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Brașovu, 14 Iulie 1887.
Nu de multă amu comunicata cetitorilor!! 

noștri polemica ce s’a încinsă între „Politik" 
din Praga și între „Pester LloycP, din causă 
că pressa cehă fără deosebire de partidă accen
tuezi necontenită solidaritatea Celiilorfi cu cei
lalți Slavi.

Se înțelege că fdiei tiszaiste nu-i convine 
nicidecum acostă solidaritate, căci după programa 
guvernului ungurescă slavismulu trebue să fiă 
dușmanu instituțiuniloru actuale ale statului de 
dincdce de Laitha, ai cărui conducători nu voră 
să scie decâtă numai de o solidaritate a liege- 
moniștiloru maghiari, £r câtă pentru diferitele 
popdre slave, lucrezi după vechia devisă abso- 
lutistică : divide et impera.

E naturalii că. pe când cei din Budapesta 
vis^ză 4i Ș’ n6pte totă numai de amalgamare, 
de asimilare și de contopire a diferiteloră po- 
p6re în cazanulu maghiarismului, pe atunci ei 
se arată f6rte îngrijați de câte ori e vorba, de a 
se strînge mai tare legătura între diferitele ele
mente slave. Deosebirea între tendințele de amal
gamare ale Unguriloru și între aspirațiunile de 
solidaritate ale Slaviloră este mare, mai alesă 
decă vomă avă în vedere, că cele dinteiu suntă 
din punctă de vedere ală libertății și ală mora
lității neiertate și imorale, pe când cele din urmă 
păru fdrte naturale.

Nu mai trebue să spunemu, că și noi lup- 
tămu contra tendințeloru de amalgamare ale 
Maghiariloru d6r, deși pretindemă dela ei ca să 
respecte individualitatea ndstră națională, precum 
și pe a celorlalte popdre, nu putemti merge așa 
departe ca să le ceremu totodată să sprijinăscă 
stăruințele de unire între diferitele elemente slave.

Dăr alta este a sprijini aceste stăruințe și 
6răși cu totulu alta este a le combate în modă 
demonstrativă. A le sprijini , recundscemu și 
noi că n’ar fi lucru politicii pentru Maghiari; că 
le combată însă în modîi atâtă de înverșunată 
chiar și pe tăremulu religionară, ni se pare că 
e unu lucru totă atâtu de nepolitică.

Este faptă necontestabilu, că slavismulu în 
monarchia acăsta s’a deșteptată puternică și că 
mai multă seu mai puțină diferitele elemente 
slave au consciința unui interesă comună ce ’i 
lăgă cu lumea slavă.

Dăcă dăr Ungurii sciindă acesta strigă me
reu în contra slavismului și atacă mereu aci pe 
unii, aei pe alții, comită o mare greșală politică, 
pentru că prin acesta târnă numai oleiu pe focă 
și promoveză indirectă nisuințele de unire ale 
Slaviloră.

In timpulă din urmă întrega lume slavă 
catolică este agitată de idea întroducerei litur
ghiei slave în biserică. Scimă că Curia romană 
a dată voiă locuitoriloră catolici din Muntenegru 
de a se folosi de liturghia slavă după ritulă 
romană, însă cu litere glagolitice, 6r nu ci- 
rilice.

Abstrăgândă de deosebirea dintre ritulă ro
mană și ritulă grecă, măsura memorată mai are 
prin urmare de scopă de a susțină deosebirea 
și în modulă de scriere. Se dice, ce e dreptă, 
că în modă escepțională li s’ar fi concesă Cer- 
nagorțiloră și folosirea literiloră cirilice. Destulă 
însă că nici una nici alta nu corespunde pe de
plină aspirațiuniloră slavice, cari au de scopă, 
c? și aci în monarhiă să se Introducă la Ceho- 
SlavI, Sloveni și Croați liturghia în vechia limbă 
slavă cu ritulă grecescu și cu literile cirilice, pen
tru ca astfelu se se stabilăscă o unitate de cul
tură între națiunile slave.

Acâstă limbă bisericescă slavă, folosită de 
lumea cea mare pravoslavă, s’a folosită deja în 
vechime și la Slavii din monarhiă și numai cu 
timpulă a fostă înlăturată de latinismu și de pro- 
testantismă. Tendința de a o rehabilita în bi

serică n’are altă scopă, decâtu acela de a crea 
o legătură națională bisericdscă între toți Slavii, 
fără deosebire de confesiune.

P6te să aibă Ungurii motive politice destul 
de grave de a nu dori acesta, dăr nu credemă 
că le va folosi ceva, decă foi ca „Pester Lloyd,“ 
care de altmintrelea sciu să fiă de totă intercon- 
fesionale când e vorba de măsurile despotice ale 
frațiloră Tisza-Trefort, iau în batjocură stăruin
țele Slaviloră pentru restabilirea vechei liturghii 
slave și se declară ca partisane înfocate ale 
deosebiriloră etnice și de idiomuri între popârele 
slave.

E caracteristică cum aceiași omeni, cari la 
noi acasă strigă mereu contra separatismului când 
e vorba de. a ne face pe toți Unguri, devină 
deodată cei mai mari apărători ai separatismului 
și ai deosebiriloră etnice când e vorba de soli
daritatea Slaviloră.

O politică mai întortochiată decâtă acâsta 
nici că se pâte și Slavii le potă fi mulțămitori 
Unguriloru pentru esemplele și încuragiările ce 
li le dau. Sic cos non vobis!

Aliatulu României în resboiulu vainalu.
Sub acestă titlu >Neue Freie Bresse“ scrie ună 

arliculă in care 4ice> că Germania intrebuințeză Iote 
mijlăeele ca să tragă folăse din răsboiulă vamală aus- 
tro-ungaro-română și să cucerăscă piața română, care 
pănă acum a fostă mai multă ocupată de călră Austro 
Ungaria. Ună însemnată sprijină pentru România în 
acestă răsboiu vamală este înlesnirea desfacerei cereale- 
Ioră române și guvernulă română a începută deja nego
cieri in acestă privință. Pe de o parte se dice, că elă 
voiesce să încheie cu compania Fraissinet din Marsila 
ună arangiamentă pentru înființarea unui serviciu română 
de navigațiune pe Dunărea de josă. Pe de altă parte 
este insă vorba d’a se stabili o legătură regulată intre 
România și porturile germane de'a nordă.

Ba „Kolnische Zeitung“ asigură că guvernulă ro
mână va da o subvențiune din partea statului pentru o 
asemenea joncțiune de apă, și observă că Germanii au 
celă mai mare interesă să devină stăpâni pe piața ro
mână care, altfelă, ar servi interesele franco-ruse. De 
Austro Ungaria nu se face nici o mențiune in cȘiarula 
prusiană. Der nu mai încape nici o îndoială că ună a- 
semenea proiectă de navigațiune este îndreptată in prima 
liniă contra intereseloră tnonarchiei austro-ungare, cțiee 
>Neue Freie Presse,“ care nu speră că in anulă asesta 
se va încheia convenția comercială.

Celu mai mare filosofii „maghiară11 s’a ivit!
Filosofulu trăesce în Zombor și patria sa îlă scie 

onora multă. E diurnistă, scriitoră cu (Jiua la judecă- 
toriă. Cu tăie astea a pătrunsă pănă la elă jscirea, că 
societatea filosofică din Berlină a publicată ună premiu 
pentru cea mai bună lucrare despre: .Filosofia și însem
nătatea metodei dialectice a lui Hegel«, și scrise ună opă 
—așa raporteză o foiă din Pesta—de 280 cole țvor fi pagine. 
er nu cole) și obținu premiulă. Juriulă compusă din Lasson, 
Frederichs și Michelet a desemnată lucrarea filosofului 
„maghiară11 ea cea mai însemnată și a declarată: „So
cietatea filosofică îșî pote socoti ca o onOre, că a dată 
pricină la acăstă lucrare.11

Asupra acestui evenimente foile din Pesta și-au 
eșilă din sărite și mai tote scriu aceleași vorbe: „Ăsta’i 
primulă casă, că unu „Maghiarii*  a obținută premiulă 
asupra filosofiloră g rmanl“. Și ele strigă: Hosanah! Celă 
mai mare filosofă a'ă „Maghiariei11 s'a ivită!

Cum se chiamă filosofulă? intrăbă cetitorii noștri 
neliniștiți. Cum s6 se cheme ? Etnografulă celă mare 
ală „Maghiariei*  se chiamă Hundsdorfer (Hunfalvy); 
Stalisticulă celă mare ală „Maghiariei» se chiamă Klette 
(Keleti); Marele căletoră orientală ală „Maghiariei11 se 
chiamă Bamberger (Vambery); Marele pictoră alu »Ma- 
ghiariei* se chiamă Lieb (Munkacsy); Marele poelă de 
comedii ală „Maghiariei11 se chiamă Alfred Dux (Doczy) 
etc. etc. Cum se p6te chiăma marele filosofă ală »Ma- 

ghiariei„? Se chiamă Eugen Schmitt. Ne vomă pomen 
că peste vr’o trei săptămâni se va chiăma: Kovacs.

Vorba e, unde e Maghiaria și unde suntă învățații 
neaoși Maghiari ? Ori ce căutare ar fi e muncă za
darnică.

SOIRILE DILEL
Ministrulă de instrucțiune ungurescă, vătjendă că 

cu tote datoriile ce le-a făcută în resortulu său totă nu-i 
ajungă banii ca să întrețină școlele ungurescl, șî-a luată 
refugiulă la altă mijlocă de a mai scâte bani de chel
tuială. A publicată în Mia oficială o ordinațiune, care 
sporesce cu 6 fl. taxa școlară de îmatriculare la gimnasiele 
ungurești întreținute de stată și din fondulă de studii, 
eu începere din anulă 1887/88, în Pesta dela 24 la 30 
fl. și în provincia dela 18 la 24 fl.

Ministrulă ungurescă de culte și instrucțiune a nu
mită inspectori ai școleloră confesionale pe 1887/8: pe 
direetoruiă superioră ală districtului de studii Sibiiu, 
losit Elis 'her, pentru gimnasiulă superioră și șcăla reală 
inferidră gr. or din Brașovu, pentru gimnasiulă inferioră 
gr. or. din Bradă, pentru gimnasiele superiore ev. ref. 
din Oderheiulă-secuescu și Oreștiă, pentru gimnasiulă in
ferioră ev. ref. din Sepsi-St. Georgi, pentru gimnasiulă 
superioră ev. conf. augsb. din Sibiiu, Brașovu, Bistrița, 
Mediașă și Sighișira, pentru gimnasiele inferidre 'ev. 
conf. aug»b. din Șebișu și Tleghinulă săsescă, pentru 
școla reală inferioră ev. conf. augsb. din Brașovu, apoi 
pentru gimnasiulă inferioră unitară din Cristurulă se- 
cuescă; pe direetoruiă superioră ală districtului de studii 
Clușiu, Alexandru Pali, pentru gimnasiele superidre ev. 
ref. din Clușiu, Tergu-Mureșului, Aiudă și Zelău, apoi 
pentru gimnasiulă superioră unitară din Clușiu.

—x—
Maiestatea Sa monarckulă a acordată, ca cei ce 

suntă datori a face servițiu militară în gldte și aparțină 
secfeloră religiose a Minorițiloră și Karaițiloră in Galiția, 
precum și a Lipoveniloră din Bucovina, afară de cei, 
cari dela 1869 au trecută la aceste secte său au emi
grată de curendă s'au cari voră emigra în urmă, său 
cari voră trece la acele secte, în casă când ară fi che
mați să facă servițiu de glote și ar da petiții în privința 
acesta, să nu fiă întrebuințați cu arma, ci numai la alte 
serviții pentru scopuri militare.

—x—
Ministrulă ungurescă de finanțe a stabilită pentru 

luna Augustă 1887, ea in cașuri, în care la plăți de 
vămuri și taxe secundare, apoi la asigurări de vămuri 
se intrebuințeză în locă de aură monede de argintă, are 
să se ia dela plătitori ună agio de 26 procente în argintă, 
adecă cu l/3 procentă mai puțină decâtă în luna cu
rentă Iulie.

—x—
Princesa de Hohenzollern, mama Regelui României, 

va sosi în Augustă la eastelulă Peleșă dela Sinaia, unde 
va petrece o lună de dile.

—x—
Colecțiunea epigrafică a museului de antichități din 

București s’a înavuțită cjtlele acestea cu 15 petre cu in- 
scripțiuoi latine dintre anii 1580—1640 descoperite la 
Cotnari, din jud. lași, de d. Gr. G. Toeilescu, directorii 
aiă museului și profesoră la Universitate.

—x—
Curia papală a concesă Muntenegreniloră catolici, 

să întrebuințeze limba loră națională ca limbă liturgică 
in biserică cu restricțiunea, ca să nu se folosăscă limba 
cea veche slavonă, în care să ține liturgia în biserica 
ortodoxă. Asemenea nu este permisă a se folosi în căr
țile bisericescl catolice alfabetulă cirilică ci acelă gla- 
golitică.

Munții apuseni, 2 Iulie 1887*).
In Munții apuseni se pară a se îmulți literații ca 

ciupercile, căci din nici o parte a țării nu s'au publicată 
in timpulă din urmă atâtea corespondențe ca de aici și

întârziată din causa îmbuldelei materiei. Red*  
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despre simpla alegere de deputata din Abrudă s'au scrisă 
până acuma nu mai puțină ca trei corespondențe.

Deci ar fi rămasa treba la arlielii scriși de Castor 
In Nr. 134 ala «Tribunei» și de Polux in Nr. 132 ala 
«Gazetei» ar fi fosta bine căci acești articull suntă scriși 
In unfi moda destula de obiectiva și arată destula de 
bine și destula de drepta starea adevărată a deeurgerei 
alegerei de deputata.

Dăr posnașiula de .Moța» a trebuita să-și vîre na- 
sula și in acăstă afacere publicândă in Nr. 135 ala
• Tribunei» una articula, cu tote că e cunoscută, că
• Moțuia» in scrierea de arlielii nu are norocă.

In Munții apuseni esistă o clică, a cărei membrii, 
după principiulă o mână spală pe cealaltă, se laudă pe 
sine reciprocă și cine cetesce arlicululă ,Moțului“ și cu 
nosce relațiunile de pe aici se convinge îndată, că acela 
articula este scrisa după dorința elicei.

Când Insă cineva voiesce să scrie în publică des
pre ună actă publică națională, când densulă voiesce a 
da pe unii stimei, er pe alții disprețului publică, atunci 
trebue mai nainte de t6te să se desbrace de înclinări 
personale, trebue să fiă dreptă și veridică ca sfințenia 
causei, căci altcum lăudăndă pe unii, cari nu merită, 
disgustă pe cei bravi, pericliteză acțiunea viitore, pro
duce demoralisare.

Din aceste motive mă vădă moralmente consfrinsă 
a face observările cuvenite la articlulă «Moțului» din 
Nr. 135 ală .Tribunei».

Carolă Henzel din Roșia, celă lăudată de „Moțulă". 
n’a făcuta altceva, decâta că a stată sub tota decursulă 
alegerei ascunsă (!) Acesta omă a fostă promisă, precum 
suntă informată, unei partide, că va vota cu densa și 
verosimulă din acestă motivă a venită la Abrudă.

Nu este «Sre ridiculă de a veni dela Roșia la A- 
bruda spe a te ascunde? și nu a putută afla densulă 
— dăcă nu a simțită in sine acea tăriă de caracteră 
de a denega publice, ca alții, participarea la alegeri — 
In Roșia vre-o cocină seu grajdă spre a se ascunde? 
Nu este 6re supremulă gradă ală ridiculo-ității de a face 
din ună astfeliu de omă erou națională ?

Jurcheșiu este ună simplu vigilă ori economă de 
baiă cu-o stare materială binișoră slabă și prin urmare 
acestă omă, chiară decă ar avea capacitatea de a ține 
dicții, precum afirmă „Moțulă» nu are nici pe departe 
autoritatea de ași pută impune voința sa altora.

A fost deci daună de a detiage pentru premărirea 
acestui omă altora meritulă, care în prima liniă se cu
vine preotului din Coma, George Ghendelu, apoi fiesce- 
cărui Cornariu cu dreptă de votă, căci prin aceea, că 
au ascultată de sfatulă bună ală preotului loră, au do
vedită Cornarii bunăvoință și maturitate politică.

Afirmațiunea .Moțului", cumcă căderea lui Be- 
nitzky este de a se atribui advocatului Filipă este ună 
mare neadevără. Advocatulă Filipă dintre cei doi con- 
curențl nu a dorită căderea lui Benitzky ci a lui Boer. 
„Moțulă» s’ar fi putută ușoră convinge că advocatulă 
Filipă n’a dorită căderea lui Benitzky din aceea, că 
dănsulă atâtă în Zilele premergătâre alegerei câtă și în 
Ziua alegei a stată in comunicare cu omenii lui Benitzky, 
și cu deosebire cu consilierulă ministerială Lucats și cu 
vice cornițele. . ..

Preotulă Mestecană s’a purtată de astădală bine, 
precum se cuvine unui preotă Română dăr densulă s’a 
fostă blamată cu ocasiunea alegeriloră premergătâre ast- 
felă, incâtă arată o naivitate, o nematuritate politică de 
a face din dănsulă acum deodată erou națională.

Dăcă e vorba de laudă, apoi laudă și onăre merită 
protonotarulă magistratuală Ioană Tărnoveanu, care, fi 

indă voturile între cei doi concurențl de repețite ori egale, 
de repețite ori a fostă provocată de vice-comitele, supe- 
riorulă său, să voteze, și densulă totdeuna a răspunsă, că 
ca Română și pasivistă nu voteză, mai bine se lipsesee 
de oficiu.

Ondre și laudă merită comereianlulă George Ivașcu- 
care deși a fostă de două ori in vederea tuturora chiă- 
mată afară din boltă din partea vice-eoinilelui spre a fi 
îndemnată la votisare, totuși nu a votată,

Laudă și onore merită Nicolae Lobonță și Șuluță 
Pompeiu, cari deși ca întreprinzători au lipsă de orga 
nele administrative, totuși repețitele provocări ale solgă- 
birăului de a vota, le-au răspinsă.

Laudă și onore merită advocații români și alți 
omeni de caracteră, cari presențl fiindă în piața Abru
dului numai vre-o câțiva pași de urna electorală, în iotă 
momentulă ară fi putută după placulă loră decide re- 
sultatulă alegerei și cari chiar pentru aceea in momen
tulă din urmă, când prețulă unui votă s’a fostă redicală 
fdrte tare, au fostă de repețite ori ispitiți, totuși respin- 
gendă tăte promisiunele și amenințările au respectată con- 
clusulă conferenței naționale și au dovedită și cu acestă 
ocasiune, că Românii nu se polă nici intimida, nici 
cumpăra.

Intre cei păcătoși nu merită loculă primă bietulă 
dascălă Ciorană, căci densulă nici la provocarea directă 
a vice-comitelui nu s’ar fi dusă la urnă, dăcă nu se afla 
notarulă din Abrudsată Tobias Sândor gata de a-lă con
duce în persănă, — ună Română a condusă pe altulă. 
ună slăbănogă pe altă slăbănogă la urna ungurăscă.

Blamare merită cu deosebire judele comunală din 
Abrudsatu losifă Diaia, care nu numai prin AbrudO a 
umblată în modă cinică după alegători români, ci precum 
am înțelesă și prin Corna a fostă după suflete.

Ce deschilinire între purtarea slugarnică a acestui 
omă și intre purtarea resolută și românescă a notarului 
Tărnoveanu!

Ar mai fi și alte momente destulă de interesante 
de înregistrată, der fiindă acestă articlu ală patrulea des
pre alegerea de deputată din AbrudO, încheiu cu acea 
observare, că Românii peste foto luândfl s’au purtată 
lăudabilă. Observatoriulti.

De lângă Reghinu, în 3 Iulie 1887.
Eri am fostă fericită de a pute lua parte la esa- 

menele prunciloră dela stolele gr. cat. române d.n Re- 
ghinulă săsescO cu 4 clase elementare și 2 învățători, 
sub presidiulă multă mentalului domnă protopopă gr. c. 
Basiliu Rațiu.

Conformă programului esamenele s’au începută la 
8 6re a. m , și încă dela 8—12 6re cu copii din clasa 
3-a și 4-a, cu d-10 învățătoră Georgiu Maioră, care ca 
unulă. ce e născută de a fiînvățătoră, cu întrebările sale 
celea esactc, din 14 obiecte de învățămentă propuse de 
d-sa in anulă scolastică 1886/7, și cu răspunsurile celea 
nimerite și acurate ale celoru 19 discipoli ai săi, și cu 
declamarea varielorO și trumăseloră poesii românescl na
ționale. — (nu însă și harom pillango ori altele nero
mâne) — Spre onorea d lui învățătoră liă cjisâ, au 
sciută ține încordată și ocupată atențiunea on. publică 
ascultătoră, până tânjiu la 2 ăre după amiăZi, când 
apoi atâtă părinții presențl, câtă și on. publică ascultă- 
toră s’au depărtată prea deplină mulțămițî intru t6te. 
La 3 și jumătate ore după ametji, s’a începută esame- 
nuiă prunciloră dm l-a și H-a clasă cu invățătorulă se
cundară Mihailă Fascu, carele încă cunoscăndu-șl chie- 
marea sa de învățătoră a dovedită prea deplină, că șl-a 

dată tătă silința întru instruarea tinereleloră mlădițe 
d-sale concretjute spre educare, întru t6te a satisfăcută 
și mulțumită pre toți, —

Fost-au intre ascultătorii susă numileloră esamene 
nu numai părinții prunciloră din iocu și mai intrăga in- 
teligință din Reghină, ci și de prin Giurgiu (Gyergyo) de
părtare de 90—100 de chilometri dela Reghinulă-săsescă, 
din Reghină am cunoscută între ascultătorii acestoră 
esamene pe d-lă Marcu Cetățianu, sub-jude regiu în 
pensiune, d-lă Patriciu P. Barbu, a cărui interesare pen
tru si.olele române de aci și airlea precum și merite nici 
nu i loculă aci, nici nu i le potă descrie pe lungă și 
largă astădală, între damele române asistente a fostă 
d na Orbonașă născută Marinoviciu, care ca și părinții 
săi răposați nicl-odată nu se retrage dela ajutorarea s<:6- 
leloră și bisericei din locă, nu potă refăcea nici acea 
imprejurare, că pe aci a fostă și d-lă Dr. Al. Ceușianu, 
carele de când Provedința I’a trămisă în mijloculă nos
tru, totdeuna și cu tătă ocasiunaa ajutorulă său și con- 
siliulă său medicală l’a prestată gratis tuturoră prunci- 
ioră români aflători nu numai la scolele românescl, ci 
și del i scâlele romano-cat. precum și luterane din Re
ghină, numai decă î s’a cerută seriosă; aceștia cu toții 
precum și preotesa din Reghinută-Maghiară, d-na Ciobo- 
tariu, au contribuită și bani (carele câtă a dată nu sciu 
de ăre ce au fostă înveliți in hârtiă, adecă au făcută 
după cum se dice, să nu scie drăpta ce Iaca stânga) 
pentru premiarea prunciloră mai diligențl.

In fine fiindă tirnpulă fărte înaintată, cătră 7 ore 
sera, s’au finită susă amintitele esamene cu vorbitea 
Prea On. d-nu Protopopă Basiliu Rață, carele ca și tol- 
deuna și cu lătă ocasiunea, și prin comune pre unde 
numai pote ajunge, își instrueza credincioșii, dându-le 
consilii adevărată părintesc!, arătândă tiă-cărui fără păr
tinire de unde vine răulă — dăcă esistă. arătândă 
mai încolo și mijlăcale cum se pote vindeca răulă. Spre 
onorea și lauda superioriloră noștri, și spre onorea și 
lauda sa fiindă Zisă, acestă bărbată venindă la timpulă 
supremă ală doririloră, de când e aci conducătorulă trac- 
tului acestuia și l’a condusă și pusă in ordinea cea mai 
bună. 3. p.

Raportu polițienescă.
Alaltaeri după ameZi patrula polițienescă a arestată 

în birtulă din Uerste pe ună lucrătoră beată și renifentă, 
anume Kovacs Lajos, care a provocată acolo celă mai 
mare scandată. Autoritatea polițienăscă l’a pedepsită.

Ună birjar beată mână eri după ameZi ca ună 
turbată în fuga mare birja cu mușterii din ea pe calea 
de sub casa de dare la semnă, fără însă a pricinui vr’o 
nenorocire. La dispunerea unui funcționară polițienescă, 
birjarulă fu dată josă din birje și frânele se încredin
țară unui altă individă, care scia să mâne.

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

cultura poporului românii, în Sibiiu.
(Urmare.)

îngrijirea ce se dă eleveloru în internatulu scalei 
nu lasă nimicii de dorită. Fiecare elevă își are locuiă 
său separată, pată, dulapă, etc. In timpulă când peste 
Zi elevele nu suntă la lecții și noptea in dormitore, ele 
stau sub îngrijirea guvernanteloră și a boneloră, sub su
pravegherea direetorei internatului.

Alimentarea e strictă controlată de comitetulă As
sociațiunei, pentru ca să fiă corăspunZătâre atâtă în pr-

FOILETON U.
(12) --------

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

IV.
Schitulu feteloru nobile.

— Epitropisita Veneției nu trebue să aibă altă 
voință decâtă voința senatului, a cărui servă este! Z* se 
Martinengo destulă de răstită.

— Ce felo ? voința ei liberă exprimată pOte fi 
sdrobită din ordinulă senatului?!

— Da, domnă, dăcă astfelă este buna sa plăcere, 
său mai bine, dăcâ astfelă cere binele statului.

— Fiă, domnule! — Zise superiora stăpânindu’și 
necazulă; — mă închină. Insă mai pre susă de stată 
este biserica; mai pre susă de dogele este prea sfântulă 
nostru Papa. Da, mă închină silită și sub reserva ex
presă d’a apela la Sfinția Sa Calixt ală lll-lea. Elă obiș- 
nuesce să ia partea feciorelor și acela care a Tevisuită pro- 
cesulă Ioanei d’Arc și care a declarat’o martiră, negre- 
șită că va lua în mână inleresulă fiicei Adriaticei.

Martinengo zîmbi cu răutate înclinându-se înaintea 
sfintei femei.

— Cum voescl, ddmnă, îți este permisă să protes
tezi tn orl-ce chipă. Iți voiu observa numai, că instruc 
țiiie senatului mă silescă să te regă să mă puni in fața 
fiicei Adriaticei, pentru ca să-i polă comunica în per- 
sănă ordinulă senatului.

— Oh, am și vorbită cu ea, după mesagiulă pe 
care l’am primita dela d-ta! Z‘se starița oitândă greu.

— Nu face nimică, d6mna, dăr să-mi dai voiă să 
îndeplineseă o misiune în persână și în formele în cari 
mi s’a încredințată. încă odată am on6rea să te rogă să 
binevoescl a mă pune în fața epitropisitei Veneției.

Superiora dete ordină unei surori, care era de 
rendă în Ziua aceea, ca să aducă pe Veneția.

Podestatulă Padovei, deși venise de multe ori la 
sehitulă Feteloru nobile adusă de datoriile sarcinei lui, 
cu t6te acestea nu văZuse niciodată pe Veneția ori p6te 
n’o băgase de semă.

Cu greu putu elă să’și stăpânescă o mișcare de 
admirare când văZu că întră Veneția înfășurată în 
vălurile albe, cu o maiestate plină de liniște și de seni
nătate. Cu Iote că era f6rte tînără avea însă ună aeră 
falnică. Fiica Adriaticei era o adevărată Venețiană ; că- 
dele lungi de pără bălan aprinsă încadrau ună obrază 
de o frumsețe care sfida orl-ce critică; ochii săi, de 
ună albastru întunecat ca și Adriatică, a cărei fiică era, 
aveau o fixitate care silea pe ori cine să lase ochii 
in josă.

Podestatulă Padovei se simți cam turburată când 
văZu că întră fata acăsla frumăsă și împunătore, în lo
culă copilei pe care s’aștepta s’o înlelnăscă.

Elă, care se certase cu starița cu ună sânge rece, 
care era frate cu obrăznicia, acum se simți slabă în fața 
acestei copile de 17 ani.

Podestatulă se mărgini ca să explice în câteva cu
vinte misiunea cu care-lă însărcinase Senatulă. Veneția 
nu binevoi să-i răspundă nici o vorbă măcară.

După ce sfirși elă o întrebă, văZendă că fiica A- 
driaticei sta înainte i mută:

— Signora, ce răspunsă trebue să ducă din partea 
d tale Senatului?

Veneția, fără să se întorcă spre elă, lăsă să-i esă 
vorbele acestea cu vocea sa gravă și armoniâsă, căreia 
dialectulă Veneției îi da ună accentă deosebită:

— Scumpa mea mamă nu v’a răspunsă in nu
mele- meu?

— Dorescă să audă răspunsulă acesta chiar din 
gura d tale, pentru ca să fiă sigură că nu v’a fostă dic
tată prin constrîngere.

Superiăra sări însăși înlr’o mișcare de indignare 
pe care nu șl o putu stăpâni. Veneția însă se uită cu 
dispreță la contele.

— Fiă, domnule! — Zise ea. — Vă voia spune 
chiar eu gândulă meu. Sunt orfană, singără în lume. 
Aici găsisemă o familiă, prietini, o mamă dulce.

Vocea i se muiase pronunțândă aceste din urmă 
cuvinte pe cari superiora nu le putu auZi fără ca să nu 
o înece plan ulă. Insă Veneția Zlse mai departe, cu 
glasă hotărîtă :

— Este der f6rte firescă, ca dorința mea cea mai 
scumpă să fiă, ca să-mi petrecă vieța întregă in casa 
acăsta, un le am cunoscută numai Zile fericite.

Uiți, signora.... — vru să Zică Martinengo.
— Nu uită nimică, domnule, răspunse fiica Adria

ticei cu 6re-care mândriă. Mai cu sărnă im? aducă a- 
minte că sunt epitropisita Veneției și că da'oreză su
punere senatului. Spune dăr acelora cari te-au trimisă, că 
mă voiu supune ordinului pe care mi-lă aduci in numele lor.

Podestatulă se înclină până la pămânlă ca .și cum 
ar fi salutată p’o regină și Zise :
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Geografii, 2 Are; Geografia Ungariei împreună cu noțiu
nile fundamentale din geografia matematică și fisică 
7) Lucru de mână. 2 bre: Împletituri cu acele, cu iglița 
și ehindisiri. 8) Desemnă 3 ore: Desemnarea de figuri 
cu linii bb!e după mo He grafice și după natură, de
semnare i de figuri cu linii curbe după modele grafu-e și 
după natură. 9) Caligrafia. 2 ore: Scrierea cu litere 
latine și germane. 10) Musica vocală 2 ore: Esereiții 
in producerea tonuriloră; scale dure și moi; cântece mai 
simple in 2 voci.

Classa II. 1) Beligiunea și morala, conformă dis- 
posițiiloră făcute de autoritățile confesionale. 2) Limba 
română, 3 ore: Be basa cărții de cetire proposițiunea 
simplă, simplă amplificată și contrasă. Părțile de cuvântă 
nevariabile. Formațiunea cuvinteloră și ortografia. Ce
tirea și reproducerea materialului cetită, cu cuventnlă și 
in scrisă. Esereiții de stilă in legătură cu cele cetite. 
Recitări de poesii. 3) Limba maghiară, 4 ore: Numele 
posesive, declinațiunea, verbul a ave; conjugarea verbeloră 
in timpurile principale ale indicativului; poslposițiunl, 
conjunctivulă și optativulă presentă. Deprinderi în tra
ducere. Recitări de poesii. In fiăcare lună o lucrare în 
scrisă in șeblă. 4) Aritmetica, 3 bre: Repetițiune despre 
frângerile comune și decimale; raporturi și proporțiuni 
și regula de trei s mplă. 5) Istoria naturală, 2 bre: 
Descrieri și asemănări de animale după notele caracte
ristice și după folosulă loră. Gruparea loru în familii, or
dine, tipuri. Complectarea cunoscințeloră despre plante. 
6) Geografia, 2 ore: Recapitulări din geografia matema
tică și fisicală și din geografia monarchiei austro ungare. 
Geografia Europei. 7) Lucru de mână, 2 ore: Continuare 
cu împletirea de ciorapi și cu iglița; brodărie albă și 
ehindisiri. 8) Desemnă, 3 ore: Desemnarea de figuri cu 
linii oble după modele grafice și după natură; desem
narea de figuri cu linii curbe după modele grafice și 
după natură. 9) Caligrafia, 2 bre: Scrierea eu litere la 
tine și germane. 10) Musica vocală, 2 bre: Esereiții în 
producerea tonuriloră; scale dure și moi; cântece ma> 
simple in 2 și 3 voci, (Va urma.)

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

SOFIA, 26 Iulie. — Deputațiunea Sobraniei 
s’a întorsu îndârătu. Scirile din urmă sosite din 
Ebentlial sunt,ii favorabile pentru Bulgaria.

PRAGA, 26 Iulie. — In cerculu galițianu 
Radki au isbucnitu turburărl între țâranl. De 
aci au plecată într'acolo 180 de gendarmi.

BRESLAU, 26 Iulie. — Esplodându o căl
dare a distrusă casa unde suntu aședate căldă
rile cu tbtă întocmirea cuptorului de topită îm
preună cu 22 căldări ale societății de materială 
necesară pentru calea ferată a Silesiei superiore. 
Suntă doi tnorți și 20 răniți.

DI V E R S K
Mare emnlațiune internațională pentru industriă. 

sciință și artă. — La 5 Main 1888 se va deschide în 
Brussela, sub inaltiilă patronagiu ală Maj. Sale regelui 
Belgiei, o emulațiune pentru industriă, sciință și artă. 
Durata întreprinderei va fi de 6 luni. Conformă deci- 
siunii din anulă 1886 comiieiulă arangiatoră s’a adre
sată la cei mai iluștrii representanți de totă soiulă de 
industrii și s’a sihlă a face ușoră part.ciparea in fiă-care 
ramă de industriă. Materialulă sosită este îngrijită în

vința cantității, câta și a calității. Diinineța iă Ia 7 
bre cafea cu lapte de vacă și unii cornO, la 10 bre ună 
corni) seu păne cu pome, la 12'/a supă, carne de vilă 
rasolă seu friptură și legumi seu prăjituri și păne de a- 
junsă, la 4 ore cafea seu păne cu unl.ă, cu miere său 
pome, la 7 bre sera iertură cu carne seu aluaturi. Per- 
sonalulă de îngrijire, precum și dire tora mănâncă la 
mesă împreună cu elevele.

O deosebită îngrijire li se dă eleveloră în cașuri 
de bblă, fără ca părinții loră se aibă peste taxa de di- 
daclru și internat, spese separate, dcorece cheltuelile 
pentru medică, medicamente și îngrijilore le portă inter
natul!) seu mai precisă Associațiunea ea susțiitbre a in
ternatului.

A. Personalul^ școlei a) Directorii: Dr. D. P. Bar- 
cianu, profeso’ă la seminariulă „Andreiană,« ca mem
bru suplentă alU comitetului Associațiunei transilvane, 
numită delegată ală acestuia în afacerile școlare și în
credințată ca directoru onorară, cu conducerea afaceri- 
loră școlare. IA Invețătorii ordinari: 1. Septimiu Al- 
bini, absolventă ală facultății filosotice, predă obiectele: 
limba română, istoria și geografia, limba germană și 
gimnastica*)  2. Sabină B. Barcianu, absolventă ală cur
sului teologică ală seminariului Andreiană șl ală acade
miei de agricultură, predă obiectele: aritmetica, compta- 
bilitatea. fisica, chemia, legumăritulă și caligrafia.*)  3. 
Aurelia Filipescul, absolventă a preparandiei de stată din 
Clușiu, predă obiectele: istoria naturală, economia de 
casă, lucrulă de mână, desemnulă și musica vocală.*)  
4. Enea Hodoșă, absolventă ală facultății filosofice, predă 
limba și literatura română, limba și literatura maghiară.*)

*) Instituită provisoră, pănâ la facerea esamenu- 
lui de cualificație, prescrisă prin legea din 1868, ari. 
XXXVIII §§. 17 și 103.

**) Numiți de autoritățile competente confesionale.

c) Catecheți: 5. Dr. II. Bușcariu, anhimandrită și 
asesoră consistorială.**)  6. Nicolae Togană, cooperator 
gr. calh.**)

d) Instructori: 7. George Dima, artistă în musieă, 
pentru instrucțiunea în piano. 8. Sabina Brote pentru 
instrucțiunea în piano și în limba francesă.

B. Personalulu internatului: a) directorulă școlei 
este totodată și ală internatului, b) direclbra internatu
lui: Elena baronesă Bopp. c) medică de casă: Dr foan 
Moga. d) ajutbre : mvățătbrea, g ivernanla și bona.
4. Materialulă din obiectele de învețămintu pertractatu 

în anulă scolastică 1886/7.
Classa l-a: 1. lleligiunea și morala, contormă dis- 

posițiumloră făcute de autoritățile confesionale. 2. Limba 
română, 4 ore pe săptămână: Cetirea logică și estetică; 
memorisarea de piese de cetire in prosă și în versuri. 
In legătură cu cetirea și pe basa ei, din gramatică, cu
vintele flesibile și din sintactică, dicerea simplă pură și 
amplificată. In lie-care lună câte o temă acasă și 
una in classă. 3) Limba maghiară, 4 ore: Substanti- 
vulă și adjectivală, arliclulu, comparațiunea, verbulă au- 
siliară în timpurile principale; număralulă, numele po
sesive, declinațiunea; verbulă a avă; conjugarea verbe- 
loră predicative in indicativul^ presenlă. Memorisarea 
de poesii mai ușore. In fiecare lună o lucrare în scrisă. 
3) Aritmetica, 3 ore: Cele 4 operațiuni fundamentale 
cu numeri întregi. Descompunerea numerilotă in fac
tori. Cele 4 operațiuni cu frângeri. 5) Istoria natu
rală. 2 ore: Mineralogia, descrierea unoră minerale mai 
obicinuite, după însușirile și folosulu loră; gruparea loră 
în classe. Botanica: Descrierea planteloră mai obicinuite 
în economiă, industria, grădinărită și gruparea loră 6. 

cea mai exemplară ordine. In casă când materialulă 
s’ar strica, fără amânare se restitue ună produsă mai 
bună fabricându-se altulă superioră produsului din piață. 
Bentru piesele presentate s’au hotărîtă sume mari de 
premii in bani, diplome, medalii numai de aură, de ar
gintă ori aurite, argintate și de bronz în sumă de 500,000. 
Voră fi eincl-deel de despărțăminte, cuprintjendă fiă-care 
câte ună ramă industrială. Obiectele trimise se voră 
așeija în modă internațională, după cum voră sosi. 
Acestă adunare de acelașă soiu de producte din tote ță
rile dă ună studiu interesantă și înlesnesee compararea 
și judecarea loră.

Maculu sălbaticii. — Acăstă fibre frumosă de câmpă 
n’a fostă creată pentru plăcerea ochiloră ; ea este și fo- 
lositore fiindă înzestrată cu proprietăți calmante, de cari 
ar trebui să ne folosimă mai desă. Maculă sălbatică 
conține ore-care cantitate de opium, însă întrebuințarea 
lui nu este periculbsă Elă este ună remediu ce nu este 
destulă de întrebuințată mai cu semă de cătră țărani, 
cari ar pută să-și facă provisii fără nici o cheltuelă. Ma
culă sălbatică, dice „Economia Națională,1 este folosi- 
toră eu deosebire în contra guturaiului și a iritațiuniloră 
de peptă însoțite de tuse obositbre. Dosa mijlociă este cam 
de cinci grame pe di sub formă de infusiune (ciai) fă
cută în cantitatea de apă ce îșl propune cineva să bea 
în 24 de ore. Dăcă voimă să facemă ca o persbnă care 
tușește multă să potă dormi bine, să facă ună ciai, pu- 
nendu-se o dosă de fibre de macă in cantitatea de apă 
ce pole să o bea într’o seră. Se pole încerca de a face 
să dbrmă prin acestă mijlocă și persbne ce nu potă 
dormi din alte cause diferite de tuse.

0 nouă sectă religiosă în Rusia. — In Rusia se 
funda de curendă o nouă sectă religiosă, a cărei dogmă 
e de a nu lăsa pe omeni să sufere de bblă și în casă 
când cineva cade bolnavă, credincioșii acestei secte vină 
la elă și-lă bată pănă îlă omoră. Bersbnele însărcinate 
cu acestă misiune pbrtă o haină roșiă și suntă numiți 
.Mortea roșiă''. Membrii acestei secte, împinși de ună 
spirita de caritate, dau ajulorulă loră nu numai la mem
brii sectei, der la ori cine și la ori ce naționalitate ar 
aparține, deeă ar ave nenorocirea de a fi bolnavă.

Arsuri cu chibrituri. — Mulți fumători au răulă 
obieeiu de a aprinde chibritele strivindu-le intre unghii. 
Acesta este ună precedeu care pbte determina accidente 
grave. In adevără fosforulă (din chibrituri) este ună 
corpă care se oxideză forte energică, care ia oxigenulă 
ori de unde l’ar găsi. Când este in contactă cu ună 
corpă organică, ca pielea, ș. a. îlă atacă causândă răni 
ce se vindecă anevoiă. Ceea ce se produce cu fosforulă 
din chibrite se manifestezi mai tare cu fosforulă ordi
nară. Din acestă causă trebue să se bage bine de semă 
când umblă cineva cu fosforă. Arsurile cu fosforă se 
trateza punendă partea arsă în apă cu sare, seu mai 
bine în apă cu magnesiă. Magnesia pulberisată se pune 
într’ună pahară seu intr’unu lighiană și în urmă se a- 
dauge apă spre a face o ciorbă (zâmă) în care se îm- 
băiază organulu arsă.

întunecime totală de sore se va întâmpla în 19 
Augustă a. c. și se va observa în cea mai mare parte a 
Europei. Cea din urmă întunecime ce s’a observată în Lon
dra a fostă la 1715, și in Barisă la 1724. Observatorulă 
din Moseva și-a alesă locuri potrivite în guvernamentulă 
Costroma. Astronomii italieni- Tachini și Rico, apoi En- 
glesii: Ammon și Turner se voră duce în guvernamen
tulă Vladimir. Rusia e in porțiunea cea mai favorabilă.

Editoră: lacobfl Muresiaun.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.

— Mai nainte d’a părăsi schilulă, trebue să îm
braci hainele ce se cuvină rangului d-tale. Sora d-tale 
de lapte, pe care senatulă o alătură pe lângă persona 
d-tale. Fiametla, te va îngriji.

— Fiametla este aci? întreba Veneția, ală cărei 
obrază se lumina deodată. — 0/ mamă, te rogă, lasă-mă 
s’o vă<jQ! Z'se ea intorcendu-se spre starița.

Starița n’avu vreme să răspundă: o ușe se deschise 
și o fată ’naltă și voinică, iotă atâtă de brună pe cată 
era de blondă Veneția, veni și o luă de gâtă.

— lacă-mă, soribră, iacă mă ! Z>se ea.
Podestatulă și superibra schimbară o privire și 

amăndoi se retraseră lăsândă singure p’amendouă fetele
Veneția și Fiametta rămaseră multă vreme îmbră

țișate. Când se despărțiră in sfirșită, Fiametla se uită mi 
rată prin prejură.

— Hei! suntemă singure! Zise ea — Oh, cum o 
să mai vorbimă amândouă! Ce bună lucru este când se 
vede cineva. — Știi, scumpă signora, că ești forte fru
mosă și că ai să eclipsei)! în Veneția pe pafricianele nos- 
tre cele mai mândre!

— Nebuno! dise Veneția.
— O! să mă cre^î că întâia oră. când vei apără 

în paHtulă ducală într’o di de reuniune, vei fi regina 
sărbăiii.

Fiica Adriaticei clătină galeșă din capă:
— Nu visasemă eu ursita asta! Zlse ea.
— Nu ’țl întră orice in voiă, signoră. și altele ară 

rămni la posiția care o ai! tjise Fiametta
Veneția zîmbi cu zimbelulă ângerescă.
— Tu celă puțină n’ai să mă părăsești ? c^ise ea.

— 0! niciodată! dise Fiametta veselă; de vreme 
ce stăpânirea mă alătură pe lângă persOna d-tale, eu voiu 
fi dama care le va îmbrăca. Vino iute, să ’ml incepă 
funcțiunea incercăndu’ți tbte podbbele frumose pe cari 
ți-le-am adusă pentru ca se primești visila logodnicului 
d-tale.

— Logodniculă metil îlă cunosc!. Fiametto?
— l-am afla’O numele to-mai când eram să esă 

din Veneția. Și asta’i unu secretă și numai printr’o în
tâmplare fam afla ă. Oh, fii liniștită, signora, pbrtă unulă 
din cele d’inlâi nume din Veneția, se chiamă Felice 
Badoer.

— Intr’adevăiă, se cobbră dintr’o familiă mare?
—■ Totă Veneția cunoște pe frumosulă Felice Badoer.
— Eu nu.
— Oh, o să’lă cunoști numai deeâtă, fiindcă știu 

hotărîtă că a sosită la schiță. Și e?ă, uite colo in tindă, 
vorbește cu podestatulă Padovei, cu seniorulă Batista 
Martinengo. Podestatulă nu prea pare mulțumită.

Adevărulă este că îndată ce eși dela superibra. 
Batista Martinengo întilni în schiță pe tenărelă Felice 
Badoer, care sosise ca să se presinte miresei lui.

Podestatulă nu șcia că senatulă alesese pe Felice 
Badoer ca bărbală ală Fiicei Adriaticei.

Pentru cuvinte cu totulă deosebite, — cuvinte pe 
cari cititorulă le va cunbște mai departe, și unde inima 
nu avea nici ună amestecă, — podestatulă spera că, deși 
era de 40 de ani, însă senatulă o să-lă alegi pe den- 
sulă. Prin urmare întâlnirea neașteptată a iui Felice 
Badoer ii strică chefulă.

Desamăgirea podestatului nu era numai ruina unoră 

planuri multă vreme chibzuite și conduse cu o mare di
băcia, însă Martinengo era acum isbită in ceva mai in
timă, ună senlimentă necunoscută, care se deșteptase 
înfr’însulă.

După junghiulă ce^simți când audi din gura tână
rului Felice Badoer, că elă era mirele Veneției, sălbati- 
culă podestată pricepu că inima-i de bronza, care nu 
bătuse niciodată pentru nici o femee, bătea d’acum în
colo numai pentru fiica Adriaticei. Marea frumsețe a 
Veneției îlă subjugase.

La contele Batista Martinengo nici ună sentimentă, 
bună ori rău, nu era cumpătată.

Podestatulă pricepu der că iubea pe fiica Adriaticei 
cu totă furia naturei lui violente. De aceea se și jură 
că Veneția nu va fi niciodată nevasta lui Felice Badoer.

Insă fenărulă patrieiană, care nu știa ce gânduri 
negre clocescă în capelă podestatului, rîdea și vorbea 
tare, când se opri deodată.

— larlă-me, domnule conte, — îi cjise podestatului 
— însă pricepi Ibrte bine că eu adl am altceva mai bună 
de făcută decâtă să stau să vorbescă chiar cu o per
sbnă așa de considerabilă ca Eseelența ta. — Gum ți-se 
pare coslumulă meu? dise Felice învertindu-se pe căl
câie pentru ca podestatulă să’i admire tbte eleganțele 
toaletei sale; asta’i totă ce e mai nou in Veneția.

„Ce felă! pe ăsta i-lă dă de bărbată I Oh, nu! că
sătoria asta n’are să se facă. Am să găsescă eu mij- 
locă ca s’o împiedică 1 Zicea cu amărăciune Martinengo 
văZândă că se depărtâză Felice Badoer, gentilomulă celă 
mai nebună, decă nu celă mai prostă din tbtă Italia.

(Va urma).



Nr. 154. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Uuxauln la bursa de Viena
din 25 [uliu

Rentă de aura 5°(0 . . . 101.10
Rentă de hârtiă 5°'o . . 87.35
Imprumutulfi căilorb ferate

ungare..........................151.40
Amortisarea datoriei c&i-

lord ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostfi
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostd
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri 
Bonuri

mișd
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 40 Mărci 100 împ. germ. . . 6162

căi- 
ung.

căi-
ung.

cu ci. de sortare 104.50 
rurale Banat-Ti-
...........................  104 50

Bonuri croato-siavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

viuu ung..........................100.25
împrumutul^ cu premiu

ung................................... 124.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 30 
Renta de hărtiă austriacă 81.45 
Renta de arg. austr. . . 82 85

; Renta de aură austr. . . 112 15 
Losurile din 1860 . . . 137.10
Acțiunile bănccl austro-

ungare .......................  683 —
Act. băncel de credita ung. 287.75 
Act. băncel de credita austr.281.70 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ............... 5 92
; Napoleon-d’orI .... 9.95

Renta 
Renta

» 
îrnpr. 
Credit

Burcii de BiKMirescI.
Cota oficială dela 13 Iuhe st. v. 1887

Cump. vend.
română ^5%). 91‘/a 9‘2>/4
rom. amort. (50 0) 941/a 95—
convert. v6°/0) 88— 88Va
oraș. Buc. ^20 fr.) 34— 36—
fonc. rural (7°/0) . 103>/s 104>/<

» (5»/0) . 88«/< 89‘m
• urban (7°/0) . 102— 103—

, (6»/0> • 94— 95—
• (5»/0) . 86*/> 871/.

națională a României 500 Lei------
asig. Dacia-Rom. ------

» Națională ------

>
Banca
Ac. de

« *
Aură contra bilete de bancă . . 15.—

2.01
uvuui. i v VI. uv av/tx tw 1UU1L1 imp. -C11.1. . . »»*  w (
Bonuri rurale transilvane 104 30 Londra 10 Livres sterlinge 1?5 60 Bancnote austriace contra aură. .

Cursuiu pieței Brașovu

15.50
2.50

uii. 26 Iuliu st. n. 1887.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.54 Vend. 8.58

Argint românesc .... 8.45 * 8.50

Napoleon-d’orI . ... > 989 » 9.94

Lire turcescl . . ...» 11.30 • 11.36

Imperiali . . . ...» 10.30 » 10.36

Galbeni .... ...» 586 > 5.91

Scrisurile fonc. » Albina » 6»/0 . > 100.— » 102.- -

’ * 5% . „ 98.- - 99.—
Ruble RusescI . ...» 109.— > 110.—

Discontulă > 7—10°/, pe ană.

Concii rsu.
Pentru ocuparea a dou6 posturi de învățătorii la scdla confes. 

gr. cat. română din Nepos, Vicariatulu Rodnei, prin acesta se escrie con
cursă sub următorele condițiunl:

1. La postulu primii de învățătorii se va solvi unu salarii anu
ală de 200 fl. v. a. în rate lunare anticipative din fonduhi scolastică 
confesională precum și 3’ lemne de focii.

2. Postulă secundă e împreunată cu ună salarii auuală de 200 fl. 
v. a. asemanea solvibilă în rate lunare anticipative totă din fondulă 
scolastică confesională.

Doritorii de a ocupa vreunulă din aceste posturi voră ave a pro
duce carte de boteză, apoi a dovedi că au absolvatu preparandia, au 
testimoniu de cualificațiune și din limba maghiară, de moralitate .și ser- 
vițiu. Se voră preferi acei concurențî cari voră documenta că au c.u- 
n8scința economiei casnice și cântă.

Suplicele provSdute cu susă numitele documente au să între la 
senatulă scolastică confes. locală până în 20 Augustă a. c. st. n. la G 
6re sâra.

Cele întârziate nu se voră considera.
Din ședința senatului scolastică confes. gr. cat.
Nepos, în 18 Iuliu 1887.

Președintele : Notară ad. boc :
lacobfl Majoreanfl, Filipîi Logină.

preotă cooperat. 1—3

Sa Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birosâgi vegrehajtd az 1881. evi LX. t. cz. 102 §-a âr- 

telmâben ezennel kozhirrd teszi, liogy a brassai kir. torvânyszâk 1166/87 
sz. a kelt vegrehajtâst rendelo âs. a brassai kir. jârâsbirdsâgnak 1633/87 
sz. a. kikiilddst tartalmazd vdgzese folytân Potanko Kâroly javâra Nagy 
Imre âs neje ellen 300 frt. toke, ennek 1887 âv Martius hd 3 napjâtâl 
szâmitando 6°/o kamatai 6s eddig osszesen 36 frt. 75 kr. perkoltsâg ko- 
vetelâs erejeig elrendelt biztositâsi vegreliajtâs alkalmâval birdilag le fog- 
lalt es 300 frt. becsiilt ingdsâgok u. m. hâzi butorok valamint âgy ds 
ruhauemuek nyilvanos ârveres utjân el fognak adatni.

Melv ârverâsnek az 2164/1887 sz. kikuldetâst rendelo vegzes foly
tân a helyszinân, vagyis Brassd Bolonya 308 sz. a. leendo eszkozlâsâre 
1887 ik âvi Ittlius h6 27-ik napjânak delelott 9 orâja hatâridoul kitii- 
zetik âs ahlioz a venni szândekozok ezennel oly megjegyzdssel liivat- 
nak meg: liogy az drintett ingâsâgok ezen ârverâsen az 1881. âvi LX. 
torvâny czikk 107 §-a ârtelmâben a legtobbet igdronek becsâron aiul îs 
eladatni fognak a netalân elsobbsegi igânylok pedig felhivatnak, mi- 
szerint jogaikat az emlitet.t t. cz. 111. âs 112. §-a alapjân ârverezâs 
megkezdeseig ârvânyesitsâk.

Az elârverezendo ingdsâgok vetelâra az 1881. dvi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendo.

Kelt Brassdban, 1887 6v Itilius h6 12 napjân.
Borsos Zsigniond. 

kir. birosâgi vdgrehajtd.

Mersulu trenurilorU
Valabilă dala I luuiu st. n. 1886.

pe linia PredealA-Budupesta și pe linia Tei ușii- Ar»dfi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealit-Budapesta .Budapesta—l*redealâ

Bucurescl

Predeală

TimișS
Braqovă

Feldiâra
Apatia
Augustind 
Homorodâ 
Hașfaleu

Trenă 
de 

peraone
TrenăTren 

accelerat omnibua
Trenă 

omnibua
Trenu 

de pers.
Tren Trenă Trenu Trenă

accelerat de pers. de omulbua 
persdne

(|
(

(

( 
(Sighițtra 

Elisabetopole 
Mediașb 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teinșft 
Aiv.ctrt 
Vințuld de susu 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristk 
Apahida 

Clnția 

Nsdețdu 
Ghirbău 
Aghiriț? 
Stana 
Bmediuă 
Ciacit 
Buci?.
Bratca 
Vad îi 
Mezd-Telegd 
Fngyi-Văsărhelj 
Veneția-OrăȘii

/

i 
(

7 20
7 57
8.24
847
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
501
5.21

Oradia-marr

P. Ladăny 
8iolnok 
■uda-peita

Viena f 
(I 

Nota:

4.30
_

9.12
9.35

10.12

7.12
7.41

8.20
8.46

I

I

I

7.30
1.14

1.45

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea mare

Venția-Oră<|ii
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
Vadd
Bratca
Bucia
Giucia
Huiedin
Stana
Agtiiriș
Ghârbbu
Nedișu

Clușiii

Apahida
Ghiriș

Cucerdv»

TeiiișO- .iradO-liiidapeNta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
oînnibuj de pers. peraăne perudne de person» omulbua

Teiiișh 11.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Virgulă de josă 12.30 — 4.22 1 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 lliOK 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Ai atlii 4.30 6.— —
Siniem (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —

i Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 728 Radna-' ’pova 541 7.10
Curasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Sobor.șin 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 9.58 —
Paulișă 7.43 —. 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42 . -

Giogovață 8.28 — 11.25 Sinteria (Piski 10.35 11.07 —
Aradn 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szuluok — 2 32 4-aQ Șibolă 11.43 12 — —

ț| __ 5.12 \ințuiă de josă 12.18 12.29 —
BndnjreMn _ - 1 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — b.Of . 1.29 1.41 —

A radfi-’tl'irr tip»' ru Simeria (Piski) S*etroșeni

■ •enfl Trenu 1 Trenă de Tren Si Trenă
oHdtibli mixt perudne □mnJhua mixt

5.48 6.05 Slaaeriu
r

2.421
Aradulfi nou 19 — 6 33 Streiu — — 3.251

•1 1 1 6 44 6.58 Hațegă __ 4.16
■Lega 7 t» — 7.29 Pui — — 5.11
Oi'OziiaJ.va .47 — 7.55 Cnyricjift — — 5.58
.Vsrczi'a,va — — -— Banița —- 6.40
fi an(K<»r-t 9.02 — 9.08 Fetroșeul — — 7.12

Tt iB.’ftșfcB'șa- A radă IPetroșeiii—Materia (Piski)

Prunii 'ie I’renu de Trenu Treufl Trenă Trenă
pumân-- nurafin? , □mnlbun de pers. omulbua mixt

TiuilKAr» 6.20 5.00 Te t roșeai
I

6.10
Merezitalva — — — Banița — — 6.53
Cîezifâlva 7.46 6.32 Crivadia — — 7.37
V 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
NiîîLeth-SâgL 8.36 — 6.23 lîațegă — — 9.01
.iir.ic.itî < • &.11 8.01 Straiu — — 9.52

9.27 — 8 17 Tlf: r&wlsi — — 10.31

I

7.40
| Î0.42

618
9.38

2.02 12.02
4.78 2.01
— 2 08
_ 2 19
__ 2.41
— 3.24
_ 3.47
-— 4.07
— 4.33
— 5.15
— 5.33
— 5.53
— F.05
— 6.20
— 6.38,
— —
— —
— —
— _
— — 1
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— 1
—

1 1 1
 1

— —

—
1.55 — r
2.53 —“

3.28 —
9.35 —

2.—
4.05

I ll.iol

2 02 | 5.47
4.12 7.11
— —
— —
— 7.33
— 8.04

_ _ _
8.5b
9.28

— —

—
-

i - 10.31
11.00 __
T 19 _
12 33 _

1.01 _
. 1 11 _

1 18 _
6 1.05 _

1 46 __
2 25 __
2 50 __ _
3.03
3.35
4.01
4.20 __
4.55
5.42 _
6.01 —
7.27 -—
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37
— —
— 6.20
— 6.47
— 11.30

1

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4 32
5.02
6.53
7 43
8.23
9.02
9.52

Ui6ra
Vmțulil dL
AiuCC
Teiușă 
Crăciuneld
Bțașî
Micîsasn 
vtipțS. 
Mtdiașă 
Eiis»,betor.ule

ilașfaleu 
Homorod 
Augustind 
Apatia 
Feldiâra

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7 56
8 18
8 58
9.15t
9.34
9 53

10 28
10.47
10.57Trenu

de 
persone 1 1 0 / 
iO.'O111.19'

.331 1.16
4 24 3.29 

| 6 33
-- ] — 2.15 —
— | 8.00|

O’elr le 'Apte auntft cete dwt.c iiuuk gnise.

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Brașoii
Timișu

Predeal t>

10.05 Bucurescl

J

Tipografia ALEXI Rrașovfi Hârtia diD fabrica iui Martin Kopnny, Zernesvt


