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Brașovti, 13 Iulie 1887.
Speranțele ce și le-au pusu Bulgarii în ale

gerea prințului de Coburg nu s’au împlinita. De- 
putațiunea trimisă de Sobraniă, ca să aducă pe 
prințu în Bulgaria s’a întorșii fără de nici o is
pravă și desamăgită.

Din t6tă purtarea Bulgariloră în afacerea 
alegerii prințului de Coburg și din enunciările 
foilorii bulgare resultă, că în Sofia se credea firmă, 
că prințulă nu numai că va primi alegerea sa, 
ci se va și grăbi a merge în Bulgaria și a aș
tepta acolo hotărîrile definitive ale mariloru pu
teri. Lorii le era mai multă de a face odată fi
nită stărei provisorie din țării decâtă de a do- 
bendi aprobarea tuturoru puteriloră, care, sciau 
ei fdrte bine, că în împrejurările de față nu-o 
potu dobendi.

Trebue să admitemă așader’ că dmenii de 
încredere bulgari au avută de mai înainte o în
țelegere eu prințulu de Coburg, căci altfelă nu 
l’ar fi alesă, complieându-și prin acdsta și mai 
multă situațiunea. Cum și ce felă a fostă acăstă 
înțelegere nu se p6te sci. Destulă că prințulu 
de Cobuig a declarată deputațiunei bulgare de 
repețite ori, că numai atunci se va pute urca pe 
tronulu bulgară, dâcă alegerea lui va fi aprobată 
de tdte puterile.

Vestea ce-o ducă delegații bulgari dela Eben- 
tbal la Sofia va face să se schimbe deodată ve
sela disposițiune a poporului bulgară, făcendu 
locă unoră impresiuni din cele mai pesimiste.

Bulgariloră le trebuia cu ori-ce prețu ună 
principe și acum, când credeau că l’au aflată, li 
se spune din nou, că nu potă face nici o trâbă. 
Prințulă de Coburg n’are curagiulă de a se 
arunca în aventuri. L’au spăriată negreșită și 
multele admoniări din partea familiei sale, ăr în 
deosebi categoriculă răspunsă negativă, ce l’a 
dată Rusia la circulara înaltei Porte cu privire 
la alegerea sa.

Bulgarii se gândescă acum la modalitatea 
cum ară pută să scape mai curend și de com
binația Coburg dândă statului bulgară ună dom- 
nitoră și fără aprobarea Europei. E vorba din 
nou de rechemarea prințului Alexandru de Bat- 
tenberg. Se dice adecă, că Sobrania procla- 
mândă independența bulgară, va face posibilă 
reîntărcerea învingătorului dela Slivnița. Altă 
versiune vorbesce de eventualitatea unei nonă 
proclamări a prințului de Battenberg ca doiu- 
nitoră, instituindu-se totdeodată în numele lui o 
regență, care să guverneze țâra, pănă îi va fi 
posibilă prințului să mergă în Bulgaria și să o- 
cupe tronulu.

Mai suntă și alte planuri în jocu. „Post“ 
din Berlină află că regența din Sofia are de 
gându a oferi tronulu bulgară ducelui de Alenșon, 
ăr în Bulgaria se vorbesce chiar de proclamarea 
republicei.

Tăte aceste faime dovedescu numai, că si
tuațiunea interidră în Bulgaria devine din ce în 
ce mai încordată, dedrece nesigi ranța stăriloră 
de astătjl contribue numai a nutri desbinarea 
dintre partide și a provoca totu mai multă pe- 
ricululu anarchiei. Schimbarea din urmă minis
terială în Sofia este ună presemnă ală fierberei 
interidre. Lucru naturală prin urmare, că dmenii 
de stată bulgari cu prevedere stăruescă așa de 
multă, ca Bulgaria să-și capete ună domnitoru.

Se mai nasce însă acuma o nouă greutate 
pentru regența și Sobrania bulgară. Scirnu că So
brania a fostă amânată pe scurtă timpă pănă ce 
va sosi răspunsulă prințului de Coburg la invi
tarea de a veni în Bulgaria. Dăcă, după împăr
tășirea răspunsului negativă, Sobrania va păși să 
alegă ună nou principe ea va fi împedecată în 

acăsta pe câtă timpă prințulă de Coburg nu va 
Wenunța la tronulă bulgară, căci de jure elă este 
principe după ce a fostă alesă și a primită ale
gerea și amânarea mergerii sale în Bulgaria nu 
pdte să schimbe lucrulă.

Dccă dăr Sobrania ar voi să aldgă pe al- 
tulă, fără a primi mai înteiu renunțarea prințului 
de Coburg, ar trebui să anuleze în modă uni
laterală alegerea acestuia.

Ni se anunță că de câte-va (Jilc cabinetulă 
turcescă stăruesce pe lângă ambasadorii mariloră 
puteri, ca să înduplece pe Francia și Rusia la 
stabilirea unei înțelegeri în privința alegerii prin
țului de Coburg. Nn e greu de prevădută re- 
sultatulu stăruințeloră Turciei, după ce guver- 
nulă rusescu declară din nou prin organele sale 
de publicitate, că nu va recundsce nici o deci- 
siune a Sobraniei de față.

Bieții Bulgari au ajunsă să nu mai scie ce 
să ’ncăpă. Cu tractatulă și cu puterile vădu că 
nu merge de locă. Voră trebui dăr să ’ncerce 
a-și ajuta și fără acestea. Și aici este ascunsă 
pericululu situațiunei.

Dintre mai multe rele regența bulgară pare 
a considera eventuala intervențiune a Rusiei în 
Bulgaria, și isbucnirea unui răsboiu între Rusia 
și Austria din causa acăsta, ca unu rău mai mică. 
Se dice că regentulă Stambulov într’o circulară 
confidențială a declarată că unu răsboiu austro- 
rusescă pdte să fiă numai favorabilă Bulgariei, 
dedrece elu va nasce ună conflictă europânu, 
și dăcă Rusia nu va fi învinsă, ea va fi celu 
puțină atâtă de multă slăbită, încâtă nu va mai 
pute amenința independența Bulgariloră, cari voră 
pută trăi apoi timpă mai îndelungată așa cum 
le va plăcd.

Nu scirnu decă este său nu autentică acăsta 
circulară, dăr totă mai multă ne conivingemu, 
că cestiunea bulgară fără răsboiu nu se va pută 
nicidecum deslega.

DouC întrevorbirl.
Corespondentulă din Viena ală lui „Times“ 

raportăză despre o întrevorbire ce a avut’o la 
16 Iulie n. în Ebenthal cu prințulă de Coburg 
asupra situațiunei generale a Bulgariei.

Prințulă a cjisă că nu vrea să joce rolulă unui 
pretendentă revoluționară, ci respectă tractatele. Elă nu 
e dușmană ală Rusiei, ci va căuta să o împace cu Bul
garia. Va face totulă pentru a obține recunoscerea ma- 
reloră puteri, și pâle că se va duce și la Betersburg. De 
altmintrelea nu va face nici ună pasă, care ar înstrăina 
și mai multă pe Rusia de Bulgaria. Prințulă s’a plânsă 
că unele foi i au imputată lipsă de tactă, fiind că ar fi 
purtată la prândulă dată în onorea deputațiunei ordine 
rusescl și în toastă ar fi dată espresiune iubirei sale 
cătră Țarulă. Olicerii aflători în deputațiune Popov și 
Vinarov suntă aderenți neclintiți ai prințului Alexandru și 
ei au fostă trimiși la Viena de guvernă, contra voinței 
loră. Prințulu Alexandru de Battenberg nu i-a adresată 
din Darmstadt nici o depeșe de felicitare, ună faptă pe 
care’lă consideră straniu, dedreee mai nainte prințulă 
Alexandru i-a fostă amică personală. Iotă purtarea 
prințului Alexandru a fostă neesplicabilă, căci pe când 
de o pai te a renunțată Ia tronulu bulgară, speră în tă
cere se se’ntârcă într’o di în Bulgaria. Dâcă prințulă 
Alexandru voesce binele Bulgariei atunci să’șl esprime 
clară și limpede intențiunile sale și să stea în ajutoră 
succesorului său in problema, pe care elă însuși nu o 
pote ori nu vrea a o’ntreprinde. Prințulă Ferdinand dise 
în fine că nu consideră pedeeile, ce-i stau în cale, ca 
invincibile și nu’și va perde curagiulă.

Același corespondenții, d. Brinsley, întorcen- 
du-se din Ternova prin Belgradu, a fostă pri
mită de regele Milanu alu Serbiei, care i a tjisă 
cam următdrele:

îngrijirile ce le-a pricinuită cabinetulă Ristici a is- 
butită a le împrăștia. Politica esternă față cu Austro- 

Ungaria nu s’a schimbată de locă, nici nu se pâte face 
vr’o schimbare în acâstă direcțiune. Ristici s’a arătată 
frirte moderată și vede că ferberea actuală contra Aus
triei nu isvorăsce din dorința d’a vede pe Serbia sub in- 
fluința rusă, ci simplu din cererea generală, ca Serbia să 
devină cu totulă neatârnată și de sinestătălore, chiar și 
în privința economică. Dăr o atărnare de Rusia ar fi 
totă așa de urgisită unui poporă, care peste totă n’ar 
dori să aibă domni străini. Regele suspinândă <|ise *n 
tonă melancolică: „Condițiunile sub care esistă aceste 
mici state ale Europei orientale, suntă chiar de nesufe
rită. Nu ne putemă lipsi de bunăvoința Rusiei și a 
Austro-Ungariei și nu le putemă mulțămi pe amândouă. 
Decă ne sprijinimă pe ună imperiu, ofensămă pe cela- 
laltă. “

Regele desfășură apoi marlirologia domnitoriloră a- 
cestoră mici state. In Serbia Miloșă a fostă detronată, 
KaragyorgyevicI detronată, Michailă omorîtă. In Munte- 
negru Danilo a fostă omorîtă. In Grecia Otto a fostă 
detronată, în România Cuza detronată. în Bulgaria Ale
xandru detronată. „Eu însumi, dise regele, sunt de 19 
ani pe tronă, der scie cerulu ce pericule me aștiptă încă"

Regele făcu apoi alusiuni ia diferențele sale cas
nice. Acestea au devenită notoriee și densulă trebue 
să țină semă de ele, pentru ca să esplice greutățile si
tuațiunei sale politice. Deorece în palatulă său se face 
valabilă o influință, spre a lucra contra politicei sale și 
a-lă împinge intr’o direcțiune pe care densulă o consi
deră stricăciâsă țârei sale, nu pote privi împrejurulă său 
decâtă numai fără speranță. Când întrevorbitorulă îșl 
esprimă speranța, că aceste diferențe nu voră fi neresol- 
vabile, regele dete din capă.

Conversațiunea trecu apoi asupra Bulgariei. Re
gele nu crede că alegerea prințului Ferdinandă va fi a- 
probată de Rusia, nici că acela ar pute merge în Bul
garia fără eonsimțămeiilulă Rusiei. Decă marile puteri 
nu voră găsi în curendu unu principe pentru Bulgaria, 
țera trebue se cadă atunci în brațele anarhiei. Mai de
parte în cursulă conversațiunei, regele dise că densulă 
s’ar fi dusă la Ternova, decă ar fi fostă alesă, deOrece 
ca principe slavă ce e, ar fi trebuită să urmeze apelu
lui frațiloră slavi. Elă îșl înfățișă .raportulă Bulgariei 
cătră Serbia, ca acela ală Ungariei cătră Austria. Dăr 
o uniune a sfateloră balcanice ar fi posibilă numai sub 
sculă turcescă, căci fără Turcia ori chiar contra Turciei, 
așa ceva nu se pole pune in lucrare.

Pressa rusă și prințulă de Coburg.
„Noicoje Premia", vorbindă despre răspunsulă ce 

l’a dată prințulă de Coburg deputațiunei bulgare, 4*ce 
că puterile, dela care a pornită inițiativa pentru candi
datura Coburgului, dâcă pace voescă, să fi îndemnată 
pe prințulă Ferdinand a declara pe față deputațiloră, că 
elă fundă amăgită și dusă în rătăcire asupra disposițiu- 
nei Rusiei, trebue să refuse alegerea sa de cătră aduna
rea din Ternova. Der asta nu s’; întâmplată. Prințulă 
de Coburg se pare că e decisă a lua asupră-șl cărțile 
(de jocăj ale Battenbergului. Ne putemă aștepta la o 
nouă surprindere."

„Noioosti" dice că răspunsulă prințului Ferdinand 
îșl află esplicarea în faptulă, că nu a fostă alesă „una
nimă". Membrii oposițiunei au fostă cu forța impede- 
cați de a lua parte ia afacerea alegerei unui nou prinț.... 
Nu Inzadară glumea o foiă germană, că prințulă de Co
burg in casă când ar sosi în Sofia, ar găsi acolo o par
tidă a lui Stambulov, una a lui Nicolaiev, alta a 
lui Stojanov , der nici una a Coburgului. Acâstă 
împrejurare a trebuită să deștepte seriâse îngrijiri în 
sublocotenentulă husară austro-ungară. A trebuită să 
facă numai o comparația între elă și între Batten- 
bergulă, spre a-și face o ideiă corectă despre rolulă ce 
i se incredințeză. Prințulă de Battenberg a avută o pu
ternică partidă în Bulgaria, a fostă în multe privințe ună 
bărbată cu merite pentru acâstă țâră, a luptată pentru 
unirea ambeloră Bulgarii, a dusă armata bulgară la vic
toria — și cu tâte astea a fostă silită să abtjică de tronă. 
Ce sorți are prințulă de Coburg de a sta pe tronă ? 
Contra candidaturei lui se declară în celă mai hotărită 
modă Francia și Rusia, pentru ea numai Anglia. Au- 
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siria și Germania insg, care nu dorescă o ruptură eu 
Rusia, declară că se alătură la părerea celorlalte puteri. 
Nu e de mirată deci, decă consiliulă de familie ală 
casei de Coburg i a recomandată prințului Ferdinand 
cea mai mare precauțiune.

„St. Petersbttrskija ]'jedoinostiu se esprimă în ace
lași sens'. Afară de atitudinea pressei din Londra și de 
oftările oficiosului din Pesta, care nuj vrâ să-și spună 
pe față dorințele și care se sliesce a încuviința in gura 
mare, ceea ce n’ar ti primită de maestrulă de capelă 
din Berlină, nu e ni, i ună simptomă seriosă că se aprobă 
îndrăsnâța candidatură «lin partea puteriloră. Părerile 
puteriloră se reducă la decisiunile Rusiei și Germaniei: 
numai Austria și Italia se terăscă după Germania, pă
rerea Angliei nu e obligalăre peniiu nimenea, Franța 
are tată causa a urma in cestiunea bulgară în direcțiunea 
dată de Rusia. Ce privesce pe Turcia e și mai silită de- 
câta Coburgulă a se subordina părerii puteriloră euro
pene. Care e părerea Rusiei și Germaniei in privința 
candidaturei Coburgului? După o competentă declarare a 
organului politicei nostre esterue. candidatura e condam
nată. Rusia nu va recunOsce nici ună candidată. Ce 
privesce pe Germania, tăcerea organului lui Bismarek 
n’a promisă ceva mângăiloră și decă ună oficiosă din 
Berlină a declarată, că Germania va reeunosce candida
tura Coburgului, decă P6rta o aprobă și Anglia și Austro- 
Ungaria o incuviințeză, asta e numai o nouă confirmare 
a faptului iu genere cunoscută, că după plecarea pri
mului dirigenlă din Berlină chiar cele dintâiu viori ale 
orchestrei sale cântă falsă.

SOIRILE PILEI.
Cu ocasiunea petrecerei Maiestății Sale în Clușii, 

fișpanulă comitatului Oderheiu a promisă și prin scrisgre 
a invitată pe toți fișpanii din Ardeală. ca prin delegați 
trimiși în persOnă din tdte comitatele să esprime Maies
tății sale alipirea și neclintita loră credință călră tronu.

—x -
Ministrulă ungurescă de honvedl a trimisă în per- 

s6nă pe espertulă căpitană Zăbovit* ca sg investigeze și 
sg se convingă despre causa catastrofei (lela Iaszbereny. 
Zubovits a raportată ministrului, in urma cercetăriloră 
făcute, că Iotă vina marii nenorociri o portă locotenen- 
tulă Szakâcs Sandor, care prin ușurătatea minței sale a 
dată nascere acelei catastrofe.

—x—
„Ellenzâk- nu se pdte mira in de ajunsă, pentru 

ce maestrulă de cuartire Branko, a procurată din inci
dentală venirei Maiestății Sile la Ciușă 200 măji de 
ghiață. — Fdrte ușoi ă se esplieă lucrulă : ca sg se pdtă 
potoli o eventuală aprindere de creerl șovinistică jidano- 
maghiară kulturegyletistă.

Ministrulă ungureștii de interne a provocată auto
ritățile administrative sg fa’ă ca arendatorii regalieloră 
sg nu câră vgndgtoriloră de mâncări și băuturi soldați- 
loră în tabere ce nu se potă plăti în privința dreptului 
de crășmărită, ci se incheiă cu ei un contractă cuviin
cioșii, pentru ca soldații, cari suntă supuși la manevre 
atâtoră osteneli, sg potă căpgta vinulă cu ună preță po
trivită cu modestele loră relațiunî.

—x —
Amă comunicată la limpidă sgu, că pădurile co

munei Monoril și alteloră din comitatulă Peștei suntu 
devastate de o deosebită specie de gândacii. Acum a 
constatată șelulă stațiunei filoxerice de incercare Dr. Hor- 

vath, că acesta gândacă e Lecanum pyri, care se pdte 
nimici printr’o amestecătură din săpună, spirtă de vină 
și apă, cu care se ungă arborii.

De sub pola Meseșului Selăgianu, luniu 1887.
Domnule Redactară I

Arareori au Românii din aceste părți ocasiune ca 
sg convină și sg-șî facă câte o (p albă intre cele multe 
negre, și chiar pentru aceea cu tolă dreptulă ar presu
pune emulă că dela câte-o petrecere roinângscă inteli
gența română de prin prejură nu se va retrage. Sunt 
convinsă că onor, preotă din Șeredeiu, d. Vas. Gheție, 
nutrită numai de acâsfă speranță, — că adecă la maia- 
lulă arangiata de d-sa la 6 funiu în favorulă scdlei ro
mâne confesionale din comuna sa, se va aduna multă 
lume românâscă — s’a silită din resputeri împreună cu 
zelosulă învgțătoră din Pria, d. I. Chita, ca sg arangeze 
localitățile destinate pentru maială, și sg le orneze în 
modulă celă mai frumosă cu diverse decorațiunl, cu trans
parente și inscripțiuni naționale, cari erau frumosă puse 
in ordine și împodobeau frunijarulă desă. Merită gustulă 
estetică ală d-lui preotă locală cu tată dreptulă laudă, 
der nu mai puțină e vrednică de laudă și destoiniculă 
învgțătoră I. Chita din Pria, care la inițiativa propriă, 
dându se spre arta picturei, deja starce admirațiunea ta 
turoră, cari numai au vgcjuta tablourile și iconele zugră
vite de densulă; dreptă dovadă potă servi tablourile lui 
Mihaiu Eroulă, ală lui Traiană, ală Rgstignirei, și alte 
multe, cari tote manifestă talentă și desteră imanuare a 
penelului artistică, păcată că nu a dispusă de mijldcele 
necesare pentru perfecționare.

Am tjisă că au fostă arangiate splendidă localitățile 
maialului, deră ce folosă decă nu au fostă destulă de 
cercetate de inteligența română de prin prejură?! Credo 
de o parte, că și timpulă nefavorabilă a contribuită la 
acâs’a, gr de altă parte nu credă că mg înșelă, decă voiu 
afirma, că și indolența multora a fostă causa nepartici- 
părei la maialuta din Șeredeiu. De aci a urmată că de- 
cum sg se pdtă face ceva fondă scolastică, der, precum 
am înțelesă, de abia s’au acoperită spesele făcute cu a- 
rangiamentulă și cu musica. O învățătură acâsta, că la 
maialurile făcute la sate cu scopă filantropică, nu trebue 
făcute atâtea spese, căci decă gvemă pungi modeste tre
bue să firnil modești și în privința prelensiuniloră.

Altcum petrecerea a decursă vială, în spirită ro- 
mânescă pănă în cJoiT de c|i.

Intră damele de față două s’uu presentală în cos
tumă națională, ceea ce le pdte servi spre laudă, și a- 
nume: d-na Anna Cherebeță din Cățicău, și d-na Iuliana 
Chi*a din Pria. Ar fi de dorită ca pe viitoră damele 
nostre să îmbrățoșeze — mai cu sămă la maialurl de 
acestea sătescl — costumulă națională mai cu mare căl
dură. Der încă una ar fi forte de dorită : ca stimatele 
și amabilele ndslre ddmne și dommșore să alunge din 
mijloculă loră iotă separatismulă, care însoțită fiindă de 
pizmă și zavistia înveninăză și eorumpe incetuiă cu în- 
celulă spiritulă socială din sînulă familieloră inteligenței 
române! Sperămă că pe viitorii o-să caracteriseze mai 
multă afabilitate și vivacitate petrecerile ndstre românescl. 
Așa să fiă ! Meseșianulu.

Programa șeolei de fete cu internata 
a Associațiunei Transilvane pentru literatura română și 

cultura poporului română, în Sibiiu.
Avemă înaintea năstră l-a programă a șcdlei ci

vile (private) de fete cu internată a Associațiunei tran
silvane din Sibiiu, pe anulă școlaslică 1886/7.

Programa, publicată de directorulă șcdlei d. Dr. D. 
P. Bareiană, cuprinde ună frumosă tractată scrisă de 
prof. E. Hodoșă asupra ^necesității înființării de șcdle 
române pentru fete’, ăr în partea a 2-a cuprinde scirl 
școlare, ce ne dau deslușire despre activitatea desvol- 
tărei și condițiunile în cari a funcționată șcdla de feteja 
Associațiunei în anulă întâiu după deschiderea ei In <jiua 
de 15 Septemvre 1886.

Scopulă acestei șcdle de fete cu internată se schi- 
țăză tn tractatulă memorată In lineamente generale 
astielă:

«Associațiunea transilvană a decisă înființarea șcdlei 
cu scopă ,ca fetele române să primâscă nu numai o
• crescere morală, intelectuală și fisică mai îngrijită, care 
>și pe dănsele să le rădice la nivelulă. la care se află 
-adevărata femeă în țările cele mai înaintate ale Europei, 
»ci totăodată să le facă să sâmță și să lucreze întru
• tdte ca adevărate fiice ale poporului, din ală cărui sînă
• au eșită, ăr părînțiloră să li-se înlesnăscă lucrarea pen-
• tru educațiunea fiiceloră loră-.

Mai departe «șcdla aparținăndă categoriei șcdleloră 
-anumite prin legea de stată șcdle civile, are de scopă
■ a da o cultură geuerală, decât ă care mai înaltă nu se 
«pdie da femeii în șcdlele publice esistente In patriă, și 
«totodată a oferi ocasiune pentru dobândirea de cunos-
• cințe folositdre în ceea ce privesce practica vieții, care 
«pănă acum a fost prea puțină luată in considerare. Er 
«internatală intenționăză a oferi copileloră ce voră veni
■ din afară de Sibiiu îngrijirile trebuincidse în cele mai 
«favorabile condițiuni-.

■ Acestea le-a avută in vedere Associațiunea tran
silvană. Câtă pentru scopulă de căpetenia ală acestei 
șcdle, acela nu pdte fi altuia, decâtă celă basată pe 
principiile pedagogiei: a instrui pentru a educat...

In partea a doua a programei: „Scirl școlare* se 
descrie mai întâiu edificiulă șcilei și ală internatului și 
se arată întocmirile lui. Acesta edificiu așezată în ne
mijlocita vecinătate a parcului orașului — una din cele 
mai frumdse clădiri ale Sibiiului — este liberă din tdte 
părțile și dispune de-o curte spațidsă, grădină și locă 
de gimnastică. Formândă ună complecsă compusă din 2 
aripi și ună risalită mijlociu, care dă fronturiloră varia- 
țiunea necesară in liniile architectonice, edificiulă acesta 
cuprinde o ariă de 618. 8 ma, și.este despărțită prin ga
lerii longitudinale în două jumătăți astfelă, că fiâcare 
odaie are lumină de ajunsă, aeră destală și intrare 
comodă.

Localitățile menite pentru economia institutului și 
pentru administrațiune se află. In parterre, cele pentru 
instrucțiune și recreațiune în etagiulă 1, gr cele pentru 
dormitorii în etagiulă ală II-lea. întocmirea internă a edi
ficiului, care este bine nimerită și practică, a descrie 
programa in spacială cum urmgză;

„In risalitulă parterului înaltă, în drâpta intrării 
principale, se află cancelaria directorului, in stânga odaia 
de așteptare pentru străini (parloar) și camera portarului. 
Fiindă de obiceiu pdrla încuiată, Intrarea in edificiu se 
pgte face numai avisândă prin soneria electrică, aplicată 
in stâlpulă dreptă ală ușei, pre portară. In galeria său 
coridorulă longitudinală, despărțita de vestibulă, pentru 
încunjurarea curentului de aeră, prin uși automate, se 
află in drâpta 3 odăi menite pentru îngrijirea eleveloră 
bolnave din internată, o sală mare pentru gimnastică și 
eserciții de musică și o cameră pentru personalulă aju- 
tătoră ală internatului, in stânga ună refectoriu (sofrage- 
rie) pentru 60—70 persdne, o cameră pentru personalulă 
ajulătoră, bucătăria întocmită cu cele trebuincidse și o 
cameră spațidsă cu putini de tinichea pentru scăldată. 
Bucătăria și cele ce aparțină ei, fiindă așetjate In partea 
estremă a aripei, au intrare separată, astfelă că perso- 
nalulu bucătăriei nu comunică deadreptulă cu părțile re-

FOILETONU.
(io

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

III.
Fiametta

Romualdinii erau un ordină monahie fundat de sfân- 
tulă Romuald, la începutul secuiului XI, in Insula Sf. 
Clement, in golfulă Veneției. Și adi se potă vede acolo 
rămășițele schinului pe care-I zidise îritemeiătorulă. Ordi 
nulă insă și-a schimbat numele cam 50 de ani după e- 
venimentele pe cari le poveslimă și luă numele mănăs
tirei principale din văile Apeninului.

Ecă cum. din secululă ală XVl-iea Romualdinii s’au 
chemat Camaldoli său Carnal.Inii.

Părintele Jacopo, unulă din călugării mănăstirei 
din Insula Sf. Clement, era populară in Veneția unde 
se bucura d’ună nume mare de evlaviosă.

Salvator avusese de multe ori prilegiu să-lu vaijă 
la mănăstire când ducea pește a'olo.

Așa der bgtrânulă se puse intr'o luntre de pescari 
și porni spre Insula Sf. Clementă.

Cum află călugărulă Jacopo, că Salvator vră sâ-i 
vorbâscă, se cobori iute în camera unde se primeau 
streinii.

— A! d-ta ești, Salvator! ai adusă pește? îi «țise 
călugărulă veselă.

— Ba nu, părinte I ijise melancolică pescarulă 
dândă din cap, meseria mea de pescară s’a sfirșită, nu 

mai am putere.... Dâcă am indrăsnită sg viu la mănăs
tire, tată, am venită să te rogă sg mg spovedescl.

— Te pripesc! ?.... Și ceea ce ai sg-ml spui este 
tare seriosă ? întreba călugărulă fâcendu-se seriosă.

— Tocmai cum <J*CL părinte; da, mg pripescă și... 
este seriosă I răspunse Salvator.

— Decă este așa, sunt gata sg te ascultă. Vino 
in capela mănăstirei ! c|ise călugărulă.

— Părinte, veiji în mine ună omă osindită la 
mdrte! ijise Salvator după ce îngenunchiă la picidrele 
călugărului.

Călugărulă tresări.
— Ce spui, fiule? Nu cumva te-a lovită puterea 

judecătoriiloră lumesci? i|ise elă.
— Nu, părinte ! răspunse Salvator. — Dâcă moră, 

moră, nu fiindcă vre dreptatea omeniloră, ci fi ndcă așa 
vre ună patriciană.

— L’ai supărată cumplită ?
— Fiindă împinsă de chiar desperarea din pricina 

sărăciei, primisemă, pentru puțină aură, sg mg însărci- 
neză cu o faptă a iadului! răspunse Salvator.

— D-ta, Salvator?
— Da, părinte; însă când a fostă sg facă aceea 

ce mg legasemă sg facă, mi s’a înduioșată inima.
— Și ai dată banii înapoi ?
— Mi i-a furata.
— Averea câștigată rău nu folosesce nici odată! 

<}ise călugărulă.
— Eu vreau sg-țl spună numele omului care rre 

să pue mâne să mg omdre pentru ca sg lă predai intr’o 
cji dreptății Senatului, după ce te voiu învăța cum.

— Fiiule, dâc’ai venită pentru asta, nu potă să te 
ascultă ca duhovnică.

— Pentru ce, părinte?
— Findă că n’așl fi liberă sg destăinuescă vre

odată cuiva numele pe care vrâi să mi-lă încredințezi. 
Nu scii d-ta, că secretata mărt risita se îngrdpă în inima 
unui duhovnică ca intr’ună mormântă?

— Și nu mă potă încredința omului ?
— Și chiar călugărului! <j'se călugărulă Jacopo. 

— Vino în chilia mea.
Steteră amendoi multă vreme închiși în chiliă. Pes

carulă Salvator vorbea fdrte încetă, putemă ijice că-șl 
lipise gura de urechea călugărului.

Sfirși (jicăndu’i:
— Așa dgr, părinte, potă spera că la nevoe ai să 

deslăinuescl celoră in dreptă tată ce țl-am încredințată?
— Iți lăgăduescă I — d'se călugărulă puindă mâna 

drâptă pe pieptă. — Dâr n’ar fi mai bine sg previi 
crima fugindă de ucigașă? Rgmăi aci... voiu dobândi 
dula sfăntulă nostru slariță voia să stai in mănăstire 
unde vei pută fi de folosă.

— Nu, părinteI răspunse bâtrânulă. — Vieța mei 
nu merită să fie ferită. Acelă care mă va scăpa de ea 
ml-ar face ună bine: fiindă că dâcă gâdele meu nu-ml 
ârtă crima pe care am retușată s’o făptuescă, eu nu 
potă să mă iertă fiindă că am primită aură. Lasă 
dâr, părinte, să mi se implinâscă ursita.

Călugărulă nu mai stărui.
Bătrânulă se puse în genunchi și după ce-șl iâctț 

cruce:
— Binecuvintâză-mă, părinte, t|iae elă, 
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servate școlei și internatului, decâtă numai cu sofrageria 
și cu odaea de scaldă. Pe de altă parte odăile pentru 
Îngrijirea ,bolnaveloră suntă așeȚate în cealaltă aripă, 
unde elevele sănătOse, afară de căteva Ore de gimnastică 
și de eserciții de musică, nu comunică, intenționându-se 
ca prin aceslă întocmire să se încungiure câtă numai se 
pOte eventualitatea unei infectări a eleveloră sănătOse, 
âr baia, care stă în legătură cu cazanele cu apă ferbinte 
din bucătăriă, are de scopă a oferi fie-cărei eleve, celă 
puțină odată în fie-care lună, putința unei temeinice cu
rățiri trupesc!.

In fața vestibulului se află spațidsele, luminOsele și 
comodele scări de pâtră, cari în 2 brațe conducă în eta- 
giulă I. Dreptă înainte, la capăiulă scării, se atlă o sală 
mare de 62'56 ma, in care petrecă elevele interne in 
timpulă de recreare, va se Țică când nu suntă ocupate 
cu lecțiile în classe, său cănd nu potă petrece in aeră 
liberă în grădină. In anti-camera acestei săli suntă așe
zate cuierele, de cari tăie elevele ișl atârnă obiectele de 
garderobă, de cari nu au trebuință în classe. In drâpta 
dela scară se află, de o parte și de alta a aripei, cele 4 
classe ale șeOlei civile, avândă al. I. 39 13 ma, a 11-a 
30 10 ma, a 111-a 26'85 ma, a IV-a 24 07 ma, întocmite 
pentru căte 30, 25, 20 și 18 eleve, astfelă că pe fie-care 
ele'ă vine celă puțină ună spațiu de 1'2 ma. In stânga 
scărei, se atlă In partea dinainte a aripei, locuința di- 
rectOrei internatului, âr in fața acesteia o cameră dispo
nibilă pentru trebuințe de 'ale internatului și 2 classe, 
date, pănă la altă disposiție, de comitetulă Associațiunei 
In folosirea școlei elementare a reuniunei femeiloră ro
mâne din locă.

O nouă scară de petră duce in etagiulă ală II lea, 
unde in fața scărei se află sala cea mare de 99’14 ma, 
pentru esamene, pentru desemnă, lucru de mână și e- 
serciții de musică, âr in drâpta 4 și in stânga 3 camere 
spațiOse, întocmite ca dormitorii pentru 60 eleve interne. 
Totă câte două camere stau în legătură una cu alta, 
dăr fiecare are și intrarea sa separată dinspre coridorulă 
acoperită cu boltă de zidă și purtată de astfelă de boltă. 
Și aceste odăi primescă tOtă lumina deadreptulă și aeră 
în deajunsă. Hărțile coridorului unde se află dormito- 
riile suntă despărțite de partea mijlocia prin uși auto
mate, astfelă ca și aici să se încunjure curentulă de 
aeră. In spațiulă astfelă închisă ală coridorului în drăpla 
și In stânga suntă așeȚate atâtea dulapuri, câte paturi 
suntă în dormitorii, servindă pentru păstrarea garde
robei eleveloră și fiindă fie-care provă4ută cu incu- 
ietOre.

Suirea din etagiulă ală ll-lea in podă se face totă 
pe scări de pâtră, fiindă podulă închisă cu ușă de feră, 
înțepenită în stâlpi de pătră, cu scopă de a oferi mai 
mare siguranță In eventualitatea unui incendiu.

Podulă servesce pentru trebuințele economatului și 
ca magazină pentru geamentane și alte lucruri neîntre
buințate de eleve âr pivnițele cele spațiOse, care se află 
aprăpe sub întregă parterulă suntă întocmite pentru păs
trarea de legumi și alte trebuincidse in bucătăria, pentru 
așe4area materialului de incăl4>ttk și pentru lucruri par
ticulare ale personalului și eleveloră de internată, âr 
două suntă întocmite în specială, una ca ghiețară, altă 
ca cuină de spălată rufe.

Fie-sare cameră din cele menite pentru invăță- 
mantă și internată e prove4ută cu ventilația, aplicată in 
ziduri avândă pentru incăl4ire cuptOre de tuciu, învălite 
In măntale, după sistemulă Meidinger din Viena, astfelă 
că temperatura se păte regula cu îngrijire.

Câtă pentru mobilară fnsemnămă următOrele: cla
sele suntă provăȚute cu tabli negri pe stative, cu ca

tedre de lemnă și cu bănci de sistemulă Lickroth-Gon- 
czy, întocmite pentru câte 3 eleve și avândă picioră de 
tuciu. Pulpitulă are tabla înclinată 1: 6, provă4ută și 
cu țiținl, astfelă că ușoră se păte ridica și slobodi în 
josă, âr locuia de șeȚută, separată pentru fiecare elevă, 
este astfelă întocmită încâtă, sculându-se eleva pentru a 
răspunde sâu a eși din bancă dela sine se dă îndârătă, 
făcândă locuia necesară, și ârășl dela sine se pune la 
locă, când eleva voesce să șâdă. In partea dinainte a 
pulpitului se află o scândurice orisonlală menită pentru 
așe4area călimărului și a condeeloră, înălțimea pulpite- 
loră și a bănciloră e de trei gradurl, după înălțimea în- 
tâmplătăre a eleveloră. In sala de recreațiă și în sala 
de desemnă și de lucrulă de mână suntă așeȚate mese cu 
tabla înclinată 1; 6, scaunele fără spate și cu spate și 
mici purtătăre pentru modelele de desemnă.

In dormitorii se află, distribuite pe spațiulă celă 
oferă cele 7 camere, 60 cavalete de feră, cu saltele de 
resorurl de sârmă galvanisată ficsate pe parcană de 
lemnă. Fiecare pată este însoțită de ună scăunelă cu 
mică dulăpioră pentru îmbrăcăminte și încălțăminte și 
de o cutiă de lemnă pentru păstrarea celoră trebuincidse 
la facerea toaletei. Pentru spălată e pusă în fiecare ca
meră ună aparată de tinichia, anume construită cu ună 
reservoar din care apa curge prin becuri și după între
buințare se adună intr’ună altă reservoar de tinichea 
pentru a fi apoi depărtată. (Va urma.)

O noutate geografică.
(Numiri române în țira Patagoniloru.)

Ori și cine a au4ită de America, ori și cine scie 
că țâra cea mai dinspre mia4a*4i a Americei se numesce 
Patagonia, o țâră mai multă pustiă, dâr și puținii locui
tori ce are suntă ămeni sălbatici.

Ori și cine, care a învățată puțină geografia, mai 
scie că Patagonia este stăpânită de republica argentină 
care vine mai spre miâ4ă-n0pte și care are de capitală 
orașulă Buenos-Ayres. La vârfulă de miâ4ă-4i al 1 Pa- 
tagoniei se află o insulă mare cu altele mai mici împre
jură și cari tote împreună pOrtă'numele de Țdra de focă, 
care țâră de focă are capitală Oshovia, ună orașă mică. 
Țâra de focă este forte puțină cunoscută chiar în diua 
de astă4l; de aceea guvernulă din Baenos-Ayres trimite 
din când în când câte ună omă învățată din Țâra fo
cului ca să o studieze și prin părțile pe unde nu e cu
noscută. Ei bine, unulă din invățații trimiși de repu
blica argentină în Țâra focului este și d-lă ingineră J. 
Popper, care după ce șl-a petrecută mai multă timpă 
stidiândă acea țâră sălbatică, s’a intorsă ia Buenos-Ayres, 
unde, după ce șl-a dată sâma despre cele ce a descope
rită, apoi la 5 Martie, anulă acesta, a ținută și o confe
rință în fața unui publică fOrte numărosă care a fostă 
prea încântată de descoperirile d-sale. Cu acâstă ocasiă 
d-lă J. Popper a făcută cunoscută persOneloră cari îlă 
ascultau că în Țâra de focă se află munți, riurl, capurl, 
etc., purtândă nume românești. Astfelă se află ună 
șiră de munți numită Carmen Sylva, ună rîu de ase
menea numită Carmen Sylva-, ună ală doilea rîu este 
numită Ureche, ună ală treilea Rosetti, ună capă e nu
mită Punta, Sinaia etc. Este de mirare pentru orl-cine 
sâ se întâlnâscă cu numiri românesc! într’o țâră cu to- 
tulă streină Româniloră din tote timpurile, dâr pentru 
noi Românii acâsta nu ne causâză o simplă mirare, ci 
și o mulțumire suflelâscă provenită din dragostea nOstră 
de patrie.

In adevără, cititorii noștri sciu că Carmen Silva 
este numele ce pdrtă Maiestatea Sa Elisabeta, Regina 

României, când compune cărți; Ureche este numele d. 
V. A. Ureche, prolesoră la facultatea de literejdin Bu
curești și fostă ministru ală scdleloră; Rosetti este nu
mele marelui cetățână română C. A. Rosetti, care a re- 
pausată în Aprilie 1885; Sinaia este cunoscută de ori
cine că este o localitate în România, unde se află și 
reședința de viră a Curții române.

Ori și cine ar vrea sâ scie mai multă despre Țâra 
de focă n’are decâtă sâ cumpere conferința d-lui J. 
Popper tradusă în Iranțuzesce de d. G. Lamarchaud, cu 
care ocasiă va face cunoscință cu multe lucruri inte
resante.

Acum întrebarea este, cum se tace că d-lă ingineră 
J. Popper a dată numiri românești în acea regiune așa 
de depărtată de Români? £tă cum : d-lă J. Popper este 
născută In București, unde șl-a făcută primele studii; 
elă trebue sâ fie Ovreu, căci am cunoscută mai multe 
familii Popper la București, dâr iote ovreiescl. Vedeți, 
Ovreiu ca d-lă ingineră J. Popper fugă din România și 
In locuia loru ne năvălescă perciunații fără nici o me- 
seriă, fără nici ună capitală, fără nici o specialitate, în 
sfârșită fără nici o ocupația onestă, cari vină sâ stOrcă și sâ 
valeme pe Români și chiar pe Ovreii cei buni și folo
sitori țârei. Altădată mai multă. — E. B. (Din „Lum, 
P- toți.)** _________

înștiințare.
Firma ‘Arieșana, Institutu de credită pi economii 

societate pe acțiuni în Turda' s’a improtocolată în șe
dința Tribunalului regiu din Turda ținută In 15 Iulie 
1887, prin urmare subscrisa direcțiune are onâre a aduce 
la cunoștința onoratului publică, că societatea ^I-a înce
pută activitatea cu 4iua de a4L

Direcțiunea Institutului de credită și economii, so
cietate pe acții, .Arieșiana'*)

Turda, 16 Iulie 1887. D. St. Șuluțiu
directoră esecutivă.

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

CONSTANTINOPOLtT, 24 Iulie. —De mai 
multe <Ș.ile se face ună schimbă de idei între 
P6rtă și între ambasadorii din Berlină, Viena, 
Roma și Londra, spre a putâ aduce pe Francia 
și Rusia la o înțelegere în privința alegerii prin
țului Bulgariei.

DUBLIN, 24 Iulie. — In ședința de erî a 
consiliului secretă s’a proclamată starea de asediu 
asupra comitateloră Corle, Kerry, Limerick și 
Clare.

DIVERSE.
Monstru. — Femeea Lina, soția lui Radu Ilie de 

pe strada Popa Nicolae Nr. 5 In București, a născută ună 
copilă de sexă femenină avândă gura rotundă și mică 
de totă, forma capului ca ală unei pisici, cu 4 ochi, 
dintre cari doi acoperițl de o peliță subțire, cu nasulă 
turtită, creștetulă capului mOle ca ună burete și cu douâ 
gloduri ca nisce eOrne și plânsulă ca guițatulă porcului. 
Copilulă și mumairăescă și elă a șijfostă botezată deja.

♦) Acâstă înștiințare s’a Intăr4iată din cause nea- 
târnătOre de noi. Red.
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Călugărulă puse mânile pe capulă pescarului.
— Du-te în pace acum! îi 4|se-
Salvator nu apucă s’ajungă la Lido și fu omorită.
A doua 4i de diminâță pescarii îlă găsiră înjun

ghiată in fundulă luntrii cu care se întorsese.

IV.
Schitulu feteloru nobile.

Șâptespre4ece ani au trecută de când s’au întâm
plată cele ce spuseserămă în capitolulă trecută.

Acum e fierbere mare in schitulă Feteloră nobile, 
care’i clădită pe uscată, intr’ună ținută încântăloră, la 
porțile Padovei.

Au trecută mai multe ceasuri de când Escelența 
Sa podestatulă vorbesce cu maica starița

— Care păte fi causa că ședă așa de multă de 
vorbă ?

Astfelă se intrâbă pensionarele adunate în schiță 
în câsnlă recreației. Și capetele tinere s’aprindă. Ișl 
închipuescă mii de lucruri, și le șoptescă la ureche, cu 
tătă regula care oprește d’a se vorbi încetă. Fetele să 
siringă și șl suflă una alteia cu tăie păzilărele și suro
rile caii pe totă minutulă împrăștia grupurile 4lcSndQ :

— Plimbați-vâ, domnișdreloră.
De giaba! Grupurile se spargă aci pentru ca sâ se 

; singă iar mai dincolo.
N’avemă ce face, dâr trebue s’o spunemă: disci

plina în schiță nu prea era aspră, și bietele surorile 
acestea, ca unele ce nu erau încă călugărite, n’ar fi cu
tez tă să se pOrte rău cu nisce fete tinere, cari erau 

tote din cele dinteiu familii din Veneția. Ș’apoi cele 
mai multe nu erau copilițe și’șl isprăveau numai edu
cația pe care o începuse în familie.

Clopotulă, care chema pe eleve în clase bătuse și 
schitulă se golise fără ca curiositatea feteloră nobile să 
fiă satisfăcută și fără ca nici una să fi putută afla ce 
se petrecea la starița.

Noi Insă vomă putâ sci.
Mai înfâiu podestatulă nu este altcineva deiâtă că- 

pitanulă Martinengo, pe care 1’amă vă4ută într’o 4< tre- 
cândă așa de trufașă printre grupurile populare adunate 
pe piața sf. Marcu.

Căpitanulă Batista Martinengo, care a4l a ajunsă 
podesfală ală Padovei, este acum unulă din personagiele 
cele mai însemnate ale Serenisimei Republici. Senatulă 
l’a însărcinată să spună ceva stariței schitului Feteloră 
nobile unde trăia Veneția.

Amă mai spusă că schitulă se găsesce în guverna- 
mentulă podestatului și numai din pricina asta a dele
gată Senatulă pe contele Martinengo pe lângă Superiora.

Starița, prin familia ei și prin postulă unde a inăl- 
țat’o încrederea guvernului, se scie egala podestatului. 
Așa că ea nu se feresce d’a discuta cu aprindere mare 
comunicările pe cari Martinengo i ll-a făcută în numele 
Senatului.

Mesagiulă adusă de podeslată este negreșită de o 
natură fOrte gravă, fiindcă dOmna starița, care’i vestită 
pentru blândețe și bunătate, acum este fOrte întăritată.

In clipa când intrămă noi în salonulă unde a pri
mită pe podestatulă, discuția care ajunse la sfirșită, și 

starița, sculându-se ca sâ dea concediu podestatului 
îi 4'ce:

— De prisosă sâ mai stărui, domnule conte, da
toria mea mă oprește cu desăvârșire d’a adera la pro
punerile d-tale.

Vorbele acestea fuseseră 4>se intr’ună tonă secă, 
care ar fi trebuită să curme îndată convorbirea. Podes
tatulă însă <J’se forte curtenitoră.

— Mă iartă, dOmnă; d-ta vorbești de datoria d-tale, 
insă datoria mea este d’a-ți spune conclusiile mele mai 
nainte d’a te părăsi.

— Te ascultă 1 (Jise superiora cu mândriă.
Totuși se puse pe ună scaună ca să asculte ce 

mai avea de spusă podestatulă.
— DOmnă — 4'se Martinengo tnclinându-se — am 

onOrea a-țl declara încă odată, că am venită aci, nu nu
mai ea podestată ală guvernului Padovei, în jurisdicți- 
unea căruia se găsesce schitulă acesta, dâr ca delegată 
ală senatului, ale cărui ordine le aducă. Senatulă a ho- 
tărîtă că epitropisita stalului, Veneția, fiica Adriaticei, a 
stată destulă vreme în schitulă Feteloră nobile și că 
trebue să iasă pentru ca să se mărite cu acela pe care 
senatulă l’a alesă dintre membrii patriciatului nostru ve- 
nețiană.

— încă odată, domnule, îți spună — 4ise supe
riora — că Veneția ml-a declarată mie, muma sa în 
Domnulă, că nu vrâ să părăsâscă schitulă acesta, și că 
nici odată nu va ave altă soță decâtă pe Isusă Hhristosă. 
Nu cumva prelin4I să-i violente4l voința?

__________ (Ya urma.).._
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OnrauJA t* burau de VIbuu Bursa de Buciirescl.
din 23 Iuliu st. n. 1887.

Reuti de sură 6’/, . . . 101 06
RenU de hirtiâ 5“/, . . 87.46 
[mprumutulă ciiloră ferate

ungare........................... 151.40
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostă ung.
(1-ma em isiune) ... 97 60

Amortisarea datoriei cli- 
lorfi ferate de ostă ung. 
(2-a emiBiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . . 116 60 

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

oiișa.............................. 104 60
Bonuri cu cl. de {sortare 104 40 
Bonuri rurale transilvane 104 30

Bonuri croato-slavone . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vind ung............................100.26
Imprumutulă cu premiu

ung...................................... 124.20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 26 
Renta de h&rtiă austriacă 81 46 
Renta de arg. austr. . . 82 86
Renta de aură austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 137 10
Acțiunile băncel austro-

I ungare.........................  883 —
' Act. băncel de credită ung. 287.76 

Act. băncel de credită austr.282.30 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei .................6 93
Napoleon-d’orI .... 9.97

I Mărci 100 imp. germ. . . 61 95
Londra 10 Livres sterlinge 125 85

Cota oficială dela 10 Iulie st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 917a 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94Va 95—

» convert. (6°/0) 87— 871/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1031/, 104—

* >! >> (b°/o) • 88— 897.
» > urban (7°/0) . 1011/» 102—

. (6°/o) • 94— 947.
• . ’ (5°/o) • 861/, 87—

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovt)

din 25 luliu st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cuin[ 8 57 Vend. 8.61

Argint românesc . . . • 8.50 • 8 56

Napoleon-d’orI .... » 9.95 A 9 19

11.31 > 11.36

Imperial!..................... » 10.31 • 10.36

Galbeni......................... » 5 87 » 5.91

Scrisurile fonc. «Albina» 6«/o • ’ 100.— • 102.- -

* » 5°/o • „ 98.— 99.—
Ruble Rusesc! .... * 109.— • 110.—

Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

K

A V I S
Aducă la eunoscința onor, publici!, că am asortată com

pletă și din nou depositulă de stofe din milgazinulâ de haine 
bărbătesc!, Ulița Vămei Nr. 11, și mâ recomandă pentru con
fecționarea de totă felulă de haine bărbătesc!, cu prețurile cele 
mai eftine; la casă de trebuință furniseză pantalon! în timpă de 
8 6re, pantaloni și giletcă în 12 6re, costume întregi în 24 6re.

Pentru comande câtă mai numSrdse se r6gă:
Cu înaltă stimă

B. Schirarze,
Ulița Vămei Nr. 11.

8 
g

2—3

Se caută unu servitorii românu, care s6 scie și limba germană, pentru orchestra (musica) orășenâscă din loch.A se adresa la șefulu conducetoru alu orchestrei 
2_o Anton Brandner.

ABONAMENTE
la

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

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni....................................10 franci
„ ș6se luni.............................................. 20 ,,
„ ună ană .........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4Mersulu trenurilor!!
Valabilii dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia I’retlealii-ButJapesta și pe linia Teiiișil-Aradft-Biidapewta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesla Budapesta—IPredeald

BucurescI

Prideală (
(

Timișă

Brațovi
Feldiâra
Apatia
Auguslină 
Homorodă 
Hașfaleu

l
I

Bighlțdr* 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copia mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Criciunelă 
Teiișt 
Aiudă 
Vințulă de 
Uidra 
Caeerdea 
Ghiriiă 
Apahida 

Clipa 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriță 
Stana 
Huiedină
Ciuda 
Bucia
Hratca 
Vadă 
Meză-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veueția-OrăȘii

( 
(

susă

(

Oradla-mare
P. Lidâiy
Bioliok 
■■Oa-paita

Vie®* £

Troni Tren I TronS Trena 
d® nccelornt oronjliua omnlbub pernone 1

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

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

4.30

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

7.30
1.14

1.45

401
4.47
5 28
5 59

6 49
8 35
9 02
9.12
9 56

10 37
10.59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
451
5 28
5 56

Trenu 
de 

pernone
10.50

1.33
4.24
10.06
2.15

2.32

Trenu 
de 

perflone
6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15-
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19,

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagă
Vadă
Bratca
Buciu
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
G1 A, bău
Nedișu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vinfulă de st> 
Aiudă 
Teiuță 
Crăciunelti 
Biașă 
Micăsasa 
Copșa «ie 
Mediașă 
Elisabetopoie 
oigișora 
Hașfideu 
Homorod 
Augustină 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișă

Preăealn

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

«

Trenfi 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
de pers. 

_____

lfîoj — --- I
7.40 2.— 7.40

11.05 4.05 10.42
2 02 5.47 2.02
4.12 7.11 4.78
— — —
— — —

7.33 —
— 8.04 —
— — —

— —
— 8.58 _
— 9.28 —
— — —
— — —
— — —
_ — _

10.31 _
11.00 _ —
11 19 _ —
12 33 _ —

1.01 _ —
1 11 _ —
1 18 _ —
1.05 _ —
1.46 _ —
2 25 _ —
2 50 _ —
3.03 —
3.35 _ _
4.01 _
4.20 —
4.55 _ _
5.42 — —
6.01 — Ai
7.27 — —
8.08 — —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37 —
— .— 1.55
— 6.20 2.53
— 6.47 —

( — 11.30 3.28
9.35

Tipografia ALEXI Brașovă.

Trenă 
omnlbna

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.C9
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

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

Treiiiaiti- 1> cuta Budapesta-Aradd-'B'eiiișâ.

Tronfi Tre iii Trenă de Trenă de Trenă Trenă
ouinibna de pers. persânc persâne de per.sdne omnJbn,

Teiiișft 11.24 3.00 Viena 11.10 12.10
Ălba-Iulia 11.59 — 3.by Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22

S« <0nok 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Aradft 4 30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 t- 6.35 Gyoro’’ 5 07 6.38 —
Braniciea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I «pova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 ( 9 7.37 —
Zatu 4 25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 __
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.-8 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniciea 9 19 10.17 ___
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 — -
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeiia 'Piski 10.35 11 07 —
Arad ii 8 42 9.17 '2.31 O'ăștiă 11.11 11.37 —
Szelnok — 2 32 4 5° Șîbotă 11.43 12.— —
„ , 'I — — 5.12 v mțu.ă de josă 12 18 12.29
JHlMlapCMt K. _ - 1 8.20 1 Albo-Iulia 12 36 12.46 __
Viena — 6.05 | IPeiușăt . 1 29 1.41 —

Arudft -’K’itMlșdrc SSsjserîîtn (Piski I Fetroșenl

Trt-Lfi 'lienâ dc T'rrou Trenă de Trerfi TrenfioiaUbtr pc»rc6a* mixt penâne ocut'hnt mixt

Aradâ 6.48 6.05 SS.wiorSs 2.4;
Araduiă nou o 19 — 6.33 S'reiu — __ 3.25
Nâraeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 416
Viaga 7. i <i — 7.29 Piu — — 5.11
Orczifalva 7.47 __ 7.55 Cri vad ia Li—’ __ 5.58
Merczifalva — — — Banița — — P4
fi’BwtityArai 9.02 — 9,08 S!'etiî'®șent — — 7 12,

T Irulțid-riA-.4 ra<! ft Fetroșent—Simerla (''isk

Trsi.fi 'ia Trenă de Trend Trenă ’ITcnă
pei-jAna p era Ane oninlbnu de pers. aninibaa mlx t

Tlmișdra 1 6.25 5.00 Petrosenl 6.10
Merczifalva | — — — Banița — — 6.53
Orczifalva | 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui __ — 8.20
Nâroeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Araduiă nou 9.11 8 01 9 52
Aradft 9.27 — 8.17 — — 10'31

)

Trsi.fi

