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Din oau«a S tal sărbători de Luni diarulu nu va 
apare pană Marți sera.

Brașovti, 17 Iulie 1887.
Vești rele se anunță din centrnlft Kultnr- 

egyletului ardeleană. Stau rău afacerile bănesc!. 
Bate unfi ventfi seeu și o secetă cumplită se pare 
că bântue cassa acelei reuniuni jidano-maghiare 
pentru fabricarea „pat.rioțilorfi.11

Așa ne dă a înțelege f6ia cossutbistă din 
Clușiu. Ingrijată că a înțărcată bălaia, că ban
chetele de până acum au consumată mai totă ce 
s’a adunată cu voia, fără voia, cu cerșetoria pe 
la ușile cârciumeloră și bisericeloru, că în fine 
li se înțarcă și patrioțilorii kulturegyletiști jidano- 
maghiarl trainlu Nen^chii, s’a gândită șireta din 
Clușiu la ună mijlocă de totu „patriotică,“ ca 
să mai lungescă agonia Kulturegyletului.

Anume găsesee de superfluu Kulturegyletulă 
din Ungaria și propune ca să se desființeze, er 
capitalulă lui să se adauge la capitalulfl — care 
mai că s’a păpată — ală Kulturegyletului din 
Clușiu.

Dâr asta n’ar fi nimicii căci, de! dtneni 
suntu și Kulturegy lei i știi, și lorii le dă pântecele 
brânci. Suntfi însă nostime de totă motivele ce 
le aduce foia miclăușană în favdrea propunerei 
sale.

„In Ardealu — (Jice eil — Maghiarii, ori 
unde suntă cevași isolaț.I. se valahisdză, pe când 
în Ungaria ac.&ta nu se ’ntemplă, pentru că a- 
colo suntă Slavi, ăr aici suntu Valahi, și dife- 
rința între aceste două po'jdre este radicală. Rassa 
slavă se assimileză multă mai nșoră decâtă cea 
valahă și nici pe departe nu este în stare să o- 
pună atâta resistență ca cea valahă. Rassa slavă 
primesce „cultura maghiară11, fiindă că are inte
ligență și spirită, pe când cea valahă nu o pri
mesce pentru că nu o pricepe, 6r classa ei mai 
inteligeută nu o primesce pentru că nu vrea. 
Valahii fantas^ză și visăză despre ună mare im
periu valahă până la Tissa, ei facă agitații și 
în fața acestoră împrejurări Kulturegyletulă ar
deleană e de mare trebuință. Slavii din Unga
ria nu au agitatori, căci aceștia suntă îinpăr- 
țiți printre Maghiari și în parte au dispărută, 
6r cari mai suntă, nu potă face nimică, popo- 
rulil nu ascultă de ei. In Ardealu însă lucrulfi 
stă altmintrelea, căci poporulă ascultă de mldră- 
gari. Aci este pericululu și nu în Ungaria ...“

E vechiulă cântecă ală „patrioțiloră11 ji- 
dano-maghiarl. Noi Românii, cei .apăsați, împi 
lăți, persecutați, insultați și schingiuiți, valahisămă 
pe Maghiari! Totă hoțulă de păgubașă e vino
vată, ăr apăsătorii, împilatorii, persecutorii, in
sultătorii și schingiuitorii jidano-maghiari suntu 
cei ce suferă!

Și pentru ce? Fiindă că nu vremii să ne 
asimilămă seu, kulluregyletesce vorbindu, nu 
vremă să primimă cultura maghiară. Atâta ne-ar 
mai și trebui, după alte nenorociri, să ne mai 
cultivămă și în falsificarea adevăratei sciințe, în 
intoleranță, în persecuțiune, în insulte, în dispre
țuia pentru limba și naționalitatea altui năimi 
diferită de ală nostru! Frumdsă cultură! Ade
vărată cultură jidano-maghiară!

E dreptu că o asemenea cultură nu o pri- 
cepemă, n'avemă puterea spirituală d’a o pricepe, 
der nici nu vremă să o pricepeină. Noi price- 
pemu și vremă să pricepemu numai cultura eu- 
rop^nă, care într’adevăru ne dă putința și mijl6- 
cele d’a ne desvolta limba și naționalitatea n6s- 
tră romândscă, tocmai principalele condițiunl ale 
esistenței năstre ca poporă română, în care cul
tura maghiară lovesce necontenită ca să le dis
trugă.

Că Slavii primescă cultura maghiară, nu o 
credă nici „patrioții11, ba e celă mai mare nea- 
devără; dovadă cele ce se petrecă prin părțile 
Ungariei locuite de Slavi, resistență și protestă

rile acestora în contra tendințelor^ de niaghia- 
risare, și străduințele Slaviloru d’a-șl manifesta cu 
mai multă putere vieța loră națională slavă.

Și apoi nu înțelegemă cum pote fi atată 
de naivă fdiă kossut.histă ca să credă, ca cu 
miile Kulturegyletului din Ungaria adause la 
'■apitalulă — aprdpe sleită — ală Kulturegyi 
letului ardeleană, s’ar putd înfrânge resistență 
nostră, care e de forță multă superioră celei 
slave, fiindă că poporulă și nădrăgarii suntu una 
și nedespărțițl, încât.u a adusă la desperare pe 
„patrioți ?“

De aceea trebue că e altă ceva la mijlocă.’ 
a sleită fondulă ardeleană ală banchetelonl „pa
triotice11 jidano-maghiare kult.uregyletiste. Bani 
nu mai incurgă, nici de voiă, nici fără voiă, 
nici prin cer.șitoriă în biserici, în cârciume și în 
bucătării.

Ce privesce visulă Valahiloră despre ună 
mare imperiu valahă pănă în Tissa, nu credemă 
că i-a destăinuită cineva fdiei kossutliiste ună 
asemenea plană, prin urmare de asemenea spaime 
„patriotice11 nici nu ne ocupămă. Ne mirămu 
însă că, pentru ca să mai atragă câteva argu
mente sunătdre de „valabisare11 în cassa kultur 
egylet.ului ardeleană, îi convine să tracteze ase
menea cestiuni delicate.

Era multă mai kulturegyletistă lucru ddeă 
se spunea curată și limpede:

„Patrioți11 cei ce dau pentru fondulă ban- 
cheteloră, căci ale kulturegyletiștiloră pântece se 
voril adăpa! SOIRILE PILEI.

După cum amO comunicată, societatea istorică un- 
guriscă ambulantă șl a ținută adunarea sa in Deva unde 
președintele Szecheny a ținută ună discursă despre „în
semnătatea istoriei ardelene și a scrierei istoriei". In- 
trâga vorbire e ună mixtum-composilum de frase lungi 
și late fără nici o importanță; nimică nou nu spune, ci 
lucruri vechi și cunoscute, bătute însă pe calapodulă un- 
gurescă, destulă de cunoscută Româniloră. După elă 
ceti Desider Csanky despre comitatulă Huniădăra și des
pre neamulă Huniadiloră. Ludovicii Szadeczky ceti ună 
studiu despre activitatea și politica voivodului v.Jabă Mi- 
liaiu vităzulă in Ardeală. S’a mai cetită ună tractată 
despre unele pesceri din comitatulă Huniădorei, altă trac
tată despre fortificațiunile Daciloră. In fine Mailand O z- 
kar ceti ună studiu despre „Arta poetică poporală la Va
lahi», er G. Szinte a presentată adunărei două cande
labre din secululă ală 16-lea, aflate in biserica gr. or. 
din Huedină. — Foile ungurescl n’au reprodusă decâtă 
neinteresantulă discursă aiă președintelui, despre celelalte 
teme tacă. Ce să fiă causa, dCcă nu frica de falsificare 
a istoriei, principala caracteristică a scrierei istoriei la 
Unguri? Der asta nu ne intereseză, penlru-că totă lumea 
scie cum scriu Ungurii istoria, suntă deoelnați rău. Amă 
întreba insă pe prcotulu din Huedină, cum de a instrei- 
nată candelabrele din biserică, cine i-a dată permisiune, 
când acestea trebuiau să rămână in biserică ca proprie
tate a ei, er „patrioții" istorici, decă tocmai doreau să le 
vecjă. să se li dusă acolo la fața locului? Ar fi de do
rită ca autoritatea nostră bisericescă să cerceteze casulă, 
ca nu cumva aceste obiecte să fiă pentru lotdăuna in- 
slreinate.

—x—
Episcopală română din Gherla — scrie .Ellenzăk’_

a plecată la Oradea mare, ca să cerceteze pe lluslritatea 
Sa d-lă Episcopii Pavelă, care este bolnavă.

—x—
Ni se scrie din Câmpiă, cu data 20 Iulie n. c.: 

.Deși cam târcjiu, nu potă să nu împărtășescă cetiloriloră 
acestui prețuită (fiară o veste imbucurălore din părțile 
năstre. E vorba de distincțiunea unui Română: Societatea 
de intieprindere pentru construirea călei ferate Murășă- 
Ludoșă-Bistrița — care e nemaghiară (francesă-italiană'i 
— ișl alese de medică pentru linia nouăi căi ferate ce 
trece prin Câmpiă pe d lă dr. I Uilăcanu, pe care, 
intre medicii aspiranți de deosebite naționalități, l’a aflat 

de celă mai ageră și mai capabilă. Nu-i vorbă, noi sciâmă 
apreția taientulă și destoinicia probată a tînărului me
dică română și de aceea nu ne-a surprinsă aeâstă dis- 
tincțiune, este insă bătătore la ochi împrejurarea, că 
deși avemă in părțile acestea medici de deosebite națio
nalități și deși atâtă Românii, câtă și Ungurii, Jidanii 
Armenii etc., când se află pe patulă suferințeloră re
clamă bucurosă intervenirea d-lui dr. Uilăcanu, când e 
vorba insă de a se recundsce superioritatea — altcum 
netăgăduită — a meriteloră și artei medicale intre co
legii săi, străinii dau din umeri și se codescă. Nu scimă 
cum le va fi cădulă străiniloră preferința ce i-o dete 
d lui dr. Uilăcană susă disa societate, dâr cum că d-sa 
merită acestă preferință, de sigură nici noi, nici ei nu 
se indoescă. 110 telicitămă pe d-lă dr. Uilăcanu și-i do- 
rimă multe asemenea succese!» — Cmp.

—x—
Eugen Schmitt, a cărui lucrare filosofică a fostă 

premiată și laureată de societatea învățațiloră din Ber
lină, e diurnislă la tribunalulă din Zomboră, unde tre
buie să copieze acte 8 ore pe (fi spre a pută să trăiască. 
Schmitt e tinără încă, e autodidactă, deâreee lipsită fiindă 
de mijloce n’a putută face studii universitare. Ce folosă 
că nu e Maghiară! Ișl voră fi (jicendă eu mâhnire >pa- 
trioții'.

—x—
Din incidentulă unirei oficieloră poștale cu oficiele 

telegrafice, ministruhl de comunicațiune Baross a pusă în 
pensia nu mai puțină ca 112 funcționari.

—x—
După cum spună cjiarele din BucurescI, grânele ro

mâne ajungă, in urma nouei joncțiuni de comunicațiune, 
mai curendă pe piețele europene decâtă grânele ungare.

—x—
Diarulă oficială din Bosnia anunță, că Maiestatea 

Sa monarehulO a sancționată statutulă relativă la fun- 
darea unei școli pentru tribunalulă șeriatului la Serajevo. 
Tribunalulă șeriatului este ună tribunală religioșii maho
medană, care are a se pronunța asfipra tuturoră aface- 
riloră Musulmaniloră relative la dreptulă de succesiune, 
la căsătorii și la bunurile vakufurl. Noua șcălă de dreptă 
este de sigură destinată a da pe viitoră acestui tribunal 
personalulă trebuinciosă. — Amă spus’o de multe ori, 
că noi, cei de sub stăpânirea ungurăscă, după timpă de 
20 de ani, avemă să fimă Intrecuțl de Bosniaci și Erțe- 
govineni, după timptl de abia 8 ani.

—x—
Ministrulă de finanțe ungurescă a adresată o or- 

dinațiune inspectoriloră de dare și comiteteloră admi
nistrative, in care le amintesce ca să procădă cu stric- 
teța la încasarea dăriloră, așa ca în a doua jumătate a 
lunei Augustă si pâtă începe cu licitarea pentru cei cari 
nu șl au plătită darea. O amânare se pOte permite numai 
in acele ținuturi, unde productele pământului se prefacă 
mai târziu în bani. — Acum ține-te, bielă poporă 1

—x —
l’ictorulă Munkâcsg, care petrecea in l’arisă, după 

cum anunță ,Voss. Ztg.“, a luată lumea în capă. Ves- 
titulă pictoră, cu iote venitele sale însemnate, a făcută 
datorii enorme, incâtă n’a mai putută pune stavilă nă- 
vâiirei creditoriloră. l’ictorulă, care ducea ,1a l’arisă viâța 
unui principe, se <|ice, că a apucată spre America.

—x—
Intre hotarulă moșiei Simila și Perienl, departe ’/4 

oră de orașulă Berladu in România, s’au descoperită de 
eurendă mai multe isvăre de ape minerale, pe cari le 
visileză (filnică o mulțime de suferinzi ce se credă vin
decați după câteva visite. Aceste isvore suntă in numără 
de optă, și din ele isvorășce apa abondentă. Unii din vi- 
sitalori susțină că nămolulă ce isvorăsce odată cu apa 
este, cfice »Tutova', așa de unsurosă incâtă suferimju 
ungându-se simtă tolăse imediate.

—x—
La 21 Iulie n. intorcându-se Săcuiulă Petru Veress 

din România acasă, la oficiulă vamală Uzu ajunse în 
certă cu tovarășii sei pentru împărțirea câștigului, cu 
care ocasiune fu rănită așa de rău cu cdsa, incâtă Ișl 
dete sufletulă.

—x—



Nr. 158. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Vechii comerciant» din Pesta, proprietarii celei mai 
vechi afaceri de acolo, Molnar șt Baijer, au dispăruta 
lăsândă însemnate datorii. Pagube suferii mai multe casse 
din Viena și Pesta. S’a procedată la prinderea și ares 
tarea fugarilorQ.

—x —
La corespondența de lângă Eriulă Sălagiului. pu

blicată în Nr. 134 ală «Gazetei», d. Teodoră Medanu, 
cantoră-invățătoră in Hotoană ne trimite o întâmpinare 
In care recundsce că a făcută ună pasă greșită de a 
participată la alegeri, dâr l’a făcută din zăpăcâlă în ur- 
mătârele împrejurări: .Zelosulă preotă, d. V. Patcașiu 
din Hotoană, în urma a două conferințe, pe alegătorii 
din comună, in mână cu .Gazeta Transilvaniei», oglinda 
fidelă a stărei nâstre de a^I, i-a succesă a-i lumina si 
așa eramă siguri că nici unulă dintre ai noștri nu se 
va* ’duce|la Tușnadă, ba și eoriferii celoră două partide 
’șl-au dată cuvăntulă că nu voră amăgi pe Românii ho- 
toanl, ceea ce din partea stângacilor^ s’a și întâmplată. 
Dâr ispita prin iotă felulă de coruperi și amăgeli din 
partea âmeniloră lui Peesi n’a lipsită. Cu stâgurî în 
mâni, cu bani la buzunară au sedusă vre o 10 — 12 ho- 
toanl, între ei și nealegătorl, i-au pusă într’o căruță din 
Eriu, căci în Hotoană nu 11-a dată nimenea, și așa i-au 
dusă la Tașnadă. Tote astea insă după ce celoră 10—12 
hotoanl li s’a suită raehiulă ungurescă in capă, în lipsa 
d-lui preotă care a fostă la câmpă și a mea care am 
fostă la tergă in Cărei. In (jiua alegerei. conformă holă- 
rîrei adunărei electorale cercuale, d-1 preotă ca membru 
în comitetulă locală electorală s’a dusă la loculă de ale
gere ca să observe, și m’a luată și pe mine pentru ca- 
sulă când ar fi avută lipsă de mine. Sera când alegerea 
era in furia ei, fiindă spre sfârșite, aflându-ină pe uliță 
corteșii m’au incungiurată de tdte părțile și n’a mai 
fostă chipă să scapă. Indignată pe Pecsi-ștl, cari ni-au 
sedusă Omenii, forțată am votată, der contra lord și 
pentru Sadovszki. Acesta a fostă pOcalulă ce l’amă co
misă din zăpăcâlă, âr nu pe bani seu pentru vre-ună 
favoră, și nici pentru că nu sunt bună Română. Din 
contră mă mândrescă a declara și înlte Unguri chiară 
că sunt Română, ceea ce totdeuna am dovedită cu 
fapta atâlă intre conaționalii mei, câtă și înaintea in
spectorului școlară din Zelau și a pretorului cercuală din 
Tașnadă. Judece acum on. cetitori in ce măsură sunt 
vinovată*.  — Bine ar fi fostă ca să nu se întâmple o 
asemenea nenorocită greșelă!

*) Amă ajunsă așa de departe, că limba română 
ca studiu nu inai ligureză pe la esamene, ci cea ma
ghiară — afară de rare escepțiunl. Ore autoritățile nâs- 
tre școlare confesionale să fiă atâtă de vitrege? —Red.

Din Ciceulu lui P. Rareșu, 21 Iulie 1887.

Domnule RedactorăI In luna lui Iunie a. c. s’au 
ținută esamenele de vâră cu copii seoleloră confesionale 
române din tractulă Betlânului in ordinea următâre:

1. In Sinteregă, unde din tdte obiectele prescrise a 
succesă esamenulă in modă escelentă. — Vis-ă-vis de 
scâla română confes. se află scâlă de stată.

2. In Teure, unde s’a esaminată din religiune, ce
tită, gramatică, calculare: cele dinteiu patru operațiuni, 
geografiă, istoria Ungariei, fisieă, istoria naturală și limba 
ungurăscă. Resultatulă bună. Scrisorile de probă au fostă 
frumâse

3. Nimigea română. S’a începută esamenulă cu ru
găciunile, incepândă dela cum se face crucea și din ca- 
thechismulă celă mică pănă inclusive „despre ângeri'. 
Asemenea s’a esaminată din lestamentulă ve<hiu. A ur
mată apoi învățămentulă intuitivă, cetitulă din abecedară 
și legendarulă de Petri, calculațiunea pe tablă: cele din- 
tâiu patru operațiuni, geografiă, istoria naturală și decla- 
mațiunl. Resultatulă bună.

4. TTnș/Zf. S’a esaminată din religiune, cetită și 
soeotâlă, alta nimică, deși invățătorulă de aci, Chila, ar 
pute face mai multă, dâeă ar fi mai zelosă.

5. Mogoșmortu (liliă la Viregă). Aci esamenulă a 
succesă mai bine. Esaminare din Religiune încă și din 
cathechismu'ă de mijlocă cu cei mai mărișori, cetitulă a 
decursă fluentă, computulă: tote operațiunile binișoră, 
cetitulă din limba maghiară din abecedarulă de Gonczy 
și eserciții asemenea bine, istoria patriei îndestulitoră. 
Scrisorile d“ probă curate și corecte. Resultatulă bună.

6. Cociu. S’a esaminată din tote obiectele de în- 
▼âțământă cu resullată bună, deși directorele seolei vecl- 
purure nu visiteză scola, ba de multe ori nici la esainene 
nu vine.

7. Odorheiu. S’a esaminată din religiune, cetită și 
calculare cu resullată bună.

8. Figa, esaminare din religiune. cetită, scrisă, cal 
culme, cântă și limba maghiară. Resullată bună.

9 și 10. Agrișurile. Esaminare din Religiune, ce
tită calculare și limba maghiară. Resullată bunișoră.

11. Betleanu. S’a publicată în coldnele acestei 
prețuite foi la limpulă său. Aci sâ află și scâle de stat.

12. Nușfaleu, ca filiă la parochia matre Beudiu 
pănă in 3 Iulie n. când ?’a dispusă aci preotă In a- 
cestă comună se allă scolă maghiară comunală. Esami
nare din Religiune, istoria patriei, cetitulă cu gramatica 
forte mechanică, limba maghiară, geografia și calculare, 
târle puțină. Copii răspundeau șetjendă, ridândă, cu 
ochii in pămentă și câte doi deodată. Lipsă totală de 
disciplină.

13. Beudiu, a treia parochiă în totă tractulă după 
bunătate și mărime der presențl au fostă numai 4 co
pii și o copilă. Esaminare din Religiune, cetită, calcu
lare și limba maghiară. Resultată slăbuță.

14. Rusulu de susu. Esaminare: Religiune, ce
tită, 1. mag. geografiă, istoria Ungariei.

15. Mălină. Scâla frumosă decorată cu buchete 
de flori. Presidiulă a fostă salutată la începută cu cân
tarea; „Mulțl ani“, cântată in cord cu discipulii. Invă 
țătorulă a începută esamenulă cu cântarea religidsă 
„împărate cerescă-, după care a urmată esaminarea din 
tote obectele de invățămentă prescrise cu ună resullată 
ce ne umple de speranțe frtimose pentru viitoră.

16. Rusulu de josă, esaminare din Religiune, ce
tită, istoria Ungariei, cetitulă maghiară pre bine, invăță- 
mentulă intuitivă, eonstituțiunea patriei și geografia, so- 
cotâlă. Resullată indesluhtoră.

17. PrisfopM. Esaminare • Religiune, limba română, 
declumărl, limba maghiară, cetită și vocabulă; compută: 
tractarea numeriloră pănă la 10, înmulțirea și adaugerea 
acestoră numeri, geografia. Resultatulă îndestulilor^.

18. Minthiulă româna. După tote legile și forma
litățile a avută unulă din cele mai bune esainene.

Dâcă recapitulăină*)  putemă dice, că în raportă cu 
greutățile de totă coloritulă, ce avemă de a suporta, re
sultatulă obținută cu co >ii din scdlele nâstre confesio
nale la esamenele de veră din a. c. a fostă in genere 
bună, pe unele locuri forte bună. Se nu uitămă insă 
că în unele puncte suntemă slabi, în altele amenințați, 
âr in altele și slabi și amenințați. După cum arată a- 
cesfă raportă și scimă și din esperință, slabi suntemă in 
Beudiu și Șirâgă căci lasă multă de dorită învățătorii; 
amenințați în Betlână .și Sinteregă, căcî aci avemă scâle 

de stată, nu suntemă insă slabi, căci și scole și învățători a- 
vem cum să cade; slabi și amenințați suntem in Nușfalău, 
reședința comitelui supremă Bânffy, unde se află și o scâlă 
comunală maghiară. Românii, din contră, n'au nimică. 
Pănă mai ieri nici preotă n’au avută din causa sărăciei 
âr cu numele de invățătoră a servită și servesce ună 
cantoră bătrână septuagenară necualificată, fără nici un 
documentă de dăscăliă, apoi e slabă și nepuntinciosă. 
Așa dâră împrejurările, locale pretindă aci ună invăță
toră cualificată care să mârgă fără pipă la scâlă âr eo- 
piiloră să le spună să-și lase eatarigele acasă, altmin
trelea dilele seolei confesionale rom. din Nușfalău suntă 
numărftle. Recotnandămă tâte acestea înaltei comide- 
rațiuni a Venerabilei autorități școlare de Gherla.

Adeverulu.

Teușu, 20 Iulie 1887.

In Nr. 139 ală acestui prețuită (jieră intre alți ar- 
(iculî înleresanțl am dată cu ochii de o corespondință 
din Teușă subscrisă de d. invâțătorâ St. Crișianu, in 
care amintesce timpulă când s’au ținută esamenele la 
scâlele gr. cat. de băețl și fetițe în anulă curentă și nu
mele acelora, cari au contribuita bani pentru a se pre
mia elevii și elevele mai diligente.

M’am bucurată de acesta, der m’am mirată, cum 
de nu se amintesce și despre suceesulă făcută la scola 
de fetițe, care după părerea mea nu ar fi lucru salutară 
a-lă trece cu vederea, după ce am vădută că toți parti- 
cipanții și-au exprimată cele mai căldurâse mulțămirl, ba 
chiară și streinii au recunoscută că nu in deșertă ne- 
amă ostenită cu înființarea acestei scole. Acesta și noi 
o vedemă și mulțămimă puternicului Dumnedeu, că nl-a 
stată intru ajutoră de ne am putută ajunge scopulă do- 
borită.

Cumcă și străinii au fostă pe deplină inișcațl de 
succesulă esamenului de fetițe ne dovedesce o corespon
dență din o foiă maghiară, anume „Kozerdek" in nr. 
29. Eu deși nu mâ ocupă cu cetirea foiloră streine, to
tuși din întâmplare astădată mi s’a dată ocasiune de a 
privi mai de aprope acestă numără in care intre altele 
corespondentulă 4<ce: „In luna trecută s’a ținută esa
menulă de fetițe la scola gr. cat. din locă, sub condu
cerea d-rei invețătore Maria Turtureanu, înaintea unui 
frumosă numără de ascultători. De orece eu însă nu 
pricepă limba română, nu-mi potă da mai pe largă pă
rerea despre cele aurite; totă ce potă și eu ijice este, 
că din răspunsulă fluentă ală eleveloră, și din părerea 
altora de față, esamenulă a avută ună succesă deplină 
imbucurătoră. Ne-au pusă în uimire lucrurile frumâse 
de mână, ce, tocmite și așezate frumosă spre privirea 
celoră de față, au adeverită pe deplină bunulă și este- 
ticulă gustă a invățătoresei«.

Laudă merită in adevără d-șora Turtureanu, care 
așa pe deplină ne-a putută îndestuli pe toți participanții 
și încă cu atâtă mai vertosă e demnă de laudă, deârece 
scâla de fetițe numai în anulă acesta s’a înființată.

Decă și străinii ne laudă apoi, noi pe cari ar trebu1 
sâ n?. intereseze mai de aprâpe, cum amă pută sâ tre 
cemă cu vederea sâ nu ne esprimămă bucuria și lauda 
față eu frumosulă progresă documentată de d-șora în- 
vâțătâre.

Eu, după modesta mea părere, încă susțină lără 
mustrare de consciință, că a reușită peste aseeptare. 
Răspunsuri corecte am aurită dela fetițele nâstre delec- 
tându-ne și câte c’ună cântecă plăcută, d. e. «Seâlă- 
scola mâi Române", „Latina gintă etc. — Despre lucru
rile frumose de mână credă că va fi de ajunsă, dâcă

FOILETON U.
(16)

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

V.
Măscl și obraze.

țticândă vorbele acestea, podestatulă lăsă brațulă 
lui Felice Badoer, și ri4ândă și mai tare, ii 4>se puindu-se 
in fața lui:

— Și âcă cum se face că mie, pretinsulă d-tale 
rivală, îmi datorezi căsătoria d-fale cu Fiica Adriaticei.

Oricâtă de grosolană era cursa, era însă înconju
rată d’atâtea glume, marea curteniă a unui bărbată așa 
de considerabilă ea contele Martinengo se făcuse deodată 
așa de seduefitâre. încâtă și alții mulțl ar fi picată in- 
tr’ânsa. £r tânărulă Felice Badoer, care era ună băială 
minunată altfelă, era așa de plină de vanitate incâtă tre
buia să se momâscă și elă.

Trăsurile lui copilăresc! cari, la ineeputulă convor
birii, căutaseră să ia o gravitate prea greu du păstrată 
multă vreme, se deslinseră deodată. Fisionomia’i veselă 
și bună ișl reluă nepăsarea’i obișnuită. Răsuflă lungă și 
ajunse âr ce era, lină adevărată copilă. Odată cu cali
tățile bune, elă îșî relua iute sumeția și seriositatea mân
dră aristocratică, prea naivă pentru a supăra vreodată.

— Ai făcută asta?! <j|se elă podestatului îniincjen- 
du’i mâna.

— Negreșită! răspunse Martinengo... Insă d-la nu 
țrebue să ’ml mulțumesci pentru asta. Țl-am spusă că 

eu aveam ună singură scopă: să esecută ordinele Sena
tului. Datoria mi-a fostă singurulă mobilă.

- Cu tâle acestea totă îți sunt datoră recunoscință 
nemărginită, și să credi că am să găsescă mijloculă pen
tru a’ți arăta mulțumirea mea! dise Felice cu căldură.

Pe urmă luându’și o poză de craiu, in care se vedea 
totă îngâmfarea lui, se uita la podestată făcândă cu o- 
chiulă și ițise:

= Scii că mititica Veneția este intr’adevără îneân- 
t ă tbre?

— Sciu! 4'se Martinengo lăsândă pleopele in josă 
pentru ca să nu i se vadă ochii scăpărindu’i.

— M’am înamorată de ea, pre legea mea I
— Ah!...
— Dâr crecjî d-ta să mă iubâscă ea?
— Cum să nu teiubâsrâ?! — răspunse podestatulă 

reluându’și iute rolulă, — cum să nu te iubescă, pe d-ta, 
Felice Badoer!

— He! he! i^ise Felice, care încă se cam îndoia 
de iubirea Veneției.

— Pote că nu te iubește încă cu pasiune, der și 
asta o să viă cu vremea.

— O! de sigură... cu vremea... fiindă că, veijl d-ta, 
Martinengo, eu mă pricepă să dome.sticescă pe femei. 
Der d-ta? cjise Felice vorbindă deodată familiară.

— Oh ! câtă despre mine... niciodată nu m’am gân
dita... cjise prefăcutulă Martinengo.

— Ai vătjulă d la vre-odată, scumpe amice, vână 
târea cu oglinda? i^ise Badoer deschirjendu-se totă mai 
multă.

— Da, mi se pare.

— Ei bine, femeea este o ciocârlia, scumpulă meu 
podestată, și sciu cum să-i iau mințile cu bijuterii, cu 
diamante, cu serbările splendide pe cari le rânduescă.

— Serbări, da, merge, și când vei voi, îți voiu pro
pune ună programă, pe care speră c’o să’lă primești, 
ori câtă de rafinată ar fi! 4lse Martinengo. — Dâr pe 
când nunta?

— Câtă de iute, peste opta <Jile.
Podestatulă se strimbâ.
— Ce felă! nu cumva ți se pare prea târziu ? dise 

tânărulă patriciană.
— Ba tocmai din potrivă... mi se pare prea curândă. 

0 nuntă așa de grăbită este bună numai pentru âmenii 
din poporă ! Ah! așa credl?...

— Negreșită! Și câte pregătiri trebuescă făcute I 
Trebue să se ducă vestea în tâtâ Italia despre nunta 
d-tale. Nu’i așa?

— Ba așa este! 4'se tânărulă, ingânfată că I6tă 
Italia are să se ocupe de mititica lui persdnă.

— Pentru că te chiamă Felice Badoer.
— Ai dreptate, Felice Badoer mă chiamă! 4*se  

Felice îngândurată.
— Să dămă dâr nunții acesteia Iotă lustruia cu

venită. Și mai cu sâmă să incepeină cu logodna.
In figura copilărâscă a lui Felice se vădu o ade

vărată descurajare când aud't de logodnă.
— Domnule conte!.... nu crecjl că logodna are să

intârdie căsătoria mea cu fiica Adriaticei? 4'se Badoer.
— Cin<-Ispre4ece 4>le ori trei săptămâni celă multă. 

Dât și ce felă de serbări splendide avemă vreme să pre-
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voiu dice numai atâta, că deși școla ndslră numai in 
anulă acesta s’a înființați! lotuși cu fotă dreplulă ne 
putemă mândri (Jicendă că nu ne-au putută întrece sc6- 
lele maghiare de fetițe, anume de stată și cea rom. cat. 
din loeă, deși șî-au pusă tote puterile ca să ne potă 
întrece. Unii ascultătorii.

Lista de subscripțiune
deschisă de „Gazeta Transilvaniei11 pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare

Au mai incursft :
Prin stăruința binevoitore a d lui L. Bislrițianu. 

larmacistă în Berladă, pe lista d-sale, dela domnii:
Stroe Belloescu profesoră..................... 20 lei n.
1. Popeseu profesoră ......................... 20
<>. Onișoră prolesoră......................... 5 ,
S. M. H ilița profesoră......................... 5 „
I. Catulu profesoră............................. 5
ti. Glubănescu profesoră................ 2 ,
V. Stgmiriană farm............................... 2 „
Nic. P. Dancu comerciantă................ 2 •
G. Cerchesă comerciantă ................ 5 „
B. Marcelă comerciantă..................... 2 „
I. Pamfilie architeclă......................... 10 „
Ună binevoitori................................. 1 •
Ună binevoitorii . . •..................... 1 „
Ioană Nicolescu................................. 1 ,
Ad. Moldovană ingineră.................... 2 „
H. Stoiană Nicolae............................. 2 „
Oprea Poenaru comerciantă .... 2 »
Nicolae Pană protesoră..................... 5 ,
Traiană Catulă farmacistă................ 2 ,
G. Constantinescu R. profesoră ... 5 „
L. Bislrițianu farmacistă........................ 21 »

Suma 120 lei n
Adăugândă la acesta suma din nr.

152 alo „Gaz. Trans.*  600 fi. 06 cr. și 1440 lei n. 
(Va urma). Totala : 600 fi. 06 cr. și 1560 lei n.

gătimă! Cosma de medicis din Florența și Franciscă 
Sforza din Milan au să mâră de gelosiă.

— Qău! mă ispitești.... cjise Felice entusiasmală 
de ideia că ar fi pismuită de cei doi mai considerabili 
bărbați din Italia. — O să dămă serbări de care lumea 
are să vorbescă multă vreme. Der așa-i că d-la o să 
mă ajuți la pregătirea loră?

— Sunt ală d-tale.
— Ei bine, ne-amă înțelesă. Ești ună adevărată 

prietină, scumpe Martinăngo!
Vedemă că Felice Martinengo se făcuse fârte in

timă.
— Nu cumva te îndoiai de prieteșugulă meu? ilă 

întrebă podestatulă cu o ironiă pe care tânărulă, in 
beția lui, n’o băgă de sămă.

De aceea se și grăbi elă să răspundă:
— Nu mă indoiamă și cu deosebire nu mă îndo- 

iescă nicidecum de d-ta, prea scumpe; și ca probă îți 
ceră concursulă. Insă pentru serbările acestea ne-ar 
trebui ceva nou, neașteptată, ceva care să isbâscă ima- 
ginațiunile nostre italiene.

— Oh. îți făgăduescă ceva cu totulă neașteptată
— Ce?
— Ai să veiji! ai să vedl!
Podestatulă și Felice Badoer mai vorbiră multă 

vreme ca doi tovarăși buni, făcândă planuri peste pla 
nuri și când se hotărî în sfârșită Martinengo ca să se 
retragă, Felice Badoer — care de obiceiu nu se inco
moda pentru nimeni — conduse pe noulă său prietină 
pănă josă la gondolă unde-i smulse încă odată făgădu- 
jala dl au să se intâlnescă și a doua <ji.

Le mulț.umimă generoșiloră contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Sciri militare.
România. In UnghenI a sosită în dilele acestea 

ună nou transportă de cai din Rusia pentru armata ro
mână. Peste câteva <Jde urmeză restulă din cumpără
rile de cai. — 0 comisiune militară compusă din ma
iorii Pavlofă ca șefă, și Vasiliu și Culceră ca membri, 
s’a trimisă la Magdeburg ca să supraveghieze fabricarea 
materialului de răsboiu comandată la casa Gouson în 
samă de 7 milione franci. ,Lupta“ mai spune că îna
inte cu câteva dile a încheiată ministrulă de răsboiu ună 
contractă cu o casă germană pentru furnisarea a 400.000 
chilograme prafă pentru infanteria și artileria. — „La 
France Militaire“ din Parisă spune, că societatea aeio 
nautică din Francia a admisă în calitate de membru de 
onăre pe d. Negreanu, locotenentă de geniu în armata 
română, ună specialistă distinsă in cestiunile de aerosta- 
țiune militară. 0. Negreanu se află acum in Francia 
pentru completarea studiiloră.

Cestiunea bulgară.
Uniî redactorii alu 4'arulu’ „Nene Freie 

Presse“ a avută o întrevedere cu deputatulu 
Stransky, ce a sosită la Viena. Acesta declară 
că prințulu de Coburg va face totu posibilulă 
pentru a obțină consimținientulă tuturoru pute
riloră la alegerea sa. In casă de neisbândă, prin
țulă ar merge cu tote acestea în Bulgaria pentru

a lua freuele guvernului și a se grăbi să re iliseze 
cererile Rusiei în ceea ce privesce retragerea re
genței și a cabinetului, precum și disolvarea Adu- 
nărei. Nu e temere de o interveni re armată a 
iusiei.

piarele asigură că prințnlu de Coburg este 
decisu să plece la Soția pe la începutului lui 
Augustă și că ministrulă Stransky ar fi adresată 
autorităților^ o cerculară pentru primirea prin
țului.

„Times“ spune că unu croitorii din Sofia 
a și confecționată o uniformă de generală bul
gară pentru principele de Coburg pe măsura 
trimisă din Viena, „Standard'1 lasă să se înțe- 
lăgă că Bulgarii potă astfelă resolva ei însuși 
cestiunea, căci puterile germane n’ar permite 
Rusiei să interviu.

„Kolnisehe Zeitung" spune de altă parte 
că în Petersburg se speră, cumcă în Bulgaria 
se va instala ună guvern a tor ă generală, 
care ar avă să pregătăscă alegerea unui nou 
principe, și se dice că pentru acesta e destinată 
prințnlu Jmeritinski, învingătorulu dela Lov- 
cea. Se adauge că prințulă ar pută deveni chiar 
candidată rusă pentru tronulă bulgară.

„Temps“ încă anunță, că guvernulă rusă 
va propune puteriloră a numi ună guvernatorii 
generală pănă ce se va decide alegerea de 
principe.

Convocare.
Despărlământulă alb VIII aii , Associațiunei tran

silvane pentru literatura română și cultura poporului ro- 
mână“ își va ține adunarea generală în comuna Metești 
la 7 Augustă (26 Iulie) 1887 a. m.

Subscrisulă subcomitete prin aeâsla are onore a 
invita pe toți iubitorii progresului culturală a poporului 
română, ca câlu mai mulți să se înfățișeze la acesta a- 
dunăre.

Din ședința subcomitetului.
Alba-lulia, în 24 Iulie 1887.

Ioană Pipoșll, directorii. Rubinii Patița, actuariu SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

SOFIA, 30 Iulie. — NacevicI a plecată la 
Viena, ca să visiteze pe prințulă de Coburg.

VIENA, 30 Iulie. — Scirile privitdre la 
călătoria prințului de Coburg în Bulgaria pară 
a avea de scopu să domolesc:! spiritele în Bul
garia.

GASTEIN, 30 Iulie. — Maiestatea Sa so- 
sesce aci la 6 Augustă n. ca să facă visită îm
păratului germană.

PARIS, 30 Iulie. — Generalulă Boulanger 
a trimisă la Ferry ca martori pe contele Dillon 
și pe generalulă Faverot. Decisiunea lui Ferry 
e încă necunoscută.

LEMBERG, 30 Iulie. — Localitatea de 
băi Sassovv a arșii erl. Suntu de plânsu și 
jertfe în omeni. Câteva cadavre s’au aflată 
deja.

„Țera nouă", revistă sciințifică. politică economică 
și literară, apare în BucurescI sub direcțiunea d-lui dr. 
Nenițescu. Nr. 2 are următorulă sumară : Humanismulă

și realistnulă, gimnasiulă clasică și reală, (urmare). Pali
nodie (traducere din Horațiu). Părerile lui Resseau des
pre cultivarea sensuriloră, (fine). Dămna Ileana (baladă 
populară). Din ale lumei, galbenu (Urmare și fine.) Ceva 
din credințele și obiceiurile poporului nostru. Săbărelulă, 
Foie verde, Dragoste urzicată (poesii populare). Gheor- 
ghilașă (poesii). Documente de limba și literatura ma- 
cado-română. Iubita din poveste, poesie. Doine. Biblio
grafia. Corespondență.

„Candela* , făie bisericâscă literară apare în Cer
năuți. Nr. 7 are următorulă cuprinsă: Omiliile sf. lonă 
Crisostom la epistola eătră Români. Personalitatea preo
tului ortodoxă. Predica pentru chemarea femeei creștine. 
Cronică.

DIVERSE.
Unu motivă de casare. — Intr’ună procesă de 

pressă din Ungaria acusatulă a fostă achitată. S’a făcută 
recursă contra acestei achitări și intre altele s’a citată 
dreptă motivă de casațiuneși împrejurarea, că jurații ar 
fi rîsă multă. Curtea însă a respinsă acestă punctă ca 
neîntemeiată, căci în darea de sâmă asupra desbateriloră 
nu s’a menționată nimică despre risetele jurațiloră în 
timpulă pledoarieloră, prin urmare atitudinea jurațiloră 
n’a fostă de natură a atinge demnitatea și seriositatea 
desbateriloră, chiar decă unele îatreruperl voră fi provo
cată la dânșii ilaritate.

Cum se plătescu medicii. — 0 făiă medicală vie- 
nesă scrie: Totulă merge, când scii cum să apuci lucru
rile. D. Dr. Mackenzie din Londra se pricepe de minu
ne, de exemplu. Elă merge de două ori dela Londra la 
Berlină și face ună contă de 54,000 mărci, — frumăsă 
sumă ! Acăsta se înțelege numai pentru perderea timpu
lui, căci din Berlină se comunică oficială, că în acea 
sumă nu se cuprinde onorarulă, ci rămâne ca prințulă 
moștenitoră germană să-lă răsplătăscă cum va crede de 
cuviință. Negreșită, că nu toți medicii au să trateze pe 
ună prință de coronă. Pe cine a căzută acestă norocă, 
n’are nevolă să fiă modestă! Ne aducemă aminte de 
ună operatoră de peatră, căruia după operațiă și după 
ce inaltulă său pacientă s’a făcută bine i s’a trimesă 
ună onorară princiară ; elă a refusată însă pretinițândă 
un onorară de trei ori mai mare. Mediculă și-a moti
vată pretenția cu aceste cuvinte clasice: >Opereză în 
tote dilele pietre, der nici odată n'am operată încă pe 
ună prință de Liechtenslein/*  (Stein insemnâză peatră). 
Se dice că acestui modestă operatoră i s’a numărată 
suma cerută.

Aculu și spada. — In favârea văduvei și copiilor 
săraci a decedatului maestru de arme Guilet s’a aran
jată în dilele trecute la Lyon o mare producțiune pu
blică de asaltă și de scrimă. Cu acestă prilegiu veni
seră chiar dela Parisă mai mulți profesori și alte cele
brități de scrimă la Lyonă și biletele de Intrare erau 
forte căutate. Domnișota Blanohe Drigot în etate de 17 
ani se împărtăși la acestă producțiune și recoltă entu- 
siaste aplause pentru aminenta sa abilitate, prin care 
birui pe cei mai renumițl luptători. După terminarea 
representațiunei i-se acordă ântâiulă premiu Ea fu in
vitată la banchetulă maestriloră de arme. Șecjendă la 
mesă i se presintă o scrisâre, se grăbi s’o cităscă și 
apoi cădu leșinată după scaună. Era o epistolă a mi
relui ei, advocatulă Mauchet, fărte scurtă, cuprinijândă 
următorele cuvinte: ,Adio plecă astă sără la Parisă ca 
să-mi caută o soțiă care să scie a mânui aculă atătă 
de bine ca d-ta spada.

Editoră: lacobă Mnreșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Anrel Mureșianu.

Pe când se petreceau acestea în catulă ântâiu din 
palatulă Badoer, o altă scenă aprope la felă și cu ace- 
lașă scopă se petrecea josă,

Sergenlulă Bartolomeo se oprise in sala gardei cu 
o parte din suita podestatului, compusă din elementulă 
militară și din lachei privilegiațl; restulă rămăsese in 
gondolele și luntrele care ii aduseseră la Veneția.

Sala gardeloră exista in cele mai multe palate din 
Venația, unde se vădă încă numărâse specimene pe Ca- 
naluiă mare. Acolo steteau soldații și omenii de ser
vicii pe când stăpânii loră se preumblau ori vorbeau în 
catulă ânteiu. In sala de arme era ușa despre apă, ușa 
de onOre a tuturoră palateloră Veneției; în vărfulă unei 
scări de marmură pe care amă semnalat’o și pe care 
te dai josă la Canalulă mare. Ușa despre apă era des- 
destinată numai patricianiloră și suitei loră: era cu de
săvârșire interzisă slugiloră d’a intra in paiață ori d’a 
eși pe ușa acăsta; pentru ei era o altă ușe ce da în 
stradele, cari tdte răspundeau pe Rialto seu pe Canalulă 
mare, în partea aristocratică a Veneției.

Cum intră in sala gardei palatului Badoer, Barto
lomeo se uită să găsăscă pe Ricardo. Abia după câ
teva sec nde ilă cunoscu în mijloculă unui g'upă unde 
gondolierul^ se îngâmfa ca ună curcană. Bartolomeo 
nu-)ă putuse cunăsce deodată fiindă că, deși pasărea era 
aceeași. însă ișl schimbase penele.

Și ăcă de ce.
Felice Badoer își întindea luxulă peste Iotă ce-lă 

înconjura și chiar și livreaua gondolierului era de ună 
luxă nebună. Din nenorocire pentru lânărulă patriciană 
nu-șl putuse aplica luxulă și la gondole, fiindă că legile 

Veneției prescriau că gondolele trebue să fiă construite 
la felă și la felă văpsite negru, fără altă ornamentă de
cât ă fierulă de suliță care garnisea partea dinainte.

Legile acestea au fostă în totdâuna așa de aspru 
ținute, incâtă au rămasă in moravurile venețiane, și aijl 
chiar gondolele suntă la felă cu acele de acum 400 de ani.

Neputăndu-șl întinde fantasiile luxose peste gon
dole, tânărulă Felice Badoer își răsbunase pe gondolier.

Gondolierii sventuratului patriciană erau imbrăcațl 
în catifea și in mătase și cu vipuscl de firă de aură. 
Tânărului Badoeră îi plăceau culorile cele mai bătăiăse 
și mai pestrițe. Antiteza îmbrăcămintei era principiulă 
lui. Vă puteți dâr închipui că in cț,ua când puse măna 
pe ună gondolieră uriașă ca Ricardo, își munci multă 
mintea ca să-i găsescă o îmbrăcăminte! . . . Der, scițl, 
o îmbrăcăminte care să revoluționeze intrâgă Veneția.

Gondolierulă Ricardo avu într’adevără ună succesă 
minunată, succesă de curiositate cela puțină.

Adevărulă e că nimică nu era mai plăcută decâtă 
să vedl pe uriașulă acesta îmbrăcată în costumă mito
logică cu-o jachetă de atlasă în eolorea rosei, cu o mul
țime de panglici verijl, cari semănau cu o plăie de frunije 
bătute de ventă. Bărulă lui fiindă aspru și neprimitoră 
de nici ună felă de pieptănătură, tenărulă Badoer să gân
dise să lege ca în părțile răsăritului ună șală de mătase 
stacoziă împrejurulă capului gondolierului. Insă fiind-că 
Ricardo era prea sângerosă trebui să renunțe la turbană 
și la ori ce felă de acoperemântă. Badoer, neputândă 
lega capulă gondolierului, îi întemnițase piciărele-i voi
nice în botforl de maroquin roșu aduși din Byzanță de 
ună olițeră candiotă. (Va urmaa,



Nr. 158. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ourauln la bnraa de Viena
din 26 luliu st. n. 1887.

Rentă de aură 5*/ 0 . . . 101 90
Rentă de h&rtiă 5’/, . . 87.70 
ImprumutulO căilorâ ferate

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

lorO ferate de ostii ung.
(1-ma em isiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei cii- 
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....------ I

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu ci. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.............................. 104 40
Bonuri cu cl. de {sortare 104 40 
Bonuri rurale transilvane 104 75

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

vină ung............................ 100.50
IiuprumutulO cu premiu

ung.................................... 124 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărții austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aurâ austr. . , 112 50 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Ac(iunile băncel austro- 

ungare.........................  889.—
i Act. băncel de credită ung. 287.25 
I Act. băncel de credită austr.281.60 
, Argintulă —. — Galbinl

împărătesei .................5 93
, Napoleou-d’orI .... 9.95

Mărci 100 imp. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Kurma <le Itiieuresel.
Cota oficială dela 14 Iulie st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română k5°0). . Sl‘/a 92*/.
Renta rom. amort. (5°/0) 94V, 95—

» convert. ț6°/0) 88— 88*/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103VJ 104’/.

>! >> (b°/o) ’ 88>/< 89* /4
> » urban (7°/0) . . 102— 103—

. (6°/o) • 94— 95—
’ . • (5°/o) • • 86>/a 87*/.

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

« » » Națională — —
AurQ contra bilete de bancă . . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.50

Cursulu pieței Brașovu
.n 28 luliu b t. ii. 1Hh7

Bancnote romăr.esei . C.uu.p 8 5(> Ven d, 8 60

Argint românesc . . . > 8.45 - 8 50

Napoleon-d’ori . . 9 89 9 94

Lire turceseî................. . • 11.30 » 11.36

Imperiali..................... . • 10.30 • 10.3G

Galbeni......................... 5 86 > 5.91

Scrisurile fone. > Albina • 6"/o . > 101.— » 102.--

» * ir 5’/, . , 98.- 99.—
Ruble RusescI .... . • 109.— » 110 —

Discontula . . . > 7—10°/B pe ană.

Pentru fumători de țigări.
Fabrica Braunstein freres.

• AAUNSTEIN FRERES M»|$
■ Oipo»tt. St DA

în Paris 65
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile 
de 

țigară
cu mâreile aici 

tipărite

ORI CE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HARȚII SE VA URMĂRI CONFORM

OfPQSE S QB,S. uHUWCE na L-TntAMAm

0© tSffl A 0 im D®77

Frații BRAUNSTEIN
SINGURI FABRICANȚI

----- Paris-------
\ BiPOsi lut. FRAUClu.iHIUIIMR /

„Les derniâres Cartouches“ „Dorobanțul^” 
cari au fosta declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hărtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. DeOrece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dătăfore de măsură, hârtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches» și „Dorobanțulu" a devenito din ce în 
ce mai plăcută, și se p6te găsi la tote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu eliseulo și care are firma
„Braunstein Freres.“ Fabrica a deschisă unO depositâ pentru servirea promptă
a mușteriilor!!, sub firma comercială protocolată în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez., Negerlegasse 8. 4—12

Insciințare.
Reuniunea femeii oră române din Brașovu a înființată, 

după cum să scie, unt! in tern atu, cu scopă de a instrui fetițele așe
zate aci în menajulă casei, precum și în diferite lucruri de mână, ce 
cadă în sfera unei bune econdme, și anume se învață aci:

a) A pregăti totu felulă de mâncări;
b) A spăla și a călca totu felulu de albituri;
c) A c6se la mașină albituri și vestminte;
d) A tdree, a țese pântjă, postavă, eovdre și alte lucruri pentru tre

buințele casei (industria de casă).
e) A cultiva legumi;
f) Reguli higienice.

In acestă internată se primescă :

A. Interne.
1. Fără plată fetițe orfane, sărace, care voru fi absolvatu 3—4 

clase primare, și voru fi împlinită 14 ani. Aceste fetițe voru provedă 
tdte servițiele interne.

2. Cu plată se primescu: parte fetițe de acele care au absol- 
vată clasele primare și voră să se cualifice numai în lucrurile, care se 
înstru^ză în internată ; parte de acele, care pe lângă acăstă cualificare 
voră să continue învățămentulă la vre-una din șcălete din locă.

Pentru instrucțiunea în lucrurile de sub a, b, c, d, | 
e, f, precum și pentru întrega alimentare (nutrire) se plâtesce an- 
ticipativu 10 fl. pe lună pentru fiă-care fetiță.

B. Externe.
Fetițe de acele din Brașovu, care vin în internată numai peste 

4i, plăteecu pentru instrucțiunea de sub punctele a) pănă la f) precum 
și pentru mâncarea de prânejă și de sără (ojină) 6 fl. pe lună.

Părinții, care voescă să-și așeeje fiicele loră în acestă internată, 
au să se adreseze la subscrisa presidentă pănă la 15 Augustă st. v.

Agnes Dușoiu m. p.
presidentă.

XX

Cascavalu de munte 
ie calitate superiori 

și cu prețurile cele mai moderate 
se aflil iu mare depositu de vendare la subsemnatulu 

DUMITRU I. PASCU, 
Strada teatrului în Brașovu.
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Dr. Nicolau Popii m. p.
actuarO. 3—3

Tipografia ALEXI, Brașovă.

228/1887- Arveresi hîrdetmeny.
Alălirt. birdsiigi văgreliajt.6 az 1881. ăvi LX. t. cz. 102 §-a ăr- 

telmăben ezennel kdzliirră teszi, liogy a brassai kir. birăsâgnak 1664/85 
sz. a kelt văgrehajtiîst rendelo es a kir. jârâsbirdsâgnak sz. a. kikiildetăst 
tartalmază văgzese folytân Maximilian Jânos javâra Spatariu Alexander 
ăs Maria ellen 220 frt. toke, ennek 1884 ev Oktober hă 1 napjâtăl szâ- 
mitando 6°,'o kamatai es eddig osszesen 34 frt. 50 kr. perkbltsăg kove- 
telăs erejăig elrendelt biztositiisi văgrehajtâs alkalmâval birăilag le foglalt 
ăs 322 frt. becsult ingăsâgok u. m. lovak, szarvasmarhâk es egy vasalt 
szeker nyilvanos ârveres utjân el fognak adatni.

Mely ârverăsnek az 5144/1887 sz. kikiildetăst rendelo văgzes foly- 
tân a helyszinăn, vagyis a Brassăi măhkertben alperes lakâsân leendd eszkoz- 
lăsăre 1887 ik ăvi Augustus hă 1 napjânak delutân 3 ănija hatlîridoiil 
kituzetik ăs ahhoz a venni szăndăkozăk ezennel oly megjegyzăssel hivat- 
nak meg: hogy az ărintett. ingăsâgok ezen ârverăsen az 1881. ăvi LX. 
torvăny czikk 107 §-a ărtelmăben a legtobbet igăronek becsâron aiul is 
eladatni fognak a netalân elsobbsegi igănylok pedig felhivatnak, mi- 
szerint jogaikat az emlitett t. cz. 111. ăs 112. §-a alapjân ârverezăs 
megkezdeseig ărvănyesitsăk.

Az elărverezendo ingăsâgok vătelâra az 1881. ăvi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendo.

Kelt Brassăban, 1887 ăv Iulius hă 20 napjân.
Borsos Zsiginond. 

kir. birosâgi văgrehajtă.

Nr. 653 — 1887. fX
—a. t. se. c. d. Concurs u.

Acei descendințl legitimi de ai foștiloriî grănițerl din regimentulu 
ală doilea română de graniță din Ardălă Nr. 17., cari ar dori să capete 
din fondulu de stipendie din districtulu Năsăndă vre ună stipendiu ori 
ajutoră pro 1887/8 cu începutulă dela 1 Septemvre 1887 pentru ca să 
studieze la vre-o facultate înaltă, la academia, la preparandia, la scăla 
de cădeți etc. ori să învețe ceva măiestria, se avisăză prin acesta că 
pentru acestă scopă au să-și înainteze suplicele la „Comisiunea adminis- 
trătăre de fondurile scolastice centrali din districtulă Nă.săudă11 pănă in- 
clusive la 10 Augustă 1887.

Fiă-care suplică trebue să fiă provădută cu.-
a) adeverință despre originea de grănițeră;
/>) carte de boteză;
c) testimoniu medicală;
d) testimoniu scolastică după cum cere legea pentru a fi primită 

cineva Ia respectiva facultate, scolă ori măiestriă, ăr suplicanții la meserii 
trebue să producă și contracte încheiate cu măiestrii înaintea autorității 
industriali prescrise în lege.

e) testimoniu despre starea materială a părințiloră.
Afară de acestea fiă-care suplicante are să se dechiare în suplică 

că are ori nu are vre-ună altă stipendiu ori ajutoră, eră suplicanții 
pentru ori ce categoria de scăle, adecă afară de suplicanții pentru meserii 
— au se arete și loculă unde doresce a studia.

Stipendiulu ori ajutorulă se p6te cere în aceeași suplică în modă 
eventuală și la o a doua etc. sc61ă oii măestriă. Suplicele ce nu voră 
întră pănă la terminulu statorită mai susu și nu voră fi ajustate cu tăte 
documentele și datele cerute în acestă concursă — nu se voră considera.

Din ședința extraordinară a comisiunei administrătbre de Jondurile 
scolastice centrali districtuali.

Năsăudă, 8 luliu 1887.
Președintele: Secretarulă:

Iodu Ciocanii. loacliiniă Mureșianu.
L â. 11 a m :

Beszterczăn, 1887 VII/19
Br. Bânffy Dezso, foispân kir. biztos. 2—3


