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Brașovu, 15 Iulie 1887.
Nu se putea da at.itudinei politice, ce au 

observat.’o în nuli multe părți Sașii din Ardelii 
în decursulu alegerilor!! trecute dietale, o ilustra- 
țiune mai nimerită și mai caracteristică, decâtu 
cum o face unu articulft apărută în „Neue 
freic Presse" de Vinerea trecută.

Acestă articulii, ce i s’a trimisă din Pesta 
foiei vienese, laudă și prcamăresce ,.fericitele por
niri" ale Sașiloră din valea Bistriței, din țera 
Bârsei și dm alte ținuturi ardelenesc!, locuite de 
Sași, porniri de a se înțelege și de a se împăca 
cu Ungurii dela putere.

Aruncându-ne ochii asupra acestui articula, 
îndată amu înțelesă, că elă este erăși una din 
multele încercări, ce se facă de unu timpă în- 
c6ce din partea guvernului, spre a amăgi și ade
meni pe Sașii din Ardelă, ca să renunțe de a 
mai face oposiținne și să între cu toții în tabăra 
lui Tisza.

Din când în când se întinde mreja spre a 
prinde cu ea pe pacinicii locuitori de viță să- 
săscă ai fostului fundă regescă. Și de astă-dată 
se face acesta nu fără dibăcia și cu multă rafi- 
namentă.

Fiindă de mare interesă pentru noi, Arde
lenii, cele ce se atingă în artieululu din vorbă, 
vomă împărtăși pe scurtă cetitoriloră noștri cu
prinsul u lui.

Articululă începe prin a constata că s’au 
petrecută cu ocasiunea ultimeloră alegeri însem
nate schimbări în mijloculu poporațiunei săsesci 
în Ai •deală. Sașii s’au săturată de politica de 
isolare ce o recomandă de mulți ani ortodocșii 
(Sași) din Sibiiu și în două cercuri electorale, 
representate pănă acuma de aderenții partidei 
poporale săsesci, au învinsă representanții ideei 
de înțelegere cu puternicii dilei de atjl, care în
țelegere ar fi a se căuta în sînulă partidei gu
vernului și pe basa programului ei.

In tabăra partidei liberale — continuă „N. 
fr. Presse“ — s’a primită cu viuă satisfacere 
acestu resultatu dobândită în fundulă regiu, ca 
o dovadă mai multă că massele să petrundă de 
aceleși curente politice și spirituale, cu tdtă de
osebirea loru națională de ici și de colo. Par
tida liberală numără acum 5 deputați sași ca 
membrii ai săi, cari ca buni patrioți germani 
voru câștiga ideei de stată maghiare între con- 
naționalii loru sinceri aderenți și înformându pe 
conducătorii statului despre trebuințele speciale 
ale patriei loră voră căuta să-i câștige pen
tru ele.

„Curentulă acesta între Sași și Ardeleni este 
vechiu, dâr nu s’a manifestată niciodată așa de 
puternică și cu succesă ca acuma și nici chiar 
în fundulă regiu nu se mai încărca nimeni de 
a stigmatisa pe acești representanți ai stăruințe- 
loră de înțelegere ca renegați și ca trădători ai 
națiunei săsesci. Căci chiar și elementele cele 
mai tinere ale partidei poporale săsesci caută 
punctele de atingere spre a împăca diferențele 
pendente, le caută cu precauțiune și pe pipăite, 
după cum e firea Sasului, spre a’și păstra dem
nitatea și a nu compromite greșelele politice ale 
bătrâniloru, dâr le caută totuși și cu puțină bu
năvoință le voră și afla mai curendă său mai 
târcjiu. Apelulă electorală ală partidei poporale 
săsesci n’a fostă decâtă o repetiția a programului 
de mai naint.e, der s’au aflată întrensulă căldurâse 
accente a credinței cătră stată, o puternică in
tonare a hegemoniei maghiare și o domdlă des
fășurare a proprieloră dorințe".

Vorbindă mai departe de discursulă-pro- 
gramă alu profesorului Meltzl ținută în Sibiiu, 
în care acesta a accentuată cu mare căldură idea 
de înțelegere cu guvernulu ungurescă, esclamâ 
autorulă articulului din vorbă:

„Faptulu este de totu îmbucurătoru, urmașii 

coloniștiloră germani ardeleni, pionerii culturei 
germane, geografieesce cei mai înaintați în Orientai, 
se pregătescă a face pace cu statulă ungară. Ei 
n’o facă acdst.a în modă arogantă, ca și când 
s’ar tracta între putere și putere, ddr sein tot
deodată să evite rolulă supusă de suplicanțl. 
Prudența înăscută loră i-a făcută să găsâscă to- 
nulă adevărată și momentulă nemeritu."

„In fața înfricoșateloră lupte naționale ce tre- 
bue să le porte 8 milidne de Germani dincolo 
de Laita, avisați numai la puterile loră și de
parte de a se dejosi la rolulă de copii amenin
țați ai marei națiuni germane; sub imediata in- 
fluință a puterniceloru opintiri române, ce au ata
cată și naționalitatea Sașiloră, care a ținută pănă 
acum admirabilă peptă cu vijeliile secoliloră, o- 
pintiri ce amenință mereu a-i înghiți, Sașii nu 
potă face nimicu mai cu minte în interesulă con- 
servărei loră 'naționale, decâtă a căuta scutulă 
loră în întărirea statului ungară, care singură 
pâte să ofere oazei loră de cultură o stavilă în 
contra valuriloră furidse a naționalitățiloră străine."

După acestă apostrofare bine calculată a 
Sașiloră ardeleni antorulu articulului se încârcă 
a le face nouă speranțe, vorbindu-le de „orecari" 
îndatoriri, ce le-ar avă guvernanții unguri față 
cu ei, în casulă din urmă.

Asupra acestei părți a articulului diacului 
vienesă vomă reveni în numărulă de mâne, ăr 
după ce vomă vedâ și răspunsulu diareloră să
sesci, ne vomă da și noi opiniunea asupra ati- 
tudinei politice a conlocuitoriloră noștri sași din 
punctă de vedere ală naționalității și alu inte- 
reseloră ardelenesc!.

Kogălniceanu în Viena și convenția co
mercială.

.Neue Erele Presse“ publică o dare de semă des
pre nisce întrevorbiri ce le-au avută in Viena unele per- 
sâne cu d. Kogălniceanu, care s’a dusă lațParisă. Con- 
versațiunea privesce situațiunea economică a României 
și sorții pentru îneheiarea unei nouă convențiunl comer
ciale cu Auslro-Ungaria.

1). Kogălniceanu, dice foia vienesă, a declarată că 
România sufere în privința economică, mai alesă Mol
dova, despre care d. Kogălniceanu e bine informată. de- 
orece densuiă e proprietară acolo. Se scie că tocmai 
districtele din Moldova au fostă în celă mai viu contact 
cu Austria; ele au nevoiă de esportă spre nordă, pe 
când eomerțulă Valaliiei a înclinată mai multă spre a- 
pusă yi de aceea a ținută să se despăgubescă încâtva 
pe drumulă de mare.

întrebarea e, trasu-s’a vr’o învățătură din aceste 
fapte? întrebă „N. Fr. Presse". Se va vadea în Sep- 
temvre când se voră intruni, precum se vorbesce, cor
purile legiuitore române. Din nenorocire inse nu mai 
esistă nici o speranță, că in anulă acesta se va încheia 
convenția comercială.

De altă parte din Viena se scrie cătră „Pester 
Lloyd“, că societatea căiloră ferate de stată austro-un- 
gare a cerută dela locurile competente deslușiri sigure, 
decă suntă seu nu prospecte, că se va încheia conven- 
țiunea comercială cu România încă in tomna anului cu
rentă și astfelă decă se pote conta la ună exportă mai 
mare de cereale din partea României ? Acâstă întrebare 
s’a făcută după ce căile ferate române, după cum sună 
mai multe scirl oficiale, au întocmită 900 de vagăne 
pentru transportă. Aceste vagone voră fi întrebuințate 
mai cu semă pentru transportulă cerealeloră române în 
Germania de sudu și Elveția. Deslușirile date de locu
rile competente suntă, că deocamdată nu suntă de locă 
prospecte, că negocierile de atâtea ori întrerupte se voru 
termina în curendă.

Importulă și transitulă din România 
în Bucovina.

Guvernulă austro-ungară permite importulă și tran- 
silulă din România în Bucovina pe la punctulă Ițeam. 

a peiloră, corneloră și unghieloră fdrle bine uscate, a 
mațeloră de vile sărate și uscate, a cordeloră, a seului 
nefopită in butoie și burdușe, a părului de vacă, capră 
și porcă, a lânei de oi, dâcă acestea suntă în baloturi, 
cu următorele condițiuni:

1. Aceste producte voră fi însoțite de certificate 
de proveniență formulară Nr. 2, eliberate de mediculă 
veterinară și legalisate de prefecții județeloră său de pri
mari, în orașele mari de unde pornescă.

2. Să se ceră mai întâiu autorisarea d-lui guverna
tor ă teritorială din Cernăuți.

3. Pentru transitulă acestora producte prin Buco
vina în altă stată, se va cere și autorisarea guvernului 
țărei, in care se face importulă.

4. Aceste producte, la trecerea loră prin frontieră, 
voră fi desinfectate în comptulă proprietariloră loră și 
în presența medicului veterinară respectivă.

In ceea-ce privesce exportulă și transitulă seului 
topită si a lânei spălate său tratate cu vară, împache
tate in saci său în baloturi, nu e necesitate a se cere 
autorisarea d-lui guvernatoră teritorială din Cernăuți, 
nici să fie desinfectate și însoțite de certificate de pro
veniență.

SOIRILE DILEI.
Foile unguresc! și chiar „Agenția Havas< au adusă 

scirea, că llegele României va visita probabilă pe Maies
tatea Sa monarhulu nostru în Clușiu, unde se va opri 
in trăcătă cu ocasiunea venirei sale la manevrele ce se 
voră face în Ardeală, der mai adauge, că e posibilă ca 
visita să o facă în orașulă Deva, în ținutulă căruia se 
voră face manevrele. — Cum că foile ungurescl dorescă 
să vedă pe Regele Carolă !n Clușiu e naturală. Scimă 
ce rolă jocă Clușiulu în Ardeală de ună lungă șiră de 
ani încăce; alegerea lui ca locă de întâlnire; pentru ca
petele încoronate ar privi-o toți Ungurii ca ună omagiu 
indirectă făcută misiunei ce cu atâta alaiu și cu atâta 
gâlceavă și-o arogă acestă centru ală Kulturegyletului. 
Deorece însă nu putemă admite, că Regele Carolă va fi 
dispusă a face indirectă politică kulturegyletistă cu oca
siunea venirei sale în Ardeală, trebue să credemă că con- 
siliarii Maiestății Sale voră avă bunulă simță de a-Iă 
sfătui să ’și alâgă o altă localitate mai potrivită pentru 
a saluta pe monarhulă nostru pe pămenlulă ardelenescă.

—x —
După cum se vestesce din Londra, faima despre 

mortea lui Stanleg încă nu este confirmată. Mai multe 
împrejurări facă a se crede, că faima este falsă și se 
speră multă, că Stanley este încă în viăță.

—x—
Ni se scrie de lângă Calea lui Traiană, cu data 

Iulie a. c. piua de 3 Iulie a fostă o tji de adevărată 
sărbătăre pentru poporule română din comuna Nușfaleu 
de lângă Betleanu (comitatulă Solnocă-Dobâca), căci 
după o vacanță de 20 de ani, acestă comună, de vre-o 
600 de suflete, fii norocăsă în fine a căpăta de preotă 
propriu ală său pe tinărulă și zelosulă clerică absolută 
de Pesta, d-lă Ioană H. Boteanu. D-lă Boteanu a dată 
deja dovedi despre devotamentulă și iubirea ce o are 
față cu poporulă română și de aceea pe dreptulă pri
vesce poporulă din Nușfalău ună bărbată de bune și 
mari speranțe în persona d sale. Introducerea d-lui Bo
teanu în noua parochiă fu salutată cu căldură de fii săi 
sufletesc!, sf. liturgiă s’a celebrată de d-lă protopopă 
tractuală Mihailă Făgărășanu, eră corulă fu condusă cu 
bună tactă de d-nii învățători Simeonă Moldovană din 
Betleană, Dingană din Mălină și d. teologă Pompeiu Fă- 
gărășaou din Teure, ajutorați de veteranulă învățătoră- 
cantoră locală d. lacobă Moldovană. După ce d-lă Bo
teanu a depusă jurământulă solemnă cu mâna pe evan- 
geliă, d-lă protopopă, care a oficiată, rosti o frumâsă 
predică despre demnitatea și înalta misiune a jpreotului, 
esprimându-șî totă odată bucuria și marea speranță ce 
o are in d-lă Boteanu, care răspunse de asemenea prin 
o frumăsă cuvântare, promițândă că va fi totdâuna cu 
poporulă său, pentru a căruia mântuire sufletâscă și lur 
mâscă va lucra în tăță viâța sa. La acăstă solemnă 
promisiune poporulă a răspunsă cu urări de: Să trăăscă. 
A urmată în fine ună prâneță comună la ospilala masă 
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a judelui comunală, Ștefanii Boloșă, ridicându-se mai 
multe toasle. D-10 notarii de cercii Georgiu Micu rosti 
poporului unii frumoșii discursă în casa parochială, in- 
demnându-lă să sprijinâsci! pe noulii preoții; tot£1 in 
sensulă acesta vorbi și d Iii Gavrilă Popii, fostulă admi
nistratorii alti Nușfalăului, luându-șl rimași! bunii dela 
poporulă administrații de d-sa. — Unu participant ii.

—x—
„Națiunea" scrie, că in urma depunerei esamenului 

de liberă practică, d. doctorii Emilii Pușcăria, doctorii 
In medicină dela facultatea din Pesta, a obținută aulo- 
risația juriului universitară din Bucureștii de a practica 
medicina in România.

—x—
Junimea română din Făgărașu și jurii va da o 

petrecere de veră împreunată cu producțiune literară-mu- 
sicală In 31 luliu st n. a. c. in hotelulă „Lauritsch" în 
favorulă societății „Progresulă" din Făgărașă. Inceputulă 
la 8 Ore săra. Prețuia intrărei: pentru o personă 1 II. 
pentru o familiă 2 fi. Comitetulu arangiatoru. In pausă 
se voră juca jocurile istorice „Călușarulă și Bătuta". 0- 
fertele marinimose se primescă cu mulțămilă și se voră 
chita pe cale Ziaristică. Programulu: 1. a) Reîntorcerea 
rândunelei b) Uite Mama. Cântece esecutate de corulă 
junimei. II. Controversa : „Este omulă mai fericită în 
stadiulă primitivă, său fericirea progreseză în raportă cu 
civilisațiunea", partea I susținută de Valeriu Comșia cleric, 
curs. IV-lea, partea II susținută de Davidă Chiujdea el. 
curs. III-lea. III. Declamațiune din „Povestea Vorbei", 
de Nicolau Ludu învățătoră. IV. Solo de fiaută, esecu- 
tată de V. Comșa cu acompaniamente. V. „Cucuruzulu" 
esecutată de corulă junimei. VI. a) „ Visulii meu“, ese- 
cutată de Ioană Bârsană clerică de curs III-lea cu acom
paniamente de violină. b) „7e-az dusa iubit'o", esecutată 
de Corneliu Popă de Galați stud. absolută cu acompa- 
niamentă de violină. VII. „Doina", solo de flaută cu 
acompaniamentă esecutată de los. Morariu t ol. abs. VIII, 
a) Corona cufundată, b) In pădure. Cântece esecutate de 
corulă junimei.

ț Aronti Florianti.
Qiarele din Bucuresci ne aducă trista scire, că bă- 

trânulă ardeleană Aronă Floriană, veteranulă apostola 
ală învățământului public in România a încetată din vieță 
Duminecă săra, în virstă de 90 de ani. Regretatulă pro- 
fesoră de istoriă, eforă ală șcăleloră și membru în coc- 
siliulă permanentă din ministeriulă inslrucțiunei din Bn- 
curesci, lăsă pe urmă-i mai multe generațiuni, cari au 
învățată dela dânsulă iubirea de țeră. Fiă-i memoria 
eternă neuitată!

Aronă Floriană s’a născută la 1805, in Transil
vania. A trecută clasele primare in Sibiiu, gimnasiulă in 
Blașiu, și studiele academice la universitatea din Pesta. 
La 1827 junele Aronă trecu in Țâra românescă, tu în
vățători Ia șcOla din Golesc!, la 1831 deveni profesoră 
și inspectoră la șcOla publică din Craiova, în 1833 fu 
permutată la colegiulă Sf. Sa va in Bucuresci, în 1847 
fu numită revisoră generală de școle districtuale, In 
1848 luă parte la mișcarea națională din România, er 
in 1849, in urma prigoniriloră pornite de străini contra 
Transilvăneniloră în România, trecu in Transilvania, 
unde primi redacțiunea diarului ,'L'elegrafulu Română», 
întemeiată de Episcopulă Șaguna in Sibiiu. In curândă 
fu numită Împreună cu lonă Maiorescu redactoră pentru 
textulă română ală ,F6iei legiloră imperiale*  din Vtena. 
Aci petrecu pănă la îneheiarea tractatului din Parisă, în 
urma răsboiului Crimeei.

*) Haină cum portă popii catolici când oficiază.

In 1857 se'nlorse in România, ca profesoră la co
legiulă Sf-_ Sava, in 1862 fii trecută ca profesoră de Uni
versitate la facultatea de litere și lilosofiă, unde propuse 
istoria. In 1865 s’a retrasă la pensii, fiindă bătrână și 
obosită de lucru,

Aronă Floriană a scrisă uimătorele opere: »Ca 
techismulă omului creștină, morală și socială», premiată 
cu o medaliă de 50 galbinî; .Elemente de geograliă* ; 
.Elemente de istoria vechiului și noului testamentă» , 
>ldeiă repede despre istoria țârei românescl»; «Manuală 
de istoria țârei românescl'; «Catechismulă rel'giunei or
todoxe' ; «Palriarehii», carte de lectură, trad. din limba 
(rancesă; «Dicționară franeeso-română«, douâ volume 
mari, lucrată împreună cu Poenaru și Ilill; .Elemente 
de istoria universală». A colaborată in 1835 la «Curie- 
rulă Românescă", a publicată în 1838, in unire cu Hill, 
diarulă cotidiană „România», în 1836 a redactată foia 
literară .Musenlă Națională".

Aronă Floriană a suferită multe. In 1848 guver- 
nulă provisoriu ală României l’a numită administratori 
ală districteloră llfovă "și Doljă, dâr întrăndă Rușii și 
Turcii în țeră, Aronă Floriană trecu in Transilvania la 
Sibiiu. lsbucnindă revoluția Unguriloră fu numită se
cretară și apoi membru ală comitetului română de pa
cificare. După căderea Sibiiului în mânile Unguriloră, 
Floriană trecu în România, unde fu arestată da Ruși și 
ținută în închisore patru luni. Apoi fu expatriată 9 ani. 
er după tractatulă din Parisă se întorse in țâră cu cei
lalți exilați. Dela 1862—1871 fu membru ală consiliului 
permanentă de instrucțiune, când apoi se retrase in vieța 
privată.

Aronă Floriană a deșteptată, ca profesoră, în ju
nimea română nu numai interesulă ce trebue sâ-lă aibă 
fiă ce Română pentru istoria națională, ci și simțăminte 
religiose, morale, naționale și peste iotă' simțulă comună 
de solidaritate românescă.

Administrația ungurescă.
Intr'o foiă din Peșta, care de câteva dile biciuesco 

cumplită, și cu dreptu cuventă, abusurile administrațiunei 
unguresei, eetimă iirm.ătorea mărturisire a Junui funcțio
nară administrativă superiori din orovinciă:

,Eu nu potă proeede, precum îmi ordonă legea și 
consciința mea. Decă nu'mi acomodeză activitatea mea 
pretențiuniloră politicei dominante, nu numai că sunt 
desaprobată la fiecare pasă, nu numai că ministrulă și 
fișpanulă îmi Iacă insuportabilă posițiunea, ci sunt su
pusă a fi, drepți pedepsi, transferată ori suspendata. 
Urmarea naturală a acestei imprejuiări e, că cei mai 
mulți funcționari administrativi se aruncă orbesce în bra
țele curentului politică.'

Cei naivi, cari totă mai speră, că va fi odată o 
a.lministrațiune bună ungurescă, să și’o însemne bine 
acestă mărturisire a unui funcționară ungurescă.

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

cultura poporului românii, în Sibiiu.

(Urmare.)

Classa lll-a. 1) Religiunea și morala, conformă 
disposițiiloră făcute de autoritățile confesionale. 2) Limba 
română, 3 ore: Repetițiunî din sintactică ; ptoposiția 
compusă; periădele. Esereiții în facerea de epistole și 
acte oficiale mai obicinuite ; descrieri și narațiuni; in le
gătură: noțiuni generale despre stila. Recitări de poesii. 
Teme in scrisă. 3) Limba maghiară, 3 6re: Verbulă 

a avă; conjugarea verbeloră în indicativă, conjunctivă, 
optativă și a verbului ausiliară în conjunctivă și opta
tivă. Cetire și traducere de piese din cartea de cetire; 
reproducerea cuprinsului celoră cetite. Recitări de poesii. 
Lucrări scripturistice în scolă și acasă. 4) Aritmetica, 
3 ore: Repețiri despre frângerile comune și decimale; 
măsuri și monete, regula de trei, calcularea infereseloră. 
5) Fisica, 2 ore: In legătură cu esperimentele: însuși
rile generale ale corpuriloră; echilibru, mișcare și re- 
pausă, căldură, lumină, magnetismă, electricitate; feno
menele atmosferice. 6) Geografia, 2 6re: Complecfarea 
eunoseințeloru din geografia matematică și fisieală. Geo
grafia Europei și a celorlalte continente- noțiuni elemen
tare de geologia. 7) Istoria, 3 ore: Faptele principale 
din istoria universală, cu deosebită considerațiune a des- 
voltării culturale a genului omenescă. 8) Lucrau de mână, 
2 ore: broderii de albituri și cusătură de albituri. 9) 
Desemnă, 2 ore: Desemnă de plante, de figuri animalice 
și omenesc!; peisagii cu și fără umbre. 10) Caligrafia, 
2 ore: Scrierea cu litere latine și germane. 11) Muzica 
vocală, 2 ore: scale dure și moi, esereiții in cântare cu 
1, 2, și 3 voci; esereiții în nimerirea tonuriloră.

Classa IV-a. 1) Religiunea și morala, conformă 
disposițiuniloră făcute de autoritățile confesionale. 2) 
Limba română, 3 ore: In legătură cu cetirea de piese 
alese de autori, date despre autorii mai însemnați în li
teratură: cronicari, istorici, gramatici și poeți. Teme 
libere: biografii, descrieri, asemănări și deosebiri. Teoria 
stilului. In fie-care lună o lucrare scripturistică în scolă 
și acasă 3) Limba maghiară, 3 ore: Traducere de piese 
alese din cartea de cetire și reproducerea liberă a cu
prinsului. Din gramatică: conjugarea verbeloră factive și po
tențiale. Din istoria literaturei: Csokonay, Kisfaludy, S. 
Kazsinsczy, Kolcsey. Tompa, Petofi, Vorosmârty, Arany, 
Kisfaludy K., Szigligeti, biografia lori și recitări din 
poesii. Teme scripturistice in scolă și acasă. 4) Arit
metică, 3 ore: Regula catenară, calcularea intereseloră 
după interese; cunoscințe despre institutele de asigurare 
și casele de economii. 5) Comptabilitate, 2 Ore: Linia- 
mentele comptabilității simple. Purtarea de registre. 6) 
Chemia, 2 ore: Despre elementele oxigen, nitrogen, hi
drogen, carbon, și combinațiunile loră mai de căpetenia. 
Metalele mai principale. Despre composițiunea chemică 
și despre modulă de preparare a alimenteloră otnenesci 
(carne, lapte, ouâ, pane). 7) Legumăritu, 1 Oră: Despre 
viâța planteloră in generală și în specială despre condi- 
țiunile de vegetare ale legutneloră; lucrarea pământului; 
cultivarea legumeloră mai obicinuite; cultura cânepei; 
demonstrațiuni. 8) Economia casnică, 1 Oră: procurarea 
și conservarea lucrurdoră trebuinciose în familiă; despre 
locuințe, îmbrăcăminte, nutremântă; datorințele morale 
ale stăpânei de casă 9) Istoria, 3 ore: Istoria Unga
riei din timpurile cele mai vechi, pănă adi. Desvoharea 
istorică a instituțiuniloră și conslituțiunei patriei. 10) 
Lucru de mână, 2 Ore: Esereiții in confecționarea rufe- 
(ori. 11) Desemnă, 2 Ore: Desemnarea de plante, de 
figuri animalice, omenesci; peisage cu și fără umbre. 12) 
Musica vocală, 2 Ore: scale 'dure și moi, esereiții iu 
cântare cu 1, 2, și 3 voci, esereiții in nimerirea tonu- 
rilori, cunoseerea sistemului noteloră și semneloră mti- 
sicale.

Limba germană, ca obiectă de învâțămânlă facul
tativă, a fostă învățată de tote elevele, dându-se pentru 
fie-care clasă lecții separate in câte 2 ore pe sâplâmână; 
conversația s’a urmată în Ore anumite sub conducerea 
guvernantei. La limba francesă au participată 21 eleve, 
cari, despărțite in două cursuri, au luată câte 2 lecții 
pe săptămână, făcândă esereiții în cetire, in gramatică,

FOILETON U.
(13) — -

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

IV.
Schitulu feteloru nobile.

Veneția, ajutată de Fiametla, îmbrăcase o rochiă 
splendidă de brocară brodată cu aură și împodobită cu 
pietre prețiOse după cum scosese moda fiorentinulă Coarna 
de Medicis, omă ciudată, care găsea mijloculă să fie totă 
intr’o vreme ună politică mare, — ună mare cetățenă 
— părintele patriei — și celă d'ânteiu comarciantă din 
lume.

Tânărulă Felice Badoer, cu totă aplombulă lui, în
cremeni când se vâcju în fața Fiicei Adriaticei. Se ului.*)  
In tocă de salutarea îngâmfată pe care o pregătise, puse 
ună genunchiu in pământă și ijise cu tonulă celă mai 
cuviincioși:

— DOmnă, dogele Francesco Foscari trimețându-mă 
la dla, ml-a făcută o onOre de care negreșită sunt prea 
nevredniiă. Potă spera, dOmnă, că vei binevoi a’mi 
primi cererea?

TOtă tinerimea d’aurită din Veneția, din care unulă 
din specimenele cele mai isbutite era Felice Badoer, toți 
leneșii mușterii ai casinului din piața Sf. Marcu s’ar fi 
mirată dăcă l’arâ fi putută vede pe tânărulă acesta s*ri-  
cată cu ce aeră de respectă ținuse discursnlă acesta mică.

■) Zăpăci.

Fiica Adriaticei rămase o clipă nemișcată și mută. 
In sfirșită răspunse numai vorbele acestea:

— Sunt prea umila s< rvitore a Senatului.
Felice Badoer se scula salutândă, ca cum ar fi luată 

actă de vorbele (jise de Veneția. Insă, după cum (jisese 
Martinengo, tânărulă acesta era celă mai mare nebună 
din Italia. Nu putea păstra multă vreme atitudinea cava- 
lerescă ce’i impusese vederea Veneției. Invârtindu-se 
într’ună picioră, după obiceiulă lui, lucru care făcuse ca 
elă să aibă celă mai mare suecesi prin casine, se găsi 
de odată, spre marea lui bucuriă, in fața unei oglindi de 
Murano pusă între două ferestre. începu să se uite în- 
tr’ânsa și să zimbâscă dalmatica*)  de mătase care se cam 
ghemuise.

— Negreșită că te plictisești multă aci? tjise Fe
lice învirtindu-se înc'odată într’ună picioră ca o sfirlează 
pe care o umflare neașteptată de venii o asvârle deodată 
dela nordă la sudă.

— Din potrivă, în casa acăsta am petrecută cjile 
prea fericite, și, orice s’ar întâmpla, am să’ml aducă a- 
minfe totdeuna de colțulă acesta de pământă fericită pe 
care speramă să nu’lă părăsescă niciodată.

— Hai!! cjise Felice tresărindă.
Figura’i mai multă copilărescă luă deodată ună aeră 

de mirare mare, atâtă de multă se îngrija de persona lui. 
Insă acăsta ținu numai o clipă. Trăsurile’i grațiose se 
iluminară curendă de ună zîmbelă și <|ise ridicândă din 
umără:

— Pricepă. D-ta nu ești încă iniția’ă în tite plă

cerile ce’țl reservă Veneția. Negreșită că ai vădută nu
mai din depărtare palatulă ducali și piața Sf. Marcu?!

— Nici atâta. De când am intrată în casa aeesta, 
niciodată nu mi a călcată piaiorulă afară.

— Și te găsești fericită?
— Prea fericită, și din chilia mea m’am gândită 

numai la Dumnezeu.
— Fiind-că nu cunoscl Veneția și petrecerile ei!

— dise Felice Badoer aprincjendu-se. — Oh, Veneția, 
paradisă ală lumii, pămentă făgăduita ala bucuriiloră t- 
nereței, templu ală plăcerilorăf Peste puțină vreme ai 
să apari acolo! Ai să fi la sărbările de năptea, pe la
gune; ai să figurezi ca suzerană în balurile din palatu- 
rile de marmură după Canalulă Mare. Și spectacolele 
năstre! Inehipuește-ți c’au sosită din Florența cei mai a- 
dorabill comedianțî!...

— Nu dorescă să’i cunoscă! T6te spectacolele 
d-vostră nu voră întrece niciodată spectacolulă ce mi-lă 
oferă florile pe cari le cultivă chiară cu mâna mea in 
grădina schitului.

Vesela figură a lui Felice Badoer luâ ârășl ună 
aeră de mirare.

— țieu, nu te pricepă ! — dise elă descurageală.
— Așă vre însă să facă ceva care să’ți placă. N’așă 
putea?. .

— Pole ! Ai ună aeră bună 1... dise Veneția.
— Scumpa mea mamă pretinde, că acăsta ’i sin

gura virtute pe care am moștenit’o din familia nâstră 
ilustră! cjise tânărulu zîmbindă.

— îmi dai voiă să-ți vorbescă cu inima deschisă? 
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in ortografia, in traducere și in stila La instrucția în 
piano au | irli-ipată 16 eleve.

Merele imitricubite pro 1886/87 iu toslă : 18 in 
el. 1 ; 14 m el. Il-a; 6 iu el. III a și 5 el. IV. Dintre 
aceste au fosta in internata 23.

Biblioteca colegiului invățăto"escă a'ă scolei consta 
din 21 opuri cumpărate, 42 donate; biblioteca elevelorO 
constă din 29 opuri cumpărate și 12 donate. — Colec- 
tiuni etc. Scola posede afară de acesta pentru studiulă 
istoriei naturale: 44 table de părete zoologice, 16 bo
tanice, herbiriu cu 270 exemplare, 240 minerale simple 
și compuse cele mai de lipsă aparate (isicale și de chemiă; 
pentru sludiulă geografiiei și istoriei diferite cltarle și 
ună globă; apoi modele grafice pentru desemnă și mo
dele de caligrafiA; două clavire pentru musieă și o ma
șină de cusuta pentru lucrul i de mână.

Din datele ce le mai comunică direcțiunea notămă 
că ,pănă la împlinirea unoră formalități" scola func- 
ționeză numai ea sertlă privată. Scola și internatulu s’au 
deschisă la 11 Septeinvre 1886. S’au ținută 13 con- 
ferențe lunare in afacerile institutului și o comisia a co
mitetului Associațiunei a visitată scola și inlernatulă. 
Serbări ale internatului au fostă ajunulă Crăciunului și 
și ajunulă sărbării sf. Constantină și Elena, represen- 
tăndu-se de elevele interne cu ocasiunea celei dântâiu 
o colindă de Crăciună, er la a doua o piesă de teatru 
pentru copii, in limba germană. Sein. 1 s’a încheiată 
la 4 Febr. er ală 11 lea, începută la 8 Februarie, s’a în
cheiată la 28 Iunie 1887. Esamenele dela sfârșitulă 
sem. Il-le.i s’au ținută la 25 și 27 Iunie sub președința 
d-lui vice-presidentă ală Associațiunei Iacob Bologa.

Condițiunî de primire în scolă și internată.

Pentru primirea in scola civilă se cere atestată de 
boteză, atestată despre absolvarea ciaseloră scolei ele
mentare, seu atestată despre classa corăspundetore pre- 
mergălore dela o altă scolă de categoria scolei civile. 
In lipsa unui astfelă de atestată primirea se face pe basa 
unui esamenă de primire.

Didactrulă e ficsată cu 2 fl. v. a. pe lună, plătiți 
anticipando, și pentru elevele ce intră acum pentru 
prima dată in acesta scolă, o tacsă de înmatriculare de 
2 fl. v. a. Pentru elevele cursului complementară pro- 
vădută in §, 6 al. penultimă din stătută didactrulă este 
de 5 fl. pe lună, și la prima înscriere tacsa amintită de 
inmatriculare.

Elevele, cari voiescă să fră primite in internată, fiă 
eleve ale școlei civile, său ale șcâlei elementare a reu- 
niunei femeiloră, au să se însctințeze de timpuriu, in totă 
casulă înainte de începerea anului școlastică, prin părinț 
seu tutori la direcțiunea școlei, pentru a se pute face 
disposițiile necesare. Taxa este pentru elevele ce ur- 
meză cursulă normală 22 fl. v. a., â1- pentru cele ce ur- 
meză cursulă complementară 25 fl. v. a. pe lună, plă
tiți înainte, cuprimjându-se in acesfă sumă și didactrulă, 
și adăugendu-se și aici, pentru cele ce întră pentru în
tâia oră in internată, taxa de înmatriculare, amintită 
mai susă. Cărțile frebuinciose, malerialulă de scrisă, de 
desemnă, de lucru de mână, se înțelege, nu sunlă cu
prinse in taxa amintită, ci cheltuelile reclamate în acăstă 
privință se portă de părinți, întocmai precum totă de 
denșii se portă și cheltuelile pentru îmbrăcăminte, și în
călțăminte, pentru instrucțiune in musica instrumentală 
și in limba francesă.

Taxele pentru instrucțiunea in piano suntă de 2 
categorii: ai decă o elevă voesce se ia drele singură, se 
compută, la 2 6re pe săptămână, taxa de 9 fl. pe lună; 
decă 2 eleve împreună iau instrucția în aceeași 6ră,

laxa se compută, la 2 ore pe săptămână, cu 6 II. de 
elevă; seu b) decă o elevă voiesce sg ia orele singură, 
se compută, la 2 ore pe săptămână, laxă de 6 II. pe 
lună; decă se inlrunescă 2 eleve in aceeași oră, taxase 
compută, la 2 ore pe săptămână, cu 5 II. pe lună de 
elevă. — Pentru instrucțiunea în limba francesă, câte 2 
ore pe săptămână, se compută pe lună câte 1 fl. 50 cr. 
de elevă. — Tote taxele se plătescă direcțiunei școlare, 
care remunerăză pe instructori. Fiindă eleve mai multe 
in internată, cari reflectâză la conversație în limba fran
cesă, se va angaja o personă capabilă pentru conversa- 
țiunea acesta, fiindă, pentru conversație in limba ger
mană și maghiară, chiar pănă acum făcute disposițiunile 
necesare.

Elevele, cari voră să fiă primite în infernală mai 
au să aducă cu sine: 1 țolă pe saltea, ună covorașă la 
pată, 2 perinî, 4 fețe de perinî, o plapomă seu țolă de 
coperilă, 4 ciar.șafuri (lini,oluri, lepedee), 6 ștergare, 6 
șervete, apoi: cuțilă, furculiță, lingură, linguriță, perie de 
dinți, săpună si doi pepteni, cari tâte rămână proprie
tatea elevei.

Afară de aceste schimburile de trup' seu albiturile, 
câte >/a duzină din fiecare, ciorapi și batiste (mărămi) 
câte 1 duzină și încălțămintea trebuinciosă. Câtă pentru 
toalete nouă, părinții și tutorii suntă consiliați a nu lace 
de aceste pentru copilele loră, căci pentru a obține o 
uniformitate in îmbrăcăminte pentru tote internele, acele 
toalete, cu prețuri moderate, se potă face aici, prin 
îngi ijirea direcțiunei internatului.

HeghigU; 12 (24) Iulie 1887.

Domnule Redactoră! Sâmbătă noptea 11 (23) Iulie 
spre Duminecă s’a descărcată peste comuna nostră între 
orele 12 și 1 după miedulă nopței o furtună îngrozilore, 
cum abia ișl aducă aminte bătrânii noștri să fi mai vă- 
dulă. înainte de drele 12 cerulă era senină. Nici semnă 
de noră nu se (jărea pe firmamentă. Zăpușela însă era 
atâtă de mare încâtă locuitorii satului nu puteau dormi. 
Deodată insă cerulu se acoperi de nori groși, cari ilă 
întunecară atâtă de tare încâtă nu-ți puteai vede nici 
degetulă. Numai la lumina fulgeriloră, cari urmară ime
diată după grămădirea noriloră puteai vede obiectele de 
prin prejură. Furtuna deveni atâtă de înfricoșată în 
scurtă timpă, incâtă chiară și vitele, cari păsceau pe 
câmpă se adunară in grupe, tremurau și sbierau de 
frică. Credea omulă, că acum se implinesce scriptura, 
că adecă vomă fi prăpădiți cu focă și cu puciosă.

Trăsnetulă cădii in turnulă bisericei nostre rom. 
gr. or. cu atâta putere, încâtă se scuturară ferestrile și 
ușile caseloră. Tote țiglele de pe turnă și jumătate aco- 
perișulă bisericei cădură. Căpriorii se sbrănțuiră și însăși 
din crucea din verfă, care era duplă, se topi o parte. 
Trăsnetulă a străbătută și in biserică pănă la păretele, 
care desparte (in biserică) loeulă bărbațiloră de ală fe- 
meiloră. Pagubă in biserică n’a causată trăsnetulă decâtă 
numai atâtă că a sbrănțuită puțină ușa bisericei. Pa
guba causată insă la turnă și la acoperișă se urcă peste 
3 0 fl. Mulțămită cerului, că furtuna a fostă împreunată 
eu o ploiă torențială, căci altminteri putea să ardă bi
serica întregă, și pote și sătulă. N. N.

SC1RÎ telegrafice.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

AGR AM, 27 Iulie. — Representanța ora
șului Petruvaradin a fostu disolvată din motive 
necunoscute.

ROMA, 27 Iulie. — Cercurile vaticane con
chidă la unu actu mai nou plină de însemnă
tate din partea Papei, care va împuternici pe 
clericali să participe la alegeri politice.

PETERSBURG, 27 Iulie. — Prima por
nire din portă a nonei corăbii cuirasate „Ale- 
sandru“ s’a făcută în presența Țarului.

DIVERSE.
Logodnă. — D-lă Teofilă G. Grigorescu, învățătoră 

in Bistrița, și-a încredințată de viitore soția pe d-ș6ra 
Cornelia Anca din Sânte-jude.

Doue domne din lumea mare arestate la Parisu.
— In diarele parisiane găsimă urmălOrele amănunte eu 
privire la o afacere fdrte ciudată asupra căreia planâză 
pentru momentă ună misteră absolută. £tă cele petre
cute la Parisă : Pe la ora 12 de diminâță, ună inspec
torii observă două domne, cari, după înfățișare și nier- 
s dă loră, ii părură suspecte. Elă le urmă mergândă 
după densele prin magasinele Louvre, dela articole de 
Paris la eompartimentulă unde se vândă dantele. Con
vingerea lui fu făcută și le aresta, Una din ele se de
clară că este o persănă din lumea mare din cele mai 
cunoscute și cealaltă că este soția unui generală de ar
tileria, damă de companiă a celei dântâiu. Făcendu-li-se 
perchisițiă, se găsiră asupra celei d’a doua, printre o- 
biectele plătite, diferite alte obiecte cari nu fuseseră plă
tite, mai cu sâmă flacone cu parfumăriă, ună porte-carte 
de fildeșă pentru cărți de visite și ună pachetă de dan
tele. Cea dântâiu ave asupră-i o sumă de 1950 lei. 
Conduse la comisariatulă de polițiă din strada Villedo, 
dama de companiă fu cea dânteiu desbrăcată. — „Nu 
mă vei sili să mă desbracă și eu 1“ cjise atunci dămua 
din lumea mare. Cu tăte protestările ei, ea trebui să 
se supună. Bămase numai in corsetă. Nu se mai des
coperi nimicu altă decâtă ceea ce s’a găsită la Louvre. 
Eta esplicațiunea dată de dama de companiă: „Ne du- 
seserămă ia Louvre ca să cumpărămă câte ceva. Când 
vedeamă câte ceva care-mi păre că este necesară dăm- 
nei, îi atrăgeamă atențiunea, atunci densa-mi răspundea: 
„Adauge-le la cele ce am mai cumpărată." Credeamă 
că tote obiectele pe cari le luamă astfelă voră fi plătite 
la cassă de domna.' Cele două dOmne fură puse in li
bertate provisoriu. Se făcu o perchisițiă la otelulă unde 
trăseseră. S’au luată tote obiectele nouă spre a se vede 
de unde provină. Ancheta se urmedă asupra diferiteloră 
puncte ale afacerei. Qiarulă din care se estragă cele ce 
precedă, încheie astfelă: Ne găsimă ore in presența unui 
nou casă de cleptomania seu a unei neînțelegeri ciudate? 
Ancheta va stabili acăsta; der, in ori ce casă, este in
admisibilă, față cu situația de avere a personei ală cărei 
nume se află amestecată în acăstă ciudată afacere, ca 
să fiă vorba de ună furtă vulgară, precum se întâmplă 
mai pe fiecare di in marile magasinuri de noutăți.

Unu casu de boia estraordinară. — Aducemă la 
cunoseința medicală următorulă casă estraordinară, ra
portată de „Democratulă' din Ploesci: Stană Ioană dul- 
gheră, din suburbia sf. Vasile din Ploesci, în tjiua de 14 
Maiu trecută, găsindu-se de față la casa decedatului Niță 
Mânu, pe când se scotea din casă corpulă acestuia a se 
aședa în cosciugă, venindu-i rău a căzută josă și a ră
masă mută, și mută e pănă in ijiua de astăzi, de și de 
altfelă este peste totă sănătosă, dorme, mănâncă, bea, 
umblă și lucreză meșteșugulă său, dâr totă mută.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : I)r. Aurel Mureșianu.

ijise fiica Adriatieei arătândă ună sciună tenorului pa- 
triciană.

— Voiă fi încântată, signora.
— Lasă ne, Fiametto! dise Veneția concediăndu’șl 

camerista, care până aci fusese de față la întrevederea 
tineriloră.

Când intră erăși Fiametta, Felice Badoer era așa 
de turburată cum pole să fie omulă care in tătă vieța 
lui n’a avută decâtă o ambițiune: d’a fi celă mai ele
gantă între toți patricianii Veneției. Cu tăie acestea, 
după cum presimțise Veneția, discreieratulă acesta nu 
era o fire rea și Felice dise cu o adevărată emoțiune 
miresei lui:

— Mai nainte de ori ce, signora, să-mi dai voiă 
să te incredințeză că țiu ca să rămână pre uinilulă și 
ascultătorulă d-tale serviloră. Renunță deci de bună 
voiă la ondrea alianței d tale și fiind ă dorescl să nu 
părăsescl casa acăsta, fii sigură că voiu pleda causa 
d-tale în fala Senatului și a dogelui Veneției, Francesco 
Foscari.

— Cum să-ți mulțămescă vreodată? dise Veneția 
cu o lacrămă in ochi.

— Păstrândă o bună amintire de mine! <j|se Felice 
Badoer cjiinbindă.

Și după ce c|ise vorbele acestea, lînărulă patriciană 
se înclină pănă josă și, după ce tăcu saluf.ilă celă mai 
ceremoniosă pe care’lă găsi in repertoriulă său, se pre
găti s’apuce spre ușe. Insă mai nainte d’a ajunge la ușe 
îi veni o ideiă. Felice se opri și se scărpina după urechiă.

Di ace! ce au să cji ?ă cei din casină?... Așă! atât 

mai rău! Mă pricepă eu ce să le răspundă!... ișl ijicea 
elă in gândă'.

— Der ce ai? ilă întrebă Veneția.
— Nimică, signora! răspunse elă luându șl deodată 

aeruliî lui fanfaron. — Me gândeam numai că noi amen- 
doi amă tăcută ună serviciu mare multora dame mari 
din Veneția, adecă... Hei! ce dracu vorbescă eu?... Mă 
iară! am... La revedere, signora.

Ca să nu mai tjică vreo altă prostiă închise iute 
ușa după elă și alergă după podestatulă Padovei, care 
se plimba cu pași mari prin lungile galerii ale schitului.

— Ei bine, tjise Martinengo când vădu pe Felice, — 
pe când nunta?

— Nunta, scumpe podestate, este amânată la ca
lendele grecesc!, seu mai bine disă nu se mai face! răs
punse Felice Badoer, destulă de nemulțumită că era si
lită să spună adevărulă așa de curândă.

Ochii lui Martinengo scăpărară.
— Ah, te a trimesă să te plimbi! dise elă cu ună 

dîmbet rău.
— Adecă am renunțată eu de bună voia mea la 

ondrea d’a mă căsători cu fiica Adriatieei! răspunse tî- 
nărulă elegantă pișcată.

— Nu țl-a plăcută? Greu ești la gustă!
— Signora, dm potrivă, este persdna cea mai ado

rabilă ce am întâlnită vreodată, însă ml-a spusă că do- 
resce să-și închine viâla lui Dumnezeu și cu Iotă părerea 
mea de rău, n’am vrută s’o silescă!

— Traduețiă liberă: nu i-ai plăcută! Bine, ună 
altulă va fi mai norocosă! cjise Martinengo depărtân- 
du-se iute.

Cum? nu cumva s’o fi gândindă elă s’o ia de ne
vastă? — își dise Felice Badoer părându’i rău că se 
purtase eavaleresce cu Veneția. — Ah, n’am să iesă 
d’aci pănă nu voiu afla, dâcă am fostă trasă pe sfâră.

Felice Badoer începu să se plimbe cu pași mari 
prin galeriile schitului.

Veneția tocmai vrea să se intorcă în chilia sa când 
intră Martinengo. Era veselă, și fiindcă Veneț.a se uita 
la elă surprinsă și nemulțămită și ea și cum ar fi vrută 
să-la întrebe pentru ce se mai întorsese, elă ii cjise 
deodată:

— Bine ai făcută, signora, că ai retușată mâna 
acelui tânăr. Elă nu putea să se potrivescă cu d-ta și 
Senatulă s’a înșelată când l’a alesă. Eu voi sci să-lă 
facă să-și schimbe hotăriree.

— A! d-ta vrei . . .
— Da, dâr cu o condițiă însă.
— Care? întrebă Veneția.
— Ca să-lă alegi chiar d-ta pe bărbatulă d tale. 

Eu mă legă să facă pe Senată să-lă ratifice
— Dâr și să vrâu, domnule conte — și d-ta sci 

că nu este așa — cum așă pută să alegă eu care din 
totă nobilimea venețiană nu cunoscă decâtă o singură 
persână, pe tânărulă care a eșită d’aci?

— Mai cunoscl încă ună nobilă venețiană/ tjise 
Martinengo scandândă vorbele.

— f’e cine?
-c Re mine.

(Va urma).
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□ura alb U bara» da Viena
din 26 luliu st. n. 1887.

Rentă de auri 5’/, . . . 100.90
Rentă de hărtiă b’/, . . 87.40 
împrumutul a căilorfl ferate 

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

lora ferate de osto ung. 
(1-ma em isiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(8-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostă ung. 
(9-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale

miță . . .
Bonuri cu cl. de |sortare 104 40 
Bonuri rurale transilvane 104 30

Banat-Ti-
.... 104 40

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

vină ung............................ 100.25
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................... 124 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 30 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aură austr. . . 112 80 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile bănce) austro-

ungare......................... 889 —
Act. băncel de credita ung. 287.75 
Act. băncel de credita austr.281.60 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................. 5 93
Napoleon-d’ori .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 62 
Londra 10 Livres sterlinge 125 60

Bursa <le Btieuresci.

Cota oficialii dela 14 Iulie st. v. 1887.

Cutnp. v6n>1.

Renta română (5%). . 91»/, 92’/.
Renta rom. amort. (5°/0) 94’/, 95—

» convert. (6°/0) 88— 88’/,
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36-
Credit tone, rural (7°/0) . 103*/, 104'/,

» >> >> l5°/o) . 88'/. 89»/*
» • urban (7°/.) . 102— 103—

. (6’/0) • 94— 95—
> (5’/0> . 86’/, 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 2.50

Meseriașulu românu,
Instîtutti de creditu și depuneri

IN BRAȘOVU

Strada Scheiloru Nr. 146.

Ore de birou: Marția, Joia și Sâmbăta 
dela 3 — 5 d. a.

Se potU face depuneri de economii si de 
nemembrii pentru care se dau netto 5°|0 interese 
pe anii, plătindU institutulu darea cătră statil.

Informațiunl mai de aprope la birou.

5-6 Direcțiunea.

1

pe

Cursubi pieței Brașovo

.1111 27 luliu St. li. 1SS7.

Bancnote ruinatii’sf-)

Argint române

Napoleon-d’ori

Lire tuivesei . .
Imperiali

Galbeni

Scrisurile fone. «Albina» 6°/0

„ 5»/0»n

Ruble RusescI

Discontulâ

Ci.iq

J

»

yf

»

k 56

8.45

9 89

10.30

5 86

101.—

98.—

109.—

. i frl

h 50

9 94

10.36

5.91

102.- -

99.—

110 —

7—10°/9 pe artă.

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei"
~ . ii 1 •ir 1 /• .. - ‘ 1*  •potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându -se 

și posta ultimă.

se

Prețuia abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni
„ șdse luni
,, unii anii

Pentru

3
6

. 12

fi.
fi. —
ti. —

România și străinătate:

n

pe trei luni . . . . 10 franci
ș6se luni..................... . ... 20
unG ană .... . ... 40 Î5

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

linia Predealfl-Btidapesla și pe linia Teiușft-Aradsi-JBudapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealfi-Budapesta Budapesta—Bredealii

BucurescI

Pradaalti /

Timișă
Brașov» '

Foldiâra
Apatia
AugusUnd
Homoroda
Hașfaleu
Sigbișărt J

Elisabetopolc 
Mediașa
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelB
Telnșft
Aiuda
Vințula de susfi 
Uidra
Cacerdea 
fihirisă
Apahida

Clnșii (
Nedoșdu
Ghirbău
AghirișS
Stana
Baiedinfi
Ciucia
Bucia
Ura tea
Vada 
Mezfl-Telegd 
Fngyi-Văsărhely 
Veneția-Orăijii

Uradla-Btre

P. Ladăiy 
Stoliek

(
(

■■Aa-paata

Viena

Trenă Tren Trenă Trenă 
accelerat omnlbus omnibua 

penâne

_ 4.30 __ 7.30
— — 1.14
— 9.12 — —
— 9.35 — 1.45

■ 10.12 —
2.32Î20 401

/ 57 _ 4.47 —
8 24
8 47

— 5 28 —
— 5 59 —

9 29 — 6 49 —
9 37 — 8.35 —

10 53 9 02 —
11.00 9.12 —
11 34 — 9 56 —
12 03 10 37 —
12.26 10 59 —
12.42 __ 11.16

11.37 —
1.11 __ 12.16 —
1 23 12.33 —
2.06 1.51 —
2.27 __ 2.18 —
249 _ 2.48 —
2 56 2 56 —
3.12 — 3 64 —
3.46 4 51 —
5.01 — 5 28 Trenu
5.21 — 5 56 persone

6 37_ 6 01 —
_ 6.19 — 6.58

- — 7.14
— 7.29

—__ — 7.56
__ 7.12 — 8.18
—_ 7.41 — 8 58

— 9.15
__ — 9.34
__ 8.20 — 953J
__ 8.46 — 10 28
__ — 10 47
__ — Trenfi 10.57
___ 9.11 persane 11.07
_ 9.16 10.50 11.19
__ 1037 1.33 1.16
__ 12.20 4.24 3.29
— 2.15 10.05 6.33
— — 2.15
- 1 8.00 - —

Viena ii.io| —
Budapesta 7.40
Szulnok 1105
P. Lailăuy 2 02 5.47
Oradea mare 4.12 7.11

Venția-Orădii — —
Fudi-Oșorheiu — —
Teleagu — 7.33
Vădii 8.04
B raita — —
Bucia — —
Ciuria — 8.58
Huiedin — 9.28
Stana — —
Aghiriș — —
GI ârliău — —
Neibșu — —

( — 10.31
Clușin 11.60 __ 1
Apahida ’1 19 —
Ohiriș 12 33 —
Cacerdea 1.01

1.11
—

Uiora 1 18 —
Vințultl de eută 1.05 —
Aiudfi 1.46 —
Teiașă 2.25 —
Crăci unelti 2 50 —
Biașâ 3.03 —
Micăsasa 3.35 —
Copța uit 4.01 —
Mediașb 4.20 —
Elisabetopolc 4.55 —
.ilgișdra 5.42 —
Hașfalcu 6.01 —
rfomorod 7.27 —
Augustinîi 8.08 —
Apatia 8.36 —
Feldiâra 906 —

9.46 5.37
Rrașovă y — -—
Timișfl — 6.20

_ 6.47
Predeală — 11.301

Bucurcsct

7.40 6 18
10.42 9.38

12 02
—

2.02 —
4 78 2 01 — 1
__ X < 8
__ 2 19 — I
__ 2.41 — 1
_ 3.24 —
_ 3.47 —
_ 4.07 — 1
_ 4.3» — 1
— 5.15 — 1
_ 5.33 —

5.53 —
— 6.(5 —
— ti.10 -
__ 6.38 --
__ — 7.08
__ — 7.36
__ — 9 16
__ — 9.53
— — 10.—
_ — IO.i 9
__ — IU. 19
__ — 10.4x1
_ — 11.55
_ — 12.34
__ — 12.52
- - — 1.34
_ — 2.13

_ — 2.46
— 3.31
— 4 32

__ — 5.02
— «b3
— 7 43
— x 23
— 9 02
— 9.52

1.65 — —
2.53 — —
— -
3.28 — —
9.35I'£ 1

Nota: Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI BrașovQ. Hărtiă din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

i Trenă Tren 1 Trenu Trenu Trenă 
ide pers, accelerat de pers. do omnibua

I per tone |

Teinșft- îi radft-Bttdapesi» 25 n d a j»<*s  f4 r »d ii - Te t te .ș ft.

Trenă 
omnibus

Tre iu 
de pers.

Trenă de 
persane

Trenă de 
pereone

Trenă
de persone

'Trenă 
omnihn

1

Teiușik 11.24 __ 3.00 Viena 11.10 12.10
- 1

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfl de josă 12.30 — 4.22

’.ttok
11.20 12.41 —

Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —-
Orăștia 1.32 — 5.18 As aitrt 4.30 6.— —
Simeria (l'iski) 2.32 — 6.15 Glogovațfl 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 — 1
Branictca 3.23 — 7.02 Bauliș 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-l ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfl 6U9 7.37 —
Zam 4.25 — «.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bferzova G.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-I.ipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 5.5 9. 8 —

BaulișG 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 1042 --
Glogovațfl 8.28 — 11 25 Simeria i l'iski 10.35 11 07 —

Arad ti 8.42 9.17 12.31 Orăștiă
Șibcffl

11.11 11.37 —
Szoluok — 2 32 4 5U 11.43 12.— —

(| __ — 5.12 ViiitU.G de joșii 12 18 12.29 —
IKntlapeNl» _  1 - 1 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — 6.05 . 1 29 1.41 — 1

AraeXfi-Tfanlî^rsi fitlizserla (Piskii tPetroșenî

Trenă itenâ Se Trenu Trend de Tre^ă Trenă
onxdbne ccrflîno mixt poraâne anicJbm mixt

Arad ti 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulfi nou b.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Năineth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațeg ii — — 4.16
Vinga 7.13 — 7.29 Pui — — 5.11
Orcz’falva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
'S'lmlșdra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

S’eiroșeiii—Sliaaeria (Piski)

Trruă dt- Truiiil <lo Trenă 1 Trenă j Trenă Trenă
jiemânt uerddiiu omnlbuii de pera. oinuibun mixt

TimiHâra 6.25 __ 5.00 n 6.10
Merczifalva — 1 - — Banița — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 1 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegiî — — 9.01
AradulG nou 9.11 1 — 8.01 Streiu — — 9.52

| Arartft 9.27 1 - 8.17 fiilBeeri». — «w 10.31
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in ortografii, in traducere și in stilă La instrucția în 
piano au i trti ipată 1 ti eleve.

Elevele imatriculate pro IÎ36 87 au to-lă : 18 in 
ol. I : 14 m el. Il-a; 6 ia el III a și 5 el. IV, Dintre 
ai>'<ie au foștii in internată "23.

liildioteea colegiului învăț-Ho’escă a'ii scolei constă 
din 21 opuri eu operate, 42 donata; biblioteca eleveloră 
constă din 29 opuri cumpărate și 12 donate. — Colec- 
țiuni ele. Seola posede afară de acesta pentru sludiulă 
istoriei naturale: 44 table de părete zoologice, 1 ti bo
tanice. herbtriu cu 270 exemplare, 240 minerale simple 
și compuse cele mai de lipsă aparate fisicale și de chemiă ; 
pentru sludiulă geograliiei și istoriei diferite charte și 
ună globă; ap.'i modele grafice pentru desemnă și mo
dele de caligrafia ; două clavire pentru musieă și o ma
șină de cusuta pentru lucrul! de mână.

Din datele ce le mai comunică direcțiunea nolămă 
că .pănă la împlinirea unoiu formalități" scola func
ționezi numai ea scdlă privată. Scola și internatulu s’au 
deschisă la 15 Septemvre 1886. S’au (imită 1:1 con- 
ferențe lunare in afacerile institutului și o comisiă a co
mitetului Associațiunei a visitată scola și inlernatulă. 
Serbări ale internatului au fostă ajunulă Crăciunului și 
st ajunulă sărbării sf. Constantină și Elena, represen- 
lăndu-se de elevele interne cu ocasiunea celei dântâiu 
o colindă de Crăciună, er la a doua o piesă de teatru 
pentru copii, in limba germană. Sem. 1 s’a încheiată 
la 4 Febr. er ală II lea, începută la 8 Februarie, s'a în 
cheiată la 28 Iunie 1887. Esamenele dela sfâr.șitulă 
sem. Il-le.t s au ținută la 25 și 27 Iunie sul) președinta 
d-lui vice-presidentă ală Associațiunei Iacob Bologa.

Conditiuni de primire in scală și internată.

Pentru primirea in scola civilă se cere atestată de 
boteză, atestată despre absolvarea claseloră scolei ele
mentare, seu atestată despre classa corăspundefore pre- 
mergălore dela o altă scolă de categoria scolei civile. 
In lipsa unui astfelă de atestată primirea se face pe basa 
unui esamenă de primire.

Didactrulii e ficsată cu 2 fl. v. a. pe lună, plătiți 
anticipando, și pentru elevele ce intră acum pentru 
prima dată in acesta s olă, o lacsă de înmatriculare de 
2 fl. v. a. Pentru elevele cursului complementară pro- 
vfidută in §, 6 al. penultimă din stătută didactrulă este 
de 5 fl. pe lună, și la prima înscriere tacsa amintită de 
înmatriculare.

Elevele, cari voiescă să ftă primite în internată, fiă 
eleve ale școlei civile, său ale șcălei elementare a reu- 
niunei femeiloră, au să se însciințeze de timpuriu, in tolă 
casulă înainte de începerea anului școlastică, prin părinț 
seu tutori la direcțiunea școlei, pentru a se pute face 
disposițiile necesare. Taxa este pentru elevele ce ur- 
meză cursulă normală 22 fl. v. a., er pentru cele ce ur- 
meză cursulă complementară 25 fl. v. a. pe lună, plă
tiți înainte, cuprin4endu-se in acestă sumă și didactrulă, 
și adăugându-se și aici, pentru cele ce întră pentru în
tâia oră in internată, taxa de înmatriculare, amintită 
mai susă. Cărțile trebuinciăse. maleriahilă de scrisă, de 
desemnă, de lucru de mână, se înțelege, nu sunlă cu
prinse în taxa amintită, ci cheltuelile reclamate in acâstă 
privință se portă de părinți, întocmai precum totă de 
denșii se portă și cheltuelile pentru îmbrăcăminte, și în
călțăminte, pentru instrucțiune în musica instrumentală 
și în limba hancesă.

Taxele pentru instrucțiunea în piano suntă de 2 
categorii: a' decă o elevă voesce se ia drele singură, se 
compută, la 2 6re pe săptămână, taxa de 9 II. pe lună; 
decă 2 eleve împreună iau instrucția în aceeași 6ră,

laxa se compută, la 2 6re pe săptămână, cti 6 fl. de 
elevă; său b) decă o elevă voiesce să ia orele singură) 
se compută, la 2 ore pe săptămână, taxă de ti fl. pe 
lună; decă se întruneseă 2 eleve in aceeași oră, laxa se 
compută, la 2 ore pe săptămână, cu 5 fl. pe lună de 
elevă. — Pentru instrucțiunea in limba franeesă, câte 2 
ore pe săptămână, se compută pe lună câte 1 fl. 50 cr. 
de elevă. — 'Iote taxele se plătescă direcțiunei școlare, 
care remunereză pe instructori. Fiindă eleve mai multe 
in internată, cari rellectăză la conversație in limba fran- 
cesă, se va angaja o personă capabilă pentru conversa- 
țiunea acesta, fiindă, pentru conversație in limba ger
mană și maghiară, chiar pănă acum tăcute disposițiunile 
necesare.

Elevele, cari voră să fiă primite în internată mai 
au să aducă cu sine: 1 țolO pe saltea, ună covorașă la 
pată, 2 perinî, 4 fețe de perini, o plapomă seu țolă de 
eoperilă, 4 ciarșafuri (linlolurî, lepedee), 6 ștergare, 6 
șervete, apoi: cuțită. furculiță, lingură, linguriță, perie de 
dinți, săpună si doi pepleni, cari I6te rămână proprie
tatea elevei.

Afară de aceste schimburile de trup' seu albiturile, 
câte 1 a duzină din fiecare, ciorapi și batiste (mărămi) 
câte 1 duzină și încălțămintea trebuinciosă. Câtă pentru 
toalete nouă, părinții și tutorii suntă consiliațl a nu laee 
de aceste pentru copilele loră, căci pentru a obține o 
uniformitate în îmbrăcăminte pentru Iote internele, acele 
toalete, cu prețuri moderate, se potă face aici, prin 
ingi ijirea direcțiunei internatului.

Heghigu, 12 (24) Iulie 1887.

Domnule Redactoră! Sâmbătă noptea 11 (23) Iulie 
spre Duminecă s’a descărcată peste comuna nostră între 
orele 12 și 1 după miedulă nopței o furtună ingrozilore, 
cum abia își aducă aminte bătrânii noștri să fi mai vă- 
dută. Înainte de drele 12 cerulă era senină. Nici semnă 
de noră nu se cjărea pe firmamenlă. Zăpușela însă era 
atâtă de mare încâtă locuitorii satului nu puteau dormi. 
Deodată însă cerulu se acoperi de nori groși, cari ilă 
întunecară atâtă de tare încâtă nu-țî puteai vede nici 
degetulă. Numai la lumina fulgeriloră, cari urmară ime
diată după grămădirea noriloră puteai vede obiectele de 
prin prejură. Furtuna deveni atâtă de înfricoșată în 
scurtă timpă, încâtă chiară și vitele, cari păsceau pe 
câtnpă se adunară in grupe, tremurau și sbierau de 
frică. Credea omulă, că acum se împlinesce scriptura, 
că adecă vomă fi prăpădiți cu focă și cu puciosă.

Trăsnetulă cădii in turnulă bisericei nostre rom. 
gr. or. cu atâta putere, înc-âtă se scuturară ferestrile și 
ușile caseloră. Tote țiglele de pe turnă și jumătate aco- 
perișulă bisericei cădură. Căpriorii se sbrănțuiră și însăși 
din crucea din verfă, care era duplă, se topi o parte. 
Trăsnetulă a străbătută și in biserică pănă la paietele, 
care desparte țin biserică) loculă bărbațiloră de ală fe- 
meiloru. Pagubă in biserică n’a causată trăsnetulă deeâtă 
numai atâtă că a sbrănțuită puțină ușa bisericei. Pa
guba causată însă la turnă și la acoperișă se urcă peste 
3 0 fl. Mulțămită cerului, că furtuna a fostă împreunată 
cu o ploiă torențială, căci altminteri putea să ardă bi
serica întregă, și pote și sătulă. A'. N.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

AGR AM, 27 Iulie. — Representanța ora
șului Petruvaradin a lostu disolvată din motive 
necunoscute.

ROMA, 27 Iulie. — Cercurile vaticane con
chidă la unu actu mai nou plinii de însemnă
tate din partea Papei, care va împuternici pe 
clericali să participe la alegeri politice.

PETERSBURG, 27 Iulie. — Prima por
nire din porții a nonei corăbii cuirasate „Ale- 
sandru“ s’a făcută în presența Țarului.

DIVERSE.
Logodnă. — D-lă Teo/'ilă G. Grigoresctt, învățătoră 

în Bistrița, șl-a încredințată de viifore soțiă pe d-ș6ra 
Cornelia Anca din Sânte-jude.

Doue domne din lumea mare arestate la Parisu. 
— In diarele parisiane găsimă urmălOrele amănunte eu 
privire la o afacere fdrte ciudată asupra căreia planâză 
pentru momentă ună misleră absolută. £lă cele petre
cute la Parisă : Pe la ora 12 de diminăță, ună inspec
tori observa două domne, car), după înfățișare și mer- 
s dă loră, îi părură suspecte. Elă le urmă mergândă 
după densele prin magasinele Louvre, dela articole de 
Paris la compartimentulă unde se vândă dantele. Con
vingerea lui fu făcută și le aresta. Una din ele se de
clară că este o personă din lumea mare din cele mai 
cunoscute și cealaltă că este soția unui generală de ar
tileria, damă de companiă a celei dântăiu. Făcându-li-se 
perchisițiă, se găsiră asupra celei d’a doua, printre o- 
biectele plătite, diferite alte obiecte cari nu fuseseră plă
tite, mai cu sămă flacone cu parfumăriă, ună porte-carte 
de fildeșă pentru cărți de visite și ună pachetă de dan
tele. Cea dântetu ave asupră-i o sumă de 1950 lei. 
Conduse la comisariatulă de polițiă din strada Villedo, 
dama de companiă fu cea dânteiu desbrăcată. — „Nu 
mă vei sili să mă desbracă și eu !" 4lse alunei dămua 
din lumea mare. Cu tote protestările ei, ea trebui să 
se supună. Bămase numai în corsetă. Nu se mai des
coperi nimicii altă deeâtă ceea ce s’a găsită la Louvre. 
Eta esplieațiunea dată de dama de companiă: „Ne du- 
seserămă la Louvre ca să cumpărămă câte ceva. Când 
vedeamă câte ceva care-mi păre că este necesară d6m- 
nei, îi atrăgeamă atențiunea, atunci densa-mî răspundea: 
„Adauge-le la cele ce am mai cumpărată." Credeamă 
că tote obiectele pe cari le luamă astfelă voră fi plătite 
la cassă de doinna.' Cele două dămne fură puse în li
bertate provisoriu. Se făcu o perchisițiă la otelulă unde 
trăseseră. S’au luată tote obiectele nouă spre a se vede 
de unde provină. Ancheta se urmedă asupra diferitelor^ 
puncte ale afaeerei, țharulă din care se estragă cele ce 
precedă, încheie astfelă: Ne găsimă ore în presența unui 
nou casă de cleptomania seu a unei neînțelegeri ciudate? 
Ancheta va stabili acăsta; der, in ori ce casă, este in
admisibilă, față cu situația de avere a personei ală cărei 
nume se află amestecată în acăstă ciudată afacere, ca 
să fiă vorba de ună furtă vulgară, precum se întâmplă 
mai pe fiecare di în marile magasinuri de noutăți.

Unu casu de boia estraordinară. — Aducemă Ia 
cunoscința medicală următorulă casă estraordinară, ra
portată de „Democratulă*  din Ploesci: Stană Ioană dul- 
gheră, din suburbia sf. Vasile din Ploesci, în 4iua de 14 
Maiu trecută, găsindu-se de față la casa decedatului Niță 
Mânu, pe când se scotea din casă corpulă acestuia a se 
aședa în cosciugă, venindu-i rău a căzută josă și a ră
masă mută, și mută e pănă în 4ma de astăzi, de și de 
altfelă este peste tolă sănătosă, dorme, mănâncă, bea, 
umblă și lucreză meșfeșugulă său, dâr totă mută.

Editoră: Iacobă Mnreșianu.
Redacloră responsabilă : Dr. Aurel Mnreșianu.

dise fiica AIrialieei arătândă ună sciună tânărului pa- 
triciană.

— Voiă fi încântată, signora.
__ Lasă ne, Fiametto! dise Veneția concediându’și 

camerista, care până aci fjsese de față la întrevederea 
tineriloră.

Când intră erăși Fiametta, Felice Badoer era așa 
de turburată cum pole să fie omidă care in totă viâța 
lui n’a avută deeâtă o ambițiune: d’a fi celă mai ele
gantă între toți patricianii Veneției. Cu tăie acestea, 
după cum presimțise Veneția, discreieratulă acesta nu 
era o fire rea și Felice dise cu o adevărată emoțiune 
nrresei lui:

— Mai nainte de ori ce, signora, să-mi dai voiă 
să te incredinfeză că țiu ca să rămână pre umilulă și 
ascultătorulă d-tale servitoră. Renunță deci de bună 
voiă la onorea alianței d tale și fiind ă doresci să nu 
părăsescl casa acesta, fii sigură că voiu pleda causa 
d-tale în fața Senatului și a dogelui Veneției, Francesco 
Foscari.

— Cum să-ți mulțămescă vreodată? dise Veneția 
cu o lacrămă in ochi.

__ Păsfrândă o bună amintire de mine! 4>se Felice 
Badoer (jimb|ndă-

Și după ce dise vorbele acestea, linărnlă patriciană 
se înclină pănă josă și, după ce făcu salut.dă cehi mai 
ceremoniosă pe care’lă găsi în repertoriulă său, se pre
găti s’apuce spre ușe. Insă mai nainte d’a ajunge la u.șe 
îi veni o ideiă. Felice se opri și se scărpina după urechiă.

Di ace! ce au să 4''^ cei d'11 casină?... Așă! alâl 

mai rău! Mă pricepă eu ce să le răspundă!... își 4>cea 
elu in gândă'.

— Der ce ai? ilă întrebă Veneția.
— Nimică, signora! răspunse elă luândti și deodată 

aeruhl lui fanfaron. — Mă gândeam rmmai că noi amen 
doi a mă făcută ună serviciu mare multora dame mari 
din Veneția, adecă. .. Hei! ce dracu vorbescă eu?... Mă 
iară! am... La revedere, signora.

Ca să nu mai dică vreo altă prostiă închise iute 
ușa după elă și alergă după podestatulă Padovei, care 
se plimba cu pași mari prin lungile galerii ale schitului.

— Ei bine, (Jise Martinengo când vădu pe Felice, — 
pe când nunta?

— Nunta, scumpe podeslate, este amânată la ca
lendele grecesc), seu mai bine disă nu se mai face! răs
punse Felice Badoer, destulă de nemulțumită că era si
lită să spună adevărulă așa de eurândă.

Ochii iui Martinengo scăpărară.
— Ah, te a trimesă să te plimbi! dise elă cu ună 

dîmbet rău.
— Adecă am renunțată eu de bună voia mea la 

onorea d’a mă căsători cu fiica Adriaticei! răspunse tî- 
nărulă elegantă pișcată.

— Nu ți-a plăcută? Greu ești la gustă!
— Signora, din potrivă, este persăna cea mai ado

rabilă ce am întâlnită vreodată, însă ml-a spusă că do- 
resce să-și închine viâla lui Dumnedeu și cu Iotă părerea 
mea de rău, n’am vrută s’o sileseă!

— Traduețiă liberă: nu i-ai plăcută! Bine, ună 
altulă va fi mai norocosă! dise Martinengo depărlân- 
du-se iute.

Cum? nu cumva s’o fi gândindă elQ s’o ia de ne
vastă? — își dise Felice Badoer părându’i rău că se 
purtase cavaleresce cu Veneția. — Ah, n’am să iesă 
d’aci pănă nu voiu afla, dâcă am fostă trasa pe sfără.

Felice Badoer începu să se plimbe cu pași mari 
prin galeriile schitului.

Veneția tocmai vrea să se intorcă în chilia sa când 
întră Martinengo. Era veselă, și fiindcă Veneț.a se uita 
la elă surprinsă și nemulțămită și ea și cum ar fi vrută 
să-lă întrebe pentru ce se mai întorsese, elO îi 4<se 
ieodată :

— Bine ai făcută, signora, că ai refusată mâna 
acelui tânăr. Elă nu putea să se potrivescă cu d-ta și 
Senatulă s’a înșelată când l’a alesă. Eu voi sci să-lă 
facă să-și schimbe hotărirer.

— A! d-ta vrei . . .
— Da, dâr cu o condițiă însă.
— Care? întrebă Veneția.
— Ca să-lă alegi chiar d-ta pe bărbatulă d tale. 

Eu mă legă să facă pe Senată să-lă ratifice
— Dâr și să vrâu, domnule conte — și d-ta sci 

că nu este așa — cura așă pută să alegă eu care din 
totă nobilimea venețiană nu cunoseă deeâtă o singură 
persănă, pe tânărulă care a eșită d’aci?

— Mai cunoscl încă ună nobilă venețiană/ 4* sc 
Martinengo scandândă vorbele.

— Pe cine?
—- Pe mine.

(Va urma).
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Cursul fi la bursa da Viena
din 26 luliu st. n. 1887.

Bnrsa <le Budiresei Cursufu pieței Brașovu

din 27 luliu st. n. 1387.

. Ci.-j.| >■ 60>< r>6Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinfi ung............................ 100.25
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................... 124 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 30 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aurii austr. . . 112 80 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile bănce) austro-

ungare .........................  889 —
Act. băncel de credita ung. 287.75 
Act. băncel de creditfi austr.281.60 
ărgintulfi —. — GalbinI

Împărătesei .................6 93
Napoleon-d’ori .... 9.95

Rentă de aurfi &®/0 . . ■ 100.90
Rentă de hărtiă 5‘/0 . . 87.40
Imprumutulfi căilorfl ferate 

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

lorfi ferate de osta ung. 
(1-ma em iaiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei căi
lor <1 ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostfi ung. 
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de Bortare 1C4.50
Bonuri rurale

miști ... , _._r_________
Bonuri cu cl. de |sortare 104 40 I Mărci 100 împ. germ. . . 6162
Bonuri rurale transilvane 104 30 Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Banat-Ti- 
.... 10440

Cota oficială dela 14 Iulie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 91 >/3 92’/.
Renta rom. amort. (5°/0) 941/, 95—

» convert. (6°/0) 88— 88>/,
Impr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 1031/, 104»/i

’ „ H (5°/o) ■ 88»/4 89* u
» » urban (7°/j . 102— 103—
» • . (6°/0) • 94— 95—
• , • (5’/0) . 861/, 871li

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 2.50

Argint române---

Napoleon-d’ori . .

Lire turcescl . .

Imperiali

Galbeni

Scrisurile fonc. »Albina» 6°/0 .

>n

Ruble RusescI

Discontulfi

5»/0 .

>

>

i

1

>

>

»

8.45 h 50

9 89

11.30

10.30

5 86

101.—

98.—

109.—

7—10°/9 pe

t

>

»

»

anii.

9 94

11.36

10.36 ,

5.91

102.--

99.—

110 —

Meseriașulu româno,
Instituții de credit! și depuneri

IN BRAȘOVU
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ABONAMENTE
la

gazeta (£iansilvaniei“

Ore de birou: Marția, Joia și Sâmbăta 
dela 3—5 d. a.

«*-**•*  ~ ------------
potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămîi a ni se trimite esactu arătându - se 

și posta ultimă.
Prețulu abonamentului este'.

Pentru Austro-Ungaria:

se

pe

*

Se potti face depuneri de economii și de 
nemembrii pentru care se dau netto 5°|0 interese 
pe anti, plătindO institutulu darea cătră stătu.

Informațiunl mai de aprope la birou.

trei luni 
ș6se luni 
unu anii

3
6

12

fi. —

fi. —
fi.

Pentru România și străinătate

5-6 Direcțiunea n

w pe trei luni
ș6se luni..................... . ... 20
unu anu .... . ... 40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

1
Mersulu trenurilor!!

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușfl-Aradu-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

i Predeald-Budapesta .Budapesta—I*redealfl

Bucuresc!

Prsdsalti

Timișfi

Brațovt

Feldiâra
Apatia
Augustiufi 
Homoroda 
Hașfaleu

Trenft
I de I

peraone

Tren 
accelerat

Trend Trenă 
omnibuH omnibua 

I' 

Treni I Tren Trenu | Trenu 
ide pers, accelerat de pers. de 

penione

Trenft 
omnlbus 

i

(
(

Sighițărs 

Elisabetopole 
Mediaș <1 
Copia miet 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Tel ață 
Aiudfi 
Vințulfi de susfi 
Uiâra 
Cacerdea 
Rhirioi 
Apahida

Cltțil
Nedoșdu 
Gbirbău 
Aghirițfi 
Stana 
Bniedinfi
Ciueia 
Bucii 
llratca 
Vădii 
Mezfi-Telegd 
Fngyi-VAsărhely 
Veneția-Orăcjii

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

7.30
1.14

9.12
9.35

10.12
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

1.45

Uradia-Mtre

P. Ladăsy 
Sieliek 
■«da-paota

Viena ?

i

(
(

Trenft 
de 

persftne

10.50
1.33
4.24
10.06

9.16
10.37
12.20
2.15
— ' 2.15
8.00| —

8.20
8.46

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58|
7.14
7.2fe
7.56
8.18
8 581
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. Lailâuy 
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
Vădii
Bralca
Bucia
Ciuda
Huiedin
Stana
Agliiriș
Gt ârlifiu
Nedișu

Clațin

Apahida
(ihiriț

Cacerdea

Uiora 
Vințulfi de 
Aiudfi
Teiuți
Urăciunelfi 
Biașfi 
Micăsasa
Copp nit
MediașO 
BJisabetopolc 
siglșâra 
Hașfaleu 
Homorod
Auguslinfl 
Apatia 
Feldiâra

Hrațovă

Timișfi

si

Predealfi

Bucurcscl

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile gTâse.

7,40
10.42
2.02

4.78

11.10
7.-P> 2.—

11 05 4.05
2 02 5.47
4.12 7.11
— —
__ —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
___ —
— 10.31

11.00 __
*1 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 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
906 —
9.46 5.37
— —
— 6.20
— 6.47

( — 11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

618
9.38

12 02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6.38

i

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
6.63
7.43
8 23
902
9.52

Tipografia ALEXI Brașovfi. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

Teiiișit- tjrarlft-Budiijiesăa ^Budapesta- &ra<lft-Teita$ft.

Trenă Tre iu Trenă de Trend de Trend Trenft
omnlbus de pers. peraone peraune de peraone omnibti

Teiușft 11.24 __ 3.00 Viena 11.10 12.10 —

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Eîudapesta 8.20 9.05 —

Vințulfi de josfi 12.30 — 4.22 / Q I.iftb- 11.20 12.41 —

Șibotfi 1.01 — 4.51 ’UOK i 11.35 5.45 —

Orăștia 1.32 — 5.18 Ai a-Sil 4.30 6.— —

Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovațfi 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Branielca 3.23 — 7.02 Eauliș 5.19 6.51 —

Ilia 3.55 — 7.28 Radna-! ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfi 6 09 7.37 —

Zam 4.25 — «.11 Berzova 6.28 7.55 —

Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zum 8 01 9.12 —

Conopfi 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.-8 —

Paulișd 7.43 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovațfi 8.28 — 11 25 Simeria (Biski 10.35 11.07 —

1 Arad ii 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok — 2 32 4 Șibotfi 11.43 12.— —

__ — 5.12 | Viiițulfi de josfi 12 18 12.29 —

Biulapesla _ — B.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 Te.'.ușa . 1 29 1.41 —

Arad (i-TJsnS^ra Staaerfa (Piski) Petroșeni

Treni 'i'renâ de Trenu Trend de Trend Trend
QQEdbCr coraănc mixt pcra<5ne omnlbni mixt

AradCt 5.48 6.05 Stsaeria 2.42
Ar&dulfi nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nâmeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațeg ii — — 4.16
Viaga 7.13 — 7.29 Pui — — 5.11
Orcz’falva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Tlmlș6ra 9.02 — 9.08 Ftitroșenă — — 7.12

Tlmfly6ru« A rad ti S*e4roșeiii —Siioaerin (Piski)

Trr.nft tk TrenA do Trenâ 1 Trend Trenft Trend
peredor porsiino uninlbuR de pera. oinulbQfl mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeiit 6.10
Merczifalva i — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegfi — T- 9.01
Aradulfi nou 9.11 __ 8.01 Streiu __ 9.52
Aradtk 9.27 — 8.17 | filKeer** — — 10.31
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