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Nou abonamentii
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe unf* si ou 

abonamentâ, la care învitămu pe toți onorați! amici 
șl sprijinitori ai foiei nostre.

Prețnlti Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
» Ș^se „ 6 ,,
„ unu anu. 12 „

Pentru Românie și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorfi și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponă num&rulă fâșiei sub care 
au primită. 4iarulti.

Domnii ce se vorti abona din nou si binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arita și posta ultimă.

Administrâțiunea.

Repreaentările banului croată să fiă prin guver- 
nulă ungară așternute corănei. Cu privire la 
reorganisarea camerei magnațiloră să se modifice 
paragrafulă respectivă. Neajunsele pe tăremulă 
financiară să se delăture, ăr comunele în Croa- 

ria-Slavonia să fiă liberate de obligămentulă a 
administra directă dările. In fine nunțiulă cere 
redicarea stării materiale a Croației.

țbarele maghiare se bucură de moderațiunea 
cu care este redactată nunțiulă, se bucură mai 
alesă, că elă nici nu face amintire de Fiume, și 
este scrisă într’ună tonă amicabilă.

Nu scimă dăcă acăsta satisfacțiune este bine 
întemeiată. Faptă e, că opera deputațiunei reg
nicolare se datoresce numai maiorității guverna
mentale croate și nu posede consîmțămăntulă o- 
josițiunei, care representă adevărata opiniune pu
blică a Croației.

Negociările cu România.
In 4îlele trecute, ministrulă de esterne Kal- 

noky a primită o deputațiune a clubului indus
trială din Viena, care i-a îmânată ună memoriu 
privitoră la convenția comercială și vamală cu 
România. Cornițele Kalnoky a primită forte ami
cală deputațiunea și într'o lungă conversare a 
arătată t6te fasele și toți sorții de isbândă ai a- 
cestei afaceri atâtă de importante pentru indus
tria austro-ungară. Ministrulă a dovedită că po
sede deplină materialulă necesară pentru tractărl. 
După cum spune „Fremdenblatt“, ministrulă ’șl-a 
esprimată părerea de rău, că trebue să constate, 
că nu stă numai în puterea sa a grăbi tractările 
și a ajunge la unu resultată favorabilă. De o 
parte are nevoiă pentru acăsta de coajutorulă 
guvernului română, de altă parte are nevoiă de 
complectulă acordă în representarea și precisa- 
rea concesiuniloră din partea ministriloră respec
tivi ai celoră două guverne ale monarchiei. După 
cum vede elă situațiunea, nu crede că se va pre
lungi tractatulă esistentă din partea guvernului ro
mână, și totă așa de probabilă e, că ună nou 
tractată numai atunci se va încheia, decă din 
partea năstră se voră face concesiuni privitdre la 
importul ă viteloră și cerealeloră române.

Brașov!! 1 Aprilie 1886.
In cele din urmă, s’a publicații nunțiulă de- 

putațiunei croate regnicolare, care cuprinde pos
tulatele Croațiloră față cu Ungaria. Evenimentele 
din tdmna anului 1884, cari au culminații în 
bombardarea tablelorti cu marca Ungariei de pe 
clădirile publice, au adusă cu sine alegerea de 
deputațiunl regnicolare din ambele părți cu scopu 
d’a se discuta și interpreta acei paragrafl ai pac
tului croato-ungarti, cari au fostă pricinuită ne
înțelegerile și turburările.

Nunțiulă croată accentuâză legătura co
mună între Croația și Ungaria, dăr (jace că acostă 
legătură n’a delăturată niciodată granițele din
tre cele două teritorii, nici deosebirile între cele 
două națiuni politice. „Limba croată, 4’ce nun* 
țiulă, este nu numai limba oficială în afa
cerile autonome ale Croației și Slavoniei, ci și 
limbă a statului în afacerile comune. Gfn- 
vernulă comună, tocmai pentru că este comună, 
nu este guvernă esclusivă ungară; ci încâtă se 
îngrijesce de afacerile statului pe teritoriulu Croa
ției și ală Slavoniei, în cerculu competenței sale, 
este și croatică."

Ori ce schimbare a dispo3Îțiiloră pactului— 
4ice nunțiulă deputațiunei croatice — se p6te 
face numai cu aprobarea tuturoră factorilor^ care 
l’au creată, așadar numai cu aprobarea, dietei 
croate. C’ună cuvântă elaboratul u croată reclamă 
in folosulă Croației tdte consecințele, ce reiesă 
din spiritulă și litera legii pactului și cari cu pri
vire la CroațI suntă favorabile.

înainte de tdte pretinde nunțiulă, ca lami- 
nisteriele comune să se înființeze secțiuni croate- 
slavone și ca Croato-Slavonia să fiă representată 
și la înalta curte de compturi și la înalta curte 
administrativă finauciară. Pretinde ca în legile 
comune ungaro-croate și în tractatele internațio
nale comunitatea să fiă totdăuna accentuată și 
dreptulă autonomă ală Croației să fiă respectată.

Câtă pentru limba croată, ea este și rămâne 
esclusivă limbă oficială pe întregă teritorulă re
gatului Croației și Slavoniei. Se plânge nun
țiulă asupra pracsei esercitate de $ece ani, după 
care organele guvernului centrală se folosescă 
de limba maghiară, în locă d’a se folosi de limba 
croată în sensulă legii pactului.

întrebuințarea stăguriloră și a emblemeloră 
statului să fiă astfelă regulată, ca să nu mai 
dea nascere la certuri. Emblemele dăcă voră 
avă inscripții, aceste să fiă numai croate. 
Stăgurile potă avea numai colori croate, dăr să 
fiă provă4ute cu embleme comune ungaro-croate, 

Românii au o atitudine nobilă și o mare înclinare spre 
cultură și desvoltare. Sașii au multe însușiri bune, îna
inte cu șăpte sute de ani le-au adusă barbariloră Unguri 
creștinismulă în țără și acum dreptă mulțămire se per
secută cumplită de ăceștia și se maghiarisăză în modă 
neumană.

Vorbindă despre betyarl, cari cutrieră țăra, <jice 
că a fostă martoră cum, sub coperișulă magnatului la 
care tocmai se afla ca 6spe, apărură 40 de bandiți. Că- 
pitanulă se presintă politicrsă înaintea societății și cere 
o cină cuviinciosă pentru sine și pentru Omenii săi. 
D-șOrei castelului i-a cerută tâlharulă o fibre ce o avea 
a peptă. După masă, invită pe Omenii săi ca să mul- 
ămăscă stăpânului casei, apoi să ’ncalece și dăcă vre 
unulă din cai e vătămată, să-lă schimbe cu unulă din 
staululă domnescă, căci contele nu va avă nimică con
tra. Tâlharulă vorbesce amicală cu contele, despre care 
scia că are 60,000 fl. de pe cerealele vândute, Or 35,000 
fl. îi avea administratorul. Tâlharulă se mulțămi cu 
suma cea mică, pentru că cea mare îi trebuia contelui 
să’șl achite datoria de pe moșiă, și dăcă n’o pută plăti, 
contele trebuia să spună la tribunală, că i-au luată tâl
harii banii. Dăr așa, aceștia pOtă cutrieră mai departe 
comitatele, după datina țării, fără să fiă supărațl de pan
duri. Totă în felulă acesta vorbesce autorulă și despre 
.Episcopulă și betyarulă".

Autorulă ajunge’n Clușiu, avăndă o recomandațiă 
cătră profesorală Fekete Lâszlo. Abia a putută da de 
celă pe care-lă căuta, căci în familiă suntă cinci profe
sori Fekete, dintre cari trei se numescă Laszlo. Aceștia 
însă nu i-au putută folosi nimică. I-a bătută la ochi fap- 
tulă, că nici ună Ungură nu păte conversa, fără să des
coperi în elă după câteva minute pe Jidovulă. Maghiarii 
suntă mai cu sămă ățnenl nobili și domnișăre nobile 
prefăcuțl In 6se, cu pretențiunl fără frău și fără orl-ce 
proprietate, cu t6te astea mulțl dintre ei, cari încâtva 
s’au putută conserva bine, au numai după formă, nu 
după ființă, putere mai puțină decâtă în timpurile dina
inte de 1848.

Elă a făcută cunoscință cu preotulă daco-română 
Maftă din sătulă O., care e ună bărbată destoinică, vor
besce fluentă englesesce; i-a plăcută multă acestă preotă 
care are de gândă să mărgă la anulă în Londra, să se 
perfecționeze în limba englesă. Preotulă face politică, 
agresivă, vrea să fiă Ardealulă alipită României, dăr 
dela țâra mamă - nu se pote aștepta o faptă de inimă, 
câtă timpă se află sub domnia unui streină, a unui 
Hohenzollern — dăr va sosi diua, când urmașii Roma- 
niloră voră fi mântuițl.

Englesulă simpatisăză cu Sașii mai multă decâtă 
eu Maghiarii. Sibiiulă e mai frumosă ca Clușiulă și 
chiar aerulă e mai bună decâtă celă din orașulă ma
ghiară. Sașii suntă ună poporă bravă, muncitoră. Ei 
nu mai practică sistemulă de doi copii, dăr perdă me
reu terenulă, numai cugetulă la patria loră nordică îi 
mai ține.

Ungurii cântă cântece d’ale vestitului Petăfi, dan- 
țeză Ciardașă, strigă ăljen după fie-care proposițiune, 
suntă trufași, nobili și netoleranțl. In țăra loră domnesce 
mare corupțiune, scirile despre defraudărl, sinucideri și 
dueluri suntă așa de dese ’n diare, ca și anunțurile me
dicale, suntă pânea de tăte cjilele a cetitoriloră. In Un
garia propriă totă mai suntă Unguri avuțl, în Ardeală 
însă au dispărută mai toți, ve<jl bine că nu e nici o mi
rare, fiind-că și celă din urmă »ur« duce o viăță de ca- 
valeră. Nici ună bine nu e în Ardeală. Cu acăsta îșl 
ia rămasă bună dela țăra Huniloră, a betyariloră și a 
multoră rasse în speranță d’a raporta fidelă publicului 
englesă cele ce a văzută.

♦ Pester Lloyd* e fărte năcăjită, că a apărută acăstă 
carte. Dăr, 4>ce elă, autorulă, care nu pOte suferi pe 
Maghiari, nu e multă mai cătră ei decâtă bunii amici 
din Parisă, cari suntă esaltațl pentru Maghiari și aceste 
esaltărî le lasă să curgă torente în cântece țigănescl de 
te usucă și în danțuri patriotice de ceardașă.

Unii Engleză despre Ardealft.
Life and society in eastern Eunope. By William James 

Tuclter. An english linguist. London. Sampson Loic et Comp. 1886.

Acesta e titlulă unei voluminăse cărți de 432 de pa- 
gine, In care James Tuclcer scrie despre ’ Ardeală. Se 
vede că laudele ingânfate ale trufașiloră noștri compa- 
trioțl maghiari l’au făcută pe Englesulă să Întreprindă o 
căletoriă prin acestă »raiu.‘( Dăr mare i-a fostă deza
măgirea, precum a fostă și a Francesiloră. Lumea din 
afară se luminăză totă mai multă și se convinge, că cele 
ce scriu foile ungurescl suntă departe ca cerulă de pă- 
măntă de trista realitate a stăriloră de aci. Foile ma 
ghfare însă odată cu capulă nu vreau să recunăscă, că 
miseria nu e fericire, că desfrăulă nu e virtute, că 
persecutarea nu e libertate; ele spună că autorulă scrie 
,măgării* și , nebunii," că e ună tîneră „glumeță," că 
scrie din „pismă," că e „arogantă" și alte multe ase
menea grațiositățl. Dăr să vedemă ce ne spune »Pes- 
ter Lloyd* despre cuprinsulă cărții.

Autorulă, care a avută recomandațiunl cătră prin- 
cese, contese, cămătari, jidovi, profesori ș. a. îșl depune 
observațiunile sale în 41 de capitule între altele.1 „O 
princesă," „O văduvă precupăță,* Ună baronă," „To i 
cinci profesorii," „Isak Goldberger de Keresztur," ,,D-na 
Rachel Dattelbaum," „Sub coperișulă unui magnală,1 
„Nazarenii," „Pe Pustă," „Betyarulă," „Episcopulă și 
betyarulă," „Unitarii," „Daco-Românii," Moravurile daco
române," „Pista bacsi," „Intre Sași," „Sașii acasă," ș. a.

Despre Maghiari (jice autorulă, că suntă nepunc- 
tuall, risipitori cu banii și cu timpuiă, încâtva neculțl și 
naivi, înjură și fumeză sălbătăcesce, de altmintrelea suntă 
ospitalieri, cavaleri și câte odată cu cugetare ’naltă. Daco-

Societatea Carpații.
D-lă primă-ministru Brătianu, în rSspunsulă. 

ce l’a dată d-lui Cogălniceanu, cu ocasiunea in
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terpelării privitâre la espulsați, a crezută de cu
viință între altele a se ocupa și de Societatea Car- 
pații, așa că acesta s’a aflată îndemnată a lămuri 
lucrulă printr’o declarația în publică. Declara
ția, subscrisă de președintele C. C. Dobrescu, 
accentuăză mai întâiu, că societatea nu se va 
rosti în afacerea durerdsă a espulsațiloră, asupra 
căreia se va pronunța istoria, apoi urm6ză așa :

D-lă I. C. Brătianu, ca ministru de interne, de pe 
tribuna parlamentului, In aucjulă țârei și din nenorocire 
și ală Europei, a denunțată pe «Societatea Carpa- 
ții< că e o societate de agitațiuni, că a eșită cu drape- 
lulii pe strade și a amenințată, că are să se ducă să 
spargă geamurile agenției austriace, că poliția a trebuită 
să apere mai multe cjile casa, pe care acestă societate o 
luase la ochi, că agitațiunea începuse a prinde temeiu 
și în județe, că s’au înființată deposite de arme pe vâr
furile Carpațiloră, că se îndemnau dmenii să trâcă în 
Transilvania, că decă numai cjece Români cu arme 
câtă de ruginite treceu Carpații și apoi venea și mișca
rea dela Filipopoli, s’ar fi creată României o posițiune 
cât se pâte de rea.

Câte afirmațiunl, atâtea nedrepte acusărl, âtă în sub
stanță răspunsulă scurtă ce am putea da d-lui prim-mi- 
nistru. Nimică, dâr absolută nimică nu se pote aduce 
ca dovadă întru susținerea unoră așa de grave denun
țări, afară numai de ceea ce pote născoci imaginațiunea 
bolnavă a spioniloră polițienescl.

De mirată în adevără e tocmai faptulă, că mai tote 
aceste alegațiunl să potrivescă de minune cu ceea-ce 
spună fiarele unguresci despre «Societatea Carpații," așa 
în câtă e cu putință ca d-lă I. C. Brătianu să fi fostă 
victima unoră informațiunl pornite dela cei mai înverșu
nați vrășmași ai nâmului românescă. Dâcă aceste infor
mațiunl le are dela polițiă, cum afirmă d-sa, atunci bă- 
nuimă că în poliția secretă a d-lui Moruzi s’au strecurată 
multe ființe dintre spionii austro-maghiarl, cari mișuescă 
prin acestă țâră și răspândescă în străinătate cele mai 
multe calumnii despre România și instituțiunile ei. Pe a- 
ceștia ar fi trebuită să-i înfiereze d-lă Brătianu dela tri
buna camerei 6r nu să se năpustăscă asupra unei tinere 
societăți românescl, care ntare altă vină, decâtă că pârtă 
frumosulă nume ^Carpații*

Ideile și aspirațiunile ce avemă scie fârte bine pa- 
triotulă Brătianu, că nu se potă răspândi, nici prin agi
tațiuni copilărescl, nici prin manifestări de stradă, nici 
prin procesiuni nechibzuite pe la casele ambasadei aus- 
tro-maghiare, nici chiar prin deposite de arme ruginite 
adunate pe vîrfurile Carpațiloră; ci luptămu încetă-încetă, 
fără sgomotă în tainica linisce a desvăluirei sentimente- 
loră românescl, prin conferințe literare și istorice, prin 
reviste și tjiare, în fine prin înmulțirea asociațiuniloră, 
cari ar aparțină seâlei naționaliste române.

Să ne permită d-lă Brătianu a nu lua în seriosă 
acusarea că ambasada austro-maghiară a fos ă păzită 
mai multe t^ile de poliția nâstră contra unoră atacuri 
închipuite ale societății Carpațiii, când tâtă lumea scie 
câtă de blândă e Românulă din firea lui și cum n’are 
acele porniri cavalerescl, pe care le-amă observată la 
frații noștri italieni și spanioli. Apoi în ceea ce privesce 
aserțiunea, cu nimică dovedită, că acestă societate, 
ale cărei fonduri trecă peste ună milionă de lei, 
după spusa unui (jiară ungurescă, ar fi făcută depo
site de arme pe CarpațI și că, (jâcă numai <jece âmenl 
ar fi trecută munții, s’ar fi dată focă Orientului, acesta 
pâte fi socotită mai multă ca o flâre retorică, bună păte 
pentru trebuința causei.

SOIRILE PILEI.
In cvartalulu ce se începe cu diua de astădî l-a 

Aprilie vomă publica în Foiletonă o interesantă și forte 
instructivă descriere a căletoriiloru lui H. M. Stanley, 
vestitului esploratoră africană, actualulă conducetoră alu 
statului Congo.

—x—
Ministrulă Trefort a pusă de s’a tradusă în ungu- 

resce prețiosa carte a scriitorului și specialistului fran- 
cesă Irary'. „La question dela langue latine» (Cestiunea 
limbei latine). Ministrulă nu aprobă totă ce scrie Frary, 
nici nu vrea să organiseze imediată scâlele medii pe 
basa celoră susținute de autoră, dâr a găsită cartea 
atâtă de temeinică, plină de învățătură și în amăruntele 
sale singuratice de o însemnătate practică, încâtă a pusă 
să se traducă. Frary e pentru eschiderea limbeloră 
latină și grâcă din scâlele medii și pentru înlocuirea 
loră cu cea germană și englesă. Motivulă principală ală 
atacului său e utilitarismulă.

—x—
Ca adausă la scirea de mai susă, toile unguresci 

spună, că în ministeriulă instrucțiunei publice din Pesta, 
unde suntă adunați acum toți prodirectorii la o confe- 
rență, se ventilâză scirea, că în anulă viitoră limba la
tină în tote clasele gimnasiale se va propune numai ca 
studiu extra-ordinară

—x—
Acele scile medii, (jice »P. Ll.,“ care nu corăs- 

pundă pretențiuniloră legii, au să fiă avertisate în ter
mină de o jumătate de ană de trei ori, și dâcă acâsta 
nu va folosi, li se va detrage dreptulă de publicitate. 
Celă dintâiu avertismentă l’au primită pănă acum șepte 
scâle medii. — Ce-o fi vrândă «bunulă» ministru Tre
fort? Nu cumva sub pretextulă, că nu corăspundă legii, 
vrea să scape de scâlele naționalităților^ ?

—x——
DeputațI ai Brașovului pentru adunarea generală a 

Universității săsesti pe periodulă ședințeloră din 1886, 
1887 și 1888 s’au alesă d-nii losef W. Filtsch, redac- 
torulă .Kronst. Ztg.,‘ și Adolf Zay, deputatul0 dietală.

—x—
.Kolnische Zeitung» află, că princesa de corână 

Stefania e în stare binecuvântată și se aștâptă să nască 
la sfârșitulă lui Septemvre.

—x—
Locuitorii unei localități de lângă MuncacI, parte 

mare RusniacI, și au vândută totă ce avâu ca se emi
greze în America. Foile unguresci nu vrâu să spună, 
că miseria e pricina emigrării, ci pună vina pe preotulă 
loră gr. cat.

—x—
In ședința dela 7 Aprilie n. a reuniunei istorice și 

archeologicedin comitatulă Hun ed Or a, ținută în Deva, 
secretarulă reuniunei Kun a vorbită despre răscOla lui 
Horea și Cloșca, arătă ultimele fase ale revoltei, schiță 
operațiunile strategice ale revoltațiloră. Kun a vorbită

„Sil înșelă amarîtu — continuă mai departe 
declarația — cei ce credit că acostă societate ar 
vrea sd se amestece în luptele din Transilvania^. 
„Scimu fârte bine câtă putere de resistență. ro- 
mânâscă e acolo..,, și afară de acâsta bărbații po
litici dela Pesta prin purtarea loră au înăsprită 
și înăsprescu încă lupta, așa că nu sâmțimă nici 
o nevoiă d’a ne arăta pe arenă și d’a înteți miș
carea... “

negreață după inima șoviniștiloră și a spălată cu ou și 
cu oțătă pe comandantulă militară, generalulă Scherfer- 
korn, care n’a dovedită nici o energiă. In urmă istorisi 
ultimele momente din viâța lui Horea și Cloșca. Mailand 
îșl ceti studiulă săli intitulată ,Date pentru o mitologiă 
română". Pe basa a 95 de povesti poporale adunate de 
elă, caracterisă spiritele bune și rele ce vină înainte în 
aceste povesti. Konig raportă despre nouăle descoperiri 
dela Sarmisegetuza, între care o statuă a Minervei și 
două ale Dianei; acestea s’au dată museului istorică 
din Deva.

—x—
In Abrudă, centrulă mineloră de aură ale Ardea

lului, se va construi în curândă o casarmă.

In afacerea legii de notariată modificată prin art. 
de lege VII din 1886, ministeriulă de interne a dată o 
ordinațiune-eirculară, prin care comisiunile administra
tive se provOcă, ca să predea notariloră publici r, tOte 
afacerile de moșteniri, care pănă la 7 Aprilie nu s’au 
îmânată nici unui membru ală scaunului orfanală. Afa
cerile să se împartă egală între notari. Scopulă e, ca 
lucrările să se resolve repede.

—x—
In ședința de Sâmbătă 10 Aprilie a camerei depu- 

tațilorO din Pesta, deputatulă Enyedi a adresată minis
trului de comerciu o interpelare privitâre Ia convenția 
comercială cu România, cam totă în sensulă interpelărei 
lui Nemenyi.

—x—
Calea ferată Deșiu-Bistrița s’a terminată și în Maiu 

se va preda comunicațiunei.
—x—

Cu (fiua de 15 Aprilie n. se fâcă următârele modi
ficări în circularea trenuriloru: In interesulă legăturii 
trenului accelerată între Pesta și București să Introducă 
pe linia Copșa-mică—Clușiu două trenuri omnibus. Tre
nurile omnibus de pănă acum se desființâză de pe nu
mita liniă. Pe linia Cucerdea-Tărgu-Mureșului se intro
ducă două trenuri omnibus ca legătură. Trenurile om
nibus de pănă acum rămână ca trenuri de persâne. 
Pe linia Copșa-mică—Sibiiu voră comunica, ca legătură, 
nouele trenuri omnibus, pe când cele de pănă acum ră
mână ca trenuri de persâne. Pe linia Aradă-Ieiușiu se 
desființâză trenurile omnibus ce circulă între Alba-Iulia 
și Teiușiu.

—x—
In Timișâra a falimentată unulă din marii fabri

canți de spirtă în Ungaria, Moritz Friedmann, care s’a 
și arestată fiindă acusată că a dată falimentă frau- 
dulosă.

—x—
După datele oficiale ale orașului, în Viena dela 

1883 pănă la 1885 s’au tăiată cu 5291 vite mai puțină. 
Statulă perde 77,809 fl. 45 cr. dare pe consumă, âr 
orașulă perde 9258 fi. 55 cr. Causa e lipsa de câștigă 
a omeniloră și scumpirea cărnii, din causă că nu s’au 
mai importată vite din România.

—x— z
„Monitorulă oficială" din Viena publică concursă 

pentru ocuparea postului de gâde ală țării. Leafa a- 
nuală e de 735 fl. Rău stămă cu principiele uma
nitare !

—x—
Astă sără se va juca la teatrulă germană «Aschen- 

brodel,» dramă în 4 acte de Roderich Benedix.

FOILETONU.

Paralitica.
(Din franțuzesce de I. E. Prodan.)

(Fine.)

Asprele și îndelungatele vânturi dela mâcjă nâpte 
ale lunei lui Novembre, suflă cu sgomotă mare prin pă
durile despoiate de frunde; drumurile suntă lunecâse și 
pe ceriurl trecă cu repedime masse enorme de noii 
negrii ca funinginea. Pe vițele de viă mai atârnă încă 
unele fruntje înroșite și tremurândă, âr în livadea verde 
abia se mai vede din când în când, undulândă fumulă 
dela foculă păcurarului. In sată, începă dmenii a veghia, 
stândă înaintea focuriloră de viță de viă, a căroră flă
cări voiâse și jucătâre se ridică în înaltele cuptore.

Intr’una din aceste nopți melancolice și monotâne, 
Maugars, în locă d’a merge la vecinii săi, să glumăscă 
ca să i mai trâcă de urîtă, rămase acasă împreună cu 
soția sa. Pe masa din odaia de mâncare, îșl făcâu so
cotelile pe nisce bucățele de hârliă galbenă, notândă tote 
cheltuelile și venitele.

Maugars calcula, că dâcă va fi o recoltă bună, va 
fi mulțumită pe deplină. Și adause: — O să vecjl pe 
vecinii mei că voră crepa de ciudă! Și pe fața lui us
cată se strecură ună rîsă desprețuitoră și semnificativă

Soția lui, luându-lă la socotelile sale, se duse de 
se culcă. Puțină după aceea plecă și elă. Insă în 
acelă momente, în care voia se-șl desbrace blusa sa ve 
nătă, credea că aude — îngrozitore aducere aminte 1 — 

sunetulă celoră trei ciocniturl în grinda casei, ce le făcea 
mătușa Maria de câte ori chiăma pe soția lui la sine.

Elă îngălbini și cu o voce tremurătâre (jise: — 
Joanetă, aucjit’ai tu? — Eu, răspunse ea, n’am autjită 
nimică. Ia sâma că viseziI — Colo susă, continuă elă, 
arătândă cu gre ă spre grindă cu degetulă. — Ei bine, 
colo susă, îi replică nevasta. Sci ce, cine are voiă de 
durmită să se culce, acolo voră fi fără îndoâlă cloțanl. 
— fir după o mică pausă mai (Jiss '• — Său pâte să fiă 
vr’o mâță.

Maugars stătea încă totă înmărmurită ascultândă. 
In sfârșită nu pulâ să se înșele! Elă îșl cjise: „De, să 
întâmplă uneori omului să aibă năluciri și-și face închi 
puirl din ele. Ah! prostiă, nu-i nimică! De sigură, 
fiind că am socotită atâtă de multă mi s’a părută c’audă 
ciocn.turl. — După o pausă repetă: Da, acâsta trebue 
să fiă causa. Cifrele îți tulbură capulă și-ți strică min
țile!»

Apoi liniștindu-se îșl desbrăcă blusa; în momentulă 
când voia să șl desbrace și pantalonii, aude din nou, 
spre grâza lui, care făcea să-i înghiețe sângele în vine, 
repetându-se cele trei ciocniturl fatale.

Cu vocea tremurătâre și înăbușită strigă nevestei 
sale: — Audl tu Joanetă? — Dâr ea adormise deja 
cu fața întârsă cătră părete și nu i răspunse nimică.

Insă cele trei ciocniturl s’au repetată cu atâta pu
tere, încâtă au sguduită de astădată grinda și elă sbierâ 
desperată. — N’autjl Joanetă 1 ? — Ce s’audă ? —
Cele trei ciocniturl ale mătușei! — Ah I câtă ești de
uriciosă în noptea acâsta, sârmanulă meu omă! Mergi 
susă de vecjl ce este și lasă-mă în pace să dormă.

Și pentru ce, îșl cjise elă, n’așă merge eu să vădă 
ce este ? Dâr nu suntă dobitocă să-mi fiă atâtă de 
frică 1

Și cu mâna iritată prinde lampa și se sue pe scară. 
Sosesce pân’ la ușă, dâr în momentulă când s’o deschitjă 
stă la îndoâlă. Ascultă șueratulă vântului de tdmnă, care 
plângea durerosă în jurulă vechei case.

Insă ună omă ca Maugars ar fi putută să se târnă 
de ună vântă? Apucă din nou ușa cu curagiu și o îm
pinge cu putere.

In acea clipă, ună puternică curentă de vântă, des
chide ferâstra cu sgomotă, încâtă era câtă pe aci să-i 
stîngă lampa.

Elă pășesce atunci în odaiă și înfiorată privesce cu 
spaimă în tâte părțile; la ratjele intunecâse ale luminei, 
covârele roșii de pe pată, care dela mârtea mătușei sa’e 
erau aruncate în disordine, se mișcau ca și cum ună 
corpă de femeă sâu o slahiă ar tremura sub ele și ar 
voi să le desfacă.

Atunci elă, cu ochii mari, ațintiți și îngroziți îșl (jise : 
«Oh! nu. Acesta nu e vântulă, care face să se misce 
covârele astfelă 1 Acâsta e mârtea, care s’a reîntorsă. 
Ea este! Ea e aici, în dosulă acestora îndoituri. Ea 
voesce să vină acum la mine."

Și d’odată înfățișându-i-se grozăvenia crimei sale, 
cu ună accesă grabnică neașteptată de consciință, necu- 
tezândă a fugi dinaintea fantomei, pe care credea că o 
vede mișcândă covârele cu degetele ei osâse, se retrage 
încetinelă pe vârfulă degeteloră cătră ușă, voindă a’șl 
perde urma. Astfelă miserabilulă, fiesândă cu ochii în
spăimântați covârele, cari încă totă tremurau, se trage 
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De lângă cheia Turdii, Martie 8. v. 1886.

V^ândti că alții mai competențl nu v’au scrisă 
în-ă nimicii despre comediele șoviniștiloră maghiari din 
Turda, deși carn târziu, vă rogă permiteți-ml să vă dau 
ună scurtă raportă:

In 4’ua de 3 (15) Martie venii și eu la Turda. Aci 
era mare sărbătâre. VăZui de pe placatele afișate prin 
colțurile stradeloră, că Maghiarii sărbătoresc^ detro
narea dinastiei din 1848. Loră — precum să vede — 
tâte le suntă iertate, pe când nouă nu ni-se permite nici 
barem! aceea, ce ne concede legea.

Câți trașl-împinșl, faraonenî și honvezi scăpătațj 
din an. 48, in sunetulă musicei și ală corului, cu stin
darde tricolore maghiare în mâni, sbierau pe strade: 
.Trăiâscă independența maghiară, trăiâscă Kossuth!“ Apoi 
se adunară la statua cu cruce din piața mare. Cu oca- 
siunea răsboiului româno-ruso-turcă din 1872 încă s’au 
fostă adunată în acestă locă, atârnândă asupra crucei 
ună stindardă cu semilună. Ună Română vădândă acesta 
Zise: „S’a rădicată semiluna asupra crucei, ca cu alâtă 
mai sigură se cadă.*

Pe timpulă narațiunei mele era lângă statua din 
cestiune o tribună, pe care suindu-se neguțătorulă Vajda 
Odon — In aplausulă tuturora — rosti o cuvântare, a 
căreia înțelesă a putută fi cam acesta: Dumnezeu este 
esclusivă numai ală Maghiariloră, ba numai ală loră 
este chiar și cerulă, sârele, stelele și aerulă; apoi că; 
independența patriei maghiare e la ușă, așa în câtă «ma
rele apostolă maghiară/ Kossuth, cu fote că e bătrână, 
are speranța că o va ajunge și vă(jăndu-o va (Jice, ca 
Simionă Stilniculă: „Acum slobâde Dâmne pe robulă tău 
în pace!“

După acâsta a mai voită să vorbâscă și ună 
Csipkâs Odăn, dâr după ce a citată câteva vorbe din 
poesia: «Talpra Magyar!< a făcută fiasco, așa încâtă în 
locă de a-lă aplauda, l’au rîsă și bajocurită cu toții. — 
Era f6rte bătătoru la ochi împrejurarea tragi-comică, că 
celă mai mare stindardă ungurescă era purtată de ună 
faraoneană htrosă — Iotă bube pe capă.

In urmă, cei de ceva trâbă s’au împrăștiată care 
in cătro și la urmă remasă plebea. Acești trași împinși, 
obosiți de atâta alergare și setoșl de dorulă țuicii, cu 
pălăria în mână începură a cerși de pe la Românii, cari 
s’au fostă adunată și ei la comediă. VecJI bine Românii 
i-au îndreptată să cerșâscă dela aceia, cărora le-au ser
vită. „Dăi la naiba —■ piteau ei, — că ne-au făcută ne
buni să alergămă pe stradă ca nisce smintiți, âr la urmă 
s’au dusă, și pe noi ne-au lăsată făr'a ne cinsti cu ceva.« 
„Pe sâma nebuniloră n’avemă bani» li-au cțisâ Românii 
și cu acâsta s’a sfirșită comedia fără bani.

________ -V,

Puterea aparințelorti.
(0 conferință la Ateneu.)

Joi 20 Martie d. C. Arionă a vorbită despre pu
terea aparințelorîi. Omulă sălbatică a servită ca punctulă 
de plecare conferențiarului. Dâcă unei asemenea ființe 
îi arețl ună bobă mică de diamantă și o bucată mare 
de sticlă, va preferi sticla; cu totulă altfelă va face ună 
omă civilisată. De aci porneșce spunândă, că nu numai 
sălbaticii au aparințe dâr și ceilalți, căci, ort sub ce for
mă s’ar presinta, omulă rămâne omă și dâcă celă civi
lisată nu va fi stăpânită de aparință într’o cestiune ca 
aceea cu diamantulă, apoi va avea altele de altă natură 
și mai vârtosă de natură p si chică și în lumea cugetări- 
loră nu e tot-d’auna lesne se deosibesci sticla de bobulu 

de diamantu\ aparința înșelă și Românulă dice cu drep
tate: nu haina face pe omă.

Civilisația, dâcă a depărtată unele aparințe.. a năs
cută altele său a transformată pe cele vechi, le-a poleit. 
Dorința de a plăcâ a fostă tot-d’a-una sub orl-ce gradă 
de civilisare și dâcă sălbaticele reușescă se placă văp- 
sindu’șl părulă roșu ort vîrindu-șl inelulă în nașă, ort 
altfelă, apoi și dâmnele nâstre nu au mai puține m’jlâce 
de câtă sălbaticele, pe cari mijlâce — ar fi putută a- 
daoge — sciu să-le exploateze, nu ne putemă plânge, 
cu destulă abilitate și cu destulă succesă. Dâr nu numai 
sexulă slabă îngrijesce de acestea, ci și bărbații. Ei voră 
să fiă Impunători și precum Cetiwayo când judecă îșl pună 
o haină albastră și pene pe capă, totă așa onorabilii 
noștri, cândă voră să’șl dea ifose Ișl trântescă sticla 
in ochi, facă felă de felă de strâmbături.

Cu tâte acestea aparințele totă domnescă, și, pre
cum Don-Juanul îngrijesce să’i fiă hainele tăiate după 
ultima modă precum celă care (Dumnezeu scie cum) ’și-a 
luată o diplomă vrea să’țl facă pe filosofulă și pe învă- 
țatulă, precum politiculă ’și pune decorațiunile cu bucu
rie ca să pară ceva, de sigură fără se fiă; totă 
așa toți îngrijescă de aparințe și, lăsândă la o parte din 
tipurile, — vomă constata că din observarea societăței 
in mijloculă căreia trăim resultă semne, probe inechivoce 
ale puterei aparin țeloră, ne supunemă ei, ciușdim 
pe cei cari măgulescă aparințele și putemă Zice:

Fiă de ce talente avemă trebuință.
Astfelă fundă, ne intrebămă, cari suntă căușele 

acestei puteri. Oratorulă le găseșce: a) în modulă dea 
percepe noi lucrurile ; b) in legea relativității, căci omulă 
trăiesce într’o transformare continuă de dorințe, cari sunt 
relative cu starea în care se află: săracului îi apare 
fericirea în bogăția; când o are o caută în iubire; când 
o are și pe acâsta caută onoruri etc.; e) în defectuosila- 
tea comparațiuniloră, căci n’avemă in minte presințl tâte 
noțiunile cu tâte deslușirile; trecutulă, da pildă, ni se 
pare bună, când în presinte ni se păreau râu — vor- 
bindă de unele cașuri —; d) în dificultatea de a vedea 
tâte părțile unui lucru, când vedem numai pe ceră, care 
ne isbește mai multă. Ca esemplu pentru acesta din 
urmă ia femeile. Unii au Zisă că femeile simtă rele, 
alții că suntă bune, toți au văZulă numai o față a lu
crului. Adevârulă adevărată e că le ținemă de 
rele pe femei sâu de inferiâre . . . Legile aprobâză și, 
chipulă, oratorulă ține grozavă să lovâscă In legile nâstre 
pe dreptă dâr ... cu o rândunică nu se face primăvară.

După acestea oratorulă pune întrebarea, aparințele 
suntă rele? pe care, dreptă vorbindă, n’a resolvat’o de- 
câtă în parte. Ne dă câteva proverbe între cari nu tot 
ce sboră se mănâncă, pe care l’a i|isQ: totă ce 
sbâră nu se mănâncă, exprimândă o idee cu totală 
d’andâsele decâtă cea adevărată; ne vorbește apoi de La 
Fontaine, Phsedru etc. ca să ne arate că din vechime 
chiar se recunoșteau aparințele și puterea loră. După 
acestea ne vorbeșce de aparințele în viâța nâstră socială, 
in politica cea mare și cea mică, în lucrurile publice, etc. 
Apoi ne spune, că lucrurile mari în politică au fostă a- 
parințe. Așa, drepturile publice erau visuri acum 50 de 
ani la noi în țâră și suntă realități a<Șl: aparințele mari 
suntă realității

După acestea ne declară <ă nouă în genere, nu ne 
place fondulă, cereină forma și ne dă pildă teatrulă: 
dâcă Rossi în Ot hei o ar veni cu ună cuțită de tăiată 
hârtie în locă de iatagane să omâre pe Desdemona, ori 
Millo. în Barbu lăutarulă ar veni îmbrăcată în fracă 
ni s’ar părea neobicinuită și nu ni ar plăcea. Bine! dâr 

tâte aceste vorbe și esemple ne arată, că suntă aparințe 
nu ne lămurescă dâcă suntă bune ori rele, deci în
trebarea rămâne întrebare.

(România) Qheorghe dela Plevna.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

BRUXELA, 13 Aprile. — ErI s6ra, a’a ți
nută ună mare meetingă republicană. Liniștea 
n’a fostă de locu turburată. — Din Charleroi 
se anuță o nouă grevă a lucrătoriloră,

BERLlNtT, 13 Aprilie. — In camera se
niorilor u se desbate proiectul ă bisericescu. E- 
piscopulă Kopp îșl susține propunerile sale, ce- 
rendă ca proiectulă guvernului să garanteze nu 
numai progresulă formală ci și celă materială, 
și să restabilăscă pacea între biserică și stată. 
Bismarck desemnăză în mari liniamente politica 
bisericescă a guvernului, accentuăză că statulă 
bucuroșii renunță la legile din Maiu, care au 
fostă numai arme de lupta, niciodată însă pala- 
diulă statului prusiană. Oratorulă justifică proce- 
derea sa, arată că elă de aceea s’a adresată di
rectă cătră Papa, fiindă că acesta nutresce mai 
multă interesă pentru prosperarea Germaniei, de- 
câtu Reiclistagulă germană, a căruia maioritate 
face politică facțiosă. Nu Prusiei, ci imperiului 
germană a stricată lupta cu biserica. In urmă 
s’a închisă desbaterea generală. Desbaterea spe
cială s’a amânată pe Marți.

ORADEA-MARE. — Atjl năpte s’a simțită 
aci unu violentă cutremură de pământă, care a 
durată ună minută.

DIVERSE.
Longevitate. — Virata cea înaintată a lui Metusa- 

em, ce a devenită proverbială, rămâne pe josă pe lângă 
ceea ce spună cărțile sacre ale Inziloră despre Prathama 
Radja. Acestă bărbată rară, care întrunea în persâna sa 
afacerile unui rege, ale unui sfântă și ale unui pusnică, 
trăia într’o periodă de virtute și Zilele lui au fostă multe 
pe pământă, căci când sa făcută rege, era în virsta de 
2,000,000 ani, apoi a domnită 6,300,000 ani și după 
acâsta abdicând a trăită în liniște încă 100,000 ani, până 
ce s’a dusă din lume pe muntele Aștapada. Din nefe
ricire nu se cunâsce numele medicului sâu.

** *
Prințulă Napoleonii. — «Prințulă de corână» ală 

Franciei petrece de presentă în Roma, unde se vorbesce 
fârte multă despre elă. D’altă dată când a venit în Roma, 
a trăită retrasă; acum însă la aparință umblă să-și 
caute pretinl. Curtea regală din Roma l’a primită pe 
prințulă cu o afabilitate demonstrativă. Familia regală 
de multe ori l’a chemată la prântjă, regele i-a făcută 
visită, asemenea și prințulă de corână ală Italiei. Tâte 
aceste nu suntă atâtă de bătătore la ochi, dâcă vom 
considera legăturile familiare, ce esistă între familia regale 
din Italia și între familia Bonaparte. Este însă ceva ex
traordinară, că miniștri Depretis și contele Robilant, 
precum și mulțl diplomațl celebri ca Minghetli Bonghi 
și alții facă dese visite prințului Napoleonă. Aceste vi- 
site dau pricină la deosebite combinațiunl în sînulă di- 
plomațiloră europeni, cari acum urmărescă cu atențiune 
toți pașii prințului.
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înapoi, însă pe când căuta să fugă de mârfea înșirată 
în âse, carea venea fără îndoâlă aă-lă afle și să-10 su
grume, picioru-i alunecă, se prăbușesce d’o dată în josă 
și pe când lampa i se rostogolesce pe scară, stinsă, îșl 
sdrobesce capulă într’ună stâlpă puternică de lemnă, sco- 
țândă răcnete desperate și îngrozitâre. Mârtea hă ajun
sese.

Săliște, 15 Martie 1886.

Discreta.
de

Jacques Normand

într’o irumâsă (Ji de Mai, pe la cinci âre după 
amâdll, tânărulă baronă des Aiguisettes suia treptele de 
pâtră ale palatului «Cocherel» ce se află în Avenue Hoche, 
ți anume cu intențiunea ca să dea o visită frumâsei 
dâmne Cocherel. soția bogatului directoră ală «Creditului 
franco irlandesă."

Tînărulă baronă părea fârte veselă.
Totă esteriorulă său esprima o mare deșertăciune 

satisfăcută, atâtă pălăria sa, care-i strălucia ca o trestia 
lustruită negru, câta și ghetele sale ascuțite și înguste, 
care nu mai puțină îi străluceau; atâtă elegantulă nodă 
ală cravatei sale de rolâre deschisă, câtă și celă mai 
mică din're buchetele ce-i erau țesute în stofa vestei 
sale de vâră; atâtă frisura blondei sale mustăți, ochii 
săi strălucitori, câtă și mănușile sale galbine, peste care-i 
erau binișoră scoși benții cei albi ca zăpada.

Și dâcă tînărulă Jean des Aiguissettes este acji ve
selă îșl are causa sa.

In timpă ce elă galopă de diminâță în Bois, și 
anume în Avenue des Poteaux alăturea de d-na Cocherel. 
acâsta se arătă cu deosebire amicală față cu dânsulă, 
atătă de amicală incâtă, când se despărțiră unulă deal- 
tulă, pe la douăsprezece âre făr’ ună sfertă, la pioiorulă 
arcului de triumfă, ea ii șopti următârele cuvinte:

«Astăzi ... pe la cinci âre . . . voiu fi singură.*
Deja de trei luni baronulă Jean făcea curte d-nei 

Cocherel, făcea tâte încercările uDei seriâse cochetării 
d’a se apropia de densa, dâr pănă’n acestă momentă os- 
tenâla i-a fostă zădarnică.

Elă nu putea pricepe pe mica burgesă. Elă, care 
avea însușirea d’a pătrunde la cea dinteiu privire pe orice 
femeiă, declarase’n gura mare, că ea îi este atâtă de as
cunsă și atâtă de enigmatică, întocmai ca o inscripțiune 
egiptână.

Deși pe d-lă Cocherel fiă putea mulțămi deplină 
colosala sa avere, ce privea afacerile sale de inimă tre
buia să’i pară viâța cumplită de sâcă. Cu pântecele său 
grosă și cu căruntele sale favorite era admirabilă, mân
dru și aristocrată pănă’n vârfurile degeteloră sale! Câtă 
de multă trebuia să sufere cu tâte astea d-na Cocherel 
lângă ună bărbată atâtă de greoiu, atâtă de puțină ele
gantă, alâtă de inferioră ei în tâtă privința! Nu trebuia 
ea ore să se sâmță fârte măgulită d’a fi distinsă de elă. 
Jean des Aiguissettes, care cu dreptă se putea număra 
între cei mai mart bărbați de viâță din Parisă? De elă, 
care nu’șl mai putea număra succesele ? De elă, pe care 
ilă adusese în mare vaZă pretutindenea relațiunile sale 

cu frumâsa d-na Morlet, de curândă întrerupte, ne măr
turisite, dâr cu tâte astea cunoscute întregei lumi ele
gante (high-life)?

D-na Morlet, frumâsa cu părulă de aură — cum 
era numită pentru mărețulă ei pără venețiană — era, 
ca și d-na Cocherel, o burgesă; baronulă des Aiguisset
tes avea o deosebită predilecțiune pentru burgese.

«La naiba, acâstă mică Cocherel e prâ dificilă,* 
îșl Z*cea adeseori tînărulă baronă. „Cum? să nu vrea 
s’asculte p’ună bărbată, care în timpă de optsprezece 
luni a iubită pe cea mai frumâsă femeiă din Parisă? 
Și care a părăsil’o! . . .. Da eu, eu am părăsită pe 
acâstă distinsă Bernardină!*

In acestă cugetă consolatorii baronulă Jean, care 
era pasionată pentru musică, îșl trelălăia după o cupos- 
cută melodiă următârele cuvinte: C'est moi qui Vai. . . . 
Vai. . . Vai . . . Vai . . . Qui . . . qui. . . qui . . . qui ... 
qui . . . quittâe.

Când în fine acjl diminâță d-na Cocherel îi dase 
ună rendez-vous — căci era ună adevărată rendez-vous 
— baronulă Jean, pe când călărea în pasă pe Avenue 
des Champs Elysâes in josă, îșl putu șopti în sine:

„In fine să înduplecă! în fine se înduplecă I Tâte 
suntă una ca alta!<

Și tînărulă bărbată privea cu plăcere pe Avenue 
in josă și contempla mulțimea de âmenl asupra careia 
sorele îșl arunca strălucitârele’i raZe.

%* (Va urma.)



Nr. 75. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Curaulfi la bursa d© 'Vtena Bursa de ftueuresel.
din 12 Aprilie st. n. 1886.

Rentă de aurtt 4°/0 . . . 103 65 1
Rentă de hârtiă 5% . . 9b.15 1 
ImprumutulO căilortt ferate 

ungare........................ 152 25
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.50

Bonuri rurale ungare . . 104 80
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 80 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................104.70
Bonuri cu cl. de sortare 104.70 
Bonuri rurale transilvane 104 60

! Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vintt ung........................ 100.—
lmprumutulfi cu premiu

ung................................. 121 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 70 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . . 85.40 
Renta de aurtt austr. . . 114 25 
Losurile din 1860 . . . 139 70
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 879 —
Act. băncel de credită ung. 297.50 
Act. băncel de credittt austr. 294.30 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10 — 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 70 

| Londra 10 Livres sterlinge 125.95

Cota oficială dela 29 Martie st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). 91— 99—
Renta rom. amort. (5%) 96— 961/,

> convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102*/, 103*/*

> „ „ (5°/.) ■ 86*|, 87—
» > urban (7%) . 99— 109—

» (6°/0) • 92— 93—
• , » (5°/0) • 827, 837,

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

« » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 13— 147,-
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovă

din 13 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.72 Vând. 8.75
Argint românesc . . . . . . > 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI................. . . > 9.97 > 10 —
Lire turcescl..................... . . > 11.20 > 11.30
Imperiali......................... . . > 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . > 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 124.— . 125.V,
Discontulă . . . » 7—10 ®/» pe ană.

Nr 93r>88, ^.ublicațiune.
Conformii disposițiuniloră §-lui 16 ală art. de lege 44 din 1883 

se aduce la cunoscință publică cumcă listele asupra m&surărei dărei pen
tru 1886 conținândă 1) darea de pământă ; 2) darea de case: 3J darea de 
câștigă de clasa I. și Il-a suntă depuse la ofîciolatulu orășenescă de dare 
spre a le putd vedea fie-care dela 12 până inclusive în 19 Aprild 
a- C. înainte de prânză dela 9—12 și după prânză dela 3—5 6re.

In contra cuoteloră de dare stabilite în aceste conspecte p6te face 
recursă la comisiunea administrativă:

a) In decursă de 15 4’1® ’• c- PanS- 1& 27 Aprile a. c. inclusive 
acei contribuabili, cari în anulă trecută au fostă deja supuși uneia din 
speciile amintite de dare.

b) Acei contribuabili însă, cari pentru anulă 1886 suntă pentru 
prima dată supuși uneia din speciile amintite de dare, și anume în de
cursă de 15 (jile, încependă cu 4’ua indueerei datorinței loră de dare 
în cdlele de plătire.

Recursele în contra măsurărei dârei suntă a se așterne prima
rului orășenescă, respective magistratului orășenescă.

Recursele așternute după termin ele amintite să respingă!
In fine să provdcă toți contribuabilii ca spre scopulă înscrierei 

dărei, să se presenteze cu oblele loră de plătire la subscrisulă oficiolată 
de dare fără amânare.

Brașovă, în 8 Aprile 1886.
Oficiolatultt orășenesc!! de dare.

Conspectulii operațiunilor!! 
institutului de credită și de economii ,ALBINA< 

in luna Martie 1886.
Intrate:

Numerariu din 28 Ianuarie 1886 ... fi. 50,613.18
Depuneri.................................................... > 94.580.23
Cambii răscumpărate............................... > 351,362.82
împrumuturi hipotecarl și afie împrumuturi > 55,488.38
Interese și provisiunl............................... » 17,524.57
La fondulă de pensiune.......................... » 107.01
Moneta vândută....................................  . » 12.913.56
Efecte ,.................................................... » 7,574.75
Conturi curente .................................... > 39,380.22 j
Diverse .................................................... > 1,259.82 i

Suma fl. 630,804.54 j
Eșite:

Depuneri.................................................... fl. 96,383.98
Cambii escomptate ............................... • 399 621.39 r
împrumuturi hipotecarl și alte împrumuturi • 28,033.— !
Interese pentru depuneri.......................... » 373.30 !
Contribuțiune și competințe .... • 120 21 '
Salarie și spese ..................................... « 2.880.83
Moneta cumpărată..................................... » 13 633.13
Conturi curente ..................................... < 41,153 76
Diverse.................................................... • 1 682.86
Numărară cu 31 Martie 1886 . . . . ,, 46.922 08
Sibiiu, în 31 Martie 1886. Suma fl. 630,804.54

P. Cosma m. p. losifu Lissai, m. p.
Director esecutiv. Comptabiltt.MersulU trenurilor!!

pe linia Predeal ii-B aida pesta și pe linia Teiușd-Aradd-Kaadapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Fredealii-Biidapesto Budapesta—Predeal!!

Predealâ

BucurescI

Timiștt
( 
(

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt 
Hașfaleu

Sigliișfira 
Elisabetopolo 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușfi 
Aiudtt 
Vințultt de sustt 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdo 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Hoiedinfi 
Ciuda 
Bucia 
Bretea 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 
P. Laddny 
Szolnok 
Buda-posta

Viena

Nota:

Trenă 
de 

paradne

Tren Trend 
accelerat omnlbua

Trend 
omnibus

Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

7.45 _
— — 12.50 —
— — 1.09 —

— 1.40 —
— — 2.27 —

6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 8.0t —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —
11.54 — 9 43 ——
12.12 — 10.02 —
12.56 — 6.20 —

1.30 — 6.59 —
1.45 — 7.15 —
2.11 — 7.43 —»
2.55 — 8.29 —
3.17 — 8.55 —
3.24 — 9.04 —
3.31 — 9.12 —
4.09 — 10.23 —
5.36 — 12.32 —
5.56 — 12.59 —
6.08 — — 8.00

6.29 — — 8.34
6.45 — 8.59
7.00 — — 9.34
7.26 — — 10.16
7.48 — — 11.04
8.28 — — 12 17
8.47 — — 12.47
9.06 — — 1.21
9.26 — — 2.05

10 01 — —- 3.08
10.20 — — 3.39
10.30 — — 3.55
10.37 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 12 59 —
2.58 — 4.45 8.22
6 oii — 10.0b 10.30

6.35 — 10.50 —
3.00 — 6.05 —

Viena —
Budapesta 6.47
Szolnok 10.37
P. Ladăny 1.44
Oradea mare 5.33

Vârad-Velencze —
Fugyi-Văsărhely —
Mezb-Telegd —
Rfev —
Bratca —
Bucia —
Ciucia —
Huiedin —
Stana —
Agili riș —
Ghirbău —
Nedeșdu —

Clușia 12.05
Apahida 12.31
Ghiriș 2.16
Cacerdea 3.12

3.32
Ui6ra 3.41
Vințultt de snsti 3.50
Aiudtt 4.25
Tebișă 4.50
Grăciuneltt 5.41
Blaști 8.02
Micăsasa 6.40
Copșa mib 7.00
Mediaștt —
Elisabetopolo —
Sigișora —
Hașfaleu
Homorod —
Agostonfalva —
Apatia —
Feldibra —

Brașovă __
Timiștt —

( —
iFredoalft > —

Bucurase!

1

Trend Tren 
omnibua accelerat

Trend 
omnlbu_

Trend 
de 

peraâno

Trend 
omnibua

— 1

3.15 6.20 8.0 J
7.29 9.11 11.4f
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00
9.59 2 11 —

10.28 2.31
11.36 3.18 —-
12,10 3.41 —
12.4& 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.CK 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28 - •
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
-- 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.3
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
—■ — 3.23
— — 4.56

9.4(

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teinșft- ’k^aidăt-Bnida^estta

Trend Trend Trend de Trend do Trend Trend

>-•
omnihna om nib os persdnu persane aooelerAtd amnibcfi

Teinșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —

Alba-Iulia 11.46 — 4.27 ISiudapeata 8.0b 1.45 8< U(
Vințulă de josă 12.20 — 4.63 11.02 3.44 11 40’
Și botă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arsidfi 3 37 7.53
Smeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 8 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branielca 3.04 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — >L12 Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.58 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siaaria (Piski) 9.05 — 11.23

1 Aa-adiii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă' 11.04 — 1.22

ESndapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-îulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 ’S’eîHșft 12 05 — 2.24

A r ad a 0te.er3.ia (Piski) Petroșaiaiă

Trend Tronit de Trend do Treni de Treall TrenB
omnlbuc peruane peruane peraâne omnibus omnibuB

AradiTâ 6.00 12.55 8.25 Slmox’Js 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00'
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegfl 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalvs. 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
’S’â.esaEșdr® 8.42 3.40 10.06 10.43 4.04 6.39

Tifiddlșdra>Aradft PetroțenI—Slmerîa (Piski)

Trend de Trend de Trend Trend Trend Trend
persdno peradno omnlbnn om ni bun omnibua de per&.

Tiim5ș6i’a 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6 49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
OrczifaJva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4”'
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02

- Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44*
Arsdâ 7.50 3.10 7.40 10.53 1,35 9.15


