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Brașovu, 11 Noemvre 1887.
Atragemă atențiunea cetitorilor^ noștri asupra ur 

mătorei corespondențe, ce-o primimă din Viena eu pri
vire la situațiunea politică de față:

Viena, 8 (20) Noemvre 1887.
Delegațiunile și-au terminată lucrările. Cea 

austriacă a avuții a<jl ședința de încheiare. în
cetă și greoiu se inișcă mecanismulu acestei in- 
stituțiunl dualistice. Nici o ideii! nouă, nici ună 
felii de oposițiune, tdte uiergă pe calea bătucită 
și indicată de ministeriulă comună. Delegațiu
nile nu se potă aventa la importănța ce ară tre
bui să-o aibă ca nisce corpuri representative cen
trale, și se observă, cu deosebire la Unguri, ten
dința de a slăbi totă mai multă legăturile cu 
partea de dincdce a monarchiei prin aceea, că i 
se dă instituțiunei delegațiuniloru din ce în ce 
mai puțină însemnătate.

De rendulă acesta ministiulă de esterne Kal- 
noky p6te fi mai mulțămită ca ori și care dintre 
colegii săi cu resultatulă sesiunei delegațiuniloru, 
Elă a primită dela aceste corpuri o aprobare e- 
clatantă a politicei sale și în deosebi Ungurii l’au 
ridicată pănă în ceriu și i-au votată deplină în
credere. Unulu diu corifeii politici de aici a ca- 
racterisată acestă’succesă alu ministrului de es
terne cu câteva cuvinte, ce le-a adresată d-lui de 
Kalnoky. „Escelența V6stră“, —îi dise elu, — 
„ați binemeritată votulu de încredere alu dele- 
gațiunei ungurescl, pentru că în fonda nu faceți 
decâtil politică maghiară.*

Și ’n adevără, se face acum multă „politică 
maghiară11. Domnii Kalnoky și Tisza suntă deo
camdată dmenii situațiunei. Pănă când — Dum- 
netjeu scie, dâr faptă este, că în momentele de 
față politica acestoră doi miniștri este, cum dice 
Francesulă, en vogue și întâmpină aprobare din 
partea cercuriloră decitjStdre.

Ințelegă mai cu semă politica esteridră, 
sdu, și mai precisă ȚisCi, politica orientală a mo
narchiei. Și, precum se resimte în t6te părțile, 
tocmai politica esteridră este, care apasă mai tare 
asupra raporturiloră dinăuntru ale împărăției. Sco 
pulă principală ală politicei orientale a d-loră 
Kalnoky și Tisza este de a combate așa (jisulu 
„panslavismu“ prin lățirea influentei monarchiei 
în peninsula balcanică. Ce resultate voră pută 
dobândi cu încercările de a paralisa tdte planu
rile Rusiei în Orientă, rămâne a se constata de 

evenimentele viitdre, der ddeă va merge lucrulă 
și în celelalte state ale peninsulei ca în Serbia, 
atunci nu li-se pdte face nicidecum unu prog- 
nostică favorabilă. Adevărulă este, că de când 
a venită la cârmă ministeriulă RisticI influința 
austriacă în Serbia a scăzută sub zero și posi- 
țiunea regelui Milană a devenită mai amenițată 
ca ori și când.

Ddr cu tdte esperiențele triste de felulă acesta, 
direcțiunea politicei actuale orientale se manține 
și osia, împrejurulu căreia se învertesce, este și 
rămâne alianța cu Germania.

Tocmai Ungurii suntă aceia, cari nu mai 
slăbescu pe Germani cu dragostea loră și devine 
ciudată acdstă îmbulzire a loră mai alesă acum 
când prin măsurile vamale cele mai nouă gu- 
vernulă imperiului germană se pregătesce a da 
o lovitură de mdrte desvoltării economice a Un
gariei, căci prin oprirea importului de cereale 
în Germania, Ungaria va suferi mai multă, de- 
drece ea este avisată la desfacerea producteloru 
sale agricole, avendă numai fdrte puțină și ne
însemnată industria.

încă și acum guvernanții unguri suntă pre
dominați mai multă de temerea de a nu-șl perde 
supremația, decâtă de îngrijirea pentru adevăra
tele interese ale statului.

Ministrulu președinte Tisza a dată alaltăeri 
în ședința delegațiunei ungare viuă espresiune 
acestei temeri, declarândă că „in nisce împrejurări 
ca cele de față*  Maghiarii nu facă bine ddcă 
voră stărui să li se înaplinescă tdte dorințele 
loră naționale, ori și câtă de îndreptățite ară fi 
ele. Era adecă vorba de a se introduce într’o 
academiă militară din Ungaria limba maghiară 
ca limbă de propunere, și Tisza cjise, că nu este 
bine alesă momentulă, nu e oportună și patrio
tică a stărui să se împlindscă acdstă pretensiune, 
deși justă și îndreptățită.

Totă astfelă d-lă Tisza găsesce de cuviință 
a se alipi strînsu de Germania, cu tdte că gu 
vernulă acestei împărății se pregătesce a păgubi 
în gradulu celă mai mare interesele economice 
ale Ungariei. „In nisce timpuri ca cele de față,“ 
se întâmplă asemeni contradicțiunî, cari răstdrnă 
cu totulă vechia acsiomă de dreptă „do ut desf 
„facio ut facias*

Lucrurile se învertescu într’ună cercă trasă 
de influința raporturiloră esteridre și de aceea 

nu se pdte ivi o schimbare a loră, deeâtu numai 
în casulă când s’ar schimba și aceste raporturi.

O asemenea schimbare se va produce fără 
îndoidlă, ddcă va succede cancelarului Bismarck 
de a se înțelege din nou cu Rusia. Ori câtă 
s’ar scrie și s’ar vorbi, nu mai încape îndoială, 
că Bismark pune și atjl multă mai mare greu
tate pe amiciția cu Rusia, deeâtu pe aceea cu 
Austria. Silințele ce și le-au dată cei din Ber
lină, de a face o primire câtă mai strălucită Ța
rului Alexandru III, au fostă dictate mai multă 
de dorința ce-o au ei de-a restabili bunele rela- 
țiunl cu imperiulă nordică și nu mai este de 
lipsă a aminti lunga convorbire a lui Bismark 
cu Țarulă și distincțiunea ce i s’a făcută con
telui Șuvalov prin conferirea marelui cordonu 
ală „Vulturului negru* 1, spre a ne convinge des
pre esistența acestei dorințe.

Der abstrăgendu chiar dela o înțelegere 
prusso-rusescă, se pdte ușoră întâmpla ca solu- 
țiunea crisei celei mari, prin care trece actual
mente republica francesă, să aducă cu sine o ra
dicală chimbare în relațiunile esteridre. După 
tdte prevederile, președintele Grâvy va fi cons
trânsă a-șl da și elă în cele din urmă demisiunea 
și nu este eschisă posibilitatea, ca în mijloculu 
încurcăturei ce va urma după retragerea lui să 
se întoducă o dictatură militară, după care res
tabilirea monarchiei cu dinastia orleanistă ar fi 
numai o cestiune a timpului. Atunci alianța Fran- 
ciei cu Rusia ar trece din domeniulă dorințeloră 
în domeniulă realității și situațiunea generală eu- 
ropenă ar primi o altă turnură.

De aceea evenimentele din Francia se ur- 
mărescă aici cu cea mai încordată atențiune și 
se presimte, că în casulă de față cele ce se pe- 
trecă acolo voru avă o mare înfluință asupra 
constelației politice europene.

Mâne seu poimâne voiu ilustra și unele la
turi ale situației interidre din monarchia ndstră 
dualistă. Pănă atunci vă mai comunică numai, 
că după informațiunile ce le amă din cercurile 
competente, s’au reîncepută purparleurile comer
ciale cu România. Se crede aici că Ungurii, sub 
pressiunea măsuriloră prohibitive ale guvernului 
germană, voră mai slăbi puțină din încăpățînarea 
loră și voră deveni măi tratabili. Vomă vedd!

(15) FO1LETONU.

I.oGoyET■c^L■â■ mateiu
NOVELĂ

Mateiă îi aruncă o privire cruntă, își propti barba 
pe manile sale și rămase în acestă posițiă mai multu 
timpii 1 Cădu apoi erășî pe gânduri și după o bună bu
cată de vreme se deșteptă, își bău și elu paharulu și 
repede apoi apucă sticla și umplu erășî paharele tutu
rora. întinse fie-căruia câte unulu și <h3e:

— Să trăițî, adecă să trăimă! — se corese în
dată și ridică paharulu la gură. Nu’lu beii ci se opri 
și puse paharulu erășî pe masă. — Măi Ienache și măi 
Nicolae! — dise elu ținendă mâna pe paharu. — Voi 
îmi sunteți pretinl. Vă spună dreptu că nu’mî prea 
pare bine de ceea ce am făcută. Ce dicețl voi? 
Pănă nu beți ăstu paharu, spuneți’mi încă odată, ce 
să făcu?

Ienache se uită la Mateiu și apoi la Neculae, er 
acesta uimită își primblă privirea dela Ienache la 
Mateiu.

— Adecă cum? — începu Ienache. — Cum adecă, 
ce să faci? — Ai făcută! — grăi elu apăsată. — Nu 
țî-ai datu vorba?

— Așa este! — aprobă Neculae, cu tote că elă 
nu scia de ce aprobă; grăi însă astfelă, pentru că a 
disă Ienache și scia elă bine, că Ienache nu dice nu

mai așa de flori de măru o vorbă, pănă nu se gândesce 
bine la unu lucru.

— Măi Mateiă! — grăi Ienache. — Ildna vine 
îu filele astea; are să’ți placă. Fata scuturului țl-a 
fostă rânduită de Dumnedeu, ca să’ți fiă soție. Tu scii 
ce-am vorbită acasă la scutarulă; și-apoi vorba vorbă 
să rămână, să nu ne batjocurimă și să nu ne dăm pe 
gura lumii!

— Bine, bine! — dise .Mateiă aședându-se mai 
cu nădejde pe scaunu, se uită odată la Ienache. er ma
nile și le primbla repede prin părulu său negru și des.

In scurtă vreme după aceea se ridică însă de pe 
scaunu și voia să plece.

— Ean stai puțină ! — grăi Ienache. — Nu pleca 
numai așa, aid’ să mai bemu una înainte de a te duce!

Mateiă se puse er pe scaună.
Ce era să și facă?
„Să mergă la otacă?.... sunt singură! Să mergă 

airea?... unde să mergă? își gândi Mateiu și astfelă 
se hotărî să rămână.

Multă a stată de vorbă și multe vorbiră împre
ună; ar fi stată și mai multu, der nu era cu putință.

Odat’a trebuită să se despartă.
XIV.

Căsătoria logofătului Mateiă cu fata scutarului era 
hotărîtă, și fiindcă era hotărîtă, avea să se facă în scurtă 
vreme, îndată ce scutarulu își va aduce fata la moșie 
și îndată ce logofătulă o va vedea.

Sciți cum e lumea. Nici nu aude bine ună lucru 
și și începe să vorbesca despre elă; totu asemenea s’a 
întâmplată și cu căsătoria lui Mateiu. La începută îlu 
vorbiau de bine pe logofătulu, er după aceea, cu deo
sebire fetele și mamele loru, începură să’lu văicărescă.

„Ce Dumnedeu!» diceau ele. „Mateiu ăsta pe 
câtă este de cuminte și sdravănu băiatu, pe atâtă este 
de nătărău când este vorba de însurată."

Astfelă vorbea lumea și ori câte se vorbeau, nu 
era cu putință să fiă tăinuite logofătului. Elu audea 
ce dice lumea, era pusă pe gânduri și se gândea la 
multe deodată, cu tote acestea nu făcea nici ună pasă 
de sine, ci mergea orbesce și nici elu însuși nu era în 
stare să-și dea sdmă despre ceea ce voiesce.

Era într’o Vineri.
La Rădița la cârciumă ședea întinsă în dosulă 

casei bucătarulă George și era beată toporă de nici nu 
scia ce face. Pălăria i-o luase Rădița. fiindcă n’a a- 
vută să plătâscă atâta câtă băuse. Ar dice cineva că 
rău a făcută cârciumărița că i-a dată băutură, der decă 
ar întreba’o cineva, i-ar răspunde îndată în subțiraticulă 
ei glasu, că băutura îi este de vendare și că decă cere 
cineva de băută, ea trebue să’i dea, căci nu se cuvine 
cârciumarului, cu atâtă mai puțină cârciumăriței, să în
trebe pe mușteriu, decă are parale seu ba.

Cum spuneamu, bucătarulă era beată mortu; 
se mai mișca câte odată, mai făcea câte o convulsiune 
din picioră seu din mână, cerca să se ridice, der nu’i
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Rolul a României într'niul rSsboiu 
europenu.

Etă articolulu despre care amu făcută men
țiune în numârultl de Marți, 10 (22) Noemvre, 
alu „Gazetei11. Acestu articula a apărută în 
unulă din importantele 4iare i’usesci „Noworas- 
syaky Telegraf11 și este scrisă, după cum se scie, 
de ună oficeru rusii:

„Europa se pregătesce pentru răsboiu. Deși rela- 
țiunile intre puteri se declară de fârte amicale și spe
ranțele de durata păcii suntă accentuate in tote vorbirile 
de tronă, totuși in tote statele se pregătescă armările eu 
o grabă nervâsă.

Nici una din cesliunile decufătâre in Est și Vestă 
nu e resolvată. Rusia nu șl-a dată incă ultimulă volă 
în cestiunea bulgară. Intr’asta bătrâna Europă stă sub 
arme, și victoria dreptății se așteptă dela numărulă mai 
mare ală baionetelor^.

Este fără îndoială, că la casulă unuiu răsboiu in
tre Austria și Rusia, a unui resboiu generală în Europa, 
învecinată România va juca ună rolă însemnată.

Ună mare avantagiu pentru România ar fi neutra
litatea, decâ posiția sa geografică nu o ar sili la o ac
țiune seu cu Austria său cu Rusia. E deci întrebare, 
care din aceste două alianțe va fi pentru România mai 
rentabilă, și în acestă privință o scurtă privire ne do- 
vedesce, că alianța Rusiei oferă statului română sorți 
mai mulți de isbendă. In coalițiune cu Austria, Ro
mânia nu va putea ni mică câștiga.

Coalițiunea cu Rusia insă, eoncecjendu trecerea in- 
tregei armate rusescî prin teritoriulă română, va aduce 
avantagiulă României, de a pute concentra trupele sale 
in Moldova și iotă odată de a ocupa Transilvania înru
dită, care e peste iotă de Români locuită. Armata ru- 
seseă îșl va măsura puterile sale cu cea austriacă pe 
câmpurile de luptă ale Galiției.

La casă, când ar fi armata ruseseă învinsă, răs 
boiulu n’ar fi incă decisă. Unui stată așa de puternică 
precum e Rusia, o luptă perdută n’ar involva decâtă o 
desvol’are și mai mare a puleriloră sale.

La casă insă, când Germania ar da mână de a- 
jutoru Austriei, atunci și-ir strămuta puterile înarmate 
din Galiția in Polonia ruseseă; și Românii ară ave cu de
săvârșire mână liberă.

In acestă casă România ar pute pe lângă Transil
vania să ocupe Banatulă și Bucovina, cari suniă de a- 
semenea populate de Români, O invasiune a honveifi- 
loră austriacl in România nu e așa inferiorâ. In acestă 
privință amiutimă cuvintele arcbiduceh'i Carolă: »CuMo- 
reau la Viena, acesta nu însemneză nimieă —- decă voiu 
cutropi numai pe Jourdana.

Ajungă in acestă casă honvezii și până ia Kiew ! Ce 
urmeză din acâsla, dâcă puterea de căpetenie a Austriei 
va fi sdrobilă in Galiția? Austriaco nu se voră putea 
îndrepta în contra României mai multă decâtă cu 3, celă 
multă 4- divisiunl. Pentru respingerea acestei puteri va 
11 România destulă de tare și va putea dispune totodată 
de destule trupe pentru ocuparea Transilvaniei și opera
țiunile sale din nordulă Moldovei, unde (Orie ușoră pOte 
concentra 4 corpuri de armată prin eminentele sale linii 
de feră Bucurescl-Bacău-Foe.șani și BucurescI-IașI-Doro- 
hoiu. De altă parte ună aliată așa de puternică cum e 
Rusia, care dispune de doue linii ferate importante și 
totodată strategice, precum suntă: Bal'a-Nicolaiew și 
Charkov-Dubno, va fi la ori-ce casă in posițiă de a da

Pregătiri militare germane.
„Anzeiger fiir das Havelland,11 ce apare în 

Spandau, anunță:
Pe neașteptate și surprintjătoră s’a datu ordină, ca 

in fabrica de pusei să se reîncepă în tâtă estinderea lu
crările și cu totă puterea de producțiune. îndată după 
sosirea ordinului s’au trimisă provocări telegrafice și în 
scrisă la Suhl, Berlină, și în tote locurile, unde se scie 
că se află lucrători de pusei cari au fostă mai nainte 
ocupați aci, ca aceștia să se afle aci câtă se pdfe mai 
curendă. Deja erl s’a lucrată până la 10 âre sera. De 
luni se lucreză erăși (fi și nbpte. Cu totulă se anga- 
geză vr’o 1000 de omeni.

SOIRILE pILEi.
Interesanta și Instructiva conferință despre cosmogo

nie (nascerea Universului), ce a ținut’o asâră eruditulă 
astronomă d M. Pauliani'i în sala gimnasiului română 
din locă, a fostă ascultată de numerosă publică de am
bele sexe In curendă vomă fi puși în posițiune a pu- 
b'ica in „Gazetă» lucrarea d-)ui conferențiară, care a 
fostă răsplătită cu vii aplause din partea publicului. 
Mâne șiră, Joi, vomă avă plăcerea a asculta o a doua 
conferință a tinărului astronomă, în care va vorbi des
pre mesurarea timpului și aplicațiunea lui la compunerea 
unui călindaru.

—x —
Pe mâne în 24 Noemvre, la 4 6re d. a., membrii 

representanței comunale a Brașovului suntă invitați la 
ședința comisiunei pentru noua numire a stradeloră in 
cetate și in suburbii, ce se va țină in sala de ședințe a 
sfatului.

—x—
In urma morții neuitatului Timoteiu Cipariu, in Ca- 

pitululă metropolitană din Blașiu s’au făcută următărele 
înaintări: d-lă canonică lectoră Constantină Papfalvi fă 
înaintată la rangulă de canonică preposită; d-lă cano-

României mână de ajutoră în momentulă și la loculă 
recerută.

l’resupunemă însă, că România s’ar afla in coali
țiune cu Austria. In reslimpă de 48 ore, intregulă te- 
ritoru română va fi ocupată de armata rusâscă, câmpulă 
de luptă nu-lă vomă mai căuta in Galiția, acesta va ră
mânea in România, și acâsta va avea de a suporta tote 
greutățile unei operațiuni răsboinice, din a cărei slăbiri 
nu se va putea curendă recrea. Tote avantagiile zacă 
deci în alianța cu Rusia. Acestă importanță a României 
intr’ună răsboiu ruso-austriacă n’a scăpată din vederea 
politiciloră germani și austriacl, și relativă la viforulă ce 
se așteptă, n’au lipsită încercări de a câștiga pe Româ
nia pentru o alianță cu puterile centrale și de a angaja 
pe ministrulă-presidentă Brătianu spre o călătoriă pele- 
grină la Friedrichsruhe. Politicii români insă par-că bine au 
înțelesă sitiiațiunea țârei loră și că suntă consciințioși de 
grelele jertfe ce le-ară impune amiciția germană. Și în
cercările ce se facă din partea Austriei spre a supune 
in privința economică România, au rămasă fără succesă 
și convențiunea comercială, asupra căreia negociările de 
doi ani deja se totă amână, nu e încheiată incă. E deci 
întemeiată speranța, că România nu și va sacrifica inte
resele sale in pri’-ința economică și mai puțină în cea 
politică pretențiuniloră fără de măsură germane.

î nică cantoră Ioană Fekete Negruță Ia rangulă de cano
nică lectoră ; canoniculă custode Ștefană Mânji, la ran- 

- gulă de canonică cantoră; canoniculă scolastică Ioană
■ Antonelli, la rangulă de canonică custode; canoniculă 
i cancelară Ioană M. Moldovanu, Ia rangulă de canonică
■ scolastică; canonicnlă teologă dr. Ioană Rață Ia rangulă 
i de canonică cancelară.
I —x—
i Construirea primei căi ferate vicinale sâcuesci J.aș-
i faleu-Oderheiu secuescă se apropia de terminare. Deja 
. se așâcjă năsipă peste dâlmă și după contractă, la 1 
i Ianuarie 1888 va trebui sâ se predea comunicațiunei.

>Patrioții“ s’au cam pusă pe gânduri, că nu mai 
potu încassa dela âmeni dările. însuși „Kolozsvar» nu- 
mesce jalnică documentulă ce’lă dete inspectorulă de dare 
in adunarea din urmă a comitetului administrativă ală 
comitatului Solnocu-Dobeca. Din 697,740 fl. 8 cr. abia 
s’au putută incassa până la finele lui Octomvre 327,551 
fl. 38 cr., râmânândă în restanță 325,188 fl. 69 cr., a- 
decă mai multă ca in anulă trecută pe vremea asta 
cu 36,276 fl. 91 cr. — Se grămădescă (filele negre, 
precum se grămădescă ilegalitățile și nedreptățirile ce se 
comită de stăpânirea ungurâscă!

—x—
In comuna Druhocz lângă POstyen, comitatulă 

Neutra, au arsă la 14 Noemvre n. 94 case, 41 șuri, 46 
edificii secundare, 4 vaci și 17 porci.

—x—
In adunarea comitetului administrativă ală comita

tului Solnocu-Dobeca, ținută la 10 I. c., fișpanulă Banfly 
a raportată că cu ocasiunea unei visitărl a aflată cele 
mai mari neregularitățl in afacerile tutoriloră comunali, 
constatândă necesitatea unoră reforme radicale. Totă cu 
aceea ocasiune raporta inspectorulă regescă de scOle Ha- 
lasz Ferencz, câ invâțământulă merge bine în scOlele de 
stată și în cele comunale, der la scâlele confesionale în
ceperea prelecțiundoră fu multă turburată prin obicinui
tele schimbări de învățători. Totă-odată cu durere se 
vede silită a aduce la cunoscință adunărei hotărirea mi
nistrului de instrucțiune Treforl, prin care acesta ordonă 
desființarea postului de câte ună invățătoră Ia scdlele de 
stată din Ciachi-Gârbău, Ilonda mare, Șinteregă, și Mă
lina, er de doi învățători la scola de stată din Lăpușulă 
ungurescă. — Se adeveresce proverbulă: celă ce sapă 
altuia gropa, cade însuși in ea.

—x—
Unu hoțăi cunoscută, Despot Berar din Melencze, 

în comit. Turontală, care fusese isgonită din Panciova 
pentru diferite furturi, găsi cu tăie astea slujbă — ârășl 
ună semnă ală timpului — la poșta din Zrepaja, pe 
care apoi găsi cu cale sâ o jefuiască de 1700 fl. — 
• Cinstitulă < slujbașă fu prinsă după multe măsuri ce se 
luaseră, înainte de a trece in Serbia, pe care .Pester 
Lloyd“ o gratifică — se vede că din pretiniă — cu epi- 
tetulă de: Eldorado ală tuturora criminaliloră din Un
garia de sudă! Serbii se potă »felicita' de acâstă giu- 
giulelă ungurâscă!

Serbarea dilei sf. Archangheli Miliaila și 
Gavrild în BrașovQ.

Din incidentulă (filei onomastice a marelui patronă 
și binefâcătoră Michailu Stroesco, comitetulă Associațiu- 
nei din Brașovă pentru sprijinirea invățăceiloră și soda- 
liloră români, împreună cu Societatea tineriloră noștri so-

era cu putință. Odată îi reuși se se ridice puținii cu 
fața dela pământii și se uita la marfagiii ce ședeau 
la masă înaintea cârciumei cu cutiile lorii de marfă, și 
îmbiau pe Rădița să cumpere; și cum se ridicase, se 
uita lungii cu ochii ei împaienginați și nu (lise nimieă. 
încercă apoi să scuipe, der nu putea [și astfelu multă 
se necăji cu scuipatulu. Ochii nu i luă dela marfagii 
și într’ună târdiu începu să vorbcscă.

>Ce vreți mă?u dise clă și apoi borborosi alte 
vorbe neînțelese și sri uita cu ochii înbolbați la cei de 
dinaintea cârciumei și cum se uita clu astfelu, avea 
mare hazu, dcorece începu se rida și rîdendu îi cădii 
capulii erăși în țărînă, tocmai cum fusese mai nainte.

Nu disc nici o vorbă mai multă, ci începu a 
horcăi.

— A trăită bine, badea de colo, — grăi unulă 
dintre marfagii, arătându cu ochii cătră bucătaru.

— Se vede că șl-a lnată socotela, — adause alu 
doilea marfagiu.

— Ba nu se vede, — începu Bădița cu glasulă 
ei ascuțită, — nu se vede de locă..... căci e ună pă-
cătosă, unu leneșă și jumătate, bea și n’are cu ce 
plăti.

Rădița se uita în cutiile marfagiiloru. Trecu prin 
mână o mulțime de lucruri, deși scia dinainte că n’are 
să cumpere nimieă.

Nu avea de cugetă să cumpere, că voia cu to- 
tulu altceva.

Vrea să încurce pe marfagii, vrea să-i facă, spu- 
nend’o curată, ca să’șl lase la cârciumă și marfa și 
câștigulă, ba să rămână încă și datori.

De multe ori s’a întâmplată așa ceva.
De multeorl marfagii de aceștia și-au zălogitu cu

tiile, ce le aveau în spate, pentru o vorbă bună a 
Rădiței.

Era cu naiba Rădița
Pe când sta cârcimărița nostră de vorbă cu mar

fagiii turci, se apropia Rada. Ea venia dela curte.
— Ce faci Rădițo ? — (lise ea aruncându ochii 

în cutiile marfagiiloru. — Ori vrei să cumperi ceva? — 
și făcu Rădiței ună semnă, în urma căruia intrară amân
două în casă.

Se vede că Rada a zărită pe bucătarulă George 
și nu voia să audă ce vorbescă ele.

— A trecută subprefectulă prin satu, grăi—Rada 
zîmbindă.— Ei Rădițo,— adause ea, — er s’a oprită pe 
la tine. Nu-i așa Rădițo?

— Apoi de, tu ai crede că subprefecții trebue să 
vină totă pe la curte, pe la coconulă Nae. — Uite așa,
— grăi Rădița, — mai vinii și pe la mine. Nu’i vorbă, co- 
conulu Mitică e supărată pe boerulu nostru... și astfelă 
etă că vine pe la mine.

— Nu-i nimicu Rădițo. Abia îți mai vinijl mize- 
lurile, — grăi Rada uitându-se dreptă la Rădița în față.
— Până acum subprefectulă trăgea la boerulu și acolo 
chema pe primară și pe notară, și le spunea ce avea 

de spusă.., der acum vine la tine. -— Totă atâta face. 
Acum chiamă pe primară Ia cârciumă, îi cere soco
tela despre ce mai e prin sată, îlu întrebă decă a tă- 
jată dracila*),  după cum e ordinulil ca să cosâscă acâstă 
afurisită buruiană, ce au adus’o Cazacii în coifile cailoră, 
îlă întrebă despre gunoe, dâcă se dau de marginea sa
tului, și decă s’au astupată gropile ca să se oblâscă 
drumulu. — Totă d’astea întrebă și de când totu în
trebă.... lucrurile totă așa rămână. Dracila totu ca 
pănă acum, gropile d’asemenea și când colo, după furia 
cu care întrebă, se mai uită »nițeluș“... — grăi Rada 
zîmbindă, — se duce apoi și dusă este pănă vine a 
doua oră.

*) Ciulină,

— Ei și ce?—începu Rădița cu ascuțita ei voce.
— Decă mă apucă puțină de bărbie.... ce’ml face ?... nu 
rămână totu ca pănă acum?—continuă ea veselă.—Ce? 
ori vrei să dicl că’su așa de bătrână încâtă să nu se 
mai uite nimenea la mine? — Ei.... ei... câți d’eștia 
am vădut în vieța mea! — urmă ea dând din capă. — 
Ml-aducu aminte de coconulu Dumitrache, pe care l’a 
mutată la Brăila, că de câteorl venea prin sată, îmi 
lăsa trei patru lei la tișghea. — Ce’țl mai trebue? Așa’su 
cârclmărițele..., fără o vorbă dulce nu’țl vindl băutura,
— încheia Rădița, îșl puse mânile în șolduri și se în- 
torse odată prin casă, pănă dădu cu ochii de oglindă. 
Se opri înaintea ei, îșl dădîi de pe frunte negrulă său
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tr'o surprinqătore presență de spirită pe scenă, a primită 
din partea societății sodaliloră ună frumosă buchetă.

Peste totă disă diletanții au secerată cele mai vii 
aplause din partea publicului, care a rămasă forte mul- 
țămită. A urmată după ace-ta danțulă, ală căruia în
cepută ilă făcură „Călușerulă" și „Bătuta", jucate sub 
conducerea d-lui vătafă N. Ciocă, de 12 tineri sodali, 
îmbrăcați uniformă în costumă națională. Călușerii au 
făcută multă plăcere publicului. S’a continuată apoi 
danțulă care a durată până în dorii (Jilei.

dali, a arangiată Dumineca trecută o frumosă festivitate 
în sala otelului Nr. I din locă.

Numele d lui Michailă Stroesco și ală vrednicei sale 
soții Elisa este prea bine cunoscută Româniloră ardeleni; 
domnialoră au dată ună puternică avântă desvoltărei și 
îmbrățișărei meseriiloră între Românii de dincoce, dăru- 
indă în scopulă acesta frumosa sumă de 50,000 lei noi. 
care sub numele de .Fundațiunea Michailă și Elisa Stro
esco" se adminislreză și folosesce de susă pomenita As- 
sociațiune pentru sprijinirea învețăceiloră și sodaliloră ro- 
mănî. Din acâstă sumă s’a destinată 10,000 lei noi pen
tru ajutorarea fOiei de specialitate „Meseriașul^ română*,  
care sub conducerea zelosului ei redactoră Bartolomeiu 
Baiulescu luptă cu multă ardore pentru deșteptarea și 
consolidarea meseriașiloră români.

păru și era așa de cu voie și atâtă de frumosă, încâtu 
nu sciu cin' sâ fi intrată la ea, ca să nu-'i fi venită 
pofta să bea trei-patrul cinzăcurl mai multă, numai și 
numai să o potă privi.

Și Rădița și Rada erau femei și ca femei multe 
mai aveau de vorbită. Se întelniau ele din când în 
când și mai înainte, der acum de-o bucată de vreme, 
Rada nu mai mergea la Rădița numai așa fără vre-o 
trebă hotărîtă, și astfelă nici acum n’a venită numai ca 
sâ dică că a fostă, ci a venită ca sâ afle câte ceva 
despre Mateiu.

NicăirI nu se aflau mai iute și mai sigură scirile 
ca le Rădița. Der nici nu-i mirare, căci Rădița era 
cârcimăriță și la ea se adunau veștile ca la ună birou 
de informațiune.

— Dâr să lăsămu pe slușbașii în pace, — <jlise 
Rada, — căci decă vină prin comună și ne mai cerce - 
teză câud și când, vinu și ei sărmanii, că așa le este 
porunca. Să te întrebă eu altceva Rădițo.... însă... să 
nu’mi ascund! nimică.

— Și adecă cum? — începu Rădița — Țl-am as
cunsă eu vreodată ceva? Nu țl-am spusă eu totdeuna 
așa după cum am sciutu... ori și ce... ori și ce m’ai în
trebată? Audi vorbă! — urmă Rădița sugendu-’șl bu
zele ună lucru pe care’lu făcea adeseori, îlă făcea însă 
fără să scie când îlă face.

— Am dis și eu numa așa, — grăi Rada. —Vreu să 
te întrebă de logofătulă Mateiu. A mai venită pe la

In fața acestoră împrejurări, Comitelulă numitei 
AssociațiunI împreună cu Societatea sodaliloră români a 
cretjută că nu va vătăma modestia, ce altcum atâtă de 
multă îi caracteriseză pe generoșii protectori, dăcă profi- 
tândă de tjiua onomastică a d-lui Michailă Stroesco, voră 
arangia o producțiune și petrecere colegială, împreunată 
cu cântări, declamațiunl și o piesă teatrală în folosulă 
fondului menită pentru ajutorarea învățăceiloră și sodali
loră români.

D-lă Dr. I. Bozoceanu, seeretarulă Associațiunei, 
arătă in cuventulă său de deschidere însemnătatea <}i!ei 
accentuândă meritele celoră doi vrednici fii ai neamului 
românescă. La aucjulă numelui lorO sala răsună de cele 
mai entusiaste și nesfirșite urări de „Să trăăscă“. D-lă 
De. Bozoceanu nu-și uită a accentua în acesta discursă 
ală său, pe lângă chiămarea îna.tă a susa 4lsel Asso- 
ciațiunl, și meritele netăgăduite ela activului ei președinte 
Bartolomeiu Baiulescu, ale căruia nume publiculă îl a în
soți de asemenea cu numerose urări de „Să trăâscă".

Urmă după acăsta esecutarea celorlalte puncte ale 
programului; anume „Pofpouri românești», cântate de 
musica militară; declamațiunea poesiei ocasionale: «La 
(}iua onomastică a marelui M. Slroesco“, declamată de 
d-lă Nicolau Jugănaru, președintele societății sodaliloră; 
„Sub acestă negră stâncă", și .Eram p’ună verfă de 
munte", coră arangiată de d lă N. Popovici, cântate de 
corulă sodaliloră; declamarea poesiei „Boulă și Vițelulă» 
din partea d-lui Vasilie Brăiliță, și „Croitorulă împărată" 
poesiă de Th. Alexi, declamată de d-lă I. Goga.

Peste totă (jisă, publiculă a rămasă lărte satisfă
cută de sîrguința și dovezile de progresă ale tineriloră 
noștri sodali, esecutorii au secerată aplause numărăse, 
ăr d-10 N. Popovici primi numărâse felicitări pentru es- 
celenta întocmire și conducere a corului sodaliloră.

Urmă după acăsta jucarea piesei „Vecinătatea pe- 
riculăsă», comediă într'ună actă, localisată din nemțesce, 
jucată de membrii societății. Persănele: Petecescu, croi- 
toră de dame, representată prin d-lă A’. Jugănaru-, Go- 
leanu, neguțătoră, representată prin d-lă C. Derstaru; 
Săftica, verișăra Petecescului, representată prin d-ș6ra 
Maria Jugănaru-, Zamfira, modistă, representată prin d. 
C. Navrea-, Iuonă, servitorulă lui Goleanu, representată 
prin d D. Popa.

Jucarea acestei piese a produsă multă plăcere și 
deplină mulțămire asupra publicului. Diletanții și-au seiută 
bine rolurile loră și merită o laudă cu atâtă mai mare, 
eu câtă seiută este, că e scumpă limpulă pentru ună 
sodală și numai pe lângă o diligiuță estra ordinară potă 
să se ocupe și cu astfelă de lucruri, cari nu se țină de 
meseria loră. D-ș6ra Maria Jugănaru, care escelăză prin-

De sub poiana Tomii, 17 Noemvre 1887.
Domnule Redactoră! Mai deunădl ună amică ală 

meu însciințase, că scola cont. gr. cat. din Monoră, după 
multe sbuciumări, pe calea concursului legală după toți 
paragrafii legiloră și ordonanțeloră, a căpătată uoă în- 
vățătoră cvalificaiu ia preparandia da stată din Deva 
și că acela iși și începuse activitatea școlară cu in- 
ceputulă lui Octomvre.

Forte m'am bucurată la auQulă acestora, i^icându-i 
amicului meu că acuma dără va fi indestulită și inspec- 
toratulă reg. de scăle din Cttulă Bistrița-Năsăudă, care 
in anulă trecută cu ună privatistă ală preparandiei din 
Gherla, alesă de senatulă scolastică, n’a fostă indestulită, 
ci a adusă pre Veneratulă Consistoră scol, pănă acolo, 
încâtă a trebuită sâ-lă înlocuiască, din pricina formeloră, 
cu capelanulă Monorului.

Acestuia âră i-a aflată nodă, că adecă nu e califi
cată după articolulă de piă memoriă XXXVIII din anulă 
dreptății 1868, precum și în ințeiesulă trecătorului arti
cula XVIII din anulă 1879, care a formată începutulă 
nefericirei spirituale a intregei țări. In urma unuia dela 
inspectorate, senatulă recurge la Ministerulă de culte, 
cu ce resultată ?.. — nu sciu.

Scăla confes. gr. cat. din Monoră cu alegerea nou
lui invățătoră, întâmplate cu unanimitate, in ședința sena
tului scol, ținută în Septemvre sub presidiulă bătrânului 
parochă Petru Tanco, se află în altă belea.

Veneratulă Consistoriu scolastică diecesană nuli- 
fică alegerea din motivulă, că invățătorulă nou este gr. 
orientalii.

Caracteristică este și fărte bătătoră Ia ochi împre
jurarea, că paroehulă câtă și capelanulă său, unulu ca 
președinte și cestălaltă ca secretară, n’au făcută nici o 
observare subscriindă actulă de alegere; deși, după cum 
mi se comunică, ambi ar-fi teologi absoluți și de facto 
preoți gr. cat.

Hotărirea Veneratului Consistoră diecesană este la 
locă după regulamente, despre care membrii senatului 
scol, din Monoră nu sciu că unde și când s’a născută 
și pe unde trăesee, adecă regulamentulă, dedrece preoții 
Monoreniloră uu i au pusă in cunoscința acestui actă 
însemnată, urmâză, că preoții acestei comune cu inten- 
țiune precugetată au făcut’o acăsta, pentru ca produsă 
odată desbinarea între Veneratulă Consistoră și blânda 
poporațiune gr. cat. a Monorului, care după legile sco- 
'astice esistente iși va susțină alegerea făcută, adecă pe 
invățătorulă actuală, meritulă d’a fi ruptă capulO scălei 
confes. gr. cat. din Monoră să și-la Jascrie Domnieloră 
sale. Credă că Veneratulă Consistoră va trage la răs
pundere pre d-lă parochă ală Monorului, pentru ce n’a 
incunosciințată pe senatori despre stipulațiunile regula
mentului diecesană referitoră la scălă și pentru ce i-a 
lăsată în rătăcire cu domnialui însuși, de au făcută o 
alegere greșită, dăcă așa se păte numi. Acăsta ar fi

bine, indignațiunea s'ar mai micșora și lucrulă s’ar 
limpezi. Observatorul^.

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

PARIStT, 23 Noemvre. — Grdvy primi îna
inte de amdcjl și pe Leroyer, care ca și Briason 
recunoscîi crisa presidențială.

Sgomotulu, că Grevy chiamă mâne pe Ri- 
bot. și pe alte notabilități politice din cercurile 
parlamentare, e viu comentată ca unii nesuccesă 
ală pașiloru lui Grăvy pe lângă personalități dis
tinse.

Credința generală e, că cu greu se va evita 
crisa presidențială.

SOFIA, 23 Noemvrie. — Mai mulțl depu- 
tațl și delegați ai corporatiuniloru rugară pe Me- 
tropolitulă Clement să plece în timpii de trei 
Iritațiunea cresce din <|i în (J1-

DIVERSE.
Transmiterea scarlatinei prin laptele de vacă. — 

Numerose cercetări s’au făcută în Englitera în anulă tre
cută, prin cari se crede că scarlatina este o afecțiune 
microbiană, ce se pote transmite omului de cătră vacile 
atinse de o bălă de mamele. Mai mulțl medici și vete
rinari din astă țâră afirmă acăsta, considerândă laptele 
dela asemenea vaci atinse de bălă, ca agentulă princi
pală de transmisiune a microbiloră. D. Pichenet, care s’a 
ocupată mai multă cu asemenea cercetări, face cunoscută 
resultatele la cari a ajunsă, confirmândă transmiterea 
scarlatinei prin laptele multă dela vacile bolnave de ma
mele. Elă spune că copilulă unuia din prietenii săi, care 
nu era obicinuită să bea decâtă laptele fertă, a fostă a- 
tinsă de scarlatină puțină in urma unei preumblări ce a 
făcută la o firmă, unde prin escepțiune beuse lapte crudă. 
In urma anchetei ce s’a făcută la tjisa firmă, <}ice «Eco
nomia națională", s’a constatată că vaca dela care pro
venea laptele, pe care-lă băuse copilulă, era atinsă de 
băla mameleloră. Acestă afecțiune a mameleloră de vaci 
se (|lce că este cam comună câte-odată, pricinuindă mare 
mortalitate în o mulțime de copii din o localitate. Cu 
tăie acestea se susține că chiar dela o singură vacă bol
navă, a cărei lapte se dă in consumațiune, se potă trans
mite germenii așa de multă, că mare parte din copiii 
unui satu seu localități se potă molipsi și bolnăvi de 
scarlatină. Acestă faptă e invocata in Englitera ca ori
gina scarlatinei. Acâstă cestiune merită atențiunea vete- 
rinariloră. Nu scimă întru câtă se observă vacile Ia noi, 
cari dau laptele în consumațiune, prin târguri; aceea ce 
e folositoră insă, in interesulă sănătăței publice, este ca 
cele mai largi cunoștințe să fiă răspândite în țâră, prin 
ajutorulă serviciului veterinară, în privința diferiteloră a- 
fecțiunl maladiăse, cari credemă că nu puțină contribue 
la marea mortalitate a copiiloră. Suntă multe băle la oi, 
porci, la vaci, la cai, etc., cari se transmită sub diferite 
forme la omă, din causa contactului, din causa cărnei 
pentru alimentare, ori din causa laptelui ce se consumă. 
Aceste bole trebuescă a se face cunoscute de aprăpe tu
turora locuitoriloră ; observațiunile cele mai dese trebuese 
făcute de veterinari și măsurile cele mai bune aplicate 
pentru acestă scopă.

Editoră și Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresianu.

tine? Ce ai mai audită despre elă? E adevărată cu fata 
scutarului? întrebă biata femee și era de totă neliniștită.

Rădița când audi întrebarea, își ridică sprâncenele 
plecându capulu spre înainte și nu dise deocamdată ni
mica.

— Credeam și ou la începută, — grăi Rădița, — 
dâr acum vădii că m’am înșelată. Lucrulă e făcută 
gata și nu se mai pote desface. Scutarulu Dumitru a 
plecată acasă să’și aducă fata și în scurtă vreme are să 
fiă și logodna și nunta deodată. Eu nu sciu, der așa 
se vorbesce.

Rada a ascultată pănă la urmă. După ce isprăvi 
Rădița, începu ea să vorbescă.

— Scii ce Rădițo? Mateiă nu era vrednică de 
Măruță. Tu nu o cunosc!, dâr eu.... eu am avută pri- 
leju... și o cunoscă. Șl apoi în cele din urmă nici ea 
nu prea more după elu. — Măruță pote face altă no- 
rocu, — dise Rada făcendă o față de totă desprețui- 
tore. — Măruță ce avea să facă cu Mateiă? Elu n'are 
nici o avere și nici nu și-a agonisită ceva, șî-apoi cine 
n’are, parcă nici nu agonisesce, căci scie sfinții, par’că 
și banii tragă totu acolo unde suntu, totu la bani. Ma
teiu.... a fostă totdeuna unu cheltuitoră, și afară de câ
teva hăinișore, este, uite așa, fluture, — (Jise Rada su- 
flândă în verfulu degeteloru pe care le alcătuise ca și 
cum ar fi ținendu ceva în ele.

— Și eu totu așa gândesc ca și tine, — începu Ră
dița, — totu așa vădu și eu, cu t6te aceste nu potă 

dice rău despre Mateiu. îlă cunoscu de multă și eu 
par’că nu mi'lu potă închipui altfelu de cum îlă sciu 
de mai nainte. Scie Dumnezeu, Rado, că și eu vădu 
cum îlă portă de nașă mașinistulă, der par’că totu nu 
sunt în stare să dicu rău despre densulă. Mateiu este 
fără căpătâiu.... audi colo, să se învoiască elă pentru o 
fată pe care nici n’a vădut’o! Der să mă întorcă. Nu 
sciu, lumea însă vorbesce astfelă, nu sciu, der vădu și 
totu insulă vede că Mateiu e tristă.

Gătându acesto vorbe, intră în casă primarulu cu 
unu consilieră, căci tocmai avea o afacere la Rădița 
pentru o ispașe făcută în timpulu din urmă, și astfelă 
Rada și Rădița se despărțiră.

XV.
Rada merse la curte.
Măruță se afla în căscioră și cetea o scrisore.
Ori cine ar fi văijut’o, ar fi trebuită să dică că 

cetesce ceva de totu plăcută. Mai cetise odată acestă 
scrisore, der se vede că cele scrise îi erau lucruri 
scumpe, deorece gătând’o de cetită, a scos’o de mai 
multe ori din buzunaru, în cele din urmă o puse erășl 
la locă.

Rada intră tocmai când Măruță băga scrisorea în 
buzunaru.

Măruță era veselă.
(Va urma)
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■'h'iiuJS Ia barat de- W.tua Bursa <le Bucuresci.
din 22 Noemvr

Rentă de aură 5°/0 ... 98 60
Rentă de hârtiă 6°/'o . . 98.60
ImprumutulO căiloră ferate 

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung.
(1-ma om isiune) ... 95 —

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

Amortisarea datoriei cii- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .112 25

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

zmșă............................  104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 40

> st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 99.—
Imprumutulti cu premiu

ung.................................. 122 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 88 — 
Renta de arg. austr. . . 81.10
Renta de aură austr. . . 111 70 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncei austro-

ungare........................ 888 —
Act. băncei de credită ung. 282.— 
Act. băncei de credită austr.273.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................. 5.93
, Napoleen-d'orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.72 
Londra 10 Livres sterlinge 125 25

Cota oficială dela 9 Noemvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93% 9i%
Renta rom. amorf. ț5°/0) ■ 96— 97—

» convert. (6%) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit tone, rural (7°/0) . 105— 106—

* !> >> (5°/o) ■ 91% 92%
» » urban (7%) . 103— 104—

. (6%) • 96— 97—
> (5»/0) ■ 871/, 881/,

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14.% 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursuiu pieței Brașovu

diD 23 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.63

Argint românesc . . . . . . » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orI .... . . . » 9.89 • 9.95

Lire turcescl................. . . . • 11.21 » 11.25

Imperial!..................... . . . » 10.20 » 10.26

Galbeni.......................... . . . » 5.89 » 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— » 102.--

n * n 5% . B 98.- - 99.—
Ruble Rusesc! .... . . . » 109.— » 111.—
Dtscontulă . . . » 7—10% pe an ti.

12 Ziehungen în einem Jahre
fiicvon fdjon

1 Haupttreffcr am i. Deceinber 11. 100.000 o. W.
1 Itapttreifer am 12 Jastuer Franks 100.000 <Jold.

1 llaupttrelFer am 1 Februar Fire 50.000 Gold.
Jie grofle (Scniinlildjance bietei bie iiacfjitcficnbe von uitS arvangirte VoSșruppe:

>r in den năclisten XiehiingeiD:

JIm 1. Â>e3cnt6cr
ff. 100.000 6. 25

Htn 14. Șlcinner it. Ș.
Jrantis 100.(100 (ȘiofS jlm 1. Șc6ruar n. Ș. 

(iire so.ooo ibofb-14. Ștliirg n. Safir 
Jraitfis 100.000 £>ofb

Țlni 1. jKIai tt- 3- 
^irc 15.000 ($ofb.

Ani 1. n. Ș.
ff. 75.000 6.

Jlnt 14. Șuni n. 
jJtranlis 100.000 (Siotti
Hm 14. JUtflurt n. 5- 
Șiranlis lOfi-OOO (^olb.

1. 3«Ii ii- 3- 
fT. 60.000 o.

JRm 1. fRovemficr n Ș. 
^irc loo.000 $ofbJlui 14. Tioiiemlier n. Ș. 

îranfia 100.000 țțiofb.

------- Je<les Lin inuss gewinncn. ——
91ad>bcnt felbft bie fleiiiileiT5rcf(cr vorfteȘcnbcr N'ofc bercii Sojtciibreib lucit it Gerfteigen, ift cin Scrfnft fiir beii 
Snufcr auSgefdjloffcn. — 2Sir crlaîfcn biefe brei uorjiiglidicn îofe gegen Jiafja tonlant nnd> iageelnrS ober gegen 

—4. 23 monatliche Rateu ă fi. 3 oder 17 monatliclie Raten â fi. 4. •>-
Affciniacs Spieliccfit ucid) gria» ber crflen 2iafc fefion 3«r ncicfiffcn Șicfitmfl aut 
■ 1 Ălcgcmlicr E Sicfiiingclifteii îmb îlci'lo|iing«=Mafeiîi>w pro 1888 țrauto nnt grație. — ®ci 
îtcllnngcii crbitten luir bic er|lc jltafc ttnb ">(l tir. flit Sliiidporto per ^’offanivcifunfl. 2IUe 

iu bad Santgcfiaft cinjdjlagigcn 2nfttagc luciten tonlant unb prompt anBgcțiifirt.
BANK- u WECH5LEEGESCHĂFT
J. GTTT'H & COM2?.,

Wien. 1. Kolilmarlit Nr. 5.

i

Publicațiune.
Pentru statorirea definitivă a listei Viriliștilorti pen

tru representanța orașului Brașovtî pro 1888, subscrisa 
comisiune în înțelesulu §. 33 alG. art. de lege XXII din 
1886 va ținea ședință publică Marți în 28 Noemvre a. 
c. la 3 ore p. m. în sala Sfatului orășenescu.

Cei interesați se aviseză despre acesta.
Brașov îi, 5 (17 Noemvre 1887.

luonu Lengerîi, 
Președintele comis. pentru conscr. Vi- 

1_ a riliștiloru din orașulu Brașovd.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primită cjiarultl nostru până acuma.

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

Ddcă se ivescu iregularități la primirea <|’arulu' onor, abonați 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTU. „GAZ. T.RANS*

ivlersuiu trenuriloru
Valabild dela I luniu st. n. 1886.

pe linia PrecSealft-Budapesta și pe linia Teinștt-Aradă-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealu-Budapesta Budapesta—

Bueuresci

Predealu (
(

Timișă

Brașovfi
Feldiâra 
Apatia 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

( 
ISighișOra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulfl de susă 
Uiâra 
Cacerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușia 
Nedeșdu 
Ghirbbu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedmă 
Ciucia 
Bucia 
ilratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fagyi-Văsârhely 
Veneția-Orăfiii

( 
(Oradia-nare

P. Ladăny
Szolnok 
■uda-peata

i

Viena

Nota:

Trenu 
de 

persane

Tren T 
accelerat ^oroulbtlfl

, Trenă 
omuibub

4.30|

9.12
9.35

10.12

7.3
1.1

1.

7«<i
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

SOI
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

4.01
4.47
5 28
5.59

6 49
8.3c
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2)8
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

Trenă 
de 

peraone

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14!
7.2-
7.56
8.18
8 58
9.15
9.34
9 53

10 28
10 47 
10 57 
11.07 
11.19

1.16
3.29
6.33

Orala de nâpte simtă cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
de pera.

Trenu 
de 

pe rad ne

Viena 11.10 — — — ■
Budapesta 7.40 2.— 7.40 618
Szolnok 11.05 4.05, 10.42 9.38
P. Laiiăny 2 02 5.47 2.02 12.02
Oradea mare 4.12 7.11 4.78 2.01

Venția-Orădii — — — 2 08
Fudi-Oșorheiu — — — 2 19
Teleagă 7.33 — 2.41
Vadă — 8.04 — 3.24
Bratca — — — 3.47
Bucia — — — 4.07
Ciucia — 8.58 — 4.33
Huiedin — 9.28 — 5.15
Stana — — — 5.33
Aghiriș — — — 5.53
Gliărbău — — — 6.051
Nedișu — — — 6.20

Clnșin
— 10.31 — 6.38

11.00 — — —
Apahida 11.19 — — —
ohiris 12.33 — — —
Cacerdea 1.01 — — —

1.11 — —
tJiora 1.18 — — —
^ințulti de susfl 1.05 — — —
Aiudă 1.46 — —
Teiuță
Crăciunelă

2.25 — — —
2.50 — —

Blașă 3 03 — — —
J’icăsasa 3.35 _ — —

Cepșa mic- 4.01 — — —
./r.xiașă 4.20 — — ~*

tisabetopole 4.55 — — *—
sfigișdr» 5.42 — — ““
îașfaleu 6.01 — —

rioroorod 7.27 — —
Augustină 8.08 — — —
Apatia 8.36 — —
Feldiâra 9-06 — —

9.46 5.37 __
Srațovft ) — — 1.55 —
Timișă — 6.20 2.53
Predealft î

3ucurescl

i

_ 6.47 _
_ 11.30 3.28 —

9.35

Trenă 
lomuibna

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teisinft- ^J’adfa-ElHdujicsta
1

Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Treiă Trenă de Trenă do Trenă Trenă
omnjbufl de pers. perBăne peradne de peraâne omnfbtu

Teinșfi 11.24 —
1

3.00
1

Viena 11.10 12.10
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințultt de josfi 12.30 — 4.22 11.20 12.41 -- •
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăș.ia 1.32 — 5.18 Aradft 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopii 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7.25 8.42 —
Bgrzova 6.27 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopfl 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 —
Glogovațtt 8.28 — 11.25 Simeria (Piski 10.35 11.07 —
Arad A 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok î — 2 32 4.5Q Șibotfl 11.43 12.— —

’ ( _ — 5.12 Viuțulă de josă 12.18 ,12.29 —
Budapesta _ — £.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teîușft . 1.29 1.41 —

Arr.dft-'iTimlțArB Simeria (Piski) Petroțeni

Trenă TYană de Trenn Trenă de Trenă Trenă
fimnilne coroăne mixt penâne nmnlhtu mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradultt nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Mâmeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațegti — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Tfmișâra 9.02 — 9.08 Petroșenl — — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

T^ană de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraăne pemâne nmnlhns de pera. omnlbui mixt

Timiș6ra 6.25 __ 5.00 PetroțenI —a 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Săgb 8.36 — 6.23 Hațegti — —■ 9.01
Aradnlă nou 3.11 8.01 Streiu — — 9.52

9.27 — 8.17 filmări* — — 10.81


