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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Iulie 1886 st. v., s’au începută unft nou 

abonament;ft, la care invităm» pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulti Abonamentului:J
Pentru Austro-lJngaria:

pe trei luni 3 fi. 
„ șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru J&oniania și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șese „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se pâte face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

Domnii ce se voru abona din nou s& binevoâscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Roșu-galbSntl-venătu.
I.

Brașovii, 2 (14) Iuliu.
Țâra răsună de plângerile poporațiunei sale, 

care cu munca ei cruntă nu ’și mai pâte agonisi 
nici atâta ca să ’și plătâscă birulu greu cătră 
stătu; economulu din Ardâlu privesce cu îngrijire 
la rodulti pământului său lucrată cu multă trudă 
și năcazu, fiindcă nu e sigură că în hambarele 
ce le va împlâ la secerișu, nu-i voră mucecli bu
catele, din causa lipsei de cumpărători; corner- 
ciantulu și industriașulu mare și mică a începută 
a despera de ală său viitoru și se pregătesce a-și 
părăsi patria, unde nu se mai păte susțină; tâte 
aceste se petrecu în diua mare, âr pressa de tâte 
colorile și de tâte limbile le înregistrâză dilnică; 
și într’unu asemenea momentă, în nisce împreju
rări așa de triste administratorii „de modelă41 ai 
d-lui Tisza nu găsescă altă ocupațiune mai bună 
și mai folositâre, decâtă. a face cu ajutorulă pro- 
curoriloru venătâre în contra breneloru roșu-gal- 
bănu-vinete ale țăraniloru români.

Nu este acesta semnulu celu mai învederată 
de decadință a regimului Tiszaistă?

Deodată, după 18 ani, au descoperită șovi- 
niștii din ministeriulu de interne, că colorile roșu- 
galbănu-venătu, ce le pârtă Românii în ^e 
sărbătăre ca podâbă a portului loru națională 
și de cari se folosescu cu predilecțiune și la 
compunerea stăguriloră loru, suntu și colorile 
drapelului statului română vecină.

Cestiunea, că âre cum s’a brodită acâsta și 
de ce colorile României sâmănă cu acele pe cari 
le purtămă noi aici de deci de ani, fără a fi 
întâmpinată vre-o piedecă, puțină îi atinge pe 
gentilii noștri guvernanți. Ei nu lucră cu ar
gumente și ceea ce le trebue suntă numai pre- 
tecste spre a pută continua dușmăniile loră con
tra • nâmului românescă.

Intr’o epocă, când, după cum a documen
tată d, Mocsary, „Română11 e egală cu „trădă
torii de patriă11 nici că ne putemă aștepta la 
altceva.

Destulă că d-lă Tisza a găsită înainte cu 
câte-va luni de cuviință a da o strictă ordonanță, 
casă nu se mai sufere stindarte și însemne străine 
la festivități publice.

Acâstă ordonanță este îndreptată în specială 
contra nâstră a Româniloră și prin urmare este 
astfelă compusă ca administratorii noștri „de mo
delă11 din Ardâlă să-o pâtă interpreta după placă.

Pănă înainte cu câți-va ani Românii din 
Ardâlă, Bănată și Țâra ungurâscă se foloseau la 
ocasiuni sărbătoresc! de stâguri proprii roșu-gal-

bănă-vinete. Ungurii și Sașii se obicinuiseră cu 
aceste colori distinctive ale Româniloră și era o 
frumseță d’a vedâ la primiri mari călăreți ro
mâni, unguri și sași cu stâgurile loră proprie 
defilândă pe dinaintea înalțiloră âspeți.

Astfelă s’a văzută și la întâmpinarea Ma- 
jestății Sale, când a venită la manevrele din 
Sibiiu, la 1876, banderii de călăreți cu diferitele 
loră colori naționale.

P’atunci, ca și în anii premergători, nu-i 
trăsnea nimănui în minte, că Românii ar purta 
„colori străine11, toți sciau, că acestea suntă co
lorile Ardâlului, cari au fostă adoptate de Ro
mâni, mai alesă după ce ele suntă colorile, cu 
cari îi place țăranului nostru ași împodobi por- 
tulă. De corfeșii unguri, cari purtau la ale
geri roșu-galbenă-vânătă numai ca să le urmeze 
alegătorii români, nici că mai voimă să vorbimu.

Starea acâsta de tolerare a durată pănă în 
diua când s’a vădută fâlfâindu pe reduta dela 
Grrivița drapelulă României. Atunci guvernanții 
noștri, cari se sfătuiau pâte tocmai asupra mij- 
lâceloră, cu cari să inaugureze maghiarisarea în 
stilă mare a/Româniloră de sub dominațiunea 
loră, au începută a găsi o asemănare „pericu- 
lâsă11 între colorile nâstre de dincâce și acele 
ale României.

De aci încolo s’a începută persecuțiunea tri
colorului nostru ardelenescă, care mai înainte era 
tolerată. Câtva timpă s’a mai admisă purtarea 
stâgului roșu-galben-vînătă alături cu stâgulă ver- 
de-albă-roșu numită „ală statului,11 pănă ce în 
Noemvre 1885 d-lă Tisza interdise categorică 
purtarea „însemneloră străine precum stâguri etc.11

Acestă „et cetera11 din ordonanța ministrului 
de interne a dată mână liberă procuroriloră un
guri în urmărirea coloriloră și astfelă amă ajunsă, 
în anulă Domnului o miiă optă sute optă-deci 
și șâse, pănă la confiscarea breneloru roșu-galbenă- 
vinete ale teraniloru români.J

In tâte părțile țărei s’au pornită procese în 
contra țăraniloră noștri, cari după vechiulu obi- 
ceiu și-au împodobită portulă cu pantlici și cu 
brâne roșu-galbăn-vinete. Ei să vădă trași îna
intea judecătoriiloră și acolo trebue să audă din 
gura procuroriloră și a judecătoriloră, pentru 
prima âră, că ei „pârtă colori străine.11

Bieții âmeni își facă cruce și se minunâză 
de ceea ce i-a mai ajunsă și pâte o să-i mai 
ajungă.

Noi însă nu ne putemă mărgini la acâsta, 
ci trebue să cercetămă lucrulă cu tâtă serio- 
sitatea.

Bistriță, în 7 Iulie 1886.
In urma nerumegatului articula de fonda eșită în 

Nr. 141 din «Eilenzek" sub titlulă «colorile române,* nea- 
dormitula Bânffi-pașa numai decâta, vomânda foca, sa 
repezita la Bistriță pentru de a ordona cercetare câta 
să pâte de aspră contra Călușeriloră, cari cu ocasiunea 
maialului româna din Bistriță au cutezată a purta nevi
novatul tricolora roșu-galbănă-venătă.

D-la Bartha în articulula său nu obiecționeză nimica 
contra jocului, ci în contra îmbrăcămintei și în speciala 
contra tricolorului. De însemnătatea acestui jocă istorica 
se ține îmbrăcămintea românescă precum și brâula tri
colora, îndată ce una din acestea lipsesce, joculă națio
nala pierde din a sa valore.

Feciorii, adecă Călușerii noștri din Bistriță, acum 
de trei orî, adecă în trei ani după olaltă, de când avemă 
pe tenărulu învățătură, care i-a instruita, au jucata Călu- 
șerula tota așa îmbrăcațl ca și la maialulă din ăsta ana 
fără a fi conturbați și trași la dare de semă de cineva.

Cine numai a trecuta prin Bistriță — cu atâlă 
mai tare, care locuesce pe aci, — a putută observa, că 
pe aci purtarea de brâie a devenita portă de Lote dilele 
la fetele și femeile nostre, care portă cu greu credă că 
se va pute delătura, căci e generală.

Nu m’ași mira nicidecum, decă d. Bănffi va da or- 
dinulă, ca dela tote fetele și servitorele să se confisce breiele 
și ele sărmanele să fie trase la dare de semă și pedep
site ca unele cari ară agita și demonstra contra statului. 
Dăr ca să-și ajungă acestă scopă, dău, trebue să-și mai 
aducă ună „tisztelet beliszolgabirău* și alți vre-o câți

va să-i trimită la Borgău unde grasăză purtarea de breie 
în măsură considerabilă.

Cu ocasiunea maialului ș’a oprită scoterea flamurei 
.scolei prin polițiă. Despre breie nu s’a disă ni mai 
bine au tăcută, ca apoi să-i tragă pe Călușe ăs-
pundere și fără milă și cruțare să-i pedeps5 lă
că ar demonstra contra statului -.ir‘r\r 
românesc!. *

Poftimă absurditate, a pt 
tineri nevinovății Ori doră s 
breie de acestea să le răstoi 
a statului ? Ore sciu bieții fecior; 
a agita și a demonstra contra s

Acele colori din timpuri 
brăcămintei Călușeriloră, cu asl* 
astfelă de colori au jucată căluș 
litarl (asentați din părțile Murășu' 
câteva alte teatre din Viena; cu . 
cată tinerimea română din Budapes' 
cu ocasiunea baluriloră române din I 
rulu“, „Romanulă* și «Bătuta' și ace 
înaintea Escelenței Sale D-lui primă-min 
altoră miniștri și notabilități civile și mi 
bată la ochi acele colori cuiva, și fără ca 
treze prin ele contra statului.

Nici unuia din aceștia nu le-a pir 
să considere ^astfelă de fapte ca penale și „ 
ci le-a considerată după cum în ade> 
nevinovată bucuriă. Numai corespondez 
ului vădendu-le le-a folosită ca să aibă v. 
de a ațîța naționalitățile, în specială de a . 
nerimea română și pe bărbații români.

Dândă ordină Măria Sa pașa magistrata.^ 
nescă s’a și începută numai decâtă investigarea, u 
fostă întrebată numai învățătorulă singură, acăsla. 
întâmplată în 24 a 1. trecute. De acolo s’a traD 
întrâga causă la judecătoria cercuală, ca foră ț 
din Bistriță.

In 26 a lunei trecute procurorulă cu căpit 
orășenescă, mergendă la învățătoră, precum și k 
lalți călușeri pre acasă le-au confiscată brânele 
du-le ca corpus delicti pănă la finirea cercetărei, 
conformă legei au hotărîtă a-le nimici, bunăoră < 
versitarii maghiari din Clușiu, când pe dălulu Felă 
au nimicită unii nr. din «Gazetă».

In 27 și 28 Iunie s’a ascultată protopopulă 
învățătorulă Grigorescu, precum și toți Călușerii ș. 
membrii din senalulă școlastică. Ca jude investigătc 
a funcționată judele de cercă, d-lă Sehmidt, fiindă de 
față și procurorulă regescă d-lă Lang, pe care Bartha 
l’a fostă declarată de orbă.

Cercetarea a decursă într’ună modă câtă se pdtr 
de aspru. In 28 Iunie er s’a răpedită Bânffi la Bistriț 
ca astfelă presența lui să impună judelui invesligatoră ș 
densulă mai multă de silă ca de bună voiă să aducă o 
sentință câtă se p6te de aspră. In diua acesta la 11 
6re a. m. au fostă citați din nou toți călușerii, când 
s’a publ.cată sentința.

întrebările puse de jude și de procuroră au fostă 
cam următorele: Cine a arangiată maialulă și cine le-a 
dată concesiune ? Cine i-a îndemnată să pârte trei-co- 
lorulă țărei românescl? Sciu denșii, cari suntă colorile 
țărei românescl? Pentru ce au agitată și demonstrată 
contra statului? Pentru ce au purtată trei-colorulă țărei 
românesc! și de ce nu trei-colorulă maghiară ? (Răspunsă : 
pentru că mai bine ne-au plăcută colorile roșu-galbină- 
venătă) De ce la mand'atulă polițienescă n’au scosă 
stindardulă ungurescă? și altele de aceste. Pre câtă 
au fostă întrebările de seriose, pe atâta de naive au 
fostă fasiunele.

Sub presiunea ce se făcuse asupră-i judele a adusă 
următorea sentință:

Protopopulă Silași dinpreună cu 3 inși dintre că
lușeri se achită (bene notandum, unulă din călușeri cu 
numele Filip Iozsi a fostă absolvată numai din moti- 
vulă, că e Ungură), învățătorulă Theofilu Gregorescit 
(Gherghel) se pedepsesce cu 5 elite arestu și 20 fi. 
amendă în bani, trei dintre căluser' cu câte 20 11. pedepsă 
în bani, eventuală arestă, er ceialalțl cu câte 10 fl. pe- 
dâpsă în bani, eventuală arestă.

Tote motivele aduse în sentință suntă neba- 
sate, Sentința adusă e basată pe § 36 din legea pe
nală. In decursulă cercetărei însă nu s’a putută do
cumenta, ceea ce pretinde menționatulă §, de aceea sen
tință este nebasată, căci unde nu esistă intențiune nu 
esistă nici faptă penală de acâstă natură, intențiunea 
acesta o condiționeză și § 36 din legea penală, care pe 
față pretinde ca cu purtarea unoră asemeni însemne seu 
culori să fiă vedita pe față intențiunea inimică cătră 
stată, aci însă intențiune nici nu esistă, nici că se 
pote proba esistența ei, deci deră lipsesce objectivitatea 
faptei penale.

Contra sentinței aduse de jud. cercuală toți au in
sinuată apelațiune, care după cum sunt informată pănă 
acuma s’a și înaintată la loculă competentă, unde credă 
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că voră considera starea faptică și nu voră lăsa în vi- 
gâre sentința primă.

Prin articululă eșită în «Ellenzâk* procurorului Lang 
i-a și sărită o perină. — ca bunăâră la țigană, — di
naintea Măriei Sale Br. Bânff. Ca să o recapete din nou 
și șă între ârăși în favorulă de pănă acuma, nu s’a în- 
destulită cu sentința care întru adevără este câtă să 
păte de aspră, a însinuatîî deci și d-lui recursă.

Au doră vreai să-i spânzuri d-le fișcaiă?
Așteptândă cu curiosilate sentința instanței a Il-a, 

nu potă să nu dică pănă atunci: Quo usque . . .
Justus.

SOIRILE DILEL
Acea hotărîre a §-lui 48 din lege asupra câștigării 

și pierderii cetățeniei de stătu ungare (Art. de lege L. 
1879) după care străinii, dăcă locuescă de 5 ani în țâră 
și suntă înscriși între contribuabili, cetățenia loră străină 
de stată însă nu și-au menținut’o în timpă de ună ană 
după intrarea în vigâre a legii, au să fie priviți ca cetă- 
țe stată ungară, acea hotărîre așaderă este de a se
r 'mai străiniloră din astfelă de state, cu cari în

îhp nu s'au încheiată tractate deschilinite. 
’stă cu Austria, Germania și Ser- 
a — după cum comunică »Ma- 
i hotărîtă ministrulă de interne 

,4 Aprilie a. c. trimisă orașului

—x—
oră în contra sfințirei Dumineciloru 

ice înaintea autoritățiloră adminis- 
ibunaleloră regescl. In înțelesulă 

nistrulă de interne într’o ordinațiune 
ibrițină.

—x—
honvedimei a^învitată jurisdicțiunile prin- 

ca în înțelegere cu comandanții brigade- 
dl să stabiiâscă acele districte de asentare 

'ni, după care soldații concediați au să 
'-tâguri în casulă unei mobilisărî generale, 
j de arătare trebue să se presinte pănă 

. Nouăle stațiuni de presentare sub stâ- 
ecă și în publicațiunile prescrise.

—x—
cum află ,Magyar Polgâr" din isvoră sigură, 

tiunea căiloră ferate de stată ungare, pentru de a 
~a industria a hotărîtă ca, față de răsboiulă vamală 

imânia, să cumpere îmbrăcămintea și celelalte lu
de adjustare pentru toți amploiații căiloră de stată 

■e, precum și fotă materialulă, care se pote fabrica 
ă, eselusivă dela indușiriașii transilvăneni și în casă 
cumpărarea s’ar pute face din alte locuri cu pre- 
ai mici, totuși industriașii transilvăneni să aibă în 
na antâietatea.

—x—
Vouă lege municipală intră în 18 Augustă a. c. 

6ore în urma încunosciințării făcute de ministrulă 
-gurescă de interne jurisdicțiuniloră.

—x —
Ministrulă de comerțu ungurescă a încunosciințată 

ne referentulă economică ală comitatnlui Sibiiu, că în 
ma arătării direcțiunii financiare din Sibiiu cătră mi- 

nisteriulă de finance, acesta a făcută cunoscută, că cu pri
vire la manipularea vamală a viteloră ce se mână în 
România la pășune ș. a. prescripțiunile de pănă acum 
rămână în putere și de aci înainte, și că prin urmare 
oierii ardeleni își potă importa productele brute ale oi- 
loră — așaderă și lâna țigaiă — sub condițiunile de 
pănă acum și de aci înainte scutite de vamă.

»Presse« anunță, că în săptămâna acesta se va 
țină în ministeriulă de esterne din Viena o conferință 
vamală austro-îingară, care se va consulta asupra măsu- 
riloră politice de tarifuri pe căile ferate cu privire la Ro
mânia. Amândouă minisferiele voră fi representate prin 
delegați.

—x—
Ni se scrie, că târgulă Cetății de Baltă numită ală 

Rusaliiloră (ală mireseloră) a ținută din 18 pănă ’n 21 
luniu. Boi mari de frunte, nefiindă cumpărători, s’au 
vândută forte puțini; boi de mijlocă, vaci, sterpe grase 
și vite mărunte s’au vândută. Târgulă acesta a fostă cu 
ceva mai bună ca ală Pasciloră. Târgulă dela Bachnea 
a adusă orecare scădere celui dinteiu; acolo s’au vândută 
mulți boi, cei bunișori cu câte 400 fl. părechea și alții și mai 
bine. Târgulă din Reșnovu ținută în dina de St. Petru și 
Pavelă a fostă fărte slabă, ca și celă din Brașovă din 
dilele trecute.

—x—
In Sebeșă să va deschide la 1 Septemvre a. c. o 

șcâlă elementară de stată. — Cele esistente stau să dea 
ortu popii, și se mai deschidă și altele nouă!

—x—
Asupra limișârei s’a descărcată în săptămâna tre

cută o furtună cu o ploiă violentă. Trăsnetulă a că
zută în mai multe locuri din împrejurime, în Chisoda a 
produsă incendiu, în Girocă a omorîtă o femeiă.

—x—
Din Sofia se telegrafiază, că cestiunea Arab-Iabiei 

s’a resolvală. Posițiunea acâsta s’a cedată României în 
schimbulă unei rectificări de graniță intr’altă punctă ală 
Dobrogei.

—x—
Regina Greciei a sosită cu copiii ei în Petersburgă 

—x—
In Clușiu a voită în 8 ale I. c. să se împusce o 

calfă de măsară, dăr planulă de sinucidere a fostă ză
dărnicită. Motivulă de sinucidere, după cum a declarată 
elă poliției, a fostă, că deja de 14 dile nu căpătase de 
lucru.

—x—
Colaboratorulă foiei sârbescl »Zastava», Ivan Ivanici. 

a fostă arestată în Camenița pentru ună toastă închinată 
la 30 luniu »0m!adinei«. Pusă fundă în libertate, jude
cătoria cercuală a pornită cercetare contra lui.

Ministrulă de resboiu francesă are de gândă să 
înarmeze întrâga armată cu pusei de repetițiune. 

Românii din ț6rile ungare.
„Frankfurter Zeitung“ dela 8 Iuliu n. se 

ocupă într’unii lungu articulu de „Românii din 
țările ungare.“ Articululă. încheiă astfelă:

Să îndreptămă simpatiele năstre pe nevădute 
cătră Români, ca cătră tovarășii de suferințe ai Sasiloră 
ardeleni, să primimă ârăși în marele sufletă ală popo
rului nostru pe acei condamnați de verdictulă incvisi- 
țiunii? Timpurile sentimentalitățiloră au trecută. Noi 
avemă să esaminămă cu mintea limpede cesliunile, avemă 
să ne’ntrebămă: 6re ună puternică și inchegată naționa- 
licesce regată, România, oferă intereseloră nostre în pe
ninsula balcanică mai bune garanții decâtă cum oferă 
Maghiarii, 6re conaționalii noștri în vechile colonii din 
sudă-ostă voră dobândi sub elă mai bune condițiuni de 
viață? Și atunci âtă că vedemă privindă pe carta lim- 
biloră, că Maghiarii și Românii separă geografîcesce

unulă de altulă pe Slavii de nordă de cei de sudă, că 
ei formâză păretele despărțitoră în contra panslavismului, 
pe care Maghiarii singuri nu-lă potă susțină.

Dăcă aceștia așadâră nu au destulă înțelepciune 
de stată, ca să împace cu ei pe Români, promovându-le 
desvoltarea culturală după măsura datoriei legale a sta
tului ungară, atunci va deveni o dorință îndreptățită a 
poporului germană, ca poporulă subjugată să se conso
lideze naționalicesce In afară de statulă ungară, căci nu
mai prin acesta își pote elă păstra peninsula balcanică 
cercului său de interese în contra preponderenței slavo- 
ruse.“

Reproducândă aceste pasagie din făia germană, 
„Ellenzâk* se jăluesce, că pressa din afară e înfluințată 
în sensă antimaghiară și cjice între altele:

Ce face guvernulă ungurescă în fața acestei lucrări 
de subminare a agitatoriloră naționalitățiloră ? Ori dără 
folosesce elă jumătatea de milionă ce îi s’a pusă Ia dis- 
posițiă, grăbindu-se ca să lumineze prin articuli corăs- 
pumjătorî pressa cea rătăcită din străinătate, precum 
i-ar fi fostă datorința patriotică? Nici vorbă! In locă de 
a face acesta, elă risipesce miile, ajutorândă nisce foi 
rele ungurescl din provincia; nisce toi din provincia de 
cari i se urăsce cititorului așa, că nici celă mai incar
nată guvernamentală nu pâte să le cetâscă. Dăr pentru 
ca să descopere în presa din străinătate minciunile, ce 
le scornescă agitatorii naționalitățiloră nici o lăscaiă 
nu dă.

„Unde vomă ajunge, decă articulii ce-i scriu agi
tatorii naționalitățiloră voră întârce cu totulă dela noi 
simpatiile străinătății, dăcă în întrâgă străinătatea cea 
cultă să va duce veste, că într’adevără noi persecutămă 
naționalitățile, și că suntemă lirani față cu ele?—Vomă 
ajunge acolo, că voră submina pământulă de sub picid- 
rele nâstre, pe cum a subminată, pasă cu pasă, pressa 
anglesă, francesă și germană pe Turcia. Și numai ne 
vomă tredi odată, că nu vomă avă ună singură amică 
n totă Europa, ci numai inimici!’

De pe Târnava mică, luniu 1886.
Din 28 Maiu au începută ploile și au ținută pănă’n 

18 Iunie mai totă într’una; de atunci și'pănă astăzi 
timpulă e cam totă ploiosă. Târnava ârăși a eșitu din 
alvia ei și a inundată totă ținutulă dela Cetatea de baltă 
pănă pe la Feisa și Sântămăria, așa câtă e totă o apă 
câtă vedi cu ochii. Spună âmenii, că din 1877 n’a mai 
fostă apa așa de mare.

Riturile Cetății de baltă, ale Feisei și ale Sântă- 
măriei nu se noroiescă numai când țină ploile atâta 
timpă ca .in anulă acesta, ci de câtăva vreme se noro
iescă mereu și în urma ploiloră mai mici și mai puține, 
ba adeseori chiar și numai prin apa topită din nâua 
(zăpada) dela munte. Causa e — precum am mai disă 
— iazulă morii, care e prea susă ridicată.

In anulă acesta pe la noi va fi fenă de totă puțină, 
la rituri nu va fi nimică. Cu bucatele deasemenea 
stămă râu; mai în primăveră a fostă secetă mare, din 
care causă âmenii n’au putută sâmâna la timpă ; âr ce 
s’a semânată n’a resărită decâtă fârte târdiu, — așa s’a 
întârziată cu săpatulă cucuruzului. Pomii și viile suntă 
stricate de răcâla și bruma din 6 Maiu. Holdele, fiindcă 
au cam cădută, promită ună secerișă numai de mijlocă. 
Așaderă recolta din anulă acesta nu promite îndestulire; 
sărăcia e mare, dările peste măsură grele: acestea pă
rinții patriei le sciu înmulți, și esecutorii le sciu despoia 
ăsândă poporulă lipsită chiar și din celă de urmă 

grăunțe de bucate.
Ministeriului îi este ușoră a emana ordinațiuni în 

puterea cărora organele lui despâiă poporulă pentru ori 
ce restanțe de dări, drepte ori nedrepte.

Recursă contra nedreptățiriloră nu se dă, căci or-

FOILETONU.

Per aspera ad astra.
(Novelă istorică, din viăța artiștilorfi.) 

Din nemțesce trad. de G. I. B.
(Urmare).

„Puțină mi-ar păsa de asta," Z>se Salvatoră, >dăr 
capulă mî-e turburată și abia mai prindă câte-o gân
dire și niște friguri violente îmi scutură corpulă. <

„Ești fârte palidă,* urmă tînăra femee, ,dâr bea 
odată din ăstă vină dătătoră de putere,« și dicândă a- 
cestea ea îi întinse o ploscă măricică, pe carea de si
gură o adusese pe șea.

Cu greu apucă Salvatoră mâugăiosulă vasă, și 
când înghiți odată din înfocatulă vină, i să păru că să 
renaște la o viâță nouă.

»Vă mulțămescă din inimă, signora," dise elă cu 
o voce tremurătâre, aruncându-și ochii pe binefăcătârea 
sa și vădândă vesela ei față, negrii săi ochi, îndreptați 
cu astfelă de dragoste asupra lui, i să părea, că să află 
sub înfluința unoră farmece deosebite, că o putere ma
gică să revarsă asupra sa, că acâsta îlă reîntărește, îlă 
reînsuflețește, că îlă umple de nouă speranțe pentru o 
nouă viâță.

Juna femee părea, că presimte ceva, din cele ce 
să petreceau în interiorulă tinărului; ună surisă lunecă 

pe buzele sale și o roșâță sbură peste obrazii săi ro
tund!.I

»Cum îmi pare, ești fârte slăbită,’ începu ea din 
nou după o mică pausă, »ia cu d-ta încă o parte din 
ăstă vină recreatoră."

Salvatoră urmă provocării, cu tâte că și simțise 
urmările celei dintâiă beuturi; de-abia luă acum plosca 
dela gură, și ochii i să acoperiră de ună vălă painge- 
nosă, gândurile i să perdură și elă că^u adurmită pe 
muschiulă verde.

Va fi zăcută elă așa vre ună pătrară de oră, când 
își deschise ârăș ochii. Cu grijă elă să uita în tâte păr
țile ; frumâsa domnișâră dispăruse și nu’I mai putea da 
de urmă; ar fi credulă, că totulă a fostă numai ună 
visă amăgitoră, dâcă drăgăstâsa ploscuță, care să afla 
la drâpta sa, nu i ar fi spusă că n’a fostă visă, ci 
realitate.

Ușâra amețâlă, pe care i-o adusese vinulă celă 
tare trecuse și spirilulă vieții să redeșteptă în elă. Elă 
să sculă, cu tâte că-i ere greu, puse plosca pe care 
frumâsa damă i-o lăsase de sigură ca dară, sub haină 
și plecă mai departe în drumulă său. Incătrău s’apuce 
nici elă nu șcia, chiară drumulă, pe care apucase, nu’lă 
cunoscea bine. Dâr o voce interiâră îlă mână acum 
totă mai departe, totă mai departe.

Intr’aceea fâmea începu a’lă chinui; cu tâte acestea 

lipsa n’avea să țină multă. La marginea unei păduri, 
pe lângă care trecea, dădu preste nisce frăgarl, încăr- 
cați cu fragi câpte; cu acestea își mai stâmpără elă 
fâmea, mai beu odată din ploscă, apoi să puse sub ună 
arbore să se odichnâscă.

Când puse ârăși mângăiosulă vasă sub haină, i să 
arătă din nou ochiloră săi sufletești frumosulă chipă ală 
bunei sale (jine- Fără voiă elă închise ochii și acum o 
vădu în sufletulă său, cu tâte grațiile sale. îndată după 
acâsta băgă mâna în buzunară, scâse mica carte de 
rugăciuni, și desemnă eu o cerusă de argintă pe una 
din paginile albe dela sfîrșitulă cărții chipulă frumâsei 
călărețe. Mai ântâiă aruncă elă numai ici și colo nisce 
liniore line fugitive, apoi să cufundă din ce în ce mai 
multă în finele trăsuri ale feț’i, colea aședâ cu îngrijire 
o umbră mai întunecată, dincolo trase cu multă dibăciă 
o liniâră mai mică, dâr marcată și cu încetulă făcu ună 
portretă atrăgătoră, ce oferea primitorului frumsețile 
cele mai mari, grațiile cele mai îmbătătâre. Fugarulă 
să cufundase cu totulă în desemnulă său, și timpulă ii 
trecu ca și fulgerulă de iute. Când, încântată de fru
mosulă tablou, își aruncă în fine ochii în jurulă său, 
vădu cu spaimă, că sârele să pleca spre orizontă. Elă 
sări în piciâre, spera să-și găsescă pentru nâptea vii- 
târe ună sălașă pe la vr’o moșiă; acum era amenințată, 
să remână peste nopte sub cerulă liberă.
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ganele esecutătâre dicfl, că poporulă asuprită, și în spe- 
ciă Românii nu an ministeriu ; asta ne-a spus’o dreptă 
în fală ună esecutoră de dare, cu numele Ajtai. Elă 
ne (Jise: „Ce totă: înaltulO ministeră? D vostră nicî nu 
aveți ministeriu, ministeriulă nicî nu primesce scrisorile 
și recursele d-v6stră!« — De acestea scie ministeriulă 
a emana, der a impune magnațiloră și aristocrației, ca 
iazurile Ja mori să le scobăre, să nu pătimăscă poporulă 
contribuitoră pagube de milione de florini, acesta a o 
face nu are curagiu.

Bistriță, 9 Iulie a. c.
Esamenulă scolariloru din Bistriță. In 4 Iulie a. 

c. s’a ținută esamenulă de vâră publică ală scolariloră 
dela scola gr. cat. din Bistriță. Esamenulii a durată 
după finirea serviciului divină dela 10 pănă la P/a 
6re p. m.

Nu voiu vorbi despre edificiulă scolei, căci acela 
este edificată după iote cerințele timpului modernă, — 
sala în care s’a ținută esamenulă e destulă de spațiosă, 
luminosă de ajunsă, eră acum cu ocasiunea esamenului 
a fostă arangiată și decorată cu cununi de flori în modă 
plăcută.

A participată inspectorulă școlară reg. Dr. Havas, 
inteligința din Bistriță mai totă, domni, ddmne și mai 
multe domnișore, apoi o mulțime de plugari și femei. 
Esamenulă s’a începută cu religiunea și așa una după 
alta a urmată esamenulă din tote obiectele de învăță- 
mântă, puindă întrebări și învățători străini. Școlarii 
bine instruiți fiindă au răspunsă cu cea mai mare esac- 
titate și corectă, ba ce e mai multă, au pusă în uimire 
publiculă ascultătoră prin limbagiulă celă curată româ- 
nescă, omițândă totă ce e străină în limbă, ceea ce la 
alte scâle confesionale rară se pote vede.

Nu potă să nu amintescă, că ceea ce a frapată și 
îndestulită publiculă ascultătoră mai tare au fostă declă- 
mațiunile. In ună modă și cu ună tonă frumosă, cu ges- 
ticulațiuni acomodate a declamată Susana Grecu poesia: 
»Cătră martirii români din 48—49“, apoi Ionă Ursu: 
jRomanulă», er Fira Mihocu poesia: .Despărțirea Basa
rabiei de România“ etc. etc.

Inspectorulă școlară s’a esprimată satisfăcută în ge
nerală, în specială însă i-a plăcută progresulă făcută în 
limba maghiară și în scrisulă frumosă, și cu dreptă cu
vântă, căci era la unii o scrisâre esactă, curată și fru
mosă.

Nu voi mai aminti în deosebi despre zelosulă 
învățătoră leodlu Grigorescu dela acestă scâlă, căci 
sciu că on. publică celitoră îlă cunâsce prea bine, dândă 
în mai multe rânduri dovedi eclatante despre cualifica- 
țiunea sa. Este însă de admirată și de lăudată, ca ună 
singură învățătoră cu ațâța băieți (ca la 100 de inși) 
să facă așa progrese. Servescă-le de modelă acelora 
învățători, cărora întru adevără le-ar trebui să urmeze esem- 
plulă lui.

Incheiu cu acela adausă, că ar fi bine ca Bistrițenii 
pe viitorQ să se mai îngrijescă de ună învățătoră, căci 
eo ipso mai au lipsă de unulă

Justus.

Societatea pentru fonda de teatru român ii
Va țină adunarea sa generală de estimpă în Șom- 

cuta mare la 11 și 12 Augustă st. n. cu următârea 
programă:

I. In 11 Augustă 1886. 1. Președintele va des
chide adunarea generală la 10 ore înainte de amedi, 
2. Se alegă doi notari pentru ședințele ^dunării. 3. Se- 
cretarulă societății va ceti raportulă comitetului societă
ții asupra lucrării sale, începută dela adunarea generală 
din urmă. 4. Se alege o comisiune de 5 membri pen
tru propuneri, și raportulă comitetului i se predă spre 
esaminare. 5. Cassarulă societății va ceti raportulă des
pre starea casei cu sporulă dela ultima adunare încoce 
și peste fotă despre averea ei. 6. Se va alege o comi
siune de 5 membri pentru esaminarea raportului cassa 
rului. 7. Se va alege o comisiune de 5 membri, cari 
în înțelesulă §-lui 4 din statutele societății, voră câș

tiga membri fundatori, ordinari și ajutători pentru so
cietate. 8. Se voră ceti discursuri corespundătdre sco
pului societății seu de altă materiă literară, ce suntă de 
a se insinua vice-președintelui§losifă Vulcană înainte de 
adunare. 9. Președintele închide ședința.

II. In Augustă 1886. 1. Președintele deschide șe
dința, și protocolulă ședinței de eri se va ceti și auten
tica. 2. Raportulă comisiunii pentru câștigarea mem- 
briloră noi. 3. Raportulă comisiunii asupra socoteliloră 
casarului. 4. Raportulă comisiunii asupra raportului co
mitetului societății și insinuarea altoră propuneri în in- 
teresulă fondului. 5 Se va decide loculă și diua adu
nării generale pentru anulă 1887. 6. Se va alege o co
misiune de trei membri pentru autenticarea protocolului 
din ședința a doua. 7. Președintele va închide adu
narea.

Din ședința comitetului societății ținută în Buda- 
peșta în 18 Iunie 1886.

Dr. At. Marienescu, Iosifiî IIosszu,
secretară, președinte.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

PARISU, 14 Iuliu. — In senată votA To- 
lain încredere pentru guvernu, mulțam! pentru 
tăria și statornicia lui, ce a dovedit’o prin es- 
pulsarea ducelui d’Aumale. Chemelong (conser
vativă) avea intențiunea să facă o interpelare în 
afacerea Aumale. Senatulă hotărî însă să nu 
concădă interpelarea.

In cameră a fostă o violentă cărtă, pentru 
cele petrecute în Armentiăres, între Cassagnac și 
ministrulă de interne. Acesta din urmă a tri
mișii lui Cassagnac provocarea la duelu. Keller 
(clericală) atacă fdrte violentă pe guvernă pentru 
ștergerea lui Aumale din lista armatei. Minis
trulă de răsboiu declară, că ducele Aumale a 
fostă înaintată în contra legii, și deci nu p6te 
rămână generală. Camera votA cu 375 contra 
169 voturi încredere în guvernă și hotărî cu 
331 contra 180 voturi să se afișeze vorbirea 
ministrului de răsboiu în tdtă țâra. Joi se în
chide sesiunea.

DORPAT, 14 Iuliu. — La primirea de- 
putațiuniloră nobilimei, orașeloră, universității, 
marele principe Vladimirft comunică firma hotărîre 
a Țarului a uni câtă mai strînsă provinciile bal
tice cu imperiulă rusescă.

DIVERSE.
0 universitate pentru fete. — In 18 luniu v. după 

ame^I, în presența mai multoră prinți și prințese, a ar- 
chiepiscopului de Canterbury și a o mulțime de lume 
din tâte clasele, regina Angliei a deschisă așa numitulu 
tCollege Royal Holloway" de curendă diditO lângă 
Egham, ună orășelă între Londra și Windsor. Puțini 
suntă care să nu cunoică numele lui Holloway. Elă 
preparase nisce hapuri și o alifîă, declarând’o de infai
libilii vinclecătâre pentru o mulțime de suferințe și pe 
care a anunțat’o mulți ani prin (Jiare. Acestă inserțiă a 
costată sute de mii lire sterlinge și Holloway pote fi 
privită de intemeetoră sâu descoperitoră ală inserării 
sistematice. Elă a și culesă rode strălucite. A devenită 
mare milionară. Spre sfîrșitulă dileloră sale s’a hotărîtă 
să consacre la scopuri de bine-facere o parte din colo
sala sa avere. încă fiindă în vieță a (jhdită, aprope de 
Windsor, ună sanatorium pentru femei cu mintea slabă; 
acestă spitală l’a costată apâpe 250 mii lire sterlinge 
seu 6 250,000 franci. Elă era pătrunsă de idea, că edu

cația și instrucția feteloră nu trebue să rămână mai pre 
josă de a băețiloră și a tineriloră dela universitate și de 
aceea și-a formată planulă să întemeeze 6 universitate 
numai pentru fete, care să nu fiă mai pe josă de nicî 
o instituția de invățămentă din Anglia. Spre acestă 
scopă a întreprinsă ’ mai Jînteiu cu ună arhitectă 
timpă de mai mulți ani călătorii prin totă Europa, spre 
a studia universitățile și alte școle superidre. Intorcen- 
du-se în Anglia, Holloway a procedată imediată la 
realisarea ideei sale. Blănurile se făcură și fură apro
bate de dânsulă: s’a alesă ună comitată de bărbați in- 
fluenți pentru supravegherea lucrăriloră, ce se începură. 
Intr’aceea Holloway muri și moștenitorii săi avâu mi
siunea să continue opera, ce s’a terminată în 18 luniu 
și s’a inaugurată în numele reginei. *Royall Holoway 
College" va avea locă pentru 250 pănă la 400 studiose. 
Fiecare fată va avea ună iatacă și o cameră de lucru; 
câte șâse împreună voră avea ună salonă comună. 
Acestă edificiu colosală, lungă ca de 50 stînjeni și totă 
cam așa lată, are peste 1000 camere, o bibliotecă mi
nunată, salâne mari, o galeriă dp taM «
frumosă, cabinete chimice, fisic 
înzestrate cu totă necesarulă, 
nastică și basinuri de înotată.
versității este colosală și admirai 
bucătăria, totulă e perfectă. Che 
de ună milionă lire sterlinge s 
Disposiția, ca la acestă universit? 
dame, va întimpina la începută 
idea lui Holloway a fostă mare și 
neîntrecută.

1

Nascere defectuosă. — In du 
femeea Maria, soția locuitorului Dumit 
din comuna Colibași, județulă Dâmbovița 
născută o fată căreia îi lipsesce partea ju 
sului și gurei. Copila se nutresce cu lir 
tândă fi alăptată la peptă din causa d: 
observațiunile făcute se crede că fata vi

Nascere fecundă. — In nâptea dt 
curentă femeia Smaranda, soția locuitorului 
Lapte, din comuna Cătina, județulă Buzău, 
trei copii, dintre cari doi băeți și o fată, și ta, 
suntă în viâță. De asemenea mama loră este sănet

Ună păstorii care vorbesce 14 limbi. — ț)ia 
»Budapest«: a dată de ună păstoră de vite, care 
vorbi 14 limbi. Se numesce Paulă Buha, e din Vai 
(com. Somogy) și este de 40 ani. Are cea mai > 
aplicare a învăța limbile; de presinte scie 14 limbi și a 
învăță pe a 15-a, care este limba arabică, fiindcă vrt 
să mergă la .Jerusalimă. Ca copilă a învățată num 
la scola din sată. Mai ânteiu și-a însușită limba latina 
apoi italiană, română, sârbă, slovacă, cehă, germană 
francesă, anglesă, grâcă, evraică și ilirică. De asemeni’ 
în sciințele geografice acestă păstoră stă pe o treptă 
orice profesoră de specialitate. — Garanția rămâne p<. 
sema lui „Budapest.“

Focii pe Dunăre. — O corabie încărcată cu pe- 
troleu sosindă în Brăila din Batumă a luată focă eri 
dimineță. Focuiă a isbucnită la loculă disă Lânăria, in 
marginea portului. Vasulă era totă în flăcări și sinistrulă 
avea ună aspectă îngroditoră. S’au luată măsuri ener
gice pentru ca foculă să nu amenințe celelalte vase, 
nici partea de josă a orașului. Se dice că petroleulă 
este proprietatea d-lui Mihailă Marghilomană.

Editoră : Iacobfi Mureșiami.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Cu bărbățiă plâcă mai departe uitându-se când în drâp- 
ta când în stânga, dâr nici o casă nu să mai arăta. 
Inprejură domnea tăcere de mârte. începuse a amurgi, 
frica îlă cuprinse, sciindu-să singură în o pădure întu- 
necâsă. Descurajiată să uita împrejură, să’și găsâscă 
vr’ună locă de durmită. De-odată se opri: prin frunte 
dărise în o depărtare dre-care o flacără luminâsă. Acolo 
trebuiau der să se afle dmeni. Domolă elă totă înainta. 
Deja audi nisce voci răgușite și pocnetulă așchiiloră 
aprinse. Curând dări elă doi bărbați, cari se încăldiau 
la focă, sărindă în piciâre.

»Ei, cine-i acolo?» strigă cătră elă, unulă dintre 
bărbați.

Salvatoră par’că amuțise, stătu pe locă și nu pu
tea respunde.

»Cine-i acolo?* strigă erășl necunoscutulă și Sal- 
valoră audi desc'hitjendu-să cocoșiulă unui pistolă.

Bărbații să apropiară acum de fugară, der să 
opriră în o depărtare âre-care și fixară pe Salvatoră.

„Bare că-i vr’ună nevoiașă," audi acesta pe unulă 
dicândă cătră celălaltă; și amândoi să apropiară acum 
mai tare de elă.

„Ce cauți la o 6ră așa de țârdiă prin păduri?“ 
întrebă de astădată unulă din ei.

Salvatoră prinse puțină inimă și făcu câți-va pași 
mai ’nainte.

„Sunt ună sărmană călătoră,11 diso elă, .suntă 
silită, să facă drumulă lungă de aici pănă la Roma pe 
josă, ne avândă bani, cu ce să plătescă ună cală. M’am 
abătută din drumulă meu prin pădure, și vă voiă fi 
fârte recunoscătoră, de-mî veți da celă puțină ună sălașă 
peste nâpte.»

Be când vorbia, unulă dintre bărbați săjjuita uimită 
în fața lui Salvatoră.

»Cospetto di Bacco!“ strigă elă, dândă semne de 
cea mai mare mirare; „ești vr’ună strigoi?1

„Hei, ce dracu ai frate?* întrebă surprinsă celălaltă
„Mă jură pe toți sfinții, numai eri l’am mai vă- 

dută," continuă celă dintâiă, „dâr unde âre? Aha, în 
curtea mănăstirii din Santa Maria. Fotă dâră să’mi 
cretjă ochiloră. Ești tinărulă novice, care voia să înlo
cuiască pe Cola la vioră, și asupra căruia abatele să 
aruncă ca și ună ursă întărîtată.*

Salvatoră îngălbeni.
,Hei, de locă să nu-țl pese — șchi eu că nu ești 

D-ta celă dintâiă, care a fugită de urîtulă mănăsliriloră. 
Ber dio! Voră fi fostă și alți copii sburdalnici, cari des- 
brăcândă urâtulă vestmântă călugărescă, să aruncară 
ârăși în brațele unei vieți mai vesele. Deci, Benvennto!»

Fără grijă, ore-cum veseli, bărbații spuseră lui 
Salvatoră, că ei suntă din banda „vestitului» Daniello, 
că steteu lângă focșoră de strajă, că însu’sî căpitanulă 

cu cei lalțl tovarăși ai loră s’a oprită peste nopte sub 
nisce stânci cam la vre-o sută de pași mai afundă în 
pădure; că Salvatoră, vrea nu vrea, e prinsulă loră și 
că trebue să fiă dusă înaintea căpitanului; că, fiindă 
băiată destulă de harnică și lipsindu-i deocamdată pânea 
trebue să-și chibzuiască așa lucrurile, să’și amâne călă
toria la Roma, decă nu i să va mai întâmpla ceva, și 
să se insoțiască cu ei, că de optă (jMe fu omorîtă la 
ună atacă, făcută asupra unoră neguțători din Neapolă, 
ună cameradă ală loră, care îngrijise pănă atunci de 
ale mâncării, că de atunci nimeni nu s’a mai îngrijită 
de bucătăriă, și de 6re-ce elă, Salvatoră, venia din o 
mănăstire, s’ar aștepta, cu elă să se pricepă bine la mân
cări și beuturi.

Be când bărbații spuneu lui Salvatoră acestea, și 
pe când acesta de frică nu putea răspunde nimică, 
ajunseră la cuartierulă generală. Căpitanulă, înaltă ca 
și ună bradă, să ridică la sosirea celoră trei bărbați 
îșl aruncă ună momentă privirile aspre, pătrundătâre a- 
supra prisonierului, der îndată crețele de pe înalta sa 
frunte să perdură și veselă salută pe străină, despre a 
cărui personă, cei doi haiduci îi dădură âre-cari deslu
șiri. Observându-să, că fugarulă își venise in puteri, îi 
făcură locă la masă lângă stânci, îi dădură pâne, carne 
și ună pahară cu vină, să puseră cu elă la vorbă 
ca și cum de multă ar fi fostă tovarăși buni.



Nr. 157. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursulu la bursa da Viena Bursa de Bucuresci.
din 13 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.90
Rentă de hârtiă 5% . . 94.80 
Imprumutulfl căilortt ferate 

ungare...........................154.75
Amortisarea datoriei căi- 

iord ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de osttt ung. 
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.40
Bonuri cu cl. d6 sortare 105.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt...............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................... 100.25
împrumutul»! cu premiu

ung.....................................122,25
Losurile pentru, regularea

Tisei și Segedinului . 125.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.28 
Renta de arg. austr. . . 85 90
Renta de aurii austr. . . 118 80 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 874 —
I Act. băncel de credita ung. 285.50
Act. băncel de credită austr. 278.40 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc! .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02
Mărci 100 împ. germ. . . 62.02 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Cota oficială dela 30 Iunie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96 Va 97—

» convert. (6°/0) 87Va 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102— 102V4

„ ,, (5°/o) - 85’/, 861/4
» » urban (7°/0) . 98»/4 99—

> (6%) . 90V2 91—
> . > (5°/o) • 82— 82i/2

Banca națională a României 500 Lei 1010 1015
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

« » » Națională 210 225
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.20
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 14 Iulie st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vend 8.62
Argint românesc . . . . . . » 8.50 * 8.60
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 > 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. . . » 122. » 123.—
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Concurs!!.
FiindU vacantă unu postă de profesdră la sc61a elementară de fete 

a reuniunii femeiloră române din Sibiiu, pentru întregirea aceluia s6 es-

ocupa acestă postă au să producă urmat. documente : 
'.e boteză.

.u despre cualificațiunea cerută prin legea școlară, 
despre studiele pregătităre și despre ocupațiunea de

limba de propunere cea română, să dovedească că po- 
română în vorbire și scriere.

semenea să dovedăscă că posede perfectă limbile ma-
X.
ită despre desteritatea în lucrulă de mână și desemnă. 

lângă acestea voră posede și limba francesă vorit fi preferite. 
unea acestui post este: salară anuală de 700 fi. și cuar-

cursele adjustate în modulă arătată să se trimită pănă la 1 
c. st. n. la adresa subscrisei presidente (Sibiiu, strada mă- 

Albina.)
edința comitetului Reuniunei femeiloră române din Sibiiu, 

6 jluIîu st. n. 1886.
ia Cosma. Anastasia Toma,
preș. secret. 1—3

Concursu.
Acei descendințl legitimi de ai foștiloră grănițeri din regimenlulă ală doilea 

română de graniță din Ardeală Nr. 17 cari ar dori să capete din fondulă de sti
pendii din districtulă Năsăudă vre ună stipendiu ori ajutoră pro 1886/7 cu începu- 
tulă dela 1 Septemvre 1886. pentru ca se studieze la vre-o facultate înaltă, la aca- 
demiă, la preparandiă, la scola de cădeți etc. — ori se învețe ceva maiestriă _  se
avisăză prin acăsta, că pentru acestă scopă au să-și înainteze suplici la comisiunea 
adminislrătâre de fondurile scolastice centrali din districtulă Năsăudă pănă inclusive 
la 10 Augustă st. n. 1886.

Fie-care suplică trebue să fie provădută cu :
a) Adeverință despre originea de grănițeră;
b) carte de boteză ; 2_ 3
c) testimoniu medicală;
d) testimoniu scolastică după cum cere legea pentru a fi primită cineva la respectiva scolă 

ori măiestriă; eră suplicanții la meserii trebue să producă și contractele înche
iate cu măiestrii înaintea autorității industriali prescrise în lege;

e) testimoniu despre starea materială a părințiloră. Afară de acestea fie-care su
plicantă are să se dechiare în suplică că are ori nu are vre-ună altă stipendiu 
ori ajutoră, eră suplicanții pentru ori ce categoriă de scdle, — adecă afară de 
suplicanții pentru meserii, — au să arăte și loculă unde dorescă a studia.

Stipendiu ori ajutoră să pâte cere în aceeași suplică în modă eventuală și 
la o a doua etc. scolă ori maiestriă.

Suplicele ce nu voră întră pănă la terminulă statorită mai susă și nu voră 
fi ajustate cu tdte documentele și datele cerute în acestă concursă nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrătore de fondurile scolastice centrali din dis
trictulă: Năsăudă, 30 luniu 1886.

Președintele: Ionii Ciocanii. Secretară: loachimu Mureșianu.
V i d i:

Bistrița 3 Iulie 1886. Br. Bânffy Dezso comis, reg. și comite supremă.

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teîwștd-Aradii-Kudapesta a calei ferate orientale de statii reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealti

Trend 
omnibue

Tren 
accelerat

Trend 
omnlbus

Bucuresci

Predealu
Timiști

Brașovă

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciuneld 
Teiușfi 
Aiudti 

|Vințulii de su
Uidral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișfl 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhe 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Lailăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Not

Trend 
omnlbus

Trenîi 
omnibus

Trenîi 
de 

persdne

Tren 
accelerat

4.50 7.45
( ~ 9.32 12.50 —
( — 1.09 —

9.56 1.40
( - 10 20 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 8.01 —
( 10.39 8.21 —

11.19 __ 9.05 —
11.54 _ 9 43 _
12.12 — 10.02

10.30 —
12.56 .— 10.50 —

1.30 __ 11.29 __
1.45 __ 11.47 _
2.11 _ 11.35 _
2.55 __ 1.04 ——

a 3.17 — 1.30
3.24 r - 1.39 _
3.31 _____ 2.07
4.09 — 3.08 __
5.36 _____ 5.08 __

( 5.56 — 5 35 —
( 6.16 — — 8.00

6.37 — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 —■ — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
y 10.25 — — 3.39

10.35 — — 3.55
( 10.41 — — 4.06
? 10.51 — 10.37 —
v 12.37 — 1.45 —

2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30

( — — 10.50 —
3.00 8.50 6.06 —

; Orele de ndpte suntd cele din

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

a

Clnșiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințult! de 
Aiudtt 
Teiușft 
Grăciunelă
BlașO 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brasovft

Timișd

Trend 
î do 

persdne

Trend 
omnlbus

T

( 
(

(
(

sustt

(
(

Predealu

Bucuresci

(
(

liniile grâse.

6.47
10.37

1.44
5.33

10.01
10.26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

1.45
3.44
5.21

3.15
7.29
8.27

6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
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
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teimșfi- A radik-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușfi.

Trend Trenu Trend de Trend de Trenu
omnibus omnibus peraone persdne acceleratd omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 k5Z(0i11vK 11.12 _ 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 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 — 8.12 Berzova 5.57 'J 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 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 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Ariadft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | 'ffetiușik 12.05 — 2.24

Aradd-Timiș^ra Simeria (Piski) Fetroșeui

Trend Trend de Trend de Trend de Trend Trenu
omnlbus persdne peraâne peradne omnibuB omnlbus

Aradd 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07 1
'H’iMEÎșdra 8.42 — 10.09 Petrosenl3 — 4.04 6.39

Tisaiișdra- Arad fi JPetroșenl—Simeria (Piski)

Trend de Trend de Trend Trend Trend Trend
persdne persdne omnlbus omnibuo omnlbus de pers.

Tiuuisfira 6.02 5.00 Petroșewl 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nemeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Air-adtt — — 7.40 Sfimaerfi» 10 53 1,35 —


