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Avenul de gând ca în viitorii, în numerii 

ce aparii Lunea, să dăiuil și câte o mică re
vistă asupra evenimentelor^ mai importante de 
peste săptămână.

Incepemii cu acostă revistă adi, și fiindcă omu
lui întotdâuna îi e cămașa mai aprâpe, amu tre
bui să ne ocupămu mai ântâiu de ceea ce s’a 
lucrată în sînulii nostru, ală Româniloră din 
Transilvania și Țâra ungurâscă.

E vorba aici înainte de tâte de lucrarea pe 
teremulă vieței publice politice, de aceea credemu 
că nu se va minuna nimeni dintre cetitorii noș
tri, decâ va andi, că în săptămâna trecută nu 
s’a săvârșită în sînulă nostru nici o faptă poli
tică demnă de înregistrată. Scimă că la noi nu 
se lucreză nimica cu lunile și cu anii, cine ar 
pretinde dâr fapte în cursulă unei săptămâni ?

Cunică timpurile suntă „critice11, o scie și o 
simte fiecare; ai însemna însă a comite unu a- 
tentată asupra încrederei în multă cântata „vi
talitate a Românului,11 dacă ai pretinde dela 
careva să se mișce, să mai dea semne de vieță 
națională. Lumea la noi a începută a se mul
țumi cu câte o producțiune literară și cu câte o 
serată său unu bală, după care audi eselamărl: 
că Românulă încă totă mai trăiesce.

Nu-i vorbă și acestea suntă nisce frumdse 
și prețiâse semne de viață, nu credemă însă că 
fruntașii poporului nostru ne voră pută dovedi, 
că numai cu producțiuni și cu baluri ună 
poporă și-a recâștigată vre-odată drepturile sale 
politice-naționale.

Norocii cu Mocsâry, că mai reîmprospătâză 
încâtva cestiunea drepturiloră și aspirațiuniloră 
nâstre, căci „luptătorii11 noștri, parlamentari și 
extra-parlamentarl, se ferescă de ea, păr’că ară 
fi fermecațl.

In schimbă însă facă destulă gură și des
tulă sgomotă Ungurii, cu tâte că acesta nu se 
potrivesce nici cu posițiunea loră „tare11 și do
minantă în stată, unde le au tâte pe mână, nici 
cu importanța loră numerică, nici cu starea 
visteriei statului, nici cu periculele ce amenință 
din afară. Dâr ei strigă mereu și se afirmă, în 
parlamentă ca și în pressă, în academiă ca și ’n 
kulturegyleturl, în comitată ca și ’n comună, în 
întru față cu naționalitățile și cu Croația ca și 
în afară față cu Austria și cu popârele Orien
tului.

Cea mai nouă debutare și afirmare este a 
deputațiunei ungurescl în cestiunea cvoteloră față 
cu Austria. E vorba ca acum, după ce s’au ri
sipită sutele de milidne, Szapary și Tisza mai 
scie cum, să câștigămă ună milionă și jumătate 
păn’la două milione delaAustria. Norocă să-i dea 
Dnmnedeu deputăției ungurescl, căci așa totă mai 
putemă nădăjdui ca a șâptea generațiă să plă- 
tâscă mai puține dări. Numai Austria de s’ar 
învoi.

înainte cu 16 ani, când s’a încorporată la 
Ungaria granița militară, s’a stabilită ca din 
cheltuielele comune ale monarcliiei să se scadă 
două procente, pe care să le plălâscă Austriei 
ca unu felă de despăgubire, pentru că Ungaria 
a intrată în posesiunea dăriloră ce le încassa 
din graniță mai înainte ministeriulă de răsboiu, 
și a complexului de păduri cu o estindere de 
optu sute de mii jughăre. Pană acum Ungaria 
a plătită aceste două procente, acum însă depu- 
tațiunea ungurâscă a cvoteloră pretinde să se 
casseze cvota anuală de două procente și întrega 
cvotă a Ungariei la cheltuielele comune să fiă 
redusă dela 31. 4 procente la 30 procente.

Judecândă după impresiunea, ce a produs’o 
asupra pressei din Austria noua pretensinne, 
deputațiunea ungară se pote aștepta să primâscă 
dela Austriac! ună răspunsă puțină măgulitorii 

la nunținlă său. „Niciodată11 — scrie „N. fr. 
Presse11 — nu va sacrifica Austria acelă con
tractă, care îi asigură procentele din vorbă: Un
gurii potă să vorbâscă câtă voră voi, noi Aus- 
triacii nu ne vomă spăria și ne vomă sci feri de 
logica învechită, care se sferșesce totdâuna cu 
refrenulă: Ungaria domnesce, dâră nu plă- 
tesce.

Fâia memoiată mai numesce nunțiulă de
putațiunei ungare ună „actă de îngâmfare și de 
cutezanță, pentru care rău șl-a alesă momentulă 
Ungaria11, și asigură că în respingerea lui voră 
fi una tote popârele Austriei, „deși altfeliu nu 
trăiescă îu bună înțelegere11.

Câtă pentru neînțelegeri și desbinări, ele 
suntă cu carulă și în Austria. Acum ne dau Ger
manii austriacl probele cele mai prâspete, căci 
„clubulă germană11 s’a spartă și s’a di visată în 
fracțiuni. Nemulțumirea vine de acolo, că clu
bulă a fostă prea reservată și n’a profesată o 
„politică națională germană11 destulă de pronun
țată, cum ară fi dorită unii membrii ai lui, cari 
au renunțată de multă la idea de stată aus
triacă. — Der cu ocasinnea desbaterei creditului 
de 12 miliâne pentru armarea glâteloru și a 
Landwerului se uniră odată tâte partidele și frac
țiunile din parlamentă și votară creditulă unanimă.

— In toiă decursulă septămânei trecute 
pressa europenii s’a ocupată cu alegerile din Ger
mania și cu resultatulu loră. Primirea sept.ena- 
tului e asigurată, nimeni nu crede însă că și 
pacea ar fi asigurată. Nu numai Francesii, 
der și Rușii se ocupă acum cu „secretulă vii
torului răsboiu11. Adi săptămână a debutată 
diarulă diplomației rusesc! „Nord11 din Bruxela 
c’unfl articulă forte remarcabilă tj'cendu, că Rusia 
trebue să-și întdrcă privirile dela Bulgaria spre 
apusă, unde se petrecă lucruri însemnate, Rusia 
nu p6te suferi ca Francia să fiă cu totulă sdro- 
bită într’ună nou răsboiu cu Germania.

piarele rusescl în genere suntă de părere, 
că prin alegerile în Germania nu s’a schimbată 
situațiunea și nu au devenită mai mici șansele 
unui răsboiu. „Novosti11 prevede, că Bismarck 
îșl va mai înăspri încă politica sa de păn’acum 
față cu Francia și că astfelă va sili pe celelalte 
puteri, a sta totă cu arma la picioru, în starea 
anormală de acjl.

Frumâse prospecte pentru „echilibrarea11 fi- 
nanceloră stateloră, pentru progresulă economică 
și bunăstarea popârelorîi. Putemă să gratulămă 
noului ministru de finance ungurescă Tisza 
Kalman.

„E vorba pretutindeni numai de „viitorulă 
răsboiu,11 der cum rămâne cu viitârea libertate 
a popâreloru ? In Germania au fostă bătuți libe
ralii la alegeri, der au eșită învingători națio- 
nulă-liberalii, cari se ’nchină lui Bismarck. Cine 
va pune adi stavilă reacțiunei ? Bismarck mână 
în mână cu Papa învață pe Germani, că datoria 
loră cetățenescă și morală culminâză în a se su
pune orbesce jruterei. Sărmană libertate germană, 
ce timpuri ai mai ajunsă!

Francesii au stată la pândă și inimile le-au 
saltată de bucuriă văijendă desastrulă guvernu
lui germană la alegeri în Elsația-Lotaringia. 
„Germania, dicft ei, p6te avâ totu, jugulă soldă- 
țescă, suprimarea libertății cuvântului, sugruma
rea ideiloră, numai inima poporului francesă pe 
care l’a anecsată, nu-o va ave niciodată.11

Acâsta manifestare a simpatiei pentru El- 
sația pâte să-i coste încă pe Francesi multă sânge, 
căci să crede, că Bismarck nu se va odihni pănă 
ce nu va avâ răsboiulă cu ei.

— De o mare importanță pentru casulu 
unui răsboiu francesă-gerniană este viitârea ati
tudine a Italiei. Crisa ministerială în Roma însă 
nu mai încetâză. Depretis n’a putută forma ca- 
binetulă. Contele Robilant nu vrea să primâscă.

Trăgânarea acâsta e ună semnă, că Italia nu e 
decisă ce atitudine să ia în casulă unui viitoră 
conflictă europână.

Desbaterea bugetului cultelorti și in
strucțiune!.

In ședința dela 19 Februarie între alții vorbi
Paul Hoitsy, care intervine pentru sciințele natu

rale în scolele medii și (|ice că chiar medieulă trebue să 
învețe mai mukă matematică decâtă limbă grecescă. 
Elă nu găsesce mai multă elementă de cultură în 
aventurile destrăbălate ale (Jeiloră clasicității, decâtă în 
eternele frumsețl și misterie ale naturei. La Greci viăța 
era ună jocă ușoră, la noi e împlinirea unoră grele da
torii. Noi predicămă tinerimei, că lucrulă nobilităză, cei 
vechi considerau lucrulă ca ceva înjositoră. Noi trebue 
să folosimă puterile naturei în serviciulă omenirei. Speră 
că ministrulă nu va mai stărui pe lângă sistemulă de 
adi și că va consulta pe oricare,'numai pe profesori nu, 
(Ilaritate).

Carol Nendtvich e contrară ală scăleloră reale, 
fiindă că elă ca profesoră la politechnică a esperiată, că 
studenții eșiți din gimnasiu suntă multă mai capabili și 
mai destoinici, decâtă abifurienții scăleloră reale. Vor- 
bitorulă se declară contra încărcării scolariloră cu obiecte 
și se plânge în contra puținei plăceri de a ceti a publi
cului din palriă. Opuri sciențifice n’au nici ună publică 
la noi. Când Macaulay a dată la lumină istoria Angliei 
in 3 ore s’au vândută în Londra 10,000 esemplare din 
volumuiă primă, pe când la noi la aparițiunea volumului 
ală treilea ală istoriei lui Szalay, deși editorulă a împăr
țită 18,000 apeluri, numai doi subscribenți s’au anunțată.

Franz Pidszky polemiseză contra tuturora, ia în rîsă 
pe cei cu geniulă ungurescă. (Strigări în stânga estremă : 
Bine s’a ijisă!) Da, însă nu s’a spusă din ce constă ge- 
niulă ungurescă. In ce zace particularitatea Unguriloră? 
Germanii, Francesii, Italianii, tăte celelalte națiuni se cu- 
noscă ușoră! der dâcă ar veni cineva în acestă cameră, 
unde e representată flârea Ungariei (Ilaritate), abia și-ar 
pută face ideă despre tipulă ungurescă. Dâr lucrulă prin
cipală nu e nici tipulă ungurescă, ci cultura ungurâscă. 
Elă rogă pe ministru sâ nu se uite în gura nimărui, ci 
sâ mârgă înainte pe calea apucată, pe care se dovedescă 
frumâse resultate. Primesce bugetulă. (Vii aplause ’n 
drâpta).

Franz Fenyvessy i^ice că în Ungaria nu e nici ună 
simță pentru artele plastice. Să se ’nvețe tinerimea a 
respecta pe artiști. Ministrulă sâ lucreze în acestă di
recțiune.

In ședința dela 21 Februarie veni în desbatere in
strucțiunea poporală.

Benedict Gondocs votâză bugetulă, dâr nu e mul- 
țămită cu scolele poporale. (Ministrulă Trefort: Nici eu 1 
Ilaritate). Se ’nveță pre multă, de aceea sciu puțină co
pii. In Germania se pune pondă pe cartea de cetire. Așa 
ar trebui să fiă și la noi, căci acolo se găsesce totă ce 
e de dorită. Ministrulă a promisă că în înțelegere cu 
ministrulă de comerță va stabili materia agricolă pentru 
o carte poporală. Der nu s’a făcută nimică. A promite e 
frumosă, dâr a țină promisiunea e și mai frumosă. (Viă 
ilaritate). In Francia guvernulă a dispusă să se’nvețe a- 
gricultura în tote șcâlele, dela cea poporală pănă în cea 
superidră. Dâcă nu crede ministrulă, |i-arată negru pe 
albă (FurtunOsă ilaritate). In ținuturi unde preponde- 
râză agricultura, ministrulă să pună pondă pe obiectele 
agricole, âr unde preponderâză comerțulă, pe obiecte co
merciale. Vedemă d6ră cum prosperâză fii lui Israelă 
cu comerțulă. (FurtunOsă și generală ilaritate). Să’i 
imitămă.

Iuliu Lukats e nemulțămită că Croații de pe insula 
Mur, deși simtă unguresee (?) suntă cruțați și nu se in- 
struescă din destulă în limba ungurâscă. Guvernulă să 
înființeze in Finme ună asilă de copii. Guvernulă croată 
nu face nimică pentru Ungurii din Croația-Slavonia.

Emeric Szalay propune să se’nvețe pomologia și 
oenologia în scâlele poporale din ținuturile vinicole.

Ministrulă Trefort tjice că face totă ce pâte. Dâcă 
din unele obiecte nu se face destulă suntă de vină în-
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vățătorii. Să ne cullivămă mai ănteiu învățătorii noștri. 
In insula Mură suntă 17 scole de stată. Va face și in 
viitorii totiî ee va pute. — Postula de 1.509,(100 II. se 
voteză.

loset Barla cjice că din 20,570 învățători, numai 
64 6 procente suntă înscriși la institutul^ pensieloră. 
Vorbesce de abusurile ce se comită la acesta instituia. 
Ca ună învățătoră să capete pensia intregă, trebue să 
ajungă etatea lui Matusalem. Văduva unui învățătoră, 
care a servita 56 de ani, a fosta respinsă cu pretenția 
ei la pensiă, spunendu-i-se că nu sunta bani. A<esta 
provine de acolo, că ministrulă cheltuesce tdte fondurile 
posibile pentru ridicare de palate.

Ministrulă Trefort dice că de unde nu sunta bani 
nu pote da. Ce e posibila se face. Elă pregătesce deja 
revisuirea legei pensiunilor^.

Astfela s’a terminata desbaterea bugetului cuheloră, 
care a fosta votata, er Trefort părăsi camera in strigătele 
mameluciloră de „eljen«, veseli că cu banii Nemaghiari- 
loră se susțină scdlele unguresci.

SOIRILE DI LEI.
„Familia* * din Oradea mare ne aduce îmbucurătorea 

scire, că P. S. S. Mihailă Paveltl, Episcopulă diecesei 
Oradei mari, a dăruita încă 50,000 fi. v. a. pentru sco
purile culturale ale diecesei sale. Acăstă sumă, adău- 
gendu-se la cele 80 000 fl., pe eaie P. S. Sa le dăruise 
mai nainte totă pentru acelașă scopu, făcu la olaltă 
130,000 fl. Acesta capitală frumosă este destinată pen
tru ajutorarea gimnasiului romănescă din Beiușă, a că
ruia esistența este prin acesta asigurată pentru totdeuna. 
De observată este, că P. S. Sa, afară de aceste 130,000 
fl., a dăruită mai nainte încă alte 20,000 fl. in folosulă 
internatului de băețî din Oradea mare. — Asemenea 
mari și nobile fapte vorbescă de sine. Dea Dumne4eu 
să se bucure P. S. Sa și de fructele faptelora sale!

La Roma, satira a trecută prin trei fase: comediă 
poporală, nu amestecă de glume, și în urmă poesiă cu 
reguli stabilite. Ca esemple: Lucilius, Varro, Persius, 
etc. Ca fruntași avemă pe Horatius și pe Juvenalis.

Satira modernă se aseamănă cu cea antică, numai 
că se pote arăta și prin prosă și prin comedii și prin 
gravuri. Surită satire filosofice, religiose, literale, de mo
ravuri, politice și personale. Acestea din urmă sunt odiose 
Școla lui Aristophanes, elă mai mare în astă privință, 
a încercată să fiă introdusă și la noi, der n’a prinsă ră
dăcini; pentru că aceia, cari scriu din interesă perso
nală său de partidă, lovindă familia și meritulă, decă 
pentru câtva au produsă rîsulă, curendă inse remânu 
pedepsiți de opiniunea publică și dispară cu totulă.

*
Satira română are caraclerulă celei romane în 

ceea ce privesce decența. La noi, cele mai plăcute suntă 
satirile de moravuri, satirele literare și cele politice.

Stilulă în care s’au scrisă a fostă familiară. Cu 
câtă literatura a tăcută progrese, cu atâta stilulă s’a 
presărată cu ironiă fină și cu causticitatea propriă na
țiunii nostre. Acesta mai alesă în cele politice, cari 
suntă și cele mai multe.

Noi amu dată probă de mai multă curagiu ce-

0 telegramă din Viena comunică, că principele de 
coronă Rudolfu va merge la Berlină spre a presenta 
împăratului Wilhelm, cu Ocasiunea a 90-a aniversări a 
nascerei sale, felicitările împăratului Franz-Iosef.

—x—
Sub titlulă: „întrunii salonă- românescă" a apă

rută săptămâna trecută ună articula de foiletonă în dia- 
rulă beletristica maghiară din Budapesta «Fovârosi La- 
pok«. Autorea acestui articula este d-na Louise Jlar- 
math, care descrie o serată la d-lu Teochar Alexi din 
Brașovă, unde mărturisesce că a găsită o societate ro- 
mânescă frumosă și cultă. „Eu — dice intre altele au
torea — am avuta ocasiă adeseori să făcu parte din 
societăți române de frunte și totdeuna am fostă intern 
pinată cu o manieră și cultură domnescă. E faptă, că 
denșii'țină la instituțiunile, la limba maternă și la lite
ratura loră, care se desvoltă repede, și-și pădescă cu 
temere tradițiunile loră de înrîurirî străine, der acesta 
însușire caracteristică este a se respecta și nu a se 
desaproba; ea arată vitalitatea rassei.*

—x—
Negociările începute de ministrulă Tisza cu Rot- 

schild pentru contractarea unui împrumută au rămasa 
fără resultatu. Rotschild a declarată, că nu-i place să 
facă operațiuni de credită înainte ea situațiunea politică 
să se fi limpezită, Guvernulă ungară are pentru mo» 
mentă trebuință de 40 milione florini, afară de creditele 
ce vora fi votate de delegațiuni. — Cum vedemă, gu- 
vernulu ungurescă și-a mâncata omenia la creditori.

—x—
Ni se scrie din Aradă: „Balulu română din 

Aradu a succesă splendidă; întrensulă s’a personifi

cată poesia vieții și farmeculă rassei nostre, care ca și 
o lavină duce cu sine gândurile .și inimile ce-i stau in 
cale, l’ar’că dinele din povești s’au pogorită să însce
neze ună raiu nocturnă pe pămentu. Și nu a fostă 
numai lustruia înfățișerii esterne aceea, ce a făcută far
meculă acestui bală, ci mai alesă disposiția internă ee 
revărsa în abundante rade de pe fețele „frumose, vie 
și zimbitore.“ Acesta punctă culminantă este ună bună 
augură pentru regenerarea societății nostre multă cer
cată de „intrigă și ură.“ Chiară număroșii streini cu 
cornițele supremă în frunte păreau a fi transportați de 
farmeculă tabloului ce-lă oferea o societate atâta de a- 
lesă și atâtă de animată, și mai dicemă și alâtă de ro- 
mânescă, cu costumele naționale, ingenidsa creațiune es
tetică a poporului română. Der să nu uitămă nici de 
prosa vieții: venitulă curată face ’aprope 400 fl., încă 
ună eclatantă volă de încredere pentru comitetulă aran- 
gialoru.*

Mai mulți locuitori din Basahidu s’au dusă în JBe- 
cichereculă mare, ca se se plângă fișpanului în contra 
judelui din acea comună, Alex. Jankovicl, care cu oca
siunea alegerei de jude de deunădi a maltratata pe per- 
sonele neplăcute lui, le-a arestata și le-a transportată la 
Chichinda mare. Din partea secretariatului fișpanală 
li s’a promisă Basahideniloră, că se va ordona o grab
nică și aspră investigațiune.

—x—
Sub titlulă tLiime germană în Aradu' scrie foia 

coșutistă din Clușiu; „Reuniunea de ajutorare a bolna- 
viloră din Aradă“ și-a ținuta de curendă adunarea sa 
anuală, la care spre marea rușine a orașului martiriloră 
tote s’au petrecută nemțesce. Nemțesce s’ă cetită ra- 
portulă secretarului și nemțesce a condusa președintele 
trădările. Una membru a începută să vorbăscă ungu- 
resce, der președintele nu l’a lăsată se vorbescă, ca și 
când Aradulă ar zăcea în mlașfinele Flandriei.*  — Ce 
să-i faci, decă Aradulă n i e ungurescă ! Și apoi nici în 
• Maghiaria*  nu se află. Asta ar trebui s’o scie cătră
nita din Clușiu.

—x—
Considerândă faptulă, că opiniunea publică se alar- 

mezâ lărte u.șord de înarmările de răsboiu și măsurile, 
ce trebue să se ia chiar și în timpă de pace pentru in
struirea trupeloră, le privesce ca pregătiri de mobilisare, 
ministrulă comună de răsboiu a încunosciințată coman- 
dele, dice *N.  W. T.", ca obicinuitele mobilisărl de 
probă ale artileriei și cavaleriei să na se facă in primă- 
vera acesta, rămânendă ca, din causa raporluriloră po- 
itice, să se facă în altă timpă mai potrivită.

Tribunalulă din Cinci-Biserici a condamnată la 
morte prin spendurare pe ucigașii Miloș JosimovicI și 
Jovan Dimitrovicl. Condamnații și apărălorulă loră au 
apelată.

—x -
l’rofesorulă losef Loncsar dela academia de dreptă 

din Cinci-Biserici a fostă suspendată pe cale disciplinară din 
postulă său, precum spune >Bud. Journ.', în urma unei 
deck’rațiunl ce a publicat’o intr’o foiă de acolo unuia 
din ascultătorii săi, anume Desider Egri. In declara- 
țiune se dice, că Loncsar subminăză consecventă mora
litatea ascultătoriloră săi și în prelegerile sale represintă 
principii, care năgă pe Dumnedeu. Profesorulă va li 
trasă la răspundere în dilele acestea și spre a combate 
acusațiunea acesta a chemată ea martori ună mare nu
mără din foștii săi școlari, cari atji se află într’o posi- 
țiune respectată.

—x—

Secretarulă ministerială Damiană Dragonescu, ins- 
pectoră centrală ală gardei financiare, a fostă decorată 
prin pră înalta decisiune cu crucea de cavaleră ală or
dinului «Francisco losefă*,  pentru meritele sale pe lără- 
mulă adininistrațiunei financiare.

—x—
In unele comune din comitatulă Gbmbr e lucru pe- 

riculosă, când încrederea publică închină spre vre-ună 
alesă și vrea să-lă ridice la demnitatea de jude 
locală. In casă de refusă are să plălescă 100 
11. amendă — mulți bani în aceste timpuri rele — și 
în casă de primire adorata soțiă face ună spectacolă 
cumplită și cu pacea din casă s’a isprăvită. Damele 
adecă și-au câștigată convingerea nu tocmai nentemeiată, 
că demnitatea curulă a judelui oferă numai pricină bine
venită la dese libațiunl și de aceea se opună ridicărei 
în rangă a bărbațiloră loră. In Veszveres femeile au 
provocată o răscălă formală, cele mai cutezătore au pă
trunsă chiar în casa comunală și au protestată în con
tra primirei vre-unui oficiu din partea bărbațiloră loră, 
căci în casă contrară nu-i mai lasă să între în casă 1 
Și bravii bărbați precum se prevede se voră supune 1

—x—
fiarele poloneze din Lembergă află, că doi împie- 

gațl ai căiloră fierate djn acelă orașă, acusați că facO 
spionagiu și că provocă agitațiuni în favOrea Rusiei, au 
fostă arestați.

De sub Craiva, Februarie 1887.
Onorate d-le Redactoră 1 Atâtă în fă;a maghiară 

guvernamentală „Kolozsvâr*,  câtă și în „Budapesti Hir- 
lap*,  cetindă o notiță despre o defraudare mai mare ce 
s’ar fi comisă în dauna clerului rom. cat., am devenită 
curiosă să sciu, încâtă este întemeiată acea scire.

In 4'lele acestea âmblândă pe la | Alba-Iulia, am 
aliată din isvoră demnă de credință, că canoniculă Beke 
Antal, care a avută sub chivernisirea sa fondulă bi- 
sericei cathedrale și ală astronomiei Batyânyiane, prin 
jocă neiertată ia bursă a daunatu acele institute cu suma 
de peste 95,1 00 fl. v. a.

Puțină ne importă dauna, ce au suferit'o acele 2 
fondațiunl, căci noi nu amă trasă și nu tragemă nici 
ună folosă din acele, der e straniu lucru și bâtătoră la 
ochi, când ună demnitară bisericescă pre lângă venitele 
cele mari, ce le-a avută și le are, merge până a de- 
frauda bani publici și totuși asprimea legei să nu-lă 
pătă ajunge.

Mare e destrăbălarea in țera înlregă și inmorali- 
tatea se pare că este purtată pe aripi; ba mai multă, 
omenii, cari o profesăză, suntăjfdistinși și înaintați.

Astfelă și canoniculă Be4e se legănă in speranța, 
că va fi numită ar -hiepiscopă rom. cat. în Bucuresci, 
der monsignorulă Palma făcăndu-lă să mai aștepte era 
acum sigură, că va ri numită episcopă în Beszterczebănya, 
pentru că d-lă Trefort îlă portă pe palme.

Abia c'ună ană înainte înaltulă regimă a decorată 
pre d-lă canonică Beke cu ordinulă coronei de fieră. 
P’alunci nu defraudase decâtă vre-o 28,000, er acum îi 
potă da și loiagulă pastorală, căci cum l’ar lăsa să fiă 
de rușinea lumei, deorece totă lumea scie că e Săcuiu 
neaoșă, și că prin urmare este de nămă privilegiată.

Prin Alba-Iulia se vorbesce, că Beke Iratăză rău 
cu țăranii Români câți lucră în brazda lui. Splritulă 
blândeței și iubirei deapropelui se vede că nu-lă prea 
caracteriseză.

Acesta domnă canonică se 4>ce că mai are »me- 
ritulă", că catedra pentru limba și literatura română dela 
gimnasiulă rom. cat. din Alba-Iulia s’a cassată și pen
tru aceea s’a putută aventa în iubirea nemărginită a 
d-lui Trefort.

FOILETONU.
Satira în genere și în specie.

Satira la Români.
(Conferința d-lui G. Marianu ținută în sera de 8 

Februarie 1887 fa Ateneula din Bucuresci.)
Conferențiarulu se întrebă la începută, decă aceslă 

cestiune literară a d-sale păte avea locă în mijloculă 
atâtoră țese de interesă socială și politică, cari atragă 
pe toți, și recunosce că da. Și anume, pențru că satira 
nu esistă decâtă acolo, unde e corupțiă și pentru că la 
noi corupția, încuibată dela fanarioțl, s’a rădicată mereu 
prin machiavelismurl; în sfirșită pentru că acestei băle 
pote i-ar conveni numai medicamentulă eroică alu 
satirei.

Satira e fotă așa de vechiă ca și corupția; a fostă 
bună și folositore când scopulă i-a fostă lovirea vițiiloră. 
a fostă rea când scopulă i-a fostă atacarea merilului.

După o mică discusiune asupra faptului: decă sa
tira a începută la Greci seu la Romani, părerea întâia 
fiindă susținută de Eliade și a doua de d. Odobescu, 
conferențiarulă se uneșce cu cea întâia, dând ca esemple 
pe Archiloch și pe Arislophanes, geniulă Eladei corupte.

După Eliadă, satira nepersonală e a Romaniloră 
și cea adevărată satiră e cea creștină.

tățenescă decâtă strămoșii noștri. Juvenalis n’a scrisă 
rău de împerată decâtă după morlea lui; Eliade însă a 
avută curagiulă să scrie Măceșulu și Florile seu Cânte- 
culu Ursului într’ună timpă, când ursulă n’avea decâtă 
să moimăe pentru a ne face se întrămă în gaură de 
șerpe.

*
Satira la noi s’a desvollată forte de timpuriu și de 

mulți scriitori. Bolintineanu chiar a scrisă satire. Alec- 
sandri n’a făcută poesii satirice, der a scrisă comedii 
biciuit 6re.

In fruntea satiriciloră conferențiarulă pune pe 
Eliade.

Timpulă nepermițendu-i să le cerceteze, cităză: 
„Măceșulu și Florile11, „Tandalida", „Unu muieroiu și o 

femeia", „Poetulu urlătoră" ce strigă contra guvernului 
pănă apucă osă, ,,Poetulu intimă", „Poetulu dinastică1, 
decă a foită la noi său mai este vre-unulă, „Poetulu 
republicană" „Foile și Cărbunele", „Muscele și Albinele", 
etc. etc.

Vrea însă să vorbăscă mai pe largă despre câțiva,
•

începe cu Costache Bălăcescu. Elă, ca și Faca, nu 
a avută pretensiune de autoră și nici nu credea că va 
deveni scriitoră însemnată. Cu puținele loră scrieri,
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»Kulturegylet“-ulh din Clușiu i-ar pute veni acuma 
în ajutoră. Ampoiianulă.

Clușiu, 26 FaurQ 1887. n.
Onorate D-le Redactorii! ’MI iau voiă a Vâ ra

porta despre concertulu și balulă românii de aici aran- 
giată din pai tea orășenilor români de aici, după ce tinerii stu- 
dențl universitari, lipsiți a<Ji de-o societate recunoscută, 
cum a fostă societatea de lectură „lulia," nu prea suntă 
in stare a se apuca de așa ceva pe risiculă propriu. 
Idea de a se manifesta totuși vieța socială română in 
Clușiu, in orice impregiurări a fostă și va ti totdeauna 
salutară.

Concertulă s’a începută la 81/3 ore sera. Reduta 
orășenescă era indesuită de ună publică română alesă. 
Așteptarea a fostă curmală la aparițiunea tineriloră din 
coră, cari au esecutată primulă și mai târziu ultimulă 
punctă ală programei («Căntecă vânătorescă» de Tudor 
Flondoră, apoi „Senină și furtună1' de 1. Vorobchievici) 
c’ună resultaiă, ce a satisfăcută pe deplină publiculă, 
care șl-a manifestată indestulirea cu aplause și vivate îm- 
bărbătâre.

Nu-i vorbă, tinerii totdeuna dovedescă la rendulă 
loră adevârulă. că „occasione et potentia data“ cores
pundă așteptăriloră potrivite, decă suntă norocoși de-a 
avă conducere înțeleptă și o societate străină de cătră 
egoismulă separatistică.

A făcută multă efectă domnișora Ana Foppă 
(„Rapsodie roumame" op. 13 de A. Sipos, esecutală pe 
piano, precum și domnișora Sidonia Poppă și dlă Pir- 
gilă Șotropa, esecutândă piesa „Delphin Alard a 2-ua 
Symphonie concertante op. 31“ pentru dou6 violine și 
accomp. de piano (d-șdra Ana Poppă) asemenea dlă Ales. 
Andressi in piesa : ,,Briccialdi“ Fantasie asupra motiveloră 
din opera „Don Carlos" esecutată cu flauta cu aeomp. 
de piano.

Ambele d șâre s’au arătată devotate și dibace ade
rente ale artei musicale, asemenea și cei doi tineri amin
tiți. Publiculă le-a aplaudată de repețite ori cu vioiciune.

A fostă bine esecutată și bine primită cântarea 
d-șorei Laura Ranta (Arietta și Cavatina din op. 
Freischutz, de C. M. v. Weber) S’a arătată stăpână 
peste organulă său. Aplausele nu i-au lipsită, ci s’au 
repețită alăturea cu ,sâ trăiască!»

Ală 5-lea punctă ală programei a fostă frumosa 
poesiă • Cătră poporulă română*  de Petru Dulfu.

acești doi bărbați ocupă ună lccă de frunte printre sa
tiricii noștri. Bălăcescu era din Tergulă Jiului. Elă de
veni unulă din membrii partidului progresistă după 
vremea sa.

E fârte sărată in glumele sale. £tă o epigramă: 
Din modestiă, se vede, 
Totă dici că nu scii nimică; 
Tu o dici făr’a o crede, 
Eu o credo fără s’o chicii.

Cea mai bună din lucrările lui este cea întitulată: 
>Fă-me, tată, se’ți semenii'.
. O poesiă mică este: , Țenwiwliî și Pescarulii“, pe 
care a cetit’o și o reproducă aci.-

Ună țârană la târgă se duse, 
Pește vrându a târgui.
Șî-alegându-șl ună crapă mare, 
Fără altă cercetare, 
Seriosă pe locă se puse 
La câdâ a’lă mirosi. 
Pescarulă Pastă vedere.
Răbdarea de totă piercjândă,
Qise rîcjândă:
— Omă ciudată ca tine, vere,
• N’am mai vâdută de când sunt

• P’âst pământă;
• Nici așa minte nerâdă 
,Sâ miroși peștii la câdă!

Acestă poesiă fu declamată c’ună efectă strălucită 
de d-șora Maria Roșescu. — Era o plăcere nu de tote 
dilele a vedă și a aucji o Româncă modestă (era în cos
tum) vorbindă cu atâta curagiu și cu atâta semțămentă 
• Cătră poporulă română!" Purtarea și variarea tonului, 
potrivită tecstului, a fostă escelentă. Scurtă declamarea 
a fostă la înălțimea sa. Publiculă a eruptă în >vivate*  
și aplause indelungale mai la iotă strofa.

Culmea succesului, așa credo, că a fostă la acelă 
pasagiu ală poesiei, unde se înșiră, câte averi îi s’au 
luată Românului:

• Una însă niciod tă n’au putută ca să țî răpescă 
Nici prin tabăra poterei, nici prin astuția loră: 
Conștiința ta română și speranța’n viitorii !•

Aci publiculă a întreruptă pe gentila declamantă 
prin vivalele dese și aplausele lungi, cu cari întâmpina 
cuvintele ei.

Festivitatea s’a potențată în urma vestei îmbucu- 
rătore adusă de d-lă vice-președinte ală concertului, că 
adecă: la rugarea comitetului d-lă lacobu Mureșianu, 
profesoră de musică în Blașiu, a primită nobila sarcină 
de a esecuta câteva piese romănescî pe piano.

Ivirea Ll-sale la piano a fostă primită cu lungi 
aplause! Apoi amă aucjită pe cunoscutulă nostru pia
nistă, care a esecutată mai multe cântece române cu 
atâta ușurătate și cu electă puternică.

Semțăminlele ce le-a provocată se esprimau în 
fața flăcărui ascultătoră, plăcerea sufletescă, trezită la 
melodia română, a isbucnită în aplausă sgomotăse. D-lă 
profesoră, înzadară a încercată a se depărta dela piano, 
căci disposițiunea sufletescă a publicului cerea sâ-i cânte 
și mai departe prin strigăte „Se audimă", »Cum a fostă". 
Acâstă serbare anuală a inteliginței de aici fiindă una 
din cele mai anilnate, d-lă profesoră, se înțelege, că a 
contribuită multă la însemnătatea (jilei.

Pe la 10 âre s’a începută balulu Am văzută o so
cietate aleasă din locă și giură. Toaletele au fostă de 

ună gustă și de-o eleganță potrivită timpului, în care 
răimă. Ochii fugeau cu ore-care plăcere la costumele 
naționale. Costumate erau dămnele: Elisa Isacă, Catinca 
Coroianu, domna Isacă (din Sebeșă) d-na Maria Po- 
dâbă (Clușiu) ; er dintre d-șore erau în costumă național 
Maria Roșescu, Ana C. Popă (Gherla), Rosalia Mure- 
șiană, A. Biană (din Blașă).

Petrecerea a fostă peste tolă forte animală. Călu- 
șerii și-au pricepută datorința. Mulțămirea publicului s’a 
esprimată prin aplause vii și repețite. In decursulă pausei 
nici toastele n’au lipsită. D-lă luliu Coroianu, președin
tele, a fostă îneepetorulă. Mustea n a încetată nici în 
pausă. Ce dulce e cânteculă română din orl-ce strună!

Anoteză în treacâtă, că de deficită nu e teamă. 
Amănuntele in acâstă privință nu se țină de mine, dâr 
așa credă, că le veți primi la rendulă său.

Balulă s’a terminală numai pe la 6 ore dimineță. 
Mulțl voră fi dusă suvenirl liumăse cu sine. 0 suve
nire am și eu; nu e legată numai de persone, ci 
parcă’ml dice:

Susă la lucru der Române, pre ală museloră 
câmpă verde...!

Pănă când numai din stele vei s’aștepțl ajutorare? 
N’ai puteri deajnnsă în tine, n’ai tu brață și su- 

fletă tare?
Vnulă dintre cei presenț'i.

Lucrările băncii „Meseriașulu românii" associațiune 
de credită și depuneri, se voră începe Marți in 1 Martie 
c. n. la 11 âre in localulă Nr. 146 din Strada Scheiloră 
în parteră,

Biroulă băncii va fi deschisă deocamdată numai 
Joia dela 3—5 âre d. a. și Dumineca dela 10—12 âre 
a. m. — Brașovă, 14/26 Febr. 1887.

Directorulă esecutivă
Ionii Lengeru.

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

PESTA, 28 Februarie. După cum anunță 
„Budapestei- Journal,“ consilierul!) dela legați- 
une din Paris, Goluchowski, e numită deja am
basadorii austro-ungară în BucurescI în loculu 
baronului Mayr.

ROMA, 28 Februariu. — In cercurile par
lamentare se vorbesce, că Saracco a primită mi
siunea d’a forma cabinet,ulă. Saracco este ade
rentă ah'i politicei urmate de Depretis.

DIVERSE.
Cununia. ■— D lă Ștefanii Mureșianu și d-șora Maria 

Mureșianu și-au serbată Cununia loră, la 20 Faură 1887 
st. n. in biserica gr. cat. din San Marghita.

Femeia ascultătore. — Intre Soții Sanders din Saint- 
Denis în Franeia se iscase o cârtă violentă și bărbatulă, 
care era curelară, dise cătră femeia sa: „Tu îmi faci de 
multă viâța nesuferilă și-țî spună, că mâ voiă sinucide. 
De astădată e lucru seriosă. Mâ voiu spânzura. Du-te 
pentru o Oră— pentru o âră, însâmnă’țl bine! Când te 
vei reîntârce, voră fi iote trecute. Cu supunere se de
părta nevasta, luă cheia locuinței și se duse la ună ve
cină sâ povestescă. Peste 3 pătrare de oră vorbi ca 
din întâmplare despre certa cu bărbatu-sâu și despre 
planurile sale. Forte iritată strigă vecinulă : „Der trebue 
sâ mârgă cine va la elă. P6te s’a și spândurată." Fe- 
meea răspunse forte liniștită: „Elă ml-a interdisă de a 
mă reîntârce înaintea unei Ore; lipsescă încă 10 minute, 
nu vrâu să i fiu nesupusă." Vecinulă smulse femeii celei 
prea multă ascultătore cheia din mână, alergă în locu
ința curelarului, și ce să vedl îlă găsi deja mortă. Elă 
deslegă cadavrulă și pîrî pe femeă la polițiă. Supusă 
interogatorului, ea dădu neîncetată dovedi că-i lipsea 
sâmțământulă mai de totă și repeta că nu s’ar fi pu
tută reîntOrce înaintea orei impuse de soțulă ei, adăo- 
gândă, că bărbatulă ei ar fi așteptat’o c’ună cuțită mare, 
și dâcă i-ar fi călcată porunca, s'ar fi aflată două jertfe 
in locă de una.

Uutt interesantă casă medicinală. — Din clinica 
profesorului Albert în spitalulă civilă din Viena se de- 
monstră în 29 Ianuariu înaintea număroșiloră ascultători 
ună casă de bâlă interesantă și pentru alte cercuri, despre 
care anunță foile vienese următOrele: De ună timpă Ore- 
care sa aruncată în Viena de pe o ferâstră a etagiului 
ală patrulea domnișora losefina M. din mâhnire pentru 
mamă-sa, care era bolnavă de morte, și rămase fără 
simțire pe petrișulă curții. Condusă în spitalulă de pe 
Wieden, îșl reveni erășl în simțiri și medicii consultanți 
constatară după o îndelungată cercetare, că domnișOra 
s’ar fi alesă numai cu-o rănire neînsemnată în compa
rația cu cădătura, și că ar fi scăpată ca prin minune 
de morte. Pacienta, cadră de frumOsă, fă luată în 28 Ia- 
nuariu sera in spitalulă civilă în îngrijire. Ea a rămasă 
dela periculOsa căzătură numai cu-o fractura calcaniă, 
ruptură la osulă călcâiului, care are trebuință de-o ope
rația, dâr care se va vindeca în curândă. Profesorulă 
Albert atrase atențiunea în vorbirea sa, că casulă este 
unică în felulă său cu privire la causa care l’a produsă. 
Fare de totă curiosă, că o cădere atâtă de periculOsă să 
nu pricinuescă decâtă amintita vătămare ear nicidecum 
vătămarea organeloră interiore.

Ună nou vulcană și cestiunea petroleulni. — Nu 
departe de Baku „orașă de petroleu europână," s’a for
mată pe nebăgate de sâmă ună vulcană. In nOptea de 
15 spre 16 Ianuariu se întâmplă o puternică sguduitură, 
ca a unei esplosiunf. Gemurile se cutremurau, ceriulă 
era înroșită, ca de ună înfricoșată incendiu. Totă astfelu 
se întâmplă și în nOptea următOre. In diminâța prece
dentă se arătă, că muntele Lok-Botan se transformase 
într’ună conă ce scuipa focă. Din crateră se ridica 
o colosală colână de focă, care avea o înălțime de 350 
urme; 24 de Ore in continuu fu lumină ca diua. Masele 
de lavă aruncate de vulcană acoperă mai multă de ună 
milă pătrată cu-o coje de o grosime de 20 urme. Locui
torii Bakului suntă forte îngrijați sâ nu se aprindă prin 
focurile sulerane isvorulă celă de petroleu din apropierea 
orașului, seu sâ nu sece în urma sguduituriloră, cari 
stau în legătură cu schimbările geologice.

0 tineră părecliiă. — Tribunalulă regescă în afa
cerile civile din Oedenburg a publicată o provocare ofi
cială pentru aflarea unei părechi perdute. Dispăruta pă- 
rechiă este anume din Nyek, locuia loră natală, de fârte 
multă timpă absenți. Moștenitorii nerăbdători au cerută 
sâ fiă amândoi declarați ca morți. Amintita diregâtoriă, 
înainte de a îndeplini cererea îșl făcu datoria și invită pe 
Iohann Raab născută în 25 Augustă 1777 și pe Elisa- 
betha Lassgallner, născută în 2 Octomvre 1775 în formă 
corâspuncjâldre a se presenta în personă în decursulă 
unui ană. La casă contrară etc. ect. — Tocmai impo
sibilă nu este, ca domnulă celă in etate de 110 ani și 
dâmna în etate de 112 ani se apără în timpulă celă mai 
de aprope, protestândă în contra celoră ce i-au declarată 
morți.

(„Equitable" Societate de Asigurare pe vieță.) A- 
cestă societate, care și în Austro-Ungaria sperâză cu celă 
mai bună succesă, a făcută în anulă 1886 asigurări nouâ 
in sumă de 275 miliâne florini, adecă cu circa 35 mi
liâne florini mai multă ca în anulă 1885.

In anulă 1886 a crescută față cu anulă 1885:
Averea institutului cu 21 miliâne florini, la 191 

miliâne fiorenl, reserva câștiguriloră cu 31/-, miliâne flo
rini la 38 miliâne florini, starea asigurăriloră cu peste 
una sută milione florini ia mai multă ca 1000 miliâne 
florini.

Aceste cifre nu au lipsă de nici ună comentară, 
și dovedescă în ce mâsură colosală cresce încrederea pu
blicului, cu care se adreseză cătră acestă institută.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

• Vrâi sâ afli de e prâspâtă, mirâsâ-lă la capă, creștine, 
’Că elă dela capă se strică și o scie ori și cine".

— „Despre capă, <j|se țâranulă, 
,NicI mai este de vorbită, 
„Căci o sciu, o sciu, sârmanulă, 
„Că de mullă s’a împuțită;

• Vrem se vâdă încai la câdă decă este, ,'precum spună,
• Că se pote de ’ntâmplare sâ râmâie ceva bunul"

Vodă d’atuncî, citindă, se dice că ar fi chemată pe 
autoră la paiață și i-ar fi dată o ispravniciă. Dâcă elă 
o fi primit’o, acâsta arată că adese-orl medicamentulă sa
tirei folosesce mai multă doftorului decâtă bolnavului.

*
M. Faca era umoristică în scrierile sale și depingea 

ridicululă fârte bine. Din „ Franțuzitele“ lui—ce se pună 
alături cu „Les pricieuses ridicules" ale lui Moliere— în 
care biciueșce jargonulă franțuzescă, de care nu ne-amă 
scăpată nici a<jl, din acâstă scriere mai toți ne aducemă 
aminte versurile:
Ascultă, mașer Lucsandra, așă vrea sâ mâ plimbă pe podă 
Șl-apoi sâ stau cu calesca la madam marșan de mod; 
Voiu sâ’ml facă o pălăriă cu blondun și anvelur, 
Căci îmi vine a merveil cu bouaua de samur.
A! mașer, sâ’mi mantela! mai sublim, mai lucrufenl 
O dublură ’nfricoșală și fața amur san fen, etc.

Elă a combătută totă aci și pe aceia, cari nu iubeu 

teatrulă națională ce se înființase de curândă și care erau 
mai alesă femei. Conferențiarulă citesce convorbirea 
intre cucâna Elenca, cucâna Smaranda și cucâna Ca
tinca, din care puiu și eu aci câteva versuri:

Cucona Elenca.
Spune’ml, șoro, ai fostă vr’odată la teatru rumânescă?

Cucâna Smaranda.
Dumnetjâu sâ mâ ferescă 1 nu voiu sâ mâ gândescă, 
Pân’acum nu sunt nebună ca sâ hotărăscă sâ mergă 
La ună locă unde băcanii și cismarii toți alergă.

Cucona Catinca.
Băcană, cismară și-oră ce meșteră suntă meșteri ru- 

mânesci 
Și de ce mai multă vâ place unde mergă șușteri nem

țești ? 
Cucona Elenca.

Șl-apo> ce sâ vetjl acolo? Sâ asculți Ia ună actoră
Care face ’n rumânesce declarații de amoră 1

Cucâna Smaranda.
Declarații rumânesce! Spune’ml s’a mai pomenită?
Eu de când sunt în viâță și din câte am primită, 
N’am mai vâijută pănă astăzi nici uniculă românescă. 

etc. etc.
Relativă la asta, d-sa adauge: din nefericire au 

câteva nepâte cu aceleași bolnave idei și obiceiuri.
(Va urma.)
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Oarsulu la buiua de Vio^u Bursa <Ie Bu. iia csci»
diu 26 Februariu st. □ 1887

Rentă de aură 5J 0 . . . 96 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . 86 35
Imprumutuld căiloril ferate

ungare.......................... 147 40
Amortisarea datoriei căi-

lortl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.25

Amortisarea datoriei căi
loril ferate de ostQ ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 114 —

Bonuri rurale ungare . . 103.90
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.90 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

aușă............................  104 00
Bonuri cu cl. de [sortare 103.75 
Bonuri rurale transilvane 103 90

Bonuri croato-slavone . . lO±50
Despăgubire p. dijma de

vina ung............................ 99.50
împrumutul^ cu premiu

ung.................................... 118.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120.— 
Renta de hărtiă austriacă 78 40 
Renta de arg. austr. . . 79 90
Renta de aură austr. . . 109 30 
Losurile din 1860 . . . 133.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  852 —
Act. băncel de credită ung. 282.— 

i Act. băncel de credită austr.275.60
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................ 6 01
I Napoleon-d’or! .... 10.12 
i Mărci 100 împ. germ. . . 62.70 
, Londra 10 Livres sterlinge 128.15

Cola oficială dela 14 Februarie st. v
Cu mp.

Renta română (5%). 89‘/a
Renta rom. amort. (5°/'o) 91‘/a

» convert. <6°/0) 85—
irnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 33>/a
Credit tone, rural (7°/0) 981/2

» „ „ (5°/o) - 83—
» » urban (7°/0) . 96—
> . (6°/ol • 89—
> ♦ (5’/o) ■ 79—

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 19.50
Bancnote austriace contra aură. . 1.98

1887.
vet vi.

9O'/a
92’/a
84—
371/,
99>/s
84—
97—
90—
80—

20.50
2.00

Cursuiu pieței Brașov»

din 28 Februariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.39 Vfmd . 8.42

Argint românesc................. • 8.35 » 8.40

Napoleon-d’orl...................... . • 10.07 10.12

Lire turcescl.......................... . » 11.40 > 11.45

Imperial!.............................. . » 10.40 • 10.45

Galbeni.................................. . » 5.95 » 6.00

Scrisurile fonc. »Albina» . » 101.— • 102.- -

Ruble Rusesc!...................... . » 116.— » 117.—

Discontulă ... » 7—10°/e pe ană.

Nl- 29/1S87- CONCURS U.
Devenindu în vacanță uimătdrele stipendii și anume:

A. 1. Unu stipendiu de 50 fl. pe ană din Inndațiunea anonimă 
„Dobâca“ destinată pentru unu gimnasistu nasc. în fostulu eoni, alu Dobâcei.

2. Unu stipendiu de 40 ti. pe anu din fundaținnea „Radu M. 
Riureanu“ pentru studențl la gimnasiu.

3. Unu stipendiu de 60 fi. pe anu din fundaținnea „Galliană“ 
pentru studențl de gimnasiu.

Mai departe fiindu vacante următorele:
B. 4) Unu ajutoră de 60 ii. pe anu, pentru tineri sau tinere, ce ar 

voi să învețe la vre-unu instituții seu corporațiune industrială din patriă 
vre una din meseriile: țesutulu de pânzeturi, covdră, părți de îmbrăcă
minte pe râsbbie mai perfecționate seu cusătură de albituri, broderii seu 
croitoria superidră de dame sdu bărbați, sdu arta orologeriei, juvaergiariei 
(argintăriei) seu a farmaciei..

5. Unu ajutoră de 20 fl. pe anu din ftindațiunea „Tofaleană,11 
pentru tineri descendenți din vre-o familie de ale fostei comune „To- 
falău,“ cari ar voi să învețe vre-o meseriă 6re-care.

6. 16 ajutdre ă 25 fl. pe anu, menite pentru tineri români, cari 
voescu a înveța vre-o meseriă, cler mai cu sdmă: rotăria, lemnăria (băr- 
dășia) făurăria, măsăria (templăria) cismăria, pălărieria, curelăria, șelăria, 
mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concursă.
Cererile au a se înainta comitetului Associațiunei transilvane pen

tru literatura română și cultura poporului română în Sibiiu până ia 1

Aprilie st. n. 1887. Cererile intrate mai târdiu nu se voră con
sidera.

Aspiranții la vre-unulu din stipendiile amintite sub A. 1—3 au 
să acludă la suplicele lorii:

a) Carte de botezu în originalii sdu în copiă legalisată. b) Tes
timoniu scolasticii de pe sem. I. alu anului scol, curgătorii. c) Atestată 
de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care cercetdză scdla de 
presentă. d) Atestatu de paupertate său de orfanii, dăcă concur. e orfană.

Conformii lit.eriloru fundaționale, la obținerea stipendiului de sub 3. 
din fundațiunea „Galliană14, ceteris paribus va avă preferință acela dintre 
concurențl, carele va dovedi, că se trage din familia fundatorului și a- 
nume din familia „Popu și Antona.“ Suplicanții la vre-unulu din ajutdrele 
amintite sub B. 4—6 au să presente următorele documente:

a) Atestată de botezu în originală său în copiă legalisată. b) Tes
timoniu scol, de celă puțină 4 clase elementare, c) Atestatu, că se află 
deja lucrându la vre unu măestru său corporațiune, și cu ce succesă.

Aspiranții la ajutărele de sub 5 și 6 voră avă să aștărnă în ori
ginală său în copiă legalisată și contractulu încheiată cu măestrulu con
formă §. 61. ală legei industriale (art. leg. XVII. 1884)

d) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți său tutori, că suntu deciși a lăsa pe 

fiii său pupilii loră la învățătură până se voră perfecționa pe deplină.
Din ședința comitetului Associațiunei transilvane, pentru literatura 

română și cultura poporului română ținuta la
Sibiiu, în 1 Ianuarie 1887. 3—3

Iacobft Bologa, v.-președinte. Dl’. I. Cl’ișiană, secretară.Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia 1*  redea lii-B«<D« pesta și pe linia Tehișii-^rastă-BSudapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predealil-B&idapesta
Trenu Tren Trenă Trenă 

accelerat omnibus lomnibua 
i persăne

București

Predealu

Timișfl

BrașovS

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodO
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mici 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiuști 
Aiudd 
VințulO de su 
Uiora 
Cncerdea 
tthiriHfl 
Apahida

Cinșiu

Nedeșdu 
OhirbSu
A^hirișa 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia
Bucia 
3ratca
R6v 
Mez6-Telegd 
Fugyi-Vâsârhe 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Bnda-peita

Vierla
(

Nota:
6.05

( -
—

(

( 7.47 —
8 24
8 51 ..
9.14 _
9.51

ll.U.i ■
( 11 29 __

11.26 _
1200 ■ —
12.29 _
12 44 __
1.05 __
1.34 - _
1.46 - -
2.09 _
2.39 -
3.01 _
3.08 _
3.14 —
3.5; ___
5.10 _
5.3( _
- 6 03

6.21
— —
— —
— —
_ 7.14
— 7.43
— —
— —
_ 8.22

8 48
—

— —
— 9.13

9.18
10.38

— 12.20
— 2.15
— —
- 8.00

4.1”
5.02
5 4

7.30
1.14

1.45

2.32

Budapesta —Predeaîâ

Trenu Tren Trenu Trenu Trenfi
de pers, accelerat omnibna de omnibus

I | | persine

Viena
'fiudapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea iuare 

Vilrad-Velencze 
Fugyi-Vă.sârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfeu 
Nedeșdu

Clașin

Apahida 
bhiriș 

Cucerdea

Uiora 
Vințuld de 
Aiudti 
l'eințfi 
UrăciunelS
Blușd 
Micâsasa 
Copșa mi<. 
Mediaș! 
Elisabetopole 
,»Igiș6rs> 
Hașfr.ieu 
Homorod
Igostoofalva 
Apatia 
Feldiora

îJrașovii
TimișO

(

(
(

susâ

1 l.UO
1 I 19
12 30

1.01
1
1
1
1

06
13
20
41

2.(0
2 3'
2.48
3.20
3 36 
■ti O
4.3 
5 12

Prcdealn

Bucuresc!

(
(

I

2.— 3.10 6.20 8.0J
3.58FS ■I 34 11.4°
5.2m lt.2b 2.31
6.58 9.14 *.3s
— 9 21 2 06
— 941 '■ 17 —

7.33 10.19 2.40 —
8.04 1 1 38 3.24 —
— 12.18 3.47 —
— t i: 5 4 07 —
8.58 i .57 4.33 —
9.28 3.11 5.15 —
— 3.40 5 34 —
— 4 15 5.55 —
— 4.36 6.07 —
— 4.58 6.24
10.28 5.26 6.43 —

— — 7.08
— — 7.36
— — 9.06

_ — — 9.53
_ — — 10.—

— — 10.C9
— — 10.19
— — 10.48
— — 11.14
— — 12.12
— — 12.30
_ — 1.12
— — 1.32

— 2.18
— 3.03

_ — 3 49
_ — 4.28
_ — 6,16
_ — 7.06
_ — 7.46
__ — 8.25

_ _ — 9.15
1.55 — —

— 2.53 —

3.28 — —
9.35

Orele <le nopte suntfl cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Teiisșik- a’adii-Kssdaji ewta SSindapenEa- Irailfi-Teiușft.

Trenu Trc ifi Trenă de Trenu de Trenă
------------- II

omnibus omribiis persăne perudne dc percone omnibm

'B'eiușiii 11.24 2.40 Viena 11.10 12 10
i

Alha-Iulia 11.39 — 3.14 budapesta 8.20 9.05 —
Vințulu de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 __
Șibotă 12.52 — 4.50 Szu’uok 4.10 5.45
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar»i. «IA 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 ■ Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branieîca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 17.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 - j
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6 28 7.55 ______ !

Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bărzova 5 56 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6 27 — 953 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.f8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Branieîca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
GJogovațfi 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 __

Szolnok ) 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 512 V'mțulă de josă 12 18 12.29
dnpest» _ 1 — fl.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 __

Viena — ' — 6.05 TeSușâ . 1 29 1.41 —

Stmeria (Piski) Petroșeni

Trenă T'renfl do Trenu Trend de Trenă
omnibtM peradno mixt peradne omuibui mixt

.kradifii 5.48 6.05 ^fameria 11.25 2.42
Aradulă nou r> 19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nămeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațegfl 12.46 — 4 16
Viuga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczifalva — — — Banița 305 — 6 41
t'inztțțdra 9.02 — 9.08 !F®troșessl 3.37 — 7.12

'ii'iiuișăra-  Arad Cs Petroșeni—Niaueria (Piski)

Tremă de Trenâ de Trend Trenă Trenn
perflâne peraâne omnibus de pera. Omnibus mixt

Tiniișâra 6.25 5.00 Petroțenl 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
AraduJfl nou 9.11 — Ș.01 Streiu 1.22 MB 9.52
Aradă 9.27 — 8.17 Simterla 1.53 — 10.31


