20 12.41
Șibotă 1.01 — 4.51 S».oti>ok k 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Aiadd 4 30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6.16 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 ___
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișâ 5.19 6.51 ___
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I.ipova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6 28 7.55 ___
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 ___
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12
ConopO 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8.55 9.58
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10 42
Glogovațfi 8.28 — 11.25 Simeria (Piski 10.35 1107 ___
Aradft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37
Szolnok \ — 2 32 4.5° Șibotfl 11.43 12.— —

{ — 1 — 5.12 [ Vințulă de joșii 12 18 12.29 —
Budapesta — i — a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46
Viena -1

— 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

Aradft-TiMaiș6ra Slmieria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trecu Tftenă de Trenănnmihnr peredne mixt persdne omnlbui mixt

Arad A 5.48 6.05 Slneeria 2.42
Aradulă nou <5.19 — 6.33 Streiu ___ __ 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hategfl _ 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui _ 5.111
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 5.58|j
Merczifalva — — Banița ___ - 6.40TJimișdra 9.02 — 9.08 PetroșenI — — 7.12

TiKaișdra-Aradft Petroșeni—Nimerla (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă
peroăne persăne omnlhtu de pers. om ni bus mixt

Timișdra 6.25 ___ 5.00 PetroțenI 6.10
Merczifalva — — Banița ---- . — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.20
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
A radă 9.27 — 8.17 Blnaerfa — — 10.01


