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„T6tă pasărea pe limba ei pere,11 cjice unu 

proverbu, pe care nu-lă putemă mai bine aplica 
decâtă la acea clasă de Unguri, născuțl si fă- 
ctițl, cari ca fariseii și vameșii se lapădă, când 
i-apucl de scurtă, de tendințele și scopurile duș- 
măndse ce li se atribue față cu naționalitățile, 
pentru ca apoi în pressa lorii nențelesă de stre
ini, în adunări și ori unde potu, să cultive și să 
nutrăscâ cea mai mare dușmăniă pentru Nema- 
gliiarl și la orice ocasiune binevenită să o și ma
nifeste punendu în esecutare acele tendințe și 
scopuri.

Cine nu scie că de câte-ori le-amu demas
cată tendințele și scopurile acestora pretinși li
berali și civilisatorl, toți au sărită să se bată cu 
pumnii în peptă și să jure, cei mai mulți pe tal- 
mudă, că nici prin minte nu le trece a ne lovi 
în ce avemă mai scumpă, în limba și naționa
litatea nostră, în esistența nfistră ca ceea ce sun- 
temă, pentru ca a doua t}1 păcatele loru să le 
dea de golă răutatea inimei loră și acțiunile ce 
se pregătescă a le întreprinde contra Neruaghia- 
riloru ?

Și aceste scene de nevinovăția fariseică și 
vămeșăscă le repetă mai pe fiă-care (Ji, atâtu gu- 
vernulă cu organele sale din țără, câtă și acea 
parte din societatea ungurăscă, care sub adăpos- 
tulă „reuniuniloră de cultură11 lucrăză la dă- 
răpânarea esistenței naționale a Nemaghiariloră.

Avemă dovedi nouă despre tendințele și sco 
purile aceloru reuniuni, numite Kulturegyleturl. 
Și doveijile sunt.u cu atâtă mai prețiăse cu câtă, 
fiindă unguresci, de rendulă acesta, mai multă 
ca ori și când, se spune curată și limpede ce 
urmărescu acele reuniuni, în fruntea cărora stau 
fișpanii și pe care guvernulă le sprijinesce, chiar 
miniștrii fiindă membri ai acelora.

In 26 Augustă n. Kulturegyletulu din Un
garia de susă — între membrii căruia figurăzl 
și ministrulă Trefort — șl-a ținută adunarea s’a 
generală în Neusohl. Etă ce se <j*ce într’o dare 
de seină făcută în oficiosulu „Pester Lloyd“ de 
Duminecă 28 Augustă despre acestă adunare și 
despre scopurile reuniunei:

Reuniunea de cultură din Ungaria de susă nisu- 
esce a deștepta și însufleți între locuitorii de limbă ne
maghiară ai comitatelor^ Arva, Barș, Hont, Liplau, Ne- 
ograd, Neutra, Pojiină, Trencin, Turoță și Sohl, mai de
parte ai orașelorO Șîmniț și Diln spiritulă națională prin 
înființarea de asilurl (grădini) de copii, de scOle elemen 
tare și sJperăre .. Pe cei presențl țla adunare) i-a sa 
lulată fișpanulă comitatului Sohl Radvanszky, vorbindă 
d spre nobila chemare și despre țelurile mărețe ale reu
niune', a cărei problemă e : a contopi pe cetățenii țlrii 
într’o unitate națională....

In același timpă scriitorii și artiștii unguri 
cutrierau Ardealulă mergendă spre Sepsi-Sân- 
Georgy ca să asiste la adunarea generală a Kul- 
turegyletului ardelănu. Și pe cănd compatrioții 
noștri Sași se pregâtău să-i primăscă cu zale și 
țimbale și să-i admire, cretjendă, p6te, că le va 
schimba agitatoriloră unguri pe viitoru firea, pe 
atunci oficiosulă „Nemzet“ Nr. 228 dela 20 
Augustă publica ună articula alu unuia dintre 
apostolii maghiarisărei, ală lui Gustav Beksics, în 
care se 4'ce:

In Ardeală se află o societate divisată după rassă, 
religiune și naționalâate, isolată una de alta. Acestă 
societate trebue contopită sub supremația rassei maghiare. 
Acăsta se pote ajunge numai prin cultură și bunăstare. 
De aceea are dreptate distinsulă fișpană ală Săcuiloră, 
losefă Polha, când cere cu deosebire pentru țera Săcu- 
iloră institute de invățămânlă, căci altmintrelea se va 
desvolta cultura în ținuturile săsescl și românescl, te- 
renulă săsescă și româneseă va lua avântă, pe când 
adevărata țeră a maghiarismului dincolo de Muntele 
Craiului, țâra Săcuiloră, decade și acăsta ar fi fatală 
pentru causa maghiară în Ardeală. 0 industria des- 

voltată in mână maghiară ar aduce naționalitățile toc
mai așa în dependință de societatea maghiară, ca odi- 
nioră fendalismulă. De asemenea caracterulă maghiaro 
ală proprietății de pământă este ună interesă de primul 
rangă... Țera Săcuiloră e cheia Ardealului nu numai 
în privința strategică, ci și economică și politică.

A desvolta industria în Ardeală și mai alesă in 
Țera Săcuiloră insemneză atâta câtă a îmulți poporați- 
unea de aco'o, care scade și emigrăză, atâta câtă a îm
bogăți acolo societatea maghiară, atâta câtă a asigura 
rolulă conducătoră nu numai statului maghiară, ci tot
odată și societății maghiare, atâta câtă a crea orașe in
dustriale maghiare ori civilisațiune maghiară dincolo de 
Muntele Craiului, ori atâta câtă a resolva cestiunea ma
ghiară. Asupra acestui obiectă să se gândescă scriitorii 
și artiștii unguri in timpulă escursiunei loră.

Acesta-i programulă guvernului și alu so
cietății maghiare kulturegyletiste pentru resol- 
varea cestiunei Ardealului, a cărei esistență din 
nou o adeveresce fdia oficidsâ ungurăscă. Pro
gramă precisă și concisă: peste l‘/a milidne Ro
mâni și 2 sute mii Sași să se coutopăscâ în 6 
sute mii Maghiari ai Ardealului, în cari suntă 
socotiți și cele 2 sute de mii de Jidovi; apoi 
să trăcă pămentulu și industria ardelenăscă în 
proprietatea și în manile Maghiariloru, să se creeze 
șc61e maghiare, să reînvieze feudalismulu și etă 
că scapă Ardealulă de soboli!

Der pretinșii civilisatorl ai Orientului și-au 
făcută socotea fără birtașă. Uită că statulă nu 
suntă Maghiarii și Maghiarii nu suntă statulă, 
uită că cultura maghiară intolerantă, neliberală 
și persecutdre nu se potrivesce cu firea Româ
nului care iubesce libertatea, dreptatea și echi
tatea; uită că Românului îi place căciula, țundra 
și opinca ; uită că Românului îi place să-și a- 
ddrmă și să șl desmerde copilulă cântându-i și 
grăindu-i românesce; uită că-i place numirile ro
mânescl ale orașeloră și sateloru, ale rîuriloru 
și munțiloră, ale văiloră și colniceloră; uită’n 
fine că nu esistă putere pe pămentă care să-lă 
facă să renunțe la limba și naționalitatea sa, la 
portulă și datinele sale, la postulatele și drep
turile sale.

Se înșălă amară, guvernă și kulturegyletiștl, 
ca și scriitori și artiști, dăcă credă că cu por
niri asiatice, cu măsuri ilegale, cu agitațiuni și 
persecuțiunl violente contra nationalitățiloră ne
maghiare din Ardeală, și mai alesă contra Ro- 
mâniloră, voră resolva cestiunea Ardealului!

Le-amă declarată noi Românii de atâtea ori 
Unguriloră dela putere, și le declarămă din nou, 
că numai împlinirea postulateloră ndstre și nu
mai redobândirea drepturiloru ndstre voră re
solva cestiunea Ardealului.

Cestiunea bulgarii.
După o telegramă din Sofia, situațiunea se Infăți- 

șeză in momentulă de față astfelă:
Din punctulu de vedere exteriorii, impre- 

siunea prodi să de atitudinea Franciei, Rusiei, 
Germaniei și a Forței a fostă destulă de viă în 
prinmlă momentă în cercurile oficiale bulgare. 
Ea s’a schimbată a<|i. Lumea pare din ce în ce 
mai convinsă, că negociările începute de P6rtă 
cu Rusia în privința generalului Ehrnrooth, și 
cele ce voră urma cu alte puteri, voră avă ună 
altă resultată decâtă manținerea statului quo, 
din causă, că se voră opune Austria, Englitera 
și Italia la măsurile de coercițiune ce ar pută, fi 
propuse. Acăsta e nota dominătăre la persănele 
politice bulgare în generală.

Dăcă e puțină temere de o acțiune exteriără, 
lumea se aștăptă cu tăte astea la aceea ca Rusia 
să provăce, în lipsa intervenirei sale personale 
său mixte, câte-va răscăle din partea emigrațiloră 
și a membriloră oposiției. Numai prin acestă 
mijlocu, mai multă decâtă printr’o acțiune ce ar 
face să nască, — după cum se crede, — conj- 

plicațiuni europene, Rusia ar înțelege să ajungă 
la ținta proiecteloră sale în Bulgaria.

Au circulată deja sgomote în privința 6re- 
căroră mișcări ce s’ar fi produsă la granițele 
serbescl. Autoritățile militare bulgare spună, că 
au luată mari preeauțiuni, ăr opiniunea cercu- 
riloră oficiale este că orl-ce mișcare ar fi fără 
isbândă.

Inăuntrulă Bulgariei situațiunea este destulă 
de complicată. Fără a socoti uneltirile Zankoviș- 
tiloră, cari se voră vedă în curendu favorisate 
de ridicarea stărei de asediu în momentulă ale- 
geriloru, suntă și divisărl de persăne cari vatămă 
consolidărei noului regimă. E temere totuși că 
elementele ce voră compune ministeriulă nu voră 
avă destulă influență asupra țărei, pentru a pre- 
sida la alegeri.

Trebue să se adauge, ca causă de natură a 
spori crisa, situațiunea personală a prințului față 
cu armata și cu dmenii politici. Ei nu se cu- 
noscă încă și potă fi supărări, înainte ca și unii 
și alții să se cundscă seriosă.

Cercurile oficiale din Berlină socotescă in- 
tervenirea militărăscă a Rusiei în Bulgaria ca 
aprdpe sigură, dăcă Turcia nu o va lua înainte, 
seu nu va lucra în modă energică contra prin
țului de Coburg.

Cu ce trăesce Maghiarulu?
La acăstă întrebare răspunde „Egyetărtăs“ 

Nr. 232 dela 25 Augustă, în articululă său de 
fondă, astfelă :

Cu ce trăesce Maghiarulă? Apoi, ijău, trăesee și 
elă cu ce pOte. Mănâncă dăcă are ce, er dăcă 
n’are, flămândesce. Suntă și Maghiari de aceia, 
cari mai de multe ori rabdă făme, decâtă se satură bine. 
Și chiar dăcă mănâncă ceva, nu mănâncă o mâncare 
nutritivă, care să dea omului putere. In unele părți ale 
țărei, cartofii (picioicile, perele de pămăntă) suntă prin- 
cipalulă articula de nutrire. Afară de acestea puțină bobă, 
cucuruză, ăr văra pere pădurețe. Borșulă, despre care 
unii ijică, că e mâncare, ba încă că te și poți sătura 
bine cu elă, pe unele locuri mai adesea ilă afli pe măsa 
săracului, decâtă pânea.

>Egyetărtăs« declară, că le susține acestea pe basa 
esperiențeloră câștigate de astfelă de bărbați, cari trăesctt 
in atingere cu poporulă, cari suntă îngrijați de sărtea 
aceluia și cari urmărescă cu atențiune năcasuiile po
porului.

Președintele biuroului de statistică, Carolă Keleti, a 
scrisă ună opă, în care tractăză din punctă de vedere 
sciențifică cestiunea acăsta. •Egyetărtăs» salută cu bu
curia aparițiunea acestui opă, der — t^ice elă — traiulă 
de tâte tjilele nu e corăspuntjătoră prescrieriloră ce se 
facă in acelă opă, că din cutare bucate câtă să se mă
nânce, pentru ca să se conserve sănătatea trupului. 
Omulă face cum pote: dăcă n’are nutrementă de ajunsă, 
flământjesce, trupulă i se slăbesce, proporția mortalității 
devine mai mare, dăr pentru aceea totă nu mănâncă 
mai multă, fiindă că nu pote.

»Der cu iote acestea» — continuă »Egyetărtăs< — 
.multe putemă învăța din opulă acesta. Putemă învăța 
aceea, că o parte a poporului ungures:ă se nutresce 
fărte sărăcăciosă și că aserțiunea, că poporulă un- 
gurescă trăesce mai binedecâtă popăreledin 
alte țări, în genere <jisă, nu este alta decâtă 
o poveste’.

Constată mai departe făia ungurăscă, că în unele 
ținuturi ale țării partea mai săracă a poporului abia 
dăcă gustă carnea. In Maramureșă, nulrimentulă princi
pală — afară de cucuruză — consiste în bobă, vartjă 
(curechiu), picioicl, cepă și pere pădurețe. In SStmară 
mănâncă diminăța pâne cu căpă, la amă4ă verdețuri, pe 
cari le fierbă cu uleiu de flărea sOrelui. In Sălagiu mă
nâncă mai vîrtosă mămăligă, bobă și sîmburl de bostan, 
carne arareori gustă chiar și in țfile de sărbătăre.

Intrăgă populațiunea nu consumă de persdnă mai 
multă ca 7.3 kilgr. carne de vită pe ană. Va să (}ică 
100 de omeni mănăncă pe 2 kilgr. oarne; din acești
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100 de âmeni voră fi pote 10, din cei mai bogați, cari 
mănâncă cele 2 klgr. de carne, âr restulă de 90 nu 
mănâncă din carne pote nici o bucătură. Din carnea de 
porcii se vină pe omă 10 klgr. pe anii, din cea de 6iă 
mai putină ca 3 klgr.; din lapte asemenea nu se vină 
mai multă ca 31 litre de omă pe ană, prin urmare pe 
10 <Jt!e mai puțină de o litră.

Și mai rău trăescă locuitorii comitatului Arva; 
mâncările liindă seci, se consumă multă; nutrementulă 
de o persdnă se socolesce in 706 klgr., dintre cari abia 
29 grame albuminose. Din tote cărnurile la olaltă so
cotite ună omă abia consumă in comilatulă acesta 10 
klgr. pe ană. Aci însă mai mănâncă omenii și ceva 
pâne de grâu, der suntă comitate, unde poporulă, peste 
totă cjisă, nu mănâncă pâne de grâu, așa d. e. suntă 
comitatele Turocz, Lipto, Zemplină și Ungă. In comi- 
tatulă Trencină se consumă de personă mai multă ca o 
majă metrică pâne de ovăsă, er in comitatele Sâros, Se- 
pes și Nyilra mai multă ca 80 klgr. Ficioci în comita- 
tulă Trecină, Arva, Liptâ și Turocz se consumă de per- 
sână mai multă ca 2 măjl metrice.

La datele pănă aci dise, „Egyetârtes" mai adauge, 
că vină se consumă in proporția mică, er vinarsă seu 
rachiu în proporția mare. In comitatele susă dise abia 
se vină 5 litre de vină pentru ună omă pe ană, totă 
asemenea și în comitatele Hunedorei și Treiscauneloră, 
in timpă ce vinarsă se consumă pe ană peste 40 de 
litre de personă, nu numai în multele comitate de mai 
susă, ci și în comitatulă Bihorului, comilatulă Hajdu, 
comitatulă Ternavei mici și ală Sibiiului.

După aducerea acestora date, • Egyetertâs" ișl es- 
plică ușoră causa atâtoră corpuri amărâte și netrebnice, 
ce se observă la tânăra generațiă cu ocasiunea asentă- 
riloră. Din o miiă de tineri, în comilatulă Carașă-Se- 
verină și Aradă, mai multă de 550 trebue să se res
pingă, er in comitatele Hajdu. Sălagiu, Cojocna, Mara- 
murășă, Timișă, Pojună. Nyițra de asemenea mai bine 
de jumătate nu se potă înrola penlru milițiă.

• Forte triste esperiențe suntă tote acestea', —sfîr- 
șesce foia ungurăscă. — Ele arată, că poporulă este 
fărte sărăcită, ori câtă se siles'G omenii guvernului să 
documenteze, că înotămă în lapte și unlă. Ba amă a- 
junsă pănă acolo, că nu mai puteină să privimă lucru 
rile în neactivitate, dăcă nu vremă să ajungemă limpulă, 
în care rassa să prindă a degenera și a se nimici."

La aceste prețidse mărturisiri unguresc! vomă 
reveni.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă ungurescă de agricultură, industria și co- 

merță a încuviințată, ca comuna Veneția inferiâtă dm 
comit. Făgărașului să aibă trei Iterguri anuale: în 
3 Martie, 28 Augustă și în 20Noemvre; orașulă Deșiu 
două târguri anuale, anume Mercur! și Joi după 5 Fe
bruarie, și Mercurl și Joi între 18 și 24 Seplemvre târg 
de vite și porci; comuna Miheșulă de Gâmpiă din comit. 
Turda-Arieșă tergă de săptămână Joia.

—x —
Trenurile omnibus Nr. 1813 și 1814, care 

circulă intre Sibiiu și Ocna Sibiiului, cu (jitia de 1 Sep- 
temvre se sistâză.

—x—
La cererea sa, subjudele Antonă Columbană 

dela judecătoria cercuală din Blașiu e transferată la 
judecătoria cercuală din Aiudil.

—x—

In Sibiiu s’a deschisă penlru eâlva timpă o es- 
posițiă de arte săsescă, la care suntă espuse obiecte d; 
pictură, sculptură, archileclură.

In dilele acestea voră apără în editura Librăriei 
N. I. Ciurcu în Brașovă urmălârele cărți didactice pen
tru șcdlele poporale române :

1. Dariu, Elemente de Fi si că, pentru sculele 
poporale cu mai multe figuri intercalate în texte..

Prețuia unui esemplară legală 30 er
I. Dariu, Geografia patriei și elemente din 

geogralia universală, pentru scdlele poporale române. Cu 
12 figuri și mapa Ungariei colorată și împărțită în co
mitate.

Prețuia broșată 25 cr., legată 30 crucerl.
I. Dariu, Istoria pair iei și elemente din Istoria 

universală, pentru scolele poporale române, tractată după 
tneiodulă biografică in două cursuri concentrice eu por 
(relele mai multoră regenți și bărbați aleși.

Prețuia broșată 20 cr. legată 25 cr,
Aceste cărți didactice penlru scâlele poporale ro

mâne suntă lucrate după cerințele celui mai nou plană 
ministerială

Făgărașii, 13 Augustă, 1887, st. v.

Domnule Redactoră! Despre producțiunea li
terară și musicală a tinerimei studiose dm Făgărașă 
și jură, dată In favorulă societăței «Progresulă" de aici, 
ați luată notiță și in coldnele prețuitului tjiară „Gazeta 
Transilvaniei*, Nr. 155, dela 16/28 Iulie a. c., eventuală 
despre concertulă improvisată de aceștia cu ajutorulă 
pe neașteptate ală d-loră lacobă Mureșianu, profesoră 
la gimnasiulă din Blașiu, și Traiană Mureșianu, aca- 
demistă de sculptură în Munchen, la 31 Iulie a. c. st. 
n., în hotelulă „Laurilsch" din Făgărașă. Vădândă însă 
că nimenea mai competentă n’a prinsă condeiulă ca să 
facă o dare de sâmă, îmi iau indrăsnelă după puțina-ml 
pricepere a relata eu următorele:

Încă din anulă trecută tinerimea studiăsă de pre 
lângă Făgărașă a făcută ună începută în direcțiunea a- 
cesta, aranjândă ei de ei o producțiune literară, 
care după împrejurări a reușită în modă mulțămiloră.

In anulă acesta tinerimea venită dela studiu — ze- 
lâsă cum e — a voită să dovedescă mai multă ca în 
anuiă trecută, și astlelă s’a concentrată după esamene 
aci in Făgărașă, și prin producțiunea arătată a dovedită, 
că voință se fiă, și ea (tinerimea) pâte face multă — 
forte multă. Și cum nu? cândă în Sibiiu și Blașiu ti
nerii studențt de acum au ocasiune a se adăpa de cu- 
noscințe în musica vocală și instrumentală dela profesotl 
ca George Dima și lacobă Mureșianu?

încă pănă erau la studiu in Sibiiu, Blașiu și Bra
șovă, tinerii OitenI prin epistole unii către alții și-au for
mată programulă p r o d u c ț i u n e i I i t e r a r e-m u s i c a le 
publicată in Nr. 155 ală acestei foi, care programă însă, 
din împrejurarea, că tinerimea adunată în Făgărașă pen
tru pregătire, a avută fericirea să salute in mijloculă ei 
pi simpaticii d-ni: lacobă Mureșianu și Traiană Mureșianu, 
cari veniseră pentru a-i asculta și cari au binevoită să 
ia parte și activă la aceslă producțiune, s’a schimbată 
astfelă, că partea literară din programă s’a lăsată afară, 
și în loculă ei s’au pusă cinci puncte nouă — părți de 
musică vocală și instrumentală —- esecutate de noii os- 
peți, și așa producțiunea a devenită curată numai 
„concertă."

Concertulă acesta fiindă avisată din nou publicului 
Fâgărășană, că adecă producțiunea tinerimei se comple-1

teză și cu producțiunea noiloră dspeți binevenitl, încă 
de timpuiiu sera, sala cea mare a hotelului numită era 
plină de public ulă inteligentă fără deosebire de naționa
litate din Făgărașă, și parte mică și din jură. Rău face 
inteligința nostră d.n jurulă Făgărașului, că nu sprijinesce 
astfelă de întreprinderi salutare ale tineriloră eșițl din 
sînulă loră.

Nicolae S. Șerbană de Voila, studentă de jură în 
Bfcja-Pesta, ca președinte ală comitetului aranjatură a 
premersă concertulă cu ună cuvântă de deschi
dere. A urmată esecutarea programului:

1. Reîntdrcer e a rândunelei, comp, de la
cobă Mureșianu și Uite mama, cântate în patru voci 
de corulă tinerimei.

Corulă s’a condusă de clericulă abs. losifă Mora- 
riu din Feldidra în țâra Bârsei, și deși era compusă nu
mai din 10 persdne, totuși a satisfăcută pe deplină au- 
diloriloră.

2. Solo de (1 a u tă, esecutată de Valeriu P. Comșa, 
clerieă curs. IV-lea în Blașiu. D-nulă Valeriu Comșa a 
dovedită încă dela producțiunea anului trecută, că e bună 
llautistă, dâr in anulă acesta desteritatea sa in această 
instrumentă musicală a culminată, esecutândă una din
tre cele mai grele compuneri din cântecile românescl.

3. Vi sulă meu, —romanță, s’a cântată solo de 
Ioană Bârsană, clerieă curs. III, și s’a acompaniată pe 
violină de losifă Morariu, clerieă abs.

4. Cucuruză cu fâia ’n susă, acesta cântecă 
populară s’a esecutată forte bine de corulă tinerimei.

5. Doina, solo de flaulă cu acompaniamentă, s’a 
esecutată in modă esemplară de clericulă abs. losifă Mo
rariu. D nulă losifă Morariu a contribuită multă la re
ușita producțiunei, căci pe lângă aceea că a luată parte 
activă în programulă tineriloră Olteni, dar totdeodată a 
condusă și corulă acestora, instruindă în Făgărașă pre 
aceslă cotă cu trei dile înainte de producțiune.

6 Te-ai dusă iubit’o, romanță, s’a cântată 
solo de Cornelia Popă de Galați, studentă abs., acompa
niată pe violină de losifă Morariu cler. abs.

7. Română verde ca stejarulă, comp, de 
lacobă Mureșianu. Cu aceslă frumdsă cântare a pășită 
mai intâiu simpaticuiă d-nă profesoră lacobă Mureșianu 
înaintea publicului alesă din Făgărașă, esecutându-o des- 
teră și ușoră pe piano. Era de admirată puterea artis
tică cu care scia d nulă profesoră Mureșianu sâ producă 
cele mai încântătore variațiuni prin bătaia pe piano în 
cântarea numită.

8. Er na ni de Verdi, solo-bariton. Acestă cân- 
tecă italiană l’a esecutată d-nulă Traiană Mureșianu, aca- 
deinistulă. 0 voce mai puternică și totodată curată de 
baril.onă ca a domnului Traiană Mureșianu n’am autjită, 
Aplausele frenetice ale publicului asistentă nu voiau sâ 
mai înceteze pănă cândă simpaticuiă cântărețe n’a venită 
sâ mulțămâscă.

9. Rapsodie românâscă, comp, de lacobă 
Mureșianu. Acesta a fostă ală doilea și celă din urmă 
cântecă adevărată românescă esecutată de d-nulă pro
fesoră lacobă Mureșianu

Nu sunt în stare să cualifică r< sultatulă cân'ăriloră 
esecutate de d-nulă profesoră Mureșianu și fratele dânsu
lui, Traiană. în concertulă de față, ci despre acela lasă 
să vorbâseă publiculă fostă presentă, care le-a aurită și 
care nu mai înceta cu aplausele.

10. Nu plânge, de lacobă Mureșianu și Retrasă 
de ochii lu mei de Mezzelti, au fostă cele din urmă 
cântece esecutate solo de d nulă Traiană Mureșianu acom
paniată pe piano de d nulă profesoră Mureșianu.

11’. Cordna cufundată și In pădure, ca

FOILETONU.
(39) -------

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

XIV.
Intre doi nori.

— Mă ducă, stăpâne!
— încă ceva!... (jise Foscari... Tânârulă Felice 

pdle așa slabă, cum este să se înfățișeze la palatulă 
ducală îndată ce-i vomă porunci?

— Speru că da, Alteță!
— Să fiă gala pentru când îlă vomă chema și o 

să-lă chemămu curendă! dise Foscari.
Mititica Fiametia eși din palatulă ducală cu puține 

ilusii despre atotputernicia care credea ea că este prin- 
cipalulă apanagtu ală unui prință ală Veneției. însă cu 
cea mai mare încredere în făgăduiala dogelui Francesco 
Foscari.

Intr’asta, celă puțină, ea nu se înșela, ftindă că 
îndată ce se întruni Senatulă în tjiua aceea în sala Ma
relui Consiliu, dogele se înfățișă declarândă spnatoriloră 
că are să le comunice ceva de cea mai mare insem 
nătate.

I se dete numai decâtă cuventulă și, fără mâniă, 
fără patimă aparentă, bătrânulă doge spuse atunci tâte 
acusațiunile cari apăsau pe podestafulă Padovei. fără să 
ascundă nicidecum chipulă cum o biată femeiă din po- 
porO adusese la piciărele tronului denunțarea aceea.

Când s’aședâ dogele, du, â ce făcu apela la drep
tatea Senatului, toți senatorii cari ascultaseră pe Fran 

cesco Foscari intr’o tăcere religidsă, se uitau unulă la 
altulă fără să cjictâ nici o vorbă și păreau încremeniți, 
învinovățirea era așa de hotărîtă, așa de netedă, și Fe
lice așa de cunoscută. incâtă se părea cu neputință în 
doiala despre acusările acestea aduse podeslalului. Așa 
că cu totă dorința prea firescă d’a fugi d'ună scandală 
ce s’ar fi răsfrântă în parte și peste dânșii, senatorii 
simțeau câtă de greu era ca să iasă Martinengo spălată 
din ancheta ce era să se deschidă. Singură Jacob Lo- 
redano avu curaginlă să ridice vocea ca să apere pe po- 
destatulă învinuită.

— Eu nu mă indoes.iă, — <jise dânsulă, — că, 
in afacerea acesta, unde este angajată așa de tare onorea 
unui patriciană, dogele nu are numai dorința să facă să 
triumfe dreptatea și adevărulă, dâr pe cine se baseză 
păn’aci prea grelele acusări ridicate în potriva unui băr- 
bată așa de însemnată ca podestatuiă Padovei? Pe spu
sele unei slujnice.

— Aveți să vedeți o altă mărturia de care vă ga
rantezi că nu aveți să vă îndoiți: și anume mărturia 
victimei, care va’veni să depue în potriva călăului său! 
(jise dogele cu ore-care aprindere.

Francesco Foscari făcu unu semnă: ușa care da 
în apartamentele sale se deschise și Felice Badoer se ivi 
in ușă.

Tânărulă patriciană, susținută de unulă dintre ofi
țerii dogelui, înaintâ pănă în mijloculă pretoriului; însă, 
și decă călcătura-i era șovăitore, privirea pe care o plimba 
peste tâtă Adunarea era sigură.

După ce se mai pofoli puțină mișcarea de interesă 
și de compătimire care lă primise la intrare, fu Invitată 

ca să vorbescă și să-șl expue plângerile, să se mărgi- 
nescă la fapte, fără să le însoțâscă de nici ună co
mentariu.

Felice Badoer, după ce salută augusta adunare, po
vesti atunci forte limpede totă ce se petrecuse dela ple
carea sa din Padova pănă în momentulă când era să 
se înece! Sfîrși (jicândă: ‘

— Bănuescă forte multă că podestatuiă a voită 
să mă sdrobescă în stradele Padovei, c’a încercată să 
mă artjă de viu in sătulă Cento, că a...

— Mărginesce-te la faptele pe cari le poți proba. 
...'Nouă nu ne trebue bănuelî lipsite de probe! (jise pre
ședintele Senatului.

— Fie!... Ei bine, fără a mai socoti pe gondolie- 
rulă Rieardo, pe care podestatuiă l’a lovită pe ia spate 
cu pumnalulă, la Isola Bella, afirmă și jură că a vrută 
să mă înece în laculă de Garda, isbindu-mă In capă eu 
o vîslă, în momentulă când încercam să mă suiu în 
luntrea, în care scăpase clo ‘ pe fiica Adriaticei! (Jise 
Badoer.

De astă dată.învinovățirea era formală, precisă, și 
nu era eu putință s’o respingă ori s’o desprețuiască din 
pricina nedemniiății invinuitorului. Așa că nici chiar sin- 
gurulă dintre senatori, care mai adinea-orl se făcuse apă- 
rătorulă podestatului, Loredano, care era unită cu Mar
tinengo prin legături pe cari ori cine le cunoscea in Ve- ) 
Deția, nici chiar Loredano nu încercă să respingă acusarea 
Elă se mărgini numai să ceră ca podestatuiă să nu fiă 
dată în judecată, ci numai să fiă chemată la bara Adu
nării, pentru ca să se desvinovățâscă de crimele ce i se
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aceste cântări esecutate in patru von' de corulă tineri
mii s’a finite eoncerlulă.

A urinate petrecere sociali de jo. 0: in pausă s au 
jucate jocurile istorice „CâlușaruhV și .Bătuta*.

Venitule, dupăcum am ințelesă, a trecută peste una 
sulă florini. Nicolau Aronă-

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia

Oraș ui u Quedlinburgu și cultura de flori.
(Urmare.)

Sosiți In curte, furămă primiți de doi fii ai propri
etarului și conduși indată prin magazii, c^ să vedemă 
totO Celule de sămânțe și conservarea Iară. Ca maga
zii erau 10 clădiri difer.te, fiăcare cu câte 3 elage și de 
întinderea și aspectule unord casarme. In locd de po- 
dine, ele Iote erau podinite cu asfaltd, și nu numai le 
măturau in ficaăre di, ci le stergeau totdeuna și cu o 
sdranță udă; ca să nu rămână prafd ori gunoiu, in care 
să se încuibeze insecte, ori mucedei!, cari apoi să atace 
sămânțele. Ventilația și aerisarea era admirabilă. Plim- 
bându-ne dințr’o magaziă in alta, dintr’o odaiă în alta, 
numai inlr’o singură odaiă amd numărate 72 saci cu 
câte l1/, măji de sămânță de reseda, <Ji șspte 4ecI 5' 
doi saci cv sămânță de resedă, atunci, când deja erau’ 
sămenate la vr’o 100 de morgen-e, afară de ceea ce 
vănduseră prin Germania și străinătate. Erai mulțumită 
numai să te plimbi dintr’o odaiă intr’alta, să vedi lu
cruri ce nu ți ai fi putută închipui nici-odată!

Câtă privesce înventarulă mobilă, boi nu țineu ci 
numai cai, câțiva armăsari de prâsilă, o Irumăsă colec- 
țiune de mânzi de cete 2—3 ani, 16 cai de șea și nisce 
cai mari, greoiț pentru muncă. Pentru ca nenumăratele 
păstărl și eurpeni de flori să le pătă folosi cum se cade 
țineau vr’o 2 turme de oi — rassă de carne —, pe cari 
to mai atunci le tundeau. Pentru ca să îndese și bătu- 
cescă gunoiulă, spre ală feri de intrarea aerului și de 
perderl, scdla de călărită (manegiulă) o făcuseră pe gu
noiu, și in fiăcare di alergau pe elă mândii și caii ',de 
luesă. Seinenlele le scoiu d.n pă-tăiî și capsule parte 
cu mașina de fretrală și parte eu mâna. Mășina de 
treerată era zidită in didO, de brece ei nu o mișcau din 
locă și treerau cu ea totă anulă. Aborulă îîQ produceau 
nu cu focă de lemne seu cărbuni, ci cu petroleu, pe câtă 
am audită; acâsfa e prima încercare de felulă acesta.

Personalulă întreprinderei era fdrte mare și pentru 
conducerea lucrăriloră și operațiunile intelectuale, pe lângă 
o drbiă de funcționari de comptabilitate, deposite, ma
gazii, prăvălii etc. mai avea și 2 doctori in sciințele na
turali — b'otanisti — și mai mulți grădinari cu studii a- 
cademice, precum 'și o câtă intregă de practicanți în 
horticultura.

Fiindă întreprinderea atâtă de colosală, și impărți- 
rea muncei între personală este fârte întinsă, încâtă pole 
ocupa pe o personă anulă intregă cu o singură plantă 
ori operațiune, in care individulă, ce e dreptă iși câș
tigă o mare iscusință și îndemânare, der Ireuue să ne- 
glige cu lotulă și uită celelalte studii și operațiuni; de 
aceea ceilalți proprietăț i din Sacsonia, cari încă se ocupă 
cu cultura de sămânțe, se înțelege, pe o scară multă mai 
mică, nu voră să angageze absolvenții și elevii firmei 
Dippe, căci fiindă unilaterali, arareori îi potă întrebuința. 
Fe lângă aceea mai avea o stațiune de încercare și la- 
boratoră de chimiă propriu.

După ce am inspectată tote aceste îndestrări ale 
moșiei, veni și bătrănulă imemeiătoră ală firmei, și în 
3 trăsuri plecarămă cu densulă, ca să ne arate nu nu

imputau. Insâ totă singură Loredano trebui' sâ susținâ 
opinia acesta.

— Senatul#. Veneției nu este ună tribunală! — 
<jise bătrănulă Bembo, a cărui vorbă avea totdeuna o 
mare greutate în hotăririle Adunării. — Senatulă pole 
să facă o anchetă când purtarea unuia dintre membrii 
săi este încriminată fără probe flagrante; însă când crima 
este așa de vădită nu rămâne Senatului dec-âtă să facă 
numai ună lucru : să predea justiției pe vinovată.

Nesculându se nimeni ea să combată moțiunea 
acesta, afacerea podestatului Fadovei fu trimisă Consi
liului de Dece, care și elă la rendu-i o trimise la cei 
Trei De aceea am vătjulă in capitululă trecută pe Fan
tele procedândă la arestarea lui Batista Martinengo în 
mijloculă vasaliloră săi.

Podeslafulă iu aruncată in închisorile de pe cheiulă 
dei Schiavoni, ca ună criminală de rândă. Insă tote 
umilirile acestea păreau că nu atingă pe Martinengo. 
Tiufia lui nu-lă părăsi nici măcară o clipă. Nu s’arătâ 
câtuși de puțină mișcată când in'iă în camera ce i-se 
reservase, și a cărui ferâstră grilată situată aprope sub 
Puntea Suspineloră, vedea părțile dela spatele palatului 
dueală. Mai tarcjiu când fu adusă in fața unuia dintre 
Inchisitori, care trebuia să-i ia intâiulă interogatriu, elă 
îlă intrebâ, după cum întrebase și ta Isola Bella:

_  Cine are să presideze tnbunalulă, care trebue 
să mă judece?

_  Dogele în persdnă! îi răspunse.
__ Bine! voiu vorbi când mă voiu afla in fața lui. 

Pănft atunci să n așteptați nimică dela mine. Eu ceră 
numai, după cum este drept-iiă meu- de acusată, ca să 

mai sămânțele gala, cf și cultura loră, florile, parte în 
grădini și parte pe câmpulă deschisă. In grădini erau 
răsadnițe și florării de câte 2—300 stinjini lungime și 
cuprindeau mai multe sute de mii de 6le. Levcoi erau 
in 200,000 de 6le; asterici erau sămenate pe 80 de 
morgen e, oehiulă boului — pansele — pe mai multă 
de 100 morgen-e, viorele și micșunele erau atâtea, de 
nu le ai fi putută încărca pe 50 de cară.

Proprietarulă a cumpărată totă bucățica de pâ- 
mântă, ce numai a putută ti cumpărată, și n’a cruțată 
nimică, der încolo totă a fostă silită să ia locuri și gră
dini și in arendă. (Va urma.)

Raportă polițienesoă. Duminecă dimineța îi suc
cese din nou unui polițistă să pună mâna pe chelnerița 
din cafeneuaje nople -La călăreța de circă“. care ne
bună de iubire, imediata după ce ora fie închidere a 
cafeneleloră suna, se strecurase în locuința amantului ei 
— la casarma militară de aproviantare a invățăceiloră— 
tocmai cândă acesta iși părăsia iubitulă, și astfelă îi suc
cese să o ducă la polițiă.

Arestarea acestei chelnerițe ne dă încă o nouă do
vadă, in ce modă rușinosă este știrbită moralulă în a- 
ceste localități de ndple. După spunerile diferițiloră 6s 
pețl, s’a constatată că proprietara acestui locală, nu nu
mai că șl-a trimisă chelnerițele nâptea prin hoteluri și 
case private, conaucendu-le astfelă sistematică la prosti- 
tuțiune, ci chiar ea însăși s’a purtată în modulă celă 
mai destrăbălată în presența âspețiloră ei. In contra 
acestei proprietare a numitei cafenele, care șl-a lăsată 
cafenâua de mai multe (file în mânile chelnerițelcră sale, 
și petrece de presentă in Sibiiu la amantulă ei, poliția 
a făcută pașii necesari ca sâ închidă acestă locală in în- 
teresulă moralului publică și sâ espulseze dm orașă a- 
cestă neghină.

In ndptea de 28 spre 29 1. e. făptuitori necunos- 
cuț: pătrunseră, deschicjândă ușa cu puterea, in bucătă
ria (cuina) de veră a casei cu Nro. 277 din ulița (una- 
riloră, luândă o piuliță cu pisălugă, o cratiță albastră de 
'apte, o 6lă plină cu untură de porcă și bani în valdre 
de 15 cr. S’a, ordonată deja prinderea hoțîloră.

Luni dimineța trecu o birjă de piață în Brașovulă 
vechiu peste femeea unui fânară din acelă suburbiu. fără 
ca sâ o rănesc-ă mai gravă Birjarulă nebăgătoră de 
semă se va pedepsi.

Soiri militare.
Româniav «Monitorul^- oficiali'’ publică , ordi- 

nulă de chemare dată reservișiiloră din^fontingentulă 
aniloră 1880, 18811, 1882, 1883 și 1884' cari urmăză a 
fi concentrați spre a lua parte Ja manevrele din anulă 
curentă. Reservișlii cari facă parte din infanteria, vâ
nători, artileria și cadre călărași, suntă invitați sâ se 
presinte negreșită in diua de 19 Septemvre, orele 6 di- 
minăța, spre a fi trimeși la corpurile respective. Ca
drele dorobanți se voră presinta totă în aceeași di corn 
plectă echipați de eompaniele din care facă parte. OrI-ce 
reservistă, care nu se va conforma ordinului este pre
venită că va fi urmărită, prinsă și pedepsită.

Franc ia. încercarea de mobilisare se va face 
cu corpulă 17 de armată (Touiouse), care a și primită 
ordină de a mobilisa.

Rusia. „Fol. Corr.* află că în sistemulă fortifi- 
cațiuniloră dela Varșovia întră și construirea in celă mai 
apropiată timpă a unui însemnată numâră de barace 
pentru 150.000 omeni, pe câmpurile dela Povazki și Mo- 
kotov.

șe pună unele întrebări principaliloră ospeți dala ban- 
chetulă dată la Isola Bella! mai (jise podestafuiii.

I se făgădui că i se va inplini cererea, însă când 
inchisitorulă voi să urmeze mai departe cu interogato- 
riulă, nici rugăciuni nici amenințări nu mai putură smulge 
o vorbă măcară din gura podestatului.

Câtă despre fiica Adi-iaficei, care fusese adusă in 
Veneția iotă infr’o vreme cu podeslatulă, dogele declară 
că pentru epitropisita Republicei nu era altă locă mai 
potrivită, decâtă palatulă dueală. De aceea i se și pre
găti ună apartamentă in care Veneția se așetjâ chiar 
in aceea di.

Gondolierulu Ricardo rămăsese in' palatulă Badoer 
inlr’o stare destulă de rea. Obosela și păte chiar emo- 
țiunea îi cășunaseră nisce friguri grozave. Gondolierulă 
se lupta cu mortea mai bine de 15 dile.

In timpulă acesta mititica Fiametta nu-lă părăsi 
nici o Clipă. ț) și nbple îlă priveghiă cu o îngrijire ca 
de mumă.

Insă în starea bolnavului se plitea constata o îm
bunătățire ușoră. Putea chiar să constate tot ce se pe
trecea imprejurulă său. Mai intâiu cunoseu pe Fiametta 
și vederea ei par că’i mai răcori sâugele și i potoli fri
gurile mai repede.

Când s’apropia fata de dânsulă ca să-Iă întrebe de 
avea trebuință de ceva, elă ii lua mâna în mânile lui 
și-i <}icea:

— Asta ese balsamulă celă mai bună ce pot pune 
pe rana mea. Ah, Fiametta, Fiamina mea. mă simță 
mai bine, multă mai bine. (Va urma).

Mulțflniitil publică și dare de senul, 
asupra ofertelorO primite de coinitetulQ pentru adunarea de aju

tore în favorulfl incendiațiloră din comuna Galați.
(Urmare.)

11. Din Comana inferioră, prin d-lă Geor- 
giu Ilalmagyi, notară de cercă, s’au colectată și tri
misă 11 fl. 03 cr. v. a. dela d-nii: Olgyai Kâroly 60 cr., 
George Ilalmagyi 1 fl., Samoilă Conta 20 cr., Iosifă Co- 
sipă 20 cr., Ioană Langa 20 cr., George Popă 20 cr., 
Mariz Hirschfeld 60 cr., Ioană Cost. Popa 20 cr., lacobă 
Salamon 10 cr., George Boeriu 5 cr., Militonă Coanta 
10 cr., lacobă Fătu 10 cr., Ioană Nichi Hirju 4 cr., Ni- 
colae Laueea 20 cr., Dionisie Popă 10 cr., George Furtia 
6 cr., Samoelă Davidă 30 cr., George Clocoeeană 30 cr., 
Ioană Florea 4 cr., Ioană Popiția 60 cr., George Cos- 
tea Vlaicu 10 cr., Nicolae Simonă Gridană 10 cr., Ioană 
Drag. Coanta 20 cr., Nicolae lacobă 10 cr., Achimă 
Hoafă 20 cr., George Mateiu Popă 30 cr. Dela mai mulți 
3 (1. 84 cr. și George Popă Grideanulă 1 fl.

12. Din Porumbaculă inferioră, prin d-lă 
feronimă Fliteră, notară de cercă, au incursă 90 
cr. dela d-nii: Ioană Comșa. plugară 10 cr., Ilie Stoi- 
ehiția, plugară 10 cr., Alexandru Stoichiția 10 cr., Fli- 
leră leronimă, notară, 20 cr,, Georgiu Mandeală, eco- 
nomă 20 cr. și Peter Kttnig junior 20 cr.

13. Din Simonă (Brană), prin d-lă primară Ge
orge Mano iu s’a trimisa o colectă de 4 fl. v. a.

14. Din Noulă român ă , prin d-lă Aureliană
Negruță, noi. cerc., au incursă 12 fi. 10 cr. Anume 
din Colună dela d-nii: Ioană Caldărariu 4 cr., Moise 
Huiu, primară. 50 cr„ Ioane Drafcu, asesoră, 50 cr., 
Dană Valcană, crâșmară 20 cr., Onea Onii Gavrilă, plu
garul 4 cr. I. Stoica și Suma Nicolae, vice-primară 22 
cr., Comuna Colună 1 fl., dela toți locuitorii din comuna 
Colună in prețuia bucateloră vândute 2 fl. 30 cr„ Din No
ulă română : Aureliană Negruță, not. 50 cr., Letmann Da
vidă, arendatoră 1 fl , Letmann Susana, soția arendatorului 
1 fl., Atanasiu Măcelariu, preotă gr. cat. 1 fl., Ioană 
Stană, viee-notară 20 cr. și dela locuitorii din Noulă 
română 3 fl. 60 cr. (Va urma )SCIRÎ TELEGRAFICE.

(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

SOFIA, 30 Augustă.— Guvernulu francesă 
a rechiămatu pe consululu s£u generală.

SOFIA, 30 Augustă. ■— La Stambulov s’a 
continuată consultarea pentru formarea cabine
tului. încă nu e sigură cine va lua asupră-șl 
formarea cabinetului.

BERLINtJ, 30 Augustă. — Idea unei bănci 
de spirtă se consideră ca zădărnicită.

DIVERSE.
Exportă. — Tablou de tbte cereale'e, făinurile, le

gumele ăscate, semințe uliâse, spirtă, boi și rîmătorl, 
exportați din România prin portulă Brăila pe întrega Jună 
Iulie 1887: Grâu chilogr. 21,536,455. — Săcară chilo- 
grame 1,570 576 — Porumbă chilogr. 69.084,872. — 
Orză chilogr. 5,854,650 — Ovăsă chilogr. 1,173,285.
— Meiu chilogr. 365. — Făină de grâu chilgr. 684,225.
— Legume uscate (fasole) chilogr. 555,264. — Semințe 
uiiose, cânepă chilogr. 20,089. — Ină chilogr. 3500. — 
Rapiță chilgr. 849,964. - Boi 379. — Viței 145. — 
Rimători 368 și Spirtă lit. 113,413.

4 ♦ *

Congresulu Volapiikiștiloru. — Congresulă inter
națională ală Volapukiștiloră ce s’a ținută in Munchen 
s’a terminală.

Tăte țările Europei au fostă representate. Dintre 
capitale numai Berlinulă nu avea delegată. In Capitala 
Prusiei noua limbă internațională n'are de locă par- 
tisanl.

Desbaterile in congresă au fostă vii. Partisanii 
Volapukului suntă forte optimiști. Ei suntă firmă încre
dințați că acestă limbă are să acopere cu timpulă fotă 
pământulă

Congresulă a adoptată o resoluțiune prin care gu- 
vernulă germană este rugată să admită Volapukulă intre 
limbile cari potă fi transmise prin telegrafă pe prețulă 
regulamentară. Rusia și Danemarca au făcută deja 
nouei limbi acestă onore.

Necrologu. — Ioană Șiaudoră, preotu gr. or. și 
proprietară in Cuieșdiu, nu se mai află între cei vii, elă 
și a dată nobilulu său s fletă în mâna Creatorului astăzi 
la 1 oră d. a. Despre acestă perdere ireparabilă cu 
profundă durere încunosciințămă pe consângenii, amicii 
și pe mulții stimatori ai defunctului. Rămășițele pămân
tesc! ale iubitului nostru repausată în domnulă s’au a- 
șecjată la 18/30 Augustă in cimitirulă din Cuieșdiu pen
tru răpausă eternă. — Cuieșdiu, la 1887 Augustă 
28/16.

Anastasia Șiandoră mamă, Maria m. Șiagau, Geor
giu Șiandoră, Rafila Șiandoră, frați, Galacteonă Șiagau, 
cumnată. Livia Șiandoră n. Popă, soțiă. Georgeta Op- 
fimia, fiică. Josifă Popă, socru. Zoe Popă, cumnată.

Editoră: lacobă Nureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu
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Ouraalâ la bursa do Viena Bursa de Bucurescl.
din 20 Augusta st. u. 1867.

Rentă de aura 5’/0 . . . 100 90
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 97.35 
împrumutul! ciilori ferate

ungare............................. 150.73
Amortisarea datoriei căi

lor! ferate de ost! ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Bonuri croato-slavoue . . 104 75
Despăgubire p. dijma de

vind ung..............................100.50
Imprumutula cu premiu

ung.........................................121.60

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 -

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 —

Bonuri rurale ungare . . 104 60
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miș!................................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Losunle pentru regularea
Tisei și Segedinului . 124 60

Renta de hărtiă austriacă 81 50
Renta de arg. austr. . . 82.50
Renta de aura austr. . . 112 60
Losurile din 1860 . . . 135 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare...........................  886 —
Act. băncel de credita ung. 286.50
Act. băncel de credita austr.282 30
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ....................5.94
Napoleen-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55
Londra 10 Livrea sterlinge 125 75

Cota oficială dela 12 Augustă st. v. 1887.

Cump. vend.

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

> convert. (6°/0) 88’/* 89*/*
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/* 105*/,

* i> >, (&°/o) • 89*/, 90*/*
» » urban (7°/0) . 103’/i 103’/*

. (6’/o) • 94— 95—
’ (5°/0) • 87— 87*/,

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

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • . 14.*/* 15.’/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 30 August! st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . • • Cump. 8.65 Vend. 8.67

Argint românesc . . . • . . » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’or! .... . » 9.95 * 10—

Lire turcescl.................. . » 11.23 » 11.27

Imperiali...................... . • 10.22 » 10.26

Galbeni........................... 5 90 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6«/o . • 101.— » 102.- -

5°/o . . 98— - 99—
Ruble RusescI .... . 108— » 110—

Discontulă . . . V 7—10°/, pe ană.

A V I S U!
La noua măcelăria a subscrisului, din Târ- 

gulii Straeloru, Nr. SOS, se recomandă tottî fe- 
lulu de carne, bună, prospetă și cu prețuri mo- 
derate- George Mâzgăreanu,

u măcelară.

(Avisu d-loru abonați!
Rugâmă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiascâ a scrie pe cuponultl mandatului postalu și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cj.iarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTlt. „GAZ. 111ANS*

Nr. 14—1887.

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii ordinarii la scola confesională 

gr. cat. din Alonoru, comitatulă Bistrița-NăsSiidu. prin aedsta se escrie con
cursă până în 10 Septenwre 1887 st. n.

Emolumentele împreunate cu acestu postă suntă 300 fl. v. a sa- 
lară anuală de solvită în rate lunare anticipativii din (ondulă scolastică 
confesională, și o grădină de legume în mărime de 200E]°. Doritorii de 
a ocupa acestă postă au a documenta: purtare morală, că au ascultată 
cursulă preparandială, că au cualificațiune de învățătoră, după cum pre
tinde legea scolastică, atâtu din limba română, care e limba de propu
nere, câtă și din cea maghiară.

Cei ce voră documenta că au ascultată cursulă pedagogică la o 
preparandia regiă de stată, voră fi preferiți.

In casă când nu ar concurge indivicjA cualificațl după cerințele 
legei și s’ar suplini postulă provisoriu, pentru ună atare concurentă se 
statoresce salariulă anuală numai de 200 fl. v. a.

Suplicele suntă a se înainta la subscrisulă presidi.u ala senatului 
scolastică locala până la terminulă mai susă fixată.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. cat.
Monoră, în 19 Augustă 1887.

Președintele ad hoc: Notarulă ad hoc: 2—3
Dumitru Moldovană. Mi hai Iu Puntea.

Mers ulii trenuriloru
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealfl-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradil-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—PredealA TeiușA- A rad A-Budapest a Budapesta- AradA-TeiușA

Bucurescl

Predaalu

Timiș! 

Brașov! 

Feldiâra
Apatia 
Augustină 
Homoroda 
Hașfaleu

(
(

(
(Slghișdra 

Eliaabetopole 

Mediaș! 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel! 
Teiuș! 
Aiudă 
Vințul! de 
Uiora 
Cacerdea 
Ohirisi 
Apahida 

Clnșia 

Nedeșdu 
Ghirbfia 
Aghirișfl 
Stana 
Huiedin! 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vad! 
Mezfl-Telegd 
Fugyi-VABArbely 
Veneția-Orădii

susO

î
(

Ora dl a-mare

P. Ladăiy 
Szolaok 
BaOa-pesta

( 
(

Viena '<

Trenfi Tren TrenO Treni 
*1® accelerat omnlbns <imnll.ua 

persdne

7 2U
7 57
8 24
8.47
9 29
9 37

10 53 
11.00
11 34 
12.03 
12.26 
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

Trenă

7.30
1.14

9.12
9.35

10.12

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

8.00

1.45

401
4.47
5.28
0.59

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
4 51
5.28
5 56

Trenă 
de 

persdne

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

2.32

Trenă 
de 

persdne

6 37
6.58
7.141
7.29
7.561
8.181
8 58
9.15'
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19;

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Venția-OrăQii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
Vădii 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Gbârbfiu 
Nedișu

Clsșiu

Apahida 
Ohiriș 

Cucerdea

Uiora 
Vințul! de 
Aiudă 
Teluță 
Crăciunel! 
Blaș! 
Micăsasa 
Copța ale 
Mediaș ti 
Eliaabetopole 
iigișdra 
Hașfaleu 
Horn or od 
Augustină 
Apatia 
Feldidra

Brașov!

Timiș!

(
(

( 
(

susft

(

Predealu

Bucurescl

( 
(

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grdse.

Trenă Tren _____
de pers, faccelerat de pers, 

î

1.55
2.53

ll.loj —
7.40

11 05
2 02

2.— 
4.051
5.47'

4.12 7.11
— —
_ —
— 7.33
— 8.04
— —
__ —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
— —
— 10.31

11.00 __
11.19 __
12 33 __

1.01 __
1 11 __
1 18 __
1.05 __
1.46 -
2 25 _
2.50 _
3 03 __
3.35 -
4.01 _
4.20 -
4.55
5.42 __
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9-06 —
9.46 5.37
— —
— 6.20
— 6.47
— 11.30

1
3.28
9.35

7.40,
10.42
2.02

4.78

I
Trenă Tr«nă 

de |omnibnfl 
persdne 

7^T =
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
6.05

6.20
6.38

7.08
7.36
9.16
9.53

10—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

Trenă 
oninibua

Tre’iă 
de pera.

Trenă de 
persăne

Trenă de 
persdne

Trenă 
de persdne

Trenă 
omnlbu

TeinșA
Alba-Iulia

11.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10 i 
11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22
Sj.oluok 11.20 12.41 —

Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 AiadA 4.30 6— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6 15 Glogovață 443 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — «.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșm 7 25 8.42 _
Bgrzova 6.27 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.F8 _
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42 _
Glogovață 8.28 — 11.25 Simeria (Piski 10.35 1107 _

1 Arad A 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok — 1 2 32 4.5Q

5.12
Șibotă 11.43 12— —

„ (| — — Vințulă de josă 12.18 12.29 —
Unda pesta — — a.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46
Viena — — 6.05 TeințA . 1.29 1.41 —

Ara dU-TimișAra

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnibna

AradA 5.48
Aradulă nou b.19
Nâmeth-Sâgh 6.44
Vinga 7.16
Orczifalva 7.47
Merczifalva —
Tlmișdra 9.02

TimișAra-AradA

Trend de 
persăne

Trenă de 
pereOne

Trena 
mixt

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

9.08

Trenă 
cmnlhni

Tipografia ALEXI BrașovQ. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

TimișAra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nâmeth-Sâgh 
Aradulfl nou
Aradft

I

6.25 5.00

Simeria (Piski) Petroțeni

âlmerla
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenl

Trenă de 
pers <5 ne

Tnmfi 
omnlbua

Trenă 
mixt

Petroșani—Simeria (Piski)

Trenă 
de pera.

Trend 
nmnihna

Trenă 
mixt

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Petroșeni
Banița
Crivadia 
Pui
Hațegă 
Streiu
(Materia

imnll.ua

