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Nou abonamentu
la

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

abonamente, la care învitămfl pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă Abonamentului:
<•

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 

Ș^se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru Btoinânia și strîlinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomande 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitu 4’arulu.

Domnii ce se vorii abona din nou să bincvodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Roșu-gal b en u-ven etfi.
III.

Brașovu, 4 (16) Iuliu.
Suntu străine s£u nu colorile ce le pdrtă Ro

mânii din țările cordnei S-lui Stefanu ?
Ddcă străine suntu, cum de a fostă iertată 

folosirea loru de mai multe decenii, cbiar și sub 
regimul u absolutistu ?

Dăcă împrejurarea, că aceste colori sămănă 
cu colorile altui stătu, le p6te preface în colori 
străine atunci străinu e și stăgulu orașului Pesta 
care a fâlfâită astă vâră pe portalulu esposițiu- 
nei unguresc!, căci se compune totă din roșu- 
galbănu-venătă, străină e chiaru și tricolorul^ 
ungurescu, pentru că sâmănă ca ou cu ou cu 
tricolorulă Italiei.

Dăcă îu3ă, precum amu dovedită, roșu-gal- 
bănă-vânătu suntu vechile colori ale Transilva
niei ; dăcă intențiunea celoru ce pdrtă aceste co
lori nu a fostă și nu este alta decâtă ași mani
festa printr’ună semnă esterioră distinctivă ca- 
racterulă loră deosebită națională, atunci nu mai 
p6te fi vorba de colori străine, atunci procesele 
înscenate în diferite puncte ale Transilvaniei con
tra țăraniloru români pentru acele colori n’au 
nici ună temeiu legală, ei se dau pe față, precum 
în adevără suntă, ca nisce prigoniri dușmăndse, 
cu scopă de a suprima ori ce semnă esterioră 
de vi6ță român^scă în acestă stată.

Sub „părintdscă“ ocârmuire tiszaistă sun- 
temu obicinuiți a ved£ declarându-se ex officio 
ca „străină14 și „periculosă statului14 totă ce nu 
pdrtă eticheta specifică maghiară. Șovinismulu 
acestei epoce e fără margini așa că vrendă ală 
eternisa amu trebui să săpămă în pdtră urmă- 
tdrele versuri:

0 de-ai pută tu lume, ală tău semță a ți-lă perde, 
Să te prefaci îndată în roșu, albă și verde!
Ordonanța ministrului de interne vorbesce 

de „însemne străine41; dr organele d-lui Tisza de 
prin comitate facă vânătdre în contra pantliceloră 
și a breneloră biețiloră ficiorași români. Nimică 
nu pdte caracterisa mai multă ca acdsta șovinis- 
mulă ce domnesce adi la noi în țdră și căruia 
nu-i trebue decâtă ună „et cetera11 spre a ajunge 
până și la confiscarea opinciloră românesc!.

Ordonanța d-lui Tisza și-o interpretdză fiecare 
fișpană și solgăbirău după cum îi place și ddcă 
vr’o fdiă maghiară din Clușiu descopere vr’o 
„trădare11 la vr’ună maială românescă, să facă 
„cercetări rigurdse11 și tribunalele cedându pre- 
siunei șoviniste și fără de a mai face deosebire 
între stăgu, fundă, breu, cătrință său opincă, 

condamnă pe bieții dmeni la aspre pedepse, 6r 
guvernulu tace și lasă lucrurile să mărgă.

Cumcă acdstă prigonire e îndreptată anume 
contra Româniloră se vede și din împrejurarea, 
că Sașiloră nu li se intentăză asemeni procese, 
cu t6te că și ei se folosescă de colorile loră na
ționale vânătă-roșu.

Crede 6re d-lă Tisza, că printr’o asemenea 
campaniă înscenată contra breneloră românesci, 
printr’o tractare atâtă de arbitrară și nedrăptă 
se pdte întări autoritatea guvernului? Crede elă 
că acăsta e calea spre a câștiga respectă și sim
patii statului?

Ca să-i dovedimă câtă de multă să înșdlâ 
credendă așa ceva îi vomă atrage atențiunea nu
mai asupra unei singure împrejurări.

ț)eci de ani țăranii noștri români au pur
tată tricolorulu ardelenescă, ca ală loră proprii 
cu consciința că acesta îi lăgâ și mai multă de 
țăra în care trăiescă și muncescă.

Ei erau pănă acuma de firma convingere, 
că vrendă a onora la anumite ocasiuni persdnele 
ce representă autoritatea statului, nu puteau face 
acăsta mai bine și mai solemnelă, decâtă îmbră- 
cându-se în vestmintele loră de sărbătdre, împo- 
dobindu-se cu colorile loră îndatinate și întîmpi- 
nându-i cu stdgulă roșu-galbănă-vânătă.

Acum li-se spune țăraniloră noștri, că ce 
au făcută din tdtă inima și cu bună credință e 
rău și străină lucru și li se dictăză pedepse. Să 
întăresce 6re prin acâsta respectulă loră cătră au
toritatea statului?

PactultL austro-ungarii.
In Radkersburg ținu deputatulă austriacă 

Dr. Iuliu de Derschatta o vorbire asupra viitd- 
reloru tractări privitdre la pactulă dintre Austria 
și Ungaria:

Numitulă deputată accentuă contrastulă ce zace în 
aceea, că s’au creată două jumătăți egală îndreptățite, 
care au însă îndatoriri deosebite. Mai vină apoi refe
rințele particulare din statele de dincoce. care suntă în- 
tr’o posițiune nefavorabilă față' cu Ungaria. Dăcă e vorba 
de o îmbunătățire, trebue să se ia în vedere și consecința, 
adecă umiunea personală. Nu noi, ci Ungurii au să se 
temă în privința economică, de acăstă uniune personală, 
împărțirea armatei în casulă uniunei personale ar împo
văra pe Ungaria cu 14 procente din cheltuelile totale. 
Nici ună paclă n’ar pute fi introdusă pentru Austria sub 
împrejurări mai favorabile ca celă actuală. Esporlulă 
din Ungaria a scăzută cu 47.79 procente. Ungaria este 
prin urmare avisală la 6re cari concesiuni, precum vămile 
agrare, ca condițiune de viăță. Oratorulă încheia espri- 
mându’șl părerea de rău, că sub stăua acestui guvernă 
și a acestei majorități vine în tractare pactulă.

S’a primită apoi unanimă o resoluțiune, ca Austria 
să nu se împovăreze și mai multă ca pănă acum, nea- 
vândă nici ună temeiu d'a se spăria de uniunea perso
nală, deorece prin acăsta interesele materiale ale Austriei 
ară câștiga, pe când Ungaria ară simți mai multă desa- 
vantagiele ei.

In adunare? poporală din Krems, unde a 
vorbită deputatulă Steinwender, s’a primitu ur- 
mătdrea resoluțiune:

Așteptămă dela toți deputății germani să apere po- 
porulă de o nouă împovărare și interesele germane la 
viitorulă paclă cu Ungaria. Deputății să intervină pentru 
independența legislatorică a poporului nostru, ținendă 
strînșă la unitatea de stată a patriei Austria. Ceremu 
scutulă statului contra decădinței economiei, industriei și 
comerciului. Suntemă tare convinși, că acăstă bunăstare 
precum și alianța militară a celoră doi împărați germani 
va fi garantată pentru durată numai printr’o unire na
țională-economică a Austriei cu Germania.3

Espulsarea ducelui d’Aumale.
Ștergerea ducelui d’Aumale din lista armatei fran

ceze I’a făcută pe acesta să adreseze președintelui repu-

blicei o scrisOre, în care arată că se lovesce prin acăstă 
măsură în constituțiunea armatei, fără să se țină sămă 
de titlurile de dreptă câștigate în răsboiu. Scrisărea o 
încheiă ducele d’Aumale declarândă că, deși se șterge 
din lista armatei, elă rămâne cu y •’ '
Enrică de Orleans*. Acestă p' 
dovică Filipă i-a atrasă espuls- 
tjilele acestea.

Ducele d’Aumale între to‘ 
celă mai meritată. In Algeria \ 
boinicl, elă e cuceritorulă Smalei 
el-Kader, trece de decanulă staU, 
prin, urmare oricine îșî păte închip- 
cuprinsă ștergerea lui din lista arm., 
e membrulă unei foste familii domnii

Aceste măsuri radicale ce le ia 'gu 
cu republicanii radicali nu potă fi nici 
de dinastiele europene. Suntă esemple 
dice, cele ce le dă republica francesă. At- 
pretendenții espulsați potă unelti multă ma 
din țăra loră, acăsta a arătat’o esperiența 
tele de Artois, mai târdiu rege Garolă X, ala 
pe monarchii europeni în contra patriei ce-lă 
pănă ce s’a pusă în mișcare contra Franciei coilițiuneț 
europenă. La acăsta nu s’au gândită cei din Parișt 
când au votată legea de espulsare.

„N. fr. Presse< tjice că contele de Parisă prin 
nifestulă său și ducele de Aumale prin scrisbrea 
justificată măsura de espulsare, dândă a se înțelc 
ei, ca pretendențl ai tronului francesă, suntă gata î 
mentulă potrivită a provoca chiar răsboiă civilă p 
ajungerea scopului loră. Nu’i vorbă, prin legea ck 
pulsare se înlătură momentană pericolulă, dăr nu și pen 
tru viitoră. In totă casulă numita foiă găsesce rea at; 
procederea republicaniloră , câtă și a pretendențiloră, 
cari mai multă au contribuită a convinge pe cei dintei- 
că bună e măsura, de altmintrelea greșită ce o iau 
apărarea republicei.

Memoriulu bosniaco-erțegovineanii.
Fostulă Metropolită alu Bosniei și Erțego- 

vinei Sava Cosanoviciu, fostulă archimandrită Vasa 
Pelagiciu și voivodulă Peko, Pavlovici au adre
sată representanțiloră poporului ș’ai opiniunei 
publice unu memoriu în contra administrațiunei 
Austro-Ungariei în Bosnia și Herțegovina. Me
moriulu începe cu tratatulă dela Berlină, care a 
dată pe mâna Austriei acestea 2 provincii, deși 
puterile au sciută fdrte bine, câtă de multă po- 
pdrele acestei provincii ureau pe Austria.

Memoriulă (Jice, că Austria nu e capabilă de a or- 
ganisa și civilisa ună poporă. Armata de ocupațiune 
îndată ce a trecută în aceste provincii a adusă disordi- 
nea, devastațiunea și carnagiulă. Poporulă sa opusă cu 
armele acestei ocupațiunl, der Austria a învinsă și în 
loculă Turciloră barbari s’au stabilită ianicerii creștini, 
cari au întrecută pe basibuzucii turci.

Diplomația ar fi trebuită să retragă armata de ocu
pațiune, să lase pe poporă a se organisa elă însuși sub 
controlulă unei comisiuni internaționale europene. Vec- 
sațiunile administratoriloră ocupațiunei vădescă asta-^i, 
starea năstră economică a dată înapoi, nouăzeci și patru 
la sută din poporațiune pieră din di în di. Nivelulă 
intelectuală este același ca și sub Turci. Totă astfelă 
e și cu libertatea. Aglomerațiunea iesuițiloră, a spioni- 
loră, a gendarmiloră și a temniceriloră nu e și nu păte 
să fiă o garanțiă pentru prosperitatea, libertatea și pro- 
gresulă unui poporă. Calea ferată țMostar-Tuzla-Seraie- 
vo are scopă strategică și esploatatoră, cu ajutorulă că
reia bogatele mine ale acestei provincii se voră transfor
ma în palate la Peșta și la Viena.

In Bosnia și Herțegovina din anulă 50 n’a mai 
fostă nici o condamnațiune la mărte, nici execuțiune, 
nici curte marțială și nici eșafodă. Austria însă ne face 
să prosperămă, să ne liberămă și să ne civilisămă prin 
aceste mijloce. Ea îșî plătesce călăii aduși din țăra ei 
de cinci oii mai multă decâtă pe ună profesoră de șcălă. 
Numerosele cete de revoltați, ce cutrieră țăra luptândă 
contra upăsătoriloră, nu suntă bande de hoți, cum îi 
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numesce Austria și pressa ei, ci ămeni, cari se bată 
pentru libertate în contra tirăniei, pentru justiția în 
contra injustiției și a calomniei, pentru onărea națională 
în contra aroganței și netoleranței, pentru proprietatea 
câștigată prin sudorea frunții în contra lăcomiei și ne- 
sațiului ocupatoriloră și esploatatoriloră.

Sub Turc* nu se plătiau cauțiuni de 4*are, ni mică 
nu era snpusă timbrului, nu esista monopolă pe sare și 
tutunO, — astădi se facă t6te acestea. Numai în anulă 
1883 timbrele au adusă bugetului ună milionă 200,000 
florenl, er regia monopolului sării și tutunului a vărsată 
în bugetă în 1882, după chiară mărturisirea ministrului 
Kallay, șese milione florenî. Austria ni-a oprită 16te 
imaginele eroiloră noștri, pe când Turcii au oprit’o 
numai pe a lui Miloș Obilicî, care înainta de 1389 
omorîse pe sultanulă Murath. Totă așa ne sunlă oprite 
cărțile și (parele, care tractăză istoria nostră. Chiar is
toria ce a scris’o despre noi ministrulă Kallay încă ni 
s’a oprită. Aceste lapte dovedescă ondrea Austriei și 
libertatea Bosniei.

Bosnia si Herțegovina suntă deschise tuturoră în- 
-v iesuițiloră, spioniloră și esploa- 

iseloră intelectuale, carî aducă 
i, suntă închise. Sub Turcî nu 

Î00 de gendarmi și 5—6 mii sol- 
flă 1900 de gendarmi, plus ună 

28 mii soldați în garnisonă.
era multă mai liberă sub Turci de- 

jOinuna și profesorii de scălă o con- 
ărțile dela scumpa ndstră soră Ser- 

conveneau mai multă; astăzi cărțile 
x, unde dmenl, cari n’au nici o ideeă 

,dle poporului nostru, carî n’au nicî o no- 
pedagogia modernă, le scriu și le corigă. 
se tolereză ună profesoră, care șl-a făcută 

.’bia său Muntenegru. Nu se tolereză de 
:hiar Serbii din Ungaria, dăcă îi bagă de 
lucrăză serbesce. închisorile acum suntă 

pline decâtă în timpulă Turciloră.
M<-.x-guvemamentulă li s’a oprită comuneloră, pe 

când sub Turci să bucurau de ele. Adi, când ceremă 
Jemisionarea vre-unui funcționară, care abuseză de pu- 

’e și care e nedemnă de funcțiunea ce ocupă, ni-se 
«unde, că nu suntemă competenți în asemenea lu- 
' (Va urma.)

SOIRILE DILEL
Cetimă într’ună diară ungurescă din Clusiu : »Cu 

ubscrierea archiducelui Albrecht s’au publicată și în 
îba maghiară apelulă de a contribui pentru monu

mentală lui Radetzky. Noi n'avemă causă de a contribui 
lentru monumentulă lui Radetzky. Abstrăgendă dela 

‘e multe împrejurări momentuose, Radetzky n’a fostă 
așă maghiară, și noi avemă destui eroi, cari ar fi 

.ai vrednici de pia aducere aminte a nației, decâtă elă. 
Pentru monumentulă lui Radetzky singură austriacii au 
causă de a colecta. Ei facă bine, dăcă cinstescă pe 
nisce eroi așa de rari de ai loră.j Procederea aceea însă, 
cu jcare s’a pornită colectarea, cercurile acelea, din 
partea cărora s’a primită colecta cu plăcere și acea deo
sebită apostrofare 'a «spiritului tradițională' ne ofere 
destulă causă, ca tocmai acum să ne păstrămă o ati
tudine reservată față de întrăga procedere».

îndată după publicarea apelului pentru ridicarea 
monumentului lui Radetzky s’au subscrisă în Viena 
40,000 fi.

—x—
piarulă ungurescă „Szăkely Nemzet« scrie, că deși 

lui Maiescu nu i-a succesă să ducă la Bucuresci pe in
dustriașii săcui din Sepsi-St.-Georgiu, atâtă însă este 
faptă, că astădi nu se află în acestă orașă nici măcară 
o singură calfă de făurăriă. După răsboiulă ruso-turcă 
se aflau în acestă orașă mai multe calfe de rotăriă de
câtă în totă Săcuimea, și cu tdte aceslea astăcjl abia 
trei se mai află în Iotă orașulă. Că unde s’au dusă 
ceilalți și ce s’a alesă cu ei, nu se scie, der este fărte 
probabilă — dice numitulă diară — că au trecută în 
România și acolo, mărindu-li-se plata cu câțiva franci, 
inbogățescă industria , valahă. “ Fiindcă nu se pole îm- 
pedeca acestă emigrare nici într’ună ehipă și fiindcă 
prin emigrarea loră perde nu numai industria, — dăr și 
miliția patriei, căci mulțl din ei suntă obligați la servi- 
ciulă militară, ,Sz. N.« recomandă casulă spre deose
bită atențiune guvernului, și-lă sfătuesce se îngrijăscă 
mai vîrtosă de păzirea graniț.eloră, căci mulțl trecă fără 
pașaportă.

—x—
Ni se scrie din Rebrișiâra, de lângă Năsăudă: Jn 

anulă acesta timpulă a fostă forte nefavorabilă pentru 
economii noștri; la începutulă primăverei a stagi&tă 
economia câmpului din causa unei secete mari, după 
aceea a stagnată din causa ploiloră continue, în urma 
cărora comunele din jurulă acesta au suferită pagube 
mari prin două inundări: una înainte și alta după Rosale. 
Văile dela munți cu răpediune înfricoșată se aruncau 
asupra nostră, nimicindă totă ce le sta în calei Mulțime 
de porci și: vite cornute s’au înecată, podurile drumuri- 
loră s’au sfărmată, ogorăle ămeniloră s’au surpață. Ne
numărate șuri, grajduri și case au fostă cutropite, mai 
multe grădini au fostă nimicite ; bolovani și petrii gro
zave s’au rostogolită asupra satului, au acoperită gră
dinile și sămănăturile ămeniloră. Străinii călători, vă- 
dendă ceste petrii mari, se miră și se uimescă, cum și 
cu ce putere au putută să vină ele aci. Prin acăsta 
suferințele poporului au crescută forte multă. — Las’ 
că’lă voră mai ,mângăia“ esecutorii!

—x—
Din Câmpia ni se comunică, că secerișulă pe acolo 

s’a începută; s’a începută la »domnl« der nu și la po- 
poră, căci poporulă avendă să muncăscă pe sâma dom- 
niloră, holdele lui au rămasă îndărătă. Afară de aceea 
o grindină complită a nimicită sămănăturile, dintre cari ale 
bietului poporă fiindă și așa întârziate și slăbuțe, au 
fost mai cu tolulă nimicite, așa câtă de astădată voră tre
bui pote să fiă cosite și nu secerate. Ierburile suntă 
frumăse, der din causa mulțimei ploiloră puțină speranță 
este de fenă și încă de fenă bună.

—x—
Ună cjliară maghiară din Clușiu se teme rău de 

germanisare. «La noi — Qice respectivulă diară — nu 
numai armata și evreii, dăr chiar și neguțătorii, ba chiar 
și Maghiarii suntă propagatorii germanisărei. S'au înda
tinată neguțătorii noștri a scăpa cu aceea, că trebue să 
corespondeze nemțesce, căci acesta este limba comerciu- 
lui și în acăstă limbă trebue să ’șl părte socotelile, căci 
în străinătate nu se potă înțelege în altă limbă. Acesta 
însă nu e așa. Limba germană este numai pentru Aus

tria și Germania. In altă locă este limba francesă, en- 
glesă, italiană ș. a. Pentru ce scrie dără Maghiarulă 
nemțesce și la Parisă ? Limba germană tocmai așa de 
puțină o cunoscă și o vorbescă în Parisă și peste totă 
în Francia, Italia, Anglia, Spania, ca și limba maghiară». 
— Vorbă să fiă !

—x—
Alergările de cai ale regimentului 2 de husari se 

voră face Duminecă în 18 Iuliu n. pe livadea Stupiniloră, 
lângă biserică, ori cum ar fi vremea, la. 3 ăre după 
amădi. Publiculă e rugată, pentru a evita nenorociri, 
a nu lua nici unu câne cu sine și a nu trece în arena 
de alergare.

—x—
Intre elevii esterni dela scdla de poduri și șosele 

din Parisă, cărora li s’a acordată diploma de aptitu
dine pentru esercitarea profesiunei de ingineri, se află și 
trei Români: Baiulescu din Brașovă, Șerbănescu și Ni- 
colan din România.

—x—
In raportulă polițienescă din Pesta pe luna Iuniu 

cetimă între altele, că sub supravegherea polițienescă au 
stată 591 prostituate și s’au comisă 1.5 sinucideri.

—x—
Tribunalulă din Cinci-Biserici a condamnată la P/a 

ană carceră și la 3 ani perderea oficiului pe preotulă 
română George Dincea din CiuchicI, care, precum anun- 
țaserămăla timpulă său, închisese pe soția sa într’o cameră, 
lăsând’o să flămânZăscă, precum dică Ungurii. Ună co
respondentă ală nostiu ne comunicase atunci, că soția 
lui era nebună și o ținea închisă ca să nu cutriere 
câmpurile, precum adeseori făcuse. Cum a ajunsă tri
bunalulă la resulfatulă, că numitulă preotă e vinovată, 
nu scimă.

—x—
Din județulă Putna, în Moldova, s’au vândută pen

tru Ungaria 5000 de vase cu vină, spune «Telegrafulă».
—x—

In Triestă se ivescă mereu cașuri de coleră, chiar 
și între soldați. S’au luată măsuri, ca oștirea să fiă 
încvartirată în localitățile dimprejură.

—x—
„Epoca“ scrie: »Se dice, că guvernulă nostru a 

primită propuneri din partea unei companii engleze, care 
cere a i se acorda dreptulă d’a înființa o societate ro
mână prin acțiuni emise în țeră, pentru navigațiunea 
pe Dunăre.»

—x —
Casa Axelrad & Schiller din Iași, care există de 

49 de ani pe acea piață, a începută a liquida afacerile 
sale. S’au declarată în stare de falimentă comercianții 
Osias ScJiein din Galați și Moise Weissmann din Iași. Co
mercianta de coloniale Dina Blumenfeld din Huși a în
cetată plățile cu ună pasivă de 40,000 lei. Din IIuși 
se comunică declararea în stare de falimentă a comer
ciantului Iancu Hirschhorn, acum dispărută. După ce
rerea d-lui Wilhelm Hegenscheidt, tribunalulă Dolju a 
declarată în stare de falimentă pe comerciantulă Iler- 
man Fleischmann din Craiova. — Poftimă nighistorl 
cinstiți!

—x—
Intre România și Francia s’au începută negociărl 

pentru încheierea unei convențiunl comerciale definitive.

FOILETONU.

Per aspera ad as t r a.
.(Novelă istorică, din viâța artiștiloru.) 

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

Căpitannlă dădu în galeriă poruncile cuvenite, cum 
să se părte fiecare în acăstă împrejurare. Salvatoră fu 
alesă, să rămână de pază în galeriă, alțl trei fură aleși 
să împedece orice sgomotă, ce s’ar nasce în odaia de 
durmită a femeiloră, în care intrau mai ânteiu, și de se 
va deștepta vre-una din ele din somnă, să o facă în 
orice chipă să tacă. Căpitanulă însuși voia să se arunce 
apoi cu doi din cei mai îndemânatici camarazi după pradă 
în odaia, în care durmia marchisulă.

Impingendă lină ușa, ce ducea în odaia femeiloră, 
o aflară închisă, seu, ceea ce era mai de creZută, zăvo
rită pe dinăuntru. Dăr sciau ei să s’ajute. In partea de 
deasupra a ușii să aflau două ferestrii mici; căpitanulă 
scăse cu grijă o cutioră din sînă, luă din ea o crustă 
de cără, o așeZă pe ferestruia din stânga, lipindu-o bine 
pe tătă suprafața geamului, mai ascultă odată, de e li
niște în odaiă și apăsa cu putere apoi geamulă. Sgo- 
motulă produsă abia se auZ’i, numai câteva tăbliciore de 
sticlă căZură zîngănindă pe podinl, der âră.șl se tăcu li
niște, tabliciorele mai mari de sticlă, ce rămăseseră li
pite de cără, le scăseră cu multă ușurință din odaiă. 
Spărtura făcută era destulă de mare, ca să încapă ună 
brață, căpitanulă îșl vîrî mâna prin ea, dădu, după cum 
presupusese, de zăvoră, îlă trase și deschise ușoră ușa.

Toți hoții intrară acum în întunecăsa odaiă, nu
mai Salvatoră rămase după ordinulu căpitanului în ga
leriă. Elă privea cu ărecare surprindere la ce făceau 
soții săi; acum văZendu-se singură, se uita prin preju- 
rulă său. De odată bălaia lună, care se înălța pe bolta 
ceriului, îșl arunca privirile în galeriă, răspândindă rade 
luminose pe Zidulă castelului. Fără voiă Salvatoră ur- 
meză cu privirile-i curiose argintia raZă a lunei. Dăr, 
ca și înțăpată de ună ghimpe, să trage îndărătă. Hă 
înșâlă ore ochii săi; să află într’adevără în galeria dela 
Rovedo, nu se află, părăsită de puterile sale, în pădurea 
unde îi apăruse buna Zină, care-i dădu mângăiăsa bău
tură? Să întorsese ea erăși Ia elă — căci ea se afla 
înaintea ochiloră săi, în tătă frumseța sa, cu tote gra
țiile sale, cari îlă fermecaseră pe elă. Sudorile îi eșiră 
în mici mărgăritare pe fruntea sa, elă ameți, curendă 
însă gândurile i se limpediră; ea era, fără îndoială, der 
era.... numai într’ună tablou. Elă să apropiă, o cadră 
frumdsă, der încă neisprăvită, ce era acățată de ună cuiu 
în părete, o înfățișa pe ea într’ună costumă de venătdre, 
care-o prindea de totă bine. Iute scose elă cartea sa 
de rugăciuni, să vedă decă miculă său portretă lucrată 
numai din memoriă are vre-o asemănare cu acelă ta
blou, lucrată cu îngrijire. Liniă de liniă asămenâ elă, 
și să bucura, văZândă, că și cele mai fine trăsuri ale 
feții le reprodusese cu esactitate. Numai părulă părea 
în tablou ceva mai vioiu. Salvatoră tocmai voia să în- 
plinâscă cu creionulă acăstă mică lipsă din miculă său 
desemnă, când deodată se audi în odaiă deschisă ună 
strigătă. Îndată după acăsta se auZi larmă și ună ames 

tecă de voci înădușite, și în acelă momentă o femeiă 
îmbrăcată într’ună vestmentă albă de nopte, obosită, 
smulgendu se din mânile a doi tâlhari, se aruncă în 
galeriă.

Spăriată Salvatoră se deșteptă din visurile sale, să 
trase îndărătă cu grăză, când în palida, desperata față 
a femeii recunoscu — o rocunoscu pe ea. Sângele fer- 
bea cu clocote în vinele sale -și dândă ascultare unei 
voci interiore se aruncă asupra gâdiloră; turbarea îi dădu 
puteri supranaturale, cu câteva lovituri puternice trânti 
la pămentă, spre marea loră mirare, pe soții săi. După 
câte-va momente elă sprijinea cu brațele’i puternice pe 
tremurălărea signoră. In acelă momentă se auZ'i o puș- 
cătură, apoi încă una, îndată după acăsta ușa din stânga 
a galeriei e spartă, servitorii deșteptați din somnă nă- 
vălescă prin ea armați cu lănci, să face sgomotă, o în
curcătură mare, dăr acesta ținu numai câteva minute, 
căci, înainte de a prinde bine de veste toți locuitorii 
castelului, galeria se golise și numai prin grădină să 
mai vedeau fugindă umbre întunecâse. Mirarea loră fu 
și mai mare, când găsiră pe fiica marchisului în brațele 
unui tir.ără, care, fără îndoială, trebuia să fiă din banda 
hoțiloră.

»La dracul" strigă bătrânulă marchisă, care sta 
totă în ușă, «der ăsta ce-o mai fi așteptândă pe aicl?“

Intr’aceea juna signoră îșl venise în simțiri și se 
dase ună pasă mai îndărătă. Salvatoră, cuprinsă de 
groză, nu putea scote o vorbă din gură, învălmășită ri
dică cartea de rugăciuni, care-i căZuse din mâni, în 
urmă îi veni și graiulă, și îșl istorisi liberă greua sorte
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Fructele maghiarisârii.
„Ellenzdk11 ocupândn-se de vorbirea conte

lui Bethlen, ținută în adunarea comitatensă din 
Sibiiu, care 4’ce elfi arată urmele rfcsboiului de 
20 de ani ale constituțiunii, vorbesce și de ra
porturile naționalitățiloră din ArdealCi, (Jicândiî:

La acesta se adauge acea sălbătăcire a moravu- 
riloră, care face să se cunoscă stările naționale. Fie
care mică incidență face să isbucnâscă în spirite ună 
nou isvoră de ură. De ani noi nu căutămă condițiu- 
nile unei convențuirl paclnice, ci mijldcele nimicirei re
ciproce. Băiatulă de șâse ani sasă cere dela părinții 
săi 5 cr. pentru o panclică vânătă-roșu, pentru ca s’o 
ascundă sub cămașe pe inimă; tenărulă română recru
tată imânâză comandei o petițiune, ca să nu-lă întrebu 
ințâză Ia honvedt, ci la trupele de liniă, fiindă că vrea 
să servăscă sub slegulă negru galbenă, argatulă valahă, 
care nu scie scrie, dela proprietarulă maghiară plătesce 
din simbria sa anuală de 60 fi. pe fiecare ană 5 fi. pen
tru reuniunea de cultură română — domnulă său, care 
posede 1000 de jugere, plătesce Iotă atâta reuniunei de 
»culturău maghiare. Intr’ună orașă săsescă amă audită 
mai alaltăerl următorul ă dialogă între ună^funcționară 
maghiară și între o fată dela cofetăria : „Nu scii ungu- 
resce, domniș6ră?“ — ,Sciu, dăr nu vorbescă.“ — 
»Pentru ce ?“ — 'Din principiu/ respunse fata. La 
târgurile din Clușiu, Turda, Mureșă-Oșorheiu au obser
vată mulțl, că aceiași țărani și țărance români, cari mai 
nainte vorbeu unguresce, acum nu înțelegă unguresce/

Multă ne tememu, că se voră valahisa și 
„Kulturegyleturile“ cu cei dela „Ellenzek“ cu 
totu.

Budatelecu, 5 Iuliu.
(Costzimzilu naționalii). Onorate Domnule Redactoră I 

Contândă la ospilala-Vă bunăvoință, Vă rogă a da locă 
în prețuita «Gazetă* următoreloră reflecsiunl: De cătva 
timpă incâee s’a deșteptată în inimele dameloră române 
ună zelă nobilă și lăudabilă, de a se îmbrăca la ocasiunl 
anumite și binevenite, cu deosebire la petreceri, baluri, 
în iubitulă și atrăgătorulă nostru costumă națională-ro- 
mânescă. Zelulă acesta nobilă nu pote să ni-lă con
damne decâtă numai urgisitorii, decă elă se întrebuințeză 
așa, încâtă să nu servăscă spre ruinarea nostră mate
rială. Dâră îndată ce trece peste barieră, avemă drep- 
tulă a ne plânge în contra lui, deorece scopulă nostru în pur
tarea costumului, după părerea mea, e duplu: primul e, ca să 
ne îmbrăcămă în portulă propriu moștenită din vechime, 
după cum se cuvine strănepoțiloră, ce voiescă să aibă pre- 
tensiunea de a fi demni următori, conservatori fideli și în 
totă integritatea ai modului de îmbrăcare, ai moravuri- 
loră și datineloră străbune. Ală doilea e, ca, pe lângă 
o îmbrăcăminte frumosă și durălăre, se prelucrămă ma
teria trebuinciăsă pentru costumă noi înse-ne și să nu a- 
runcămă banii ca în vântă pentru obiecte și arlicli de 
artă străină, cari pe lângă aceea că suntă costisitori, mai 
au încă și scăderea, că suntă cu multă mai puțină du
rabili.

S’a născută însă între damele ndstre române deja 
râua datină, de a’și comanda gata costumele. La acesta 
a’șl avă de a face o modestă observare. Observarea a- 
căsla purcede din o inimă sinceră, și credo, că nimenea 
nu ’mi va împutâ, pentru că o am făcută. Comandarea 

acâsta a costumeloră nu e corăspunțjătâre din trei puncte 
de vedere: întâiu nu e de imitată, pentru că dreși cum 
dovedesce o nesciință, neabililate în arta de a le pre
găti, de a le țese. Din alo doilea punctă de vedere con
siderată, nu e de primită din causă, că cumpărarea onoră 
astfelă de costume costă o sumă nu neînsemnată de 
bani și cu tote acestea nu suntă în conformitate cu por- 
tulO Româneloră din respectivulă ținută și, pe lângă 
aceea, nu-să așa de durabile, ca cele făcute de mâna 
propriă. Ală treilea, comandarea costumeloră gata nu e 
recomandabilă, pentru că servesce de esemplu rău țere- 
neloră, încâtă acestea se nisuescă ca să facă și ele ore- 
care lucsă cu vestminte.

Ori doră comandarea acesta o facă damele năstre 
din motivulă acela, că le e rușine a se pune la răsboiu 
și a țese? Der, decă nu se sfiescă a se mărturisi în 
lumea mare ca strănepăte ale vecheloră Romane, de ce 
să se sfiâscă a țese, de ce să se rușineze a imita esem- 
plulă străbuneloră, cari încă țeseau și cu tot.e acestea, 
ce felă de femei erau mai considerate și mai cu auto
ritate decâtă ele? Să imitămă dăr esemplulă loră; să 
lăpădămă costumele pregătite de mâni străine, și se ni 
le facemă noi înse-ne, căci numai atunci vomă simți o 
mulțămire adeverată internă. Primiți, ș. c. 1.

Maria S. Dănilă.

Mulțămitâ publică.
Subscrisulă îșl ține de cea mai plăcută datorință 

a esprima adânca sa recunoștință și mulțămită tuturoră 
aceloră domni, cari ne onorară cu presența la esame- 
nulă de vâră ținută cu elevii dela scăla nâstră din Re- 
ghină la 30 luniu s. n. a. c. și în specie onorabileloră 
dame, care pre lângă onorca ce ne-au făcută, luândă 
parte la esamene și atrăgendă prin acâsta și pre altă 
publică, atâtă din locă, câtă și din jură, au binevoită— 
precum în toți anii așa și acum — a dona și bani spre 
a se împărți ca premii aceloră elevi, cari se voră fi 
destinsă prin diligință și moralitate, și anume : onorabila 
domnă Carolina de Orbonașiu, născută Marinoviciu, a 
dăruită 2 taleri imperiali, er onorabila domnă Helena 
Barbă, născută Grecu, 2 (I. 50 cr. v. a. Primâscă der 
toți onorații participanțl și cu deosebire marinimosele 
donătore cea mai profundă și căldurosă a mea mulță
mită pentru interesulă viu arătată față cu școla și ofer
tele aduse întru încuragiarea tinerime! și promovarea 
învățământului.

Reghin ă, 5 Iuliu 1886.
Georgiu Maiorii, 

învăț, prim.

Ultime scirl.
O depeșă adresată din Berlină. cătră „Journal 

des Ddbats“ spune că Rusia, în țața atitudinei 
reservate a puteriloră, ar renunța să mai dea 
urmare reclamațiuniloru sale contra principelui 
Alecsandru.

—0—
Venirea probabilă a lordului Salisbury la 

putere produce temerea unei încordări a rapor- 
turiloră dintre Englitera și Rusia. „Times“ sfâ- 
tuesce pe Englitera să denunțe tratatulă dela 
Berlină, pentru a da principelui Alexandru tdtă 
libertatea de acțiune.

—0—
Unu decretă ministerialii ordonă espulsarea 

ducelui d’Aumale. Espulsarea ducilorîî de Char- 
tres e considerată ca sigură.

’sCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

PESTA, 16 Iuliu. — „Lloyd41 anunță din 
Isclil, că în loculu comandantului de corpii Edels- 
neim Gyulay e destinații generalulu conte Pe- 
jacsevich ca comandanții ală corpului de Buda
pesta.

PARIStJ, 16 Iuliu. — In senatu Chesne- 
long aduce pe tapetă afacerea Aumale. Ministrulii 
de răsboiu apără procederea guvernului. Sena- 
torulu Zareinty, (?) care numesce pe ministrulii 
de răsboiu lașă, e provocatu de acesta la duelii. 
In urmă senatulu votăză cu 157 contra 78 vo
turi încredere guvernului. Sesiunea parlamentului 
s’a închișii.

DIVERSE.
Lista civilă a domnitoriloru Europei. — Pentru sus

ținerea domnitorilor^, populațiunea între-* a "uropei 
plătesce pe ană suma de 90 milic ***
ca toți are Țarulă Rusiei, și anu.1 
ană, adecă 2 milione pe lună. D 
nulă Turciei cu 17 miliăne pe ană. 
vine Maiestatea Sa monarchulă aus 
Austria și Ungaria împreună capătă p 
Apoi: regele Italiei cu 8 milione și jui 
gliei cu 5 milione și 800 mii, totă 
Prusiei, regele Spaniei are pe ană 3 
ală Bavariei 3 milione 100 mii, ală ' 
300 mii, ală Belgiei 2 milione 100 mi.,» 
ună milionă 900 mii, ală Sacsoniei unu 
mii, ală Danimarcei ună milionă 200 mii, ală 
bergei ună milionă, regele Țăriloră de josă 800 mii. 
marele archiduce de Baden 700 mii, regele Greciei 650 
mii, regele României 620 mii fl. președintele republicei 
franceze 600 mii fl., regele Serbiei 450 mii fl., princi
pele Bulgariei 300 și principele Muntenegrului are 60,0C( 
fl. pe ană.

* * *
Monstru. — Fata Anița, în etate de 19 ani, fica 

locuitorului Ionă G. Doboșă din comuna RăchitenI, jude- 
țulă Romană, în Moldova, în 4lua de 26 Iunie, a năs
cută ună monstru mortă de secsă femenină, avândă r 
pulă unei brâște, lipsindă fruntea ochii, mânile dasi 
unde vine fruntea, nasulă mare și lată, urechile mici 
rotunde, țesta capului e învălită numai cu o peliță 
unită cu gâtulă formândă ună singură corpă, avânot 
pâră pe totă corpulă; de la umere în josă corpulă e 
ca și ală omului.

** *
0 definițiune. — Iată, după Fontenelle, definițiunea 

unei frumâse femei:
„Paradisulă ochiloră, infernulă sufletului și purga- 

toriulă pungei.*

SfW* Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei1,1 se pota cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobiî Muresianu.
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din timpulă din urmă. Toți îlă ascultară cu luare a- 
minte și, după ce isprăvi, signora Lucreția mișcată îi 
Întinse mâna.

»Câtă de scumpă ml-ai răsplătită neînsemnatulă 
meu serviciu!* dise ea cu o voce tremurătore. »Eu 
ți-am dată o înghițitură de vină și d-ta ml-ai scăpată 
viâța. Nu, nu, marinim6sa-țl faptă nu pote fi răsplătită 
numai prin simpla mea băutură recreetăre — îți sunt 
datore încă forte multă.*

„In adevără,1 strigă acum bătrânulă marchisă, care 
încă s’apropiase, «toți îți suntemă forte multă datori, 
căci de multă ni s’ar fi stinsă lumina vieții nâstre, decă 
nu ai fi adusă în încurcală întrega bandă. Per dio, în 
t6tă viața mea îmi voiu aduce aminte de d-ta, precum 
îmi voiu aduce aminte, că sunt bătrânulă marchisă Sa- 
vardi. Dăr acum să dămă uitării acăstă tristă întâm
plare, și fiindcă frica ne e cu multă mai mare, decâtă 
să ne puteină arunca ârășl liniștiți în brațele somnului, 
vă propună să mai stâtaă vre-o 6ră în odaia de mân
care și să bemă vină de Talernă.*

Propunerea fu primită de toți și astfelă neliniștita 
familiă cu curiosulă ospe și cu pictorulă din Florența, 
care, fiindă deșteptată prin sgomotulă celă mare, încă 
să scoborîse din odaia sa de durmită, îșl petrecură tim
pulă stândă de vorbă până ce se crepâ de dfiuâ. In 
decursulă acestei conversații povesti Salvatoră istoria în- 
tregei sale vieți, și, când vorbia de fermecătârea putere 
a musicii, ochii frumosei Lucreția străluceau de bucuriă 
și ună blândă surîsă sbura de pe busele sale, âr când 
entusiasmală admira elă înalta artă a picturii, pictorulă 

din Florența îlă aplauda. Cu sfială întinse elă acum 
cartea de rugăciuni pictorului, acesta nu să pută mira 
de ajunsă, vădândă diferitele schițe romantice. Mai cu 
semă lăuda elă armonia, care se vedea la fiecare din 
aceste schițe Der mirarea lui ajunse la culme, când 
dădu peste miculă portretă ală signorei Lucreția, peste 
fața lui Salvatoră însă se vărsă o roșeță închisă. Pic
torulă părea că-șl esplică în altă modă aparenta încur
cală a junelui. Cu totă zelulă unui artistă elă îlă con
vinse, că e născută să devină pictoră, și, când învălmă
șită Salvatoră observă, că acâsta ar fi singura lui do
rință, că îi lipsescă însă tote mijldcele, cu cari să potă 
face ună studiu mai îndelungată și mai seriosă în Roma 
său în Florența, bătrânulă marchisă îlă întrerupse, di- 
cându-i, să-i dea lui voiă, să îngrijâscă de acestea. Când 
în fine să despărțiră, și Salvatoră să îndrepta spre odaia 
de durmită, pe carea i-o pregătise ună servitoră, aurora 
dimineții îlă saluta ca pe unulă din cei mai fericiți omeni 
de pe pământă.

In dimineța următdre marchisulă însciință tribu 
nalulă din orașul ă celă mai de aprăpe despre ataculă 
nocturnă alu bandei lui Danielo. Se luară îndată mă
suri să urmărescă pe bandiți, der înzadară, căci nu le 
putură da de urmă.

Pe când marchisulă se ocupa cu urmărirea bandi- 
țiloră, pictorulă din Florența scrise unui amică ală său 
din Roma o scrisore, rugându-Iă, să găsâscă lui Salvatoră 
ună locă în vr’unulă din atelierele cele mai băne.

Salvatoră într’aceea îșl petrecea cJBele în fericire. 
Orele îi treceau ca gândulă, când ședea după amedi în 

galeriă cu signora și îi cânta cu mandolina cântece de- 
ale pescariloră din Neapolă și vesele melodii din Sorrent. 
Ună rece fioră trecea prin corpulă său, când negrii ochi 
ai frumdsei fete se pironiau pe elă; âr când privirile 
loră se întâlniau, inimele le băt.eau cu putere și totă sân
gele li se aduna în rotunjorii loră obrazl. Lină răsări 
amorulă în inimele amândurora.

Der nu trecu multă vreme și sosindă din Roma 
vesti bune peregrină Salvatoră la sânta cetate. Repede 
urcă elă cele dinteiă trepte ale artei, marchisulă Savar- 
di se ținu de vorbă și provedea pe junele artistă tot- 
dâuna cu sume mari de bani, așa că marele talentă, 
neîmpedecată de lanțurile, cari vai! adeseori sugrumă 
pe junii artiști, ce abia începă să se desvolte, se putea 
desvolta. Multă timpă numele Salvatoră Roșa fu pro
nunțată cu admirare. Peisagele romantice - sălbatice, 
cari eșiră de sub agerulă său penelă, îi câștigară ună 
renume, nu numai în Italia, ci în tâte țările civilisate.

Amorulă cătră frumâsa signora Lucreția ardea ca 
o pară de focă în inima sa. Acum, când patria sa era 
mândră, pronunțândă numele lui, îndrăzni și elă, să 
roge pe binefăcătorulă său de celă mai mare dară, ce îlă 
putea da acesta. Marchisulă nu trăgănă să unâscă ves- 
tilulă nume Salvatoră Roșa cu numele Savardi, și puse 
astfelă temeliă unei fericiri, pătrunsă de cea mai curată 
armoniă sufletescă, ce dovedi și în furtunile, pe cari le 
întâmpina mai târziu artistulă în viâța sa, că a fostă o 
fericire perfectă și neșovăitore!. . .



Nr. 149. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

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

Rentă de aură 4°/0 • • • 105 90
Rentă de hârtiă 5% . . 94.80 
ImprumutulQ căilortt ferate

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

lortt ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișâ..............................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
Imprumutulfi 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 —
Act. băncel de credită ung. 285.50 
Act. băncel de credită austr. 278.40 
Argintulă —. — GalbinI

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

Cota oficială dela 2 Iulie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . . 93*/a 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96*/4 97^

» convert. (6°/0) . . 87V3 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102— 102’/t

* » (5°/o) • 85’/4 861/*
» » urban (7°/0) . . 98»/4 991/;
» ’ » (6°/o) • 90Va 91—
» » > (5°/o) • - 82— 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1004 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 264

« » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 15.10 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

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

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.62
Argint românesc .... > 8.53 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.— A 101.—
Ruble RusescI..................... > 122.— » 123.—
Discontulă . . . » 7—-10 °/0 pe ană.

2441/886.

cunoscință publică, cumcă listele de evaluare, trimise acestui 
omnului Inspectorii de dare, dto 22 Iunie a. c, Nr. 12,314786 
obligate la solvirea taxeloru pentru eliberarea dela miliția pe 

spre vedere la oficiulă de dare ală orașului din 19 Iuliu pănă 
a. c. dela 12 bre diminâța pănă la 12 6re la prândă, și dela 

pă prânză.
.ide supuse taxeloră de milițiă, cari să simtă îngreunați prin mă- 
axe, își potă așterne subscrisului oficiolată reclamările adresate că- 
inistrativă, la casă dâcă petenții au fostă în anulă trecută supuși 

icursă de 15 dile i. e. pănă în 3 Augustă a. c. aceia însă cari au 
tentă pentru prima oră supuși taxei militare — în decursă de 15 
cerei datorinței loră în libelulă faxeloră militare. Scadența sume- 

nentru taxele militare va fi diua de 1 Octombre a. c. și suntă a se 
adecă în sumă deplină, pănă celă multă în 30 Novembre a. c. la cassa 

de dare orășenescă de aci, debrece, începăndă din 1 Decembre a. c. taxele 
__ iL restante se voră încassa pe cale execuțională. — T6te părțile supuse taxe- 
loră militare să provocă prin acesta a să presenta cu libretele loră de taxele mili
tare celă multă în 8 dile spre înscrierea datorinței pe anulă 1886 la oficiulă sub
semnată.

In fine să provoaă în sensulă § 4 art. de lege IX. din anulă 1883 acele 
părți obligate a solvi taxe militare, cari dela conscripția taxeloră militare înebee, și-au 
schimbată stăpânii (ce le dau de lucru) să arate fără amânare, atare schimbare la 
acestă oficiu de dare.

Brașovă, în 30 Iuniu 1886.
Oficiulă de dare alu orașului.

Concursă
La biuroulă de mijlocire a mărfurilor!! ce se înființâză 

în Brașovă. suntă de ocupată:
1. Postulă unui șefă de biurou cu salară anuală de 1500 fi.
2. Postulă unui comptabilă (totodată corespondentă) cu sa

lară anuală de 800 fi.
3. Postulă unui călătoru, a cărui lăfă are să se reguleze după 

învoială.
Instalarea se face deocamdată pe unu ană.
Condițiunile de cualificare pentru postulă ânteiă și ală 

doilea suntă: Dovadă de temeinice cunoscințe și esperiențe comerciale, 
cunoscință celoră trei limbi ale țării (unguresce, nemțesce și românesce) 
în vorbire și scriere. — Pentru postulă de călătoră: pe lângă cunoscință 
limbiloră țării, și cunăscerea piețeloră și esperiență practică cu privire la 
trebuințele industriale în Ungaria și în Orientă.

Se caută și ună locală parteră cu două camere, dintre care una 
cătră stradă.

Petițiunile pentru dobândirea posturiloră de mai susă precum și 
oferte privitdre la locală au să se înainteze pănă în 29 Iuliu 12 6re din 
di, la președintele actuală ală comisiunei

1-3 Iosef Dăck.

MersulU trenurilor!!
pe linia Bredealiâ-Budapesta și pe linia Teiiișd-Aradu-Btidapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Bredealii-Budapesta Budapesta—PredeaKîi

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă

||Vințultt de susă 
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinfl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenu 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenu Tren 
omnibus accolerat

Trenă 
omnibus

4.50
9.32
9.56

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1.04
1.30
1.39
2.07
3.08
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsârhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

(
(

(
(

Uidra
Vințulă de susă 
Aiudă
Teiușft
Crăciunelă
Blaștt 
Micăsasa 
Cop șa mic.
Mediaști 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiâra

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

6.47 1.45 3.15
— —
6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 - .
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 10.28 5.05 6.43 —
10.26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — \ — 9.43 —
1.57 — —• 9.51 —
2.06 — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 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 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 ■— — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45

1
9.40

1

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

Trenu Trenu 
de omnibus 

persdne

TeiiEȘjfa- ^radA-Budap^esta Budapesta-Aradd-TeiușA.

Trenu Trenă Trenă de Trenu de Trenu Trenă
omnibus omnibus persâne persâne accelerată omnlbuH

’S'eiușA 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 — i 5.19 dZOJHOK / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 41 5.41 AradA 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6'19|
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 — 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
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlîink \ 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 TeiușA 12.05 — 2.24

AradA-TiuaișAra Simeria (Piski) ff*eir®ișeni

Trenă Trena de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbufl persâne persâne persâne omnibus omnibus

AradA 6.00 8.18 Simaeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00i
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
TimișAra 8.42 — 10.09 Petroșeul  — 4.04 6.39

TimișAra-AradA Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenu
persdne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

TimișAra 6.02 _ 5.00 Petroșeui 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 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
AradA — — 7.40 Sfiicaeriss 10 53 1.35 —


