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Nr. 106. Brașovi, Sâmbătă 12 (24) Main

Brașovd, 11 Maiu st. v.
Proiectulu de lege pentru re- 

visuirea legii incolatului s’a adusu 
în cfilele acestea la desbatere în 
camera deputațiloru din Pesta.

Deputafii din partida stângei 
estreme, seu a kossuthiștiloru, au 
evitată în vorbirile lorii de a spune, 
că scopulu acestui proiectă este 
reîncetățenirea lui Kossuth, care 
cu c|iua de 1 Ianuarie 1890 a în
cetată a mai fi cetățenu alu sta
tului ungaru.

Cu tote acestea s’au găsitu de- 
putați, cari numai partisan! ai gu
vernului nu se potii numi, cum e 
și contele Stefan Karolyi, cari au 
mărturisită, că proiectulu de lege 
nu s’a adusu decât numai pentru 
idolulu dela Turin, și astfelu s’au 
declarată contra proiectului, lucru 
ce l’a făcut și Apponyi, șeful partidei 
oposițiunei moderate, care de alt
mintrelea mai în t6te cestiunile a 
mersu mână ’n mână cu partida 
kossuthistă.

In acestă afacere guvernulu, 
prin graiulu ministrului-președinte 
Szapary, a luatu dela începută. po- 
sifiune în contra proiectului. Și 
nici nu se putea altfelu, când sciutu 
e, că proiectulu de lege pentru re- 
visuirea legii incolatului nu era alt
ceva decâtu o manifestațiune în 
contra Maiestății Sale Monarchului, 
o manifestațiune în contra dinas
tiei și în contra orl-cărei legături 
a statului ungarii cu jumătatea de 
dincolo a monarchiei, cu Austria.

Acesta a recunoscut’o, ori mai 
bine cjisd a trebuită s'orecunoscă 
însuși guvernulu, în numele căruia 
contele Szapary s’a provocată la 
scrisorea lui Kossuth din 9 De- 
cemvre anulu trecută, în care 
revoluționarulu și antidinasticulu 
Kossuth a declarată, că sub ra
porturile de ac|i nici nu vrea se 
fîă cetățenu ungară și nici nu se 

va considera nici-odată ca supusă 
ală actualului capă ală statului.

Ministrulă Szapary a și cerută 
camerei sS respingă proiectulu, 
bine sciindă, că primirea lui ar fi 
fatală pentru ori-ce guvernă, cum 
fatală a fostă acestă afacere și 
pentru sdrobitulă „sdrobitoră ală 
națiuniloră nemaghiare“, pentru 
d-lă Tisza, care a dispărută în lu
mea neantului, ca ceva ce nu mai 
este și nici n’a fostă.

Caracteristică pentru simță
mintele „patriotice44 și „dinastice44 
ale kossuthiștiloră este espectora- 
rea deputatului Helffy, că respin
gerea proiectului ar însemna „a huli 
pe Dumne4eu44.

Nu-i vorbă, președintele came
rei a dată imediată ună avertis- 
mentu marelui adoratoră ală re
voluționarului și antidinasticului 
Kossuth, der espectorarea lui Helfy 
rămâne cu tote acestea ca o cali
ficare a „patriotismului44 și „di- 
nasticismului44 tuturoră aceloră 
pretinși „patrioți44 unguri, cari au 
grămădită pe gârbovulă din exilă 
cu diplome de cetățeniă onorifică.

Der espectorarea kossuthistu- 
lui Helfy e și o dovadă despre 
simțămintele creștinesc!, de care 
suntă nutrite inimile adoratoriloră 
lui Kossuth. Au4i năsdrăvăniă 
ungurescă: a lăsa pe dușmanulă 
dinastiei și ală monarchiei, pe ini- 
miculă neîmpăcată ală națiuniloră 
nemaghiare, pe care le-ar fi șters 
de pe fața pământului, decă ar ti 
stată în puterea lui, a’lă lăsa, 4^' 
cernu, să-ș! ispăsescă păcatele, în- 
semneză „a huli pe „Dumne4eu‘‘!

Espectorarea lui Helfy va ră
mâne o pată neștersă pe „patrio- 
tismulă44 și „dinasticismulă44 celoră 
cari au nerușinata cutezanță a 
timbra la ori-ce ocasiune de „ne- 
patriotice44 pe cele mai fidele po- 
pore ale tronului și monarchiei, 
numai fiindcă acestea suntă hotă- 

rîte a’ș! apăra chiar cu sacrificiulă 
vieții individualitatea loră națio
nală !

Discuția asupra proiectului a- 
mintită însă, care de bună semă 
va fi respinsă, ne mai dovedesce 
încă ună lucru: că și dușmanii 
națiunilor nemaghiare sciu de frică, 
când în pornirile loru sinistre li-se 
pune cu energiă stavilă.

Vorba ceea: Domnă de vrei a 
fi, se fii, der de frică totu să scii. 

Bismarck despre situația actualii. 
piarulQ „Matin“ din Parisă publică 

o lungă convorbire, ce a avut’o ună co
laboratorii ală său, Henry de Houx, cu 
principele Bismark, din care convorbire 
estragem următorele enunciațiunl ale fos
tului cancelară germană, privitore la si
tuația actuală europenă:

„Germania11, dise Bismarck, „nici-o
dată, der bine să mă înțelegeți, nici-odată 
nu va provoca la resboiu pe Franța. Ger
mania nici din depărtare, nici din apropi
ere, nici imediata său mediată nu va căuta 
pretecstulu unui resboiu. Dâr noi, chiar și 
decă amă vre, nu v’amă pute ataca pe 
d-vostră, fiindcă constituția ndstră opresce 
ca noi să folosimă pe apărătorii patriei 
și glotele nostre pentru ună răsboiu 
ofensivă. Decă noi amă vătăma consti
tuția, atacându-vă pe D-vostră, poporulă 
și-ar întdree armele, ce i-le-amă încre
dințată, asupra guvernului. Poporulă 
germană e tocmai așa de paclnică, ca 
și de patriotă, și bucurosă îșl varsă sân
gele pentru integritatea patriei, der vai 
aceluia, care l’ar scdte din munca și li
niștea lui, ca să-lă ducă la ună răsboiu 
ofensivă. Poporulă nostru a devenită 
industrială și comercială, trăgândă folo- 
sulă posibilă de unde pote. Poporulă 
nostru nu se află întro stare așa de îm- 
bucurătore ca ală D-vostră și nu trăesce 
pe ună pământu binecuvântată de na
tură ; cu tote acestea a făcută progrese 
așa de mari, încâtă astăcți mai multă îi 
aduce lui pacea decâtu răsboiulu. Dâr pen

tru asta elă ar purta ună răsboiu ou 
atâtă mai mare însuflețire, pentru că el 
ar trebui să-și apere fructele ostenele- 
loră sale așa de mari. Elă însă nu se 
va oompromite nici odată prin ună atac 
ne’ndreptățită, afară de aceea nici n’are 
dreptula teritorialii streină.... Să ne răsbo- 
imă cu d-v6stră, și de ce, căci noi n’avem 
nimică de luată dela d-v6stră? Totă așa 
n’am ave causă nici pentru ună altă răs
boiu. Spre ce scopă să purtămă noi ună 
răsboiu ? Noi nu pretindemă nimică, nici 
pământulă Germaniei de josă, nici ținu
turile baltice, cari forte greu suntă de 
mistuită. Noi credemă, că integritatea 
Franciei este necesară tocmai așa, ca și inte
gritatea Austro-TJngariei. Noi scimă forte 
bine, că Rusia ar sări în ajutorulu Fran
ciei, decă noi v’amu ataca, întocmai cum 
amu păși noi la mijlocii, dâcă Rusia ar 
ataca pe Austro-Ung ar ia.... Fu am dorită 
pace cu Francia. Potă efice, că am voită 
pacea chiar și cu incidentulă Schnaebele. 
Desarmarea este o chimeră; poporele 
nici-odată nu se voră încrede în lealita
tea veciniloră loră.... Am făcută răsboiu 
ca să creeză Germania, am încheiată 
alianțe pentru că am iubită totdeuna 
pacea și ca Germania să rămână totdâ- 
una nevătămată și neatinsă14.

Vorbindă de ună răsboiu cu Rusia, 
cătră corespondentulă lui „Nov. Vremja“ 
Bismarck a cjisă:

„Eu totdeuna am fostă contra unui 
răsboiu cu Rusia. Decă crede cineva, că 
nu este lucru grozavă a te răsboi cu 
Rusia, amară se înșâlă. A purta în Zan
zibar ună răsboiu nu e lucru primejdios, 
der ună răsboiu în Rusia ar fi forte pe- 
riculosă și fără de scopă... A te răsboi 
cu Rusia e mai primejdiosă ca ou ori 
și care altă putere, fiindcă n’are numai 
putere militară, ci ea te învinge cu 
ârna și cu depărtarea, două din cele mai 
puternice arme ale ei.... și ce e mai 
multă, poporulă rusă are însușiri, pe cari 
alte popore abia le voră ave: elă tot
deuna este îndestulită cu ce are, precum 
și cu modulă său de traiu. Tdte acestea 
asigură pe Ruși în contra unui răsboiu 
ofensivă...“.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.14

Paulii Sudram.
Novelă, de Ii. Tharau, trad. lib. de CT-rxlia.

II.
In suburbiulă uuei marl reședințe a 

Germaniei de nordă, într’o umbrdsă și 
ascunsă grădină, zăcea modesta căsuță. 
Evitămă însemnarea de „Vilă“, căci a- 
cestă edificiu simplu avea așa puțină 
dreptă a-șl însuși acestă titulatură, ca și 
altele cu miile asemenea lui. Singură 
proprietarulă, care după o petrecere de 
mai mulțl ani pe clasiculă pământă sudică 
șl-a adusă unulă dintre cele mai mo
derne modelurl de edificată, ar pute da 
o asemenea numire monotonei lui lo
cuințe, ce o considera ca o ironiă pro
pria. Afară de aceea gustulă lui era 
pentru simplitate; ori-ce aparință falsă 
uria din adânculă sufletului, așa că ori 
cărei pasiuni moderne, ce i - ar pute 
înălța simplulă lui nume, i-se opunea 
hotărîtă.

Acestă direcțiune reală, care la ună 
bărbată atâtă de tînără forte arare-orl 
se ivesce într’ună modă așa de espresivă, 
îlă îndreptăția la temerea, că cu timpă 
ea s’ar pute desvolta într’ună felă de

asprime și de nesuferibilă pedanteriă. 
întâmplarea însă își afla compensațiunea, 
care după descrierea acesta va suna stra
niu : bărbatul era artist-sculptor. Și era un 
artistă în înțelesulă strînsă ală cuvântu
lui. încă din frageda tinereță începândă 
cultivarea acestei arte i-a părută cea 
mai înălțătore dintre tdte surorile ei, 
căci o simția mai aprope înrudită cu 
prototipulă și spiritulă omenescă. Și cu 
tdte acestea atâtă de sublimă și atâtă 
de departe i-se părea lui acesta, încâtă 
numai cu o sfidsă trăgănare s’a apro
piată de templulă ei. Oând însă geniulă 
lui necurmată îlă împingea înainte și’lă 
silia a’șl cuprinde capacitatea, ce alții de 
multă i-o recunoscuseră, ajunse la deplina 
și îmbucurătorea cunoștință, oă și elă este 
chiămată ca prin manifestarea frumosului 
și prin sublima nobilitare să înainteze spre 
desăvîșire și astfelă să se apropie cătră 
uniculă și adevăratulă frumosă. . . .

Pe trăsurile, încă june, ale feței 
sale, era întipărită adâncă timbrulă se- 
riosității, ce părea că-’lă îmbătrânesce. 
Ore într’adevâră așa era? Nu părea a- 
câstă față luminată cu nedispensabila lu
mină a nordului — atelierulă, în care 
singurulă spirită de înfrumsețare a pro
prietarului a fostă de ajunsă pentru a 

satisface dorința și a îndestuli recerin- 
țele sanctuarului unui artistă ?

Elă tocmai veni din o sală înveci
nată, unde a dată instrucțiuni la nisce 
lucrători, ce erau ocupați. Dânsulă încă 
e în îmbrăcămintea-i ordinară de lucru, 
cu dalta în mână, er ună prafă fină și 
albă, ce-i acoperea vestmintele și barba-i 
întunecată, arăta, că artistulă se află în 
mijloculă plăcutei sale activități.

Elă vrea să pășâscă dinaintea unei 
grupe de marmoră, la care-i mai rămase 
numai aședarea unei mâni; privirea lui 
însă se opri pe o altă grupă din un- 
ghiulă contrară ală atelierului, și acesta 
era, care-i fărmeca rarulă surisă de pe 
budele sale. Era ună micuță și grațiosă 
Cupido din marmoră de Carara, plecată 
pe genunchiu-i rotundă, cu aroulă întinsă. 
Miculă 4eu se părea a ave intențiunea 
de a’șl descărca săgeta; așa de cu măes- 
triă e sculptată carnea lui, așa de mișe- 
lesce i-se jucau moile gropițe, ochii și 
obrajii, și așa de favorabilă cădea în 
momentulă acesta lumina pe figura 
acestui copilă ca de vre-o șese ani, încâtă 
îți venea să credl, că s’ar mișca o suflare 
caldă în acăstă fermecătore figură.

Și totuși nu! Ce nebună asămănare, 
câtă de săracă, câtă de rece și mdrtă e cea 

mai sublimă creațiune a mânei omenescl 
pe lângă marele capă de operă ală Sculp
torului !

Lângă statuă sta rădimată o copilă 
micuță, ca de trei ani. Mânuța ei. roșie- 
tică și-o ținea înfășurată în jurulă gru
mazului micului deu și ’șl apăsa învio- 
ratu-i obrăjoră de obrăjorulă lui.

Ea zări pe celă ce intrase și aler- 
gândă spre elă strigă:

„Gândesce, tată, miculă tînără vrâ 
să înpusce, der Greta nu s’a îngrozită, 
Greta l’a sărutată!14

împărtășirea nu era tocmai nouă, 
căci Greta în intima-i cunoștință cu 
„albele păpuși ale tatăs’o14, încă de multă 
ar fi putută da ună esamenă bine suc- 
cesă despre ocupațiunea micului tînără. 
Tatălă luă pe micuța în brațe și-o des- 
merdâ, pe când o espresiune neesprima- 
bilă și fericită’i lumina trăsurile lui, ce 
păreau întinerite, așa că ’ți venia să-lă 
credl mai multă de-ună frate mai mare, 
decâtă de tatălă copilei.

Insă aoesta a fostă numai ună ce 
fugitivă; elă trebui în fine să pună co
pila josă și să se reîntorcă la lucrulă 
său, pe care și-a propusă a-lă termina 
încă înainte de a trece amurgulă. Fața 
lui își luă erășl espresiunea întunecăsă 
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Prossa rusescă și toastul împăratului germanii.
Toastula împăratului germana în 

Konigsberg a făcuta sânge rău în Ru
sia. Pressa rusescă mereu se ocupă de 
ela, considerându-lă ca una toasta 
scandalisătord și turburătora de liniște. 
Deși împăratula germana — 4i°e cores
pondentul din Petersburg ala lui „Ti- 
mes“ — a înțelesă în toastula său pe 
ostașii din Prusia sudică, cari au luata 
parte la răsboiula francesa din 1870, to
tuși aici se crede ca sigura, că împăra
tula a înțelesă directa pe Rusia, ca pe 
unicula inimica posibila, pe care sabia 
poporațiunei Prusiei sudice îlă va face 
să-i simtă puterea. Privitoră la aceste 
„Novoje Vremja“ dice: „Decă n’am sci, 
că cu ocasia toasteloră de câte ori se 
calcă hotarele, abătându-se dela cele ce 
voiau se dică, ar trebui să considerămă 
toastula din Konigsberg ca o amenințare 
directă și ca o provocare nemijlocită contra 
JRusieiu. Organula rusesca mai adauge, că 
originalitatea vorbirei împăratului ger
mana stă în aceea, că ela apeleză fără 
de niol o causă la sabia tuturora acelor 
provincii, pe carele-a visitata. „Grajda- 
ninu susține, că toastula împăratului 
germana nu se unesce nici cu visita îm
păratului în Rusia, nici cu acele consi- 
derațiunl umanitare, pe cari le arată față 
de poporula muncitora germana.

Pregătiri de resboiu.
Piarului „Pester Correspon- 

denz“ i-se scrie următdrele din 
Cracovia:

Foile militare rusescl se ocupă de 
nou într’una moda forte viu de întări- 
turile dela Lemberg, Cracovia și Prze- 
mysl. Este adevărata, că afacerea are 
cu multa mai mare însemnătate decâta 
să fi fosta trecută cu vederea de cătră 
vecinii noștri, dăr agitația, cu care aceste 
foi îșl facd critica lora, este o puternică 
mărturiă, că numitele în țări turl nici decât 
nu sunta după gustula lord...

Fiă-oine scie, că regimentele austro- 
ungare așezate în Galiția sunta provă- 
cjute cu cele de lipsă numai ca în timpă 
de pace, pe când armatele rusescl așe- 
cjate la granițele Poloniei rusescl, în Ba
sarabia și la granițele prusiane, sunta 
provădute cu tote cele de lipsă pentru 
una răsboiu seriosă și lunga. Conside- 
rânda, că deslegarea marei enigme de
pinde în urma urmeloră dela caprițiile 
autocratului rusescă și dela voința lui, 
considerânda mai departe, că o prea mare 
încredere din parte-ne ar aduce mari pe
ricole pentru noi, înțelegema pe deplina 
disposițiile luate de comanda supremă, 
de a se grămădi armata la punctele mai 
espuse periculului. Procurarea furagiu- 
lui (nutrețurilorO) de lipsă pentru cava

leria și artileriă fiinda înoredințată furni- 
sorilora austriacl și maghiari, sperămă cu 
mare încredere, că aceștia nu ne vora 
păgubi prin prețuri ce treca peste mar- 
ginele normale. Inspectorula generala 
ala artileriei a visitata de curândă tote 
depositele ținătore de raionula armatei 
de norda și activitatea îndoită din arse- 
nalula din Viena împrăștiă tote îngriji
rile, cari se iviseră în urma scirilora răs
pândite, că e lipsă de materiala nece
sara. Poporațiunea polonă urmăresce 
cu mare interesa desvoltarea evenimen- 
teloră...“

Din dieta boemă.
La 19 Maiu n. principele Lobkovitz, 

președintele dietei boeme, a deschisa 
desbaterile printr’o vorbire rostită parte 
în limba cehă, parte în limba germană. 
Lobkovitz a salutata viu pe deputății 
germani și a data espresiune bucuriei, 
că toți deputății cercuriloră germane 
sunta de față. Scopula acestei diete, a 
4isa Lobkovitz, este slăbirea și pe câta 
se pote ștergerea contrarietățilora națio
nale. Pactula s’a făcuta sub auspiciile 
Maiestății Sale, 4i39 prințula sfîrșindă 
vorbirea de deschidere cu trei „hoch“-url 
la adresa Maiestății Sale.

S’au constatata apoi mandatele, din
tre cari Germanii au 20. Dieta se va 
ocupa mai ântâiu cu separarea în două 
părți a consiliului de cultură ala țării și 
a consiliului școlara, apoi de proiectula 
de lege pentru scolele minoritățiloră, er 
legea privitore la curii, precum și noua 
lege electorală nu vora veni la desba- 
tere decâta mai târdiu.

In ședința dela 20 Maiu n. depu- 
tatula Kinsky a propusa, ca tbte pro
iectele privitdre la pacta să se pună la 
disposiția unei comisiunl de 27 membri. 
Iu numele Cehiloră tineri Kutschera a 
declarata, că nu se opune la acesta fi
indcă și Cehii tineri doresca, ca să se 
facă t6te încercările de-a se elimina din 
pacta părțile păgubitore. Propune apoi 
ca să se alegă o comisiune de 36 mem
bri și nu de 27, der propunerea acesta 
a căcjuta față cu a lui Kinsky. La cere
rea lui Gregr s’au cetită ca la 800 de 
apelațiunl în contra primirei pactului. 
In ședința de după prândă Cehii tineri 
au voita să împedece desbaterile făcând 
obstrucțiune. Conducătorula Cehilora ti
neri, Gregr, a mai propusa să se amâne 
desbaterile asupra pactului pănă când 
se vora pute presenta protocolele luate, 
der propunerea lui în urma vorbirei lui 
Plener nu s’a primita. După acestea prin
țula Schwarzenberg a declarata, că cu- 
ventula data în Viena nu se pote retrage. | 
Abia sera la 8 ore și-au luata desbate- | 
rile cursula lora firesca. Cehii tineri au

protestată cu toții în contra singurati- 
celora puncte din pacta. Desbaterile con
tinuă.

8CIULLE 01LEL
Din dieta ungară. In ședința dela 

21 Maiu n. c. s’a continuata desbaterea 
asupra proiectului lui Jranyi. După de- 
putatula Thaly a vorbita Dărday San
dor în contra proiectului, dicendă întră 
altele, că Aiudula n’a cădută la 1848 
jertfa ideilora revoluțiunei, ci a rătăci - 
riloră de mai târ4iu ale lui Kossuth. A 
vorbita apoi Mocsary condamnândă de- 
olarațiile raportorului, care a 4isa, că cela 
ce-șl uită de patria sa merită să fiă des
poiata de dreptula de cetățână. Mo- 
csâry e pentru proiecta, și dimpreună 
cu ela Hentaller, Dobai și Madarâsz, 
care au combătută pe Dârday. In șe
dința dela 22 Maiu, Hermann Otto a ți
nuta o vorbire forte aspră contra gu
vernului. După Hermann luâ cuvân- 
tula Tisza Istvan, care spuse pe față 
scopurile ce urmăresce oposiția prin aceea, 
că cere reîncetățenirea lui Kossuth. Vorbi 
apoi Apponyi declarânda, că nu primesce 
proiectula fiindcă stă în oposițiă cu con- 
ceptula de dreptă.

* * *
Escursiune la Berlină, Hamburg, Sve- 

dia și Norvegia arangiază biroula de bi
lete din Pesta ala căilora ferate ung., și 
anume așa, că participanții pota călători 
după placa numai la Berlina și retour, ori 
la Hamburg și retour, ori pănă la Capula 
nordica și retour. Cei cari facd călăto
ria întregă trebue să’șl ia bileta și pen
tru întrega provedere, er cei cari merga 
la Berlina și Hamburg, numai decă vo- 
escd. Acestă escursiune să nu se con
funde ou cea care o arangiază o socie
tate privată tota pentru aceeași cale. 
Călătorii pănă la Berlina și Hamburg, 
cari voesca a folosi acâstă ocasiă ca să 
va4ă băile de mare germane și belgiano, 
ori cari doresca să rămână acolo mai 
multa timpă, află pentru acesta cele mai 
favorabile raporturi. In Berlina tocmai 
pe acela timpa sunta festivitățile reu- 
niuniloră de vânători. Biletele pentru 
Berlind, Hamburg și Capulu nordica, 
ducere și întorcere, au o valore de 60 
de dile, prin urmare călătorii la băile de 
mare pota să’șl ia tota în birould din 
Pesta bilete de ducere la băi dela Ber
lina și Hamburg și retour, precum și bi- 

! lete de întreținere pentru hotelurile dela 
băi, cu prețuri multa mai ieftine, de 

! cum costă acolo. Programula amărun- 
țitO va urma. Prenotările se primescu 
deja acum. Prețurile suntă: Dela Pesta 
la Berlina cu ședere de 3 cjde și îndă- 
răta, cu întregă întreținerea: cl. I. 96 
fl., cl. II 74 fi.; fără întreținere: cl. I 

66 fl., cl. II 52 fi. Dela Pesta la Ham
burg cu ședere de 3 4fl® în Berlina și 
1 4' în Hamburg și îndărătă, cu întrega 
întreținere: cl. I 110 fi., ol. II 85 fi. ; 
fără întreținere: cl. I 80 fi., ol. II 60fl. 
Dela Pesta pănă la capula nordica și 
îndărăta (durata călătoriei 32 4^e): ol. I 
660 fl., cl. II 550 fl.

* * *
Sultanulă și biserica ortodocsă. Pa- 

triarchula ecumenica din Constantino- 
pola a fosta 4il®l0 trecute la Sultanula 
în palatula Yildiz, unde i-a așternuta 
raportula ultimei ședințe a sinodului asu
pra bisericei ortodocse din Turcia. Pa- 
triarchula a fosta primita cu multă ce
remonia. Maj. Sa la câteva dile după 
ce a cetită raportula a pusa să’i esprime 
patriarchului mulțămita sa. A promisa, 
că va lua în considerațiune și va pro- 
tegia drepturile bisericei ortodocse, asi- 
gurându’i totă-odată și privilegiile ce’i 
oompeta.

** *
Societatea „Concordia" din Blașiu va 

arangia o petrecere de vâră Luni în2Iu- 
nie n. o. în grădina lui Comșa dinVeza, âr 
Marți în3Iunien.’c.va ține adunarea gene
rală pentru a alege juriuia administrativa. 
Prețuia intrărei la petrecere este: de 
persOnă 50 cr., de familiă 1 fl. Oferte 
marinimose se primesoă cu mulțămită și 
se vora cuita pe cale diaristică. In casa 
de ploiă, se va amâna petrecerea pe Du
mineca viitâre.

* * *
Patru ca Juda. Lui „Sieb. Deutsch. 

Tgblttu i-se scrie din Bistrița, că fișpa- 
nula Banffy-pașa a premiata cu câte 25 
fl. pe patru învățători poporali pentru 
resultatele obținute în istoria limbeifun- 
gure8d. Cari sunta acei patru învăță
tori, foia numită nune spune. Ar trebui 
să’i cunâscă lumea.

* * *
Furtfi de găini. In noptea dinspre 

Marți i-s’au furata grădinarului Toma 
Pajorin dela școla de înotata a orașului 
9 găini din coteța. Bănuiala d’a fi să
vârșită furtula cade asupra unui cunos
cuta hoța de găini din Scheiu.

** *
Mamă negligentă. In Aszupatak o 

țărancă încăldi cuptorula ca să câcă 
pâne, îșl lăsă copilula ei cela mica lângă 
ouptoră, închise ușa și se duse să’șl va4ă 
de alta lucru. Pănă să se întorcă, 
copilula arsese și ’la găsi cărbune. 
Asemenea mame ară trebui aspru pe
depsite.

** *
Darii. Maiestatea Sa a dăruită 100 

florini comunei bisericescl din Comăna 
de susă, spre scopuri bisericescl și șco
lare.

** *

ca de obiceiu, și care numai câte-odată 
era mișcată de o ra4ă de lumină, când 
arunca câte o privire cătră oopila ce se 
juca.

Micuța Margareta, care era dedată 
fără de frățiori, îșl afla singură ocupa- 
țiunl cu ajutorula fantasiei sale; întră 
aceste îșl continua une-orl joourile cu 
atâta zela și strădaniă, încâta celoră mari 
li-ar fi putută servi de esemplu oum scia 
ea urmări unele scopuri importante.

Tocmai șl-a fosta scosa jucăriile 
dintr’ună dulapă de părete : nisce păpuși, 
farfurii, tave și altele, și făcea pe eco- 
noma, și îșl îmbia ăspeții cu beuturl ră- 
coritâre de pe tavele ei. Celă mai plă
cuta companionă de jocă i-a fostă și i-a 
rămasă miculă Cupido. Ila nete4ia și-lă 
desmerda, îmbiându-lă cu bucatele pre
gătite de ea, și adresându-i nenumărate 
întrebări, ale căroră răspunsuri le lua 
totă ea asupră-și.

Greta scia, că tatălă ei când avea 
dalta în mână, era tăcută și nu-i plăcea 
să fiă conturbată. Ea atunci se întreținea 
bucurosă cu miculă ei săgetătoră, care 
după părerea ei nu era de locă tăcută 
și-’i răspundea la tote precisă, și așa cum 
era voia ei.

Așa continuară mai departe, se- 
riosula bărbată cu lucrula său, er ve
sela copilă cu jocurile sale, și deși ade- 
se-orlnu schimbau 6re întregi niclbareml 
una cuvânta, totuși presența fiă-căruia 
din ei devenise o recerință de vieță 
pentru ambii. Micuța îșl întrerupea cu 
frioă zelosulă ei jocă, când observa, că 
dalta tace, și artistulă a trecută în sala 
vecină; pe elă încă’lă copleșia momen
tană, în mijloculă celoră mai adânci 
reverii, ună simțămentă de singurătate 
și pustietate când nu au4ia drăgălașulă 
sgomotă de copilă. Arare-orI se întâmpla, 
ca bine crescută copilă să primescă o 
dojană. piua de astă4i însă nu trecu 
fără de a o primi.

Greta intra în unulă din dulapurile 
de părete, în care s’a îndatinată a-șl 
ținea jucăriile—unde fu atrasă de o des
coperire prețiosa. Una paltonă femeiescă 
ponosită, ună vălă albă murdară, ună 
eventaliu pestriță și nisce sclipell, ce 
dre-când le-a folosită artistulă la studiu, 
îi că4ură frapatei Greta în mână.

Pe lângă aceste îucă o cunună de 
lauri uscată, pe care cine scie ce admi- 
ratora ală artistului i-a depus’o odată la 
piciore, er acesta a aruncat’o la o parte 

cu disprețuia, cu care respingea elă tote 
lucrurile de acestă soiu.

Cu tote aceste obiecte frumose se 
împodobi copila cu o nespusă bucuriă, 
și cu eventaliula în mână îșl luâ apoi 
loca în mijloculă odăii, pe ună covoră, 
ca să potă fi admirată de tote părțile.

Acum, întâiașl-dată în vieța ei, nu 
fu îndestulită cu multele onoruri ale mi
cului 4eu. ’I părea ceva obositoră a-i îm
prumuta cuvinte, și se simți îndreptățită 
a apela la tatălă său.-

„Tată, tată, uite-te totuși, Greta e 
fărte împodobită, Greta e o damă forte 
frumosă.u

Artistulă se uită împrejură și abia 
îșl recunoscu copila încărcată de pestri
țele vechituri, de sub cari eșiau la ivelă 
obrăjiorii ei inocenți c’o espresiune de 
mândriă îndestulitore.

Cu doi pași ajunse elă la copilă, îi 
luâ cununa de pe capă, și tote i-le 
aruncâ la o parte, strigândă cu o vehe
mență de care totă lucrula nu era vred
nica ; „Greta a fostă astăfll forte neascul- 
tătore, de va mai face Greta acesta, 
tata se va supăra rău!u

Micuța privi spăriată la totă stră
lucirea ce-i zăcea la pămentă și deși 

cerca prin convulsivu-i sughiță a-șl 
înăbuși ună neplăcuta simțământă, to
tuși nu i ajuta nimică, căci două lacrimi 
mari i-se rostogoliră pe față în josă. Ca 
o reproșă ar4ăt6re picară aoeste lacrimi 
pe inima artistului. Cum a putută elă 
să fiă așa de vehementă cătră ino
centa copilă? Ce puțină putu presimți 
Greta, pricina mișcărei sale, și câtă 
de nemeritată trebue să’i apară ei pe- 
depsa.

Elă luâ copila în brațe. Curândă 
mângâiată, ea se alipi cu dragoste cătră 
elă. Cu lucrulă însă s’a isprăvita astă4l. 
Merseră apoi în grădină, unde la umbră, 
pe covorulă de erbă verde, se juca și se 
alunga cu ea încoce și încolo ca ună 
copilă, er îmbucurătorula ei rîsa resuna 
departe, departe. Când se întunecase luâ 
copila pe genunchi și-i povesti una dintre 
acele istoridre, ai^ite așa de adese-orl, 
pe a cărei predare somnurosa ascultă- 
tore punea preță așa da mare, încâta 
ori ce încercare a povestitorului de-a 
mai trece cu vederea unele și altele, ca 
să ajungă mai curândă în căpătă, nu is- 
butia. Prin șopta unei reclame ea-lă 
făcea totdeuna să se întorcă erășl la fi- 
rulă povestirei.
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Grindină. Comunele Ghirișă, Luna de 
Arieșă, Grindă, Hădărău, Cheța, Caliană, 
Sf.-Măria, TăurenI, Sângerii, au foștii bă
tute forte tare de grindină. Semănăturile 
au suferită forte multă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Suseni de pe Someșu, Maiu 1890.
Intr’o istoriă veohiă nemțâscă, ce o 

învățamă în copilăria mea, se 4i°e> c& 
Iuliu Cesar, când vorbia despre persâ- 
nele, cari ară pute sâ-i amărâscă viâțfc, 
punea adese-orl amiciloră săi întrebarea: 
„Was haltet Ihr vom Kassius ? “ (pe 
românesce: „Ce socotiți voi despre Oas- 
siu ? " )

Lucru evidentă, că cugetele reser- 
vate și simțămintele necurate n’au pu
tută fi ascunse hermetice dinaintea ochi- 
loră lumei nici într’ună Cassius.

Și decă nu se va trece cu vederea 
împrejurarea, că în fruntea conjurațiunei, 
a cărei victimă căcju Cesar sub 23 de lovi
turi de pumnal, aflăm chiar pe Cajus Cas
sius Longinus, la a cărui adresă referia 
Cesar întrebarea de mai susă, trebue să 
recunâscemă, că: „de unde nu-i focă, 
nu iese fumă," seu, că lumea nu gre- 
șesce rău în suspiționărl.

întocmai ca Cesar, omenii, cari au 
inimă curată și țină cu căldură la causa 
poporului română grănițeră din acestă 
ținută, de 10 ani încdce mereu se în
trebă unulă pe altulă :„ "Was haltet Ihr 
vom... Ciocană ?“

In adevără, ținuta acestui bărbată 
a fostă pănă acum forte enigmatică și 
neînțelesă. După-ce veghiâ cât-va timpă 
la patulă muribundei foi „Albina", veni 
ca profesoră la gimnasiulă din Năsăudă.

In decursă de vre-o 2 ani, urmări 
cu ochi de Argus pe omenii din fruntea 
afaceriloră fonduriloră, și când 2 inși 
din fruntea acestoră fonduri, esconten- 
tândă pe creditorulă intabulată în lo- 
culă primă pe nisce realități, unde fon- 
dulă era intabulată în loculă ală 2-lea, 
au încheiată contractă pe numele loră, 
rămănendă în sarcina loră și acope
rirea pretensiunei fonduriloră, dânsulă 
aflâ celă mai potrivită momentă pentru 
a alarma lumea în potriva acestora 
și a-i presenta ca pe nisce omeni, cari 
lucră în favorulă loră propriu pe conta 
fonduriloră.

Năsăudenii curați la inimă, sciindă 
cu câtă greutate s’au câștigată acele 
fonduri și păzindu-le ca pe ochii din 
capă, în casulă de față au fostă acce
sibili pentru suspiționărl, și fiind-că o 
procedură ca cea de mai susă pote fi 
legală, dâr în modulă cum ni-se pre- 
sintă pote fi și neleală, au delăturată 
pe respectivii, causându-le o pierdere de 
peste 3000 fl.

In sera aoeea însă, după ce adormi 
Greta, șecju artistulă încă lungă timpă 
neocupată și’ntr’o adâncă meditare, cum 
nu se pre obiclnuia.

Elă încă n’a putută uita întâmplarea 
(jilei. Prima trăsură a mândriei oe, se deș
teptă în copilă, și nedrâpta asprime cu 
care a tractat’o, îi da multă de cugetată, 
și pentru ântâia-âră se deșteptă în elă 
noțiunea de greutatea problemei, ce i 
sta înainte, — „crescerea unui copilă."

Ființa drăgălașe a Margaretei pănă 
acum nu i-a făcută nici cea mai mică 
greutate; ea nu i-a stârnită pănă acum 
decâtă cele mai blânde și mai delicate 
recerințe.

Decă însă cu timpulă s’ar nasce în 
caraoterulă copilei aplecarea, de care elă 
se înfiora, aplecarea erecjită, pentru a 
cărei împotrivire îi lipsia dibăcia în în- 
țelesulă strînsă ală cuvântului ?....

Nu de multă îlă sfătuise ună cu
noscută ală său, sâ-șl încredințeze fetița 
unei dame, la care ar cresce împreună 
cu copil de etatea ei și observă între 
altele, că: „Ună bărbată ca d-ta nu se 
potrivesce de locă ca crescâtorulă unei 
fete !“

Din momentulă acesta pășindă Cio
cană cu devisa : apărarea, regularea și 
asigurarea intereseloră fonduriloră sco
lastice în specie și a celoră grănițerescl 
în generală, a ajunsă în fruntea aface
riloră fonduriloră, ceea ce este indentică 
cu a fi în fruntea afaceriloră generale ale 
acestui ținută, pentru-că celă puțină trei 
din 4 părți ale elementeloră de valore din 
acestă ținută suntă angagiate cu esis- 
tența la fonduri, netrecândă cu vederea, 
că pe atunci se administrau și fondurile 
scolastice confesionale gr. cat. prin am- 
ploiații fonduriloră scol, centrale și de 
stipendii.

Ajunsă în fruntea afaceriloră fon
duriloră, șl-a începută politica — de- 
sastruâse în resultate—de a-șl câștiga și 
asigura împrejurulă său aderenți cu tre
cere și Omeni cu popularitate, făcândă 
ca unii să simtă însemnătatea bunăvoin
ței lui, âr alții lipsa aceleia, ceea ce i-a 
fostă ușoră mai înainte, fiind-că statute 
și normative nu erau, er mai târcjiu i-a 
fostă și mai ușoră, după ce prinse mână 
bună cu despotulă despoțiloră, cu comi- 
sariulă Bănfly, cu ală cărui ajutoră di- 
rigea lucrurile după placă, ajungândă a 
fi în totă loculă conducătoră.

Astfelă stând ă lucrurile, o parte din 
omeni au începută a-i linguși, o parte 
însă, văcjândă, că-să pre slabi, decâtă 
să potă opri curentulă, s’au dată la-o 
parte lăsândă, firesce, și răspunderea 
totă în sarcina d-lui Ciocană.

Acum, trecândă cu vederea peste 
tote celelalte, lucrulă de căpeteniă îi 
era, după cum (jicea, apărarea, regularea 
și asigurarea intereseloră fonduriloră pe 
basa de statute, și ridicarea unui pala- 
diu ală museloră, ală unui edificiu gim- 
nasială.

Decă cercetămă, că întru câtă șl-a 
realisată programulă în punctulă acesta, 
aflămă, că sub conducerea d-lui Ciooană 
ni-s’a impusă din partea celoră de susă, 
pe la cari umbla d-sa așa de desă, ună 
stătută, prin care suntă călcate în piciore 
tote acele principii, ală căroră luptătoră 
s’a declarată d-sa de atâtea și atâtea-orl. 
A rămasă cu tote acestea asigurată scau- 
nulă directorului gimnasială în comisiu- 
nea administrătore și nu s’a ștersă nici 
diurnulă, nici spesele de călătoriă după 
chilometru, cari suntă așa de „modeste", 
încâtă după 10 dile petrecute la Pesta 
se urcă la 400 fl. Aflămă mai departe 
ună edificiu gimnasială splendidă, ală 
cărui plană nu l’au aprobată cei de susă 
pănă nu s’a destinată în elă și locuință 
pentru directoră.

Acum numai de nu s’ar întâmpla, 
ca totă de susă să-lă silâscă pe d-lă 
Ciocană, ca directoră, să locuâscă în 
cuartiră la gimnasiu și să folosâscă și 
grădina, căci așa a pățită și cu salarulă

Elă a luată glumeța observare în 
nume de rău și nevinovatului sfătuitoră 
mai că nu-i dădu o dojana. Ei, der as- 
tăcjl se afla în posițiă de a-i da dreptă. 
Elă se convinse deoparte, că nu posede 
calitățile, care le reclamă marele opă 
ală crescerii, de altă parte promisiunile 
făcute nu-i. permiteau a se despărți de 
copilă, pentru-că tote fibrele inimei lui 
îlă legau de ea. Se înălță la cugetulă, 
că Dumnedeu, care a plântată în su- 
fletulă lui o asemenea iubire, nu-i va 
denega nici înțelepciunea, de care simția 
lipsă la resolvarea temei sale.

De aici înainte voia elă a se cresce 
însuși cu și pentru copilă, încâtă îi va 
ajuta Dumnetjeu.

Asupra Gretei puțină impresiă făcu 
evenimentulă cjilei. Visulă fericită ală 
copilăriei sale nu era turburată de nici 
o grijă, și când în cj'ua următore întră 
erășl în atelieră și vâdu cununa scutu
rată zăcândă într’ună colță, o surprinse 
întunecosa amintire, că a fostă dojenită 
și brațulă ei c’o fragedă încredere cu
prinse gâtulă micului amorașă, șoptindu-i 
în taină la ureche: „Greta a fostă erl ne- 
ascultătore!“ (Va urma.) 

de directoră la fonduri, care i-s’a ridi
cată dela 1200 fl. la 1500 fl. totă de 
susă, fără a-șl fi înaintată rugare la co- 
mitetă, ori a-i fi propusă comitetulă ri
dicarea. Sărmanulă, câte i-se mai în
tâmplă !

Edificiulă gimnasiului, ridicată cu 
120.000 fl., este frumosă, ce-i dreptă, și 
ne este onore cu elă; ei, dâră dâcă s’ar 
fi edificată în loculă lui unulă numai 
cu 50—60,000 florini atunci fondulă 
nu s’ar fi cufundată în datorii, nu tre
buia sâ se închidă școlele triviale, nici 
sâ se amenințe în esistență cele nor
male, și cu atâtă mai puțină îi venia 
cuiva în minte sâ mai refleoteze la aju- 
torulă statului.

încâtă privesce apărarea, regularea 
și asigurarea celorlalte averi grănițerescl, 
trebue să recunoscemă, că d-lă Ciocană 
a fostă de multă pentru împăciuire cu 
familia Kemâny, der advocații fondului 
ne spuneau înainte de acâsta cu câțiva 
ani, că pănă este Dumnezeu în ceră și 
vre-o dreptate pe pământă, procesulă se 
va câștiga. Ei, dâr de dreptate la noi, și 
pentru noi, astăzi nu pâte fi vorba. Pro- 
cesulă s’a purtată și pe bieții grănițerl 
i-a costată 30 de mii fl., pe cari au să-i 
plătâscă ca spese de procesă din veni- 
tulă păduriloră.

Lucrulă ni-se presentă însă și mai 
întristătoră, decă ne reamintimă făgă
duințele, ce ni-se făceau astă-tâmnă, 
când ni-se propunea pacea cea de 
315.000 fl. împodobite cu terenulă mon
tană etc. față cu poruncile ce le pri- 
mimă astăcll.

Spre sur, rinderea nostră aflămă, că 
nu numai nu ni-se separeză frânghii de 
pădure pentru fiă-care comună, dâr s’au 
statorită și ni-s’au impusă taxe, de cari 
noi nici nu ni-amă adusă aminte. Astfelă 
fiă-care stână are să plătescă de vâră 
10 fl., apoi pentru ună lemnă uscată 30 
cr., pentru unulă verde 1 fl., apoi spe
sele forestierului, cari încă se potă so
coti la 15—30 fl. Luândă în considerare, 
că pe la noi trebue să se mute fiă-care 
stână celă puțină odată pe vâră, ceea 
ce ar face 20 fl., apoi luândă în consi
derare, că de cătră tomnă o stână se 
desparte în 4—5 boteie, după numărulă 
păcurariloră, trebue să prevedemă o chel- 
tuâlă de celă puțină 100 fl. la o stână 
pe o vâră, carea ar face la o comună 
întrâgă vre-o 4—500 fl., după numărulă 
stâneloră, ce le are.

Dâr începândă dela a. 1881 d-lă 
Ciocană jocă și ună felă de rolă po
litică în mare, cum amă dice. Anume în 
acestă ană d-sa luă parte la statorirea 
programului națională din Sibiiu , âr, de 
nu mă’nșelă, la reîntdrcere prin Bistrița 
lucra în contra acestui programă, moti- 
vându-șl procedura, în cercă restrînsă, 
cu aceea, că interesele nâstre pretindă 
să se scie odată’n susă, că nu Jidovii 
suntă aici dătători de tonă, ci noi. Totă 
asemenea lucra în contra programului 
nostru națională și la 1884, când cu ale
gerea de deputată a lui Vizsolyi, sub 
cuvântă, că interesele nâstre pretindă 
așa. Totă așa făcu d-lă Ciocană și cu 3 
ani mai târziu, când cu alegerea depu
tatului Jelinâk:

„AclI pasivă, mâne activistă
„Dâr totă mare naționalistă".
In adevără, multe au mai poftită 

interesele nostre! Mereu, mereu ni-s’a 
clisă: să cedămă acâsta, ca să câștigămă 
cealaltă, să facemă acâsta, că ni-se va 
faoe cealaltă, și totă amă cedată și amă 
făcută, pănă amă ajunsă de nu mai avemă 
ce să mai dămă, de nu cumva „crucea 
pentru merite."

Trebue să stea omulă încremenită 
în fața lucruriloră, ce se desfășură.

Atunci, când prin stătută impusă ți- 
se dechiară averea privată de avere pu
blică, âr scolele se lipsescă de caracterul 
confesională și se dau pradă unoră omeni 
de felulă lui Havas, când prin pactă în
cheiată cu guvernulă ți-se calcă în pi- 
ciâre principiile proprii și interesele cele 
mai vitale ale unui ținută de peste 40 
comune, când după tâte acestea te po- 

menescl cu o cruce pentru merite, câș
tigate în o calitate, ce riai ocupata (căci 
Ciocană a fostă directoră la fonduri, 
âr la gimnasiu a fostă totă cam substi
tuită prin altulă), conferită aceluia, sub 
a căruia conducere s’a pierdută mate- 
rialminte și moralminte totulă; apoi la 
reîntorcere din Pesta se fii în Năsăudă, 
în mijloculă grănițeriloră, bineventată 
din acestă incidență din partea unui 
grănițeră nou, — carele, ca omă de 
onâre, trebuia să mulțămâscă de oinstea 
de a fi membru denumită în corporațiu- 
nile fonduriloră grănițărescl, — și să 
mai vetjl, că abia-lă încunjură pe acela 
5—6 grănițerl, pe când la alte ocasiunl 
îți erau prea mici încăperile]: — e mai 
multă decâtă o ironiă a sorții.

Dâr d-lă Ciocană se scie acomoda 
în tote împrejurările. Cu ocasiunea gra- 
tulațiunei pentru cruce, cum am aflată, 
elă a cjisb gratulanțiloră săi: „Acâstă 
distincțiune nu e a mea numai, ci și a 
D-vâstră, cari m’ațl ajutată în lucrări" !

Pe câtă eunoscă eu însă, atâtă în 
Năsăudă, câtă și mai vârtosă în celelalte 
comunități, puțini se voră afla, cari să 
se bucure de acea cruce, nu pentru că 
doră n’am avâ simță față de âmenii 
vrednici, ci pentru-că n’amă fostă așa 
de fericiți, ca să-lă putemă distinge noi 
cu ordulu increderei vectnice, ală recunoș
tinței, mulțămitei și stimei a 44 comune 
grănițeresci.

Scimă bine, că nu pote dice cu Ci
cero „Jucundi acti laboresu. Cu tâte aces
tea ’i dorimă viâță lungă, ca să putemă 
cjice fiiloră fiiloră noștri: Etă omulă, 
sub a căruia stăpânire s’au perdută tâte!

DIVERSE.
Ce face gelosia ! Se scrie din Triest, 

că acolo s’a întâmplată în cjilele treoute 
o dramă sângerâsă, din causa gelosiei. 
într’ună din casele din Via San Philipo 
locuia o păreche de âmenl. Bărbatulă, 
cu numele Nazario Diro, din gelosiă a 
străpunsă c’ună cuțită de două ori pe 
nevastă-sa, apoi șl-a tăiată și lui gâtle- 
giulă. Femeia a murită, bărbatulă încă 
trăesce. Nenorocita (păreche lasă în 
urma sa ună băiată numai de 6 ani.

Ucigași bestiali. In comuna Zastavka 
din cerculă Konitz (Moravia), locuitorulă 
Wychodil fu ucisă cu ună ciocană de 
nevastă-sa și de ginere-său, cadavrulă fii 
tîrîtă apoi în podulă casii căreia i-s’a 
dată focă. Pe lângă acâstă casă au mai 
arsă încă alte șâse. Cadavrulă a fostă 
aflată cărbune. Ucigașii se află ’n mâ- 
nile justiției.

Discontulă 6— 8n/0 pe ană.

din 23 Maiu Ht. n. 1890.
Bancnota romiJnescI (Jump, 9.32 Vând. 9.35
Argintă romănescâ - n 9.27 n 9.30
Mspoleon-d’orl - - - *< 9.34 M 9.36
Lire turcescl - - - 10.59 M 10.62
Imperiali .... 9 58 H 9,62
GalbinI n 5.45 n 5.50
Scris.fono. nAlbinau6l,/i> rt —.— M —,—

„ n n 5U/o n — H —.—
Ruble rusescl - - • H 132.50 11 134.—
Mărci germane - - M 57.40 n 57.60

Cursulâ la bursa de Viena
din 22 Maiu st. n. 1890.

Renta de aurii 4“/n............................ 103.95
Renta de hârtiă5u/n..............................99.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 

aurii ............................................. 117.—
dto argintă.............................. 96.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate ds
ostil ungare (3-a emisiune) - - 113.60

Bonuri rurale ungare ..... 89.10
Bonuri croato-slavone ..... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresoă .............................. —.—
[mprumutulă cu premiulă unguroscă 137.70 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.10
Renta de hârtiă austriacă .... 89.30
Renta de argintă austriacă .... 89.90
Renta de aură austriacă.......................110.35
Losurl din 1860 ....... 189.—
Acțiunile bănceiaustro-ungaro - - 964.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343.75
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.50
Galbeni împărătesei.................................... 5.56
Napoleon-d’orI ........ 9.36
Mărci 100 imp. germane .... 57.67’/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - -117.40

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Fredeafi&—IBudapesta■Budapesta—Fredeald €topșa-mlc&—Sibiiu■B.-Festa-Aradu-Teiuș 'S’eiuș-Arudia-IB.-Festa

a lui

MONTENEGRO
Celu puțină în douedeci mn 'de depositurf se vinde și e 

recunoscut! de celu mai bun! remediu contra ori-cărui insect!

I

<1

$<

20 „
10 „

In urma mai multoru cereri 
din partea onor, publică din loc, 
mă vădu îndemnată a prelungi 
rămânerea mea aici până Marți 
în 27 I. C., reducendu totodată 
prețurile de intrare pentru

I locă 40 cr. 
n „ 
ni „

In fiecare c|i se voră da două 
representațiuni la 4 ore p. m. 
și la 8 ore sera, la cari se voru 
produce toți îmblânzitorii și se 
va da hrană la tote animalele.

In așteptarea unei numerose 
cercetări mă subsemnu cu dis

tinsă stimă

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
a 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

1
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezd-Tolegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbbu
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Gldriș 
Cucerdea
Uidra
Vmțulii de i
Aiud
Teiușă
Crăciunelh
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișdra
Hașfalău 
Homorodh
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

susii

IIBrașovă j

Timișii
B*re«8ealu

BucurescI

er s’a facutii mai eftimi. _ 
Sticlele veritabile suntu însemnate cu numele J. ZACHERL și costă 
de acum înainte: 15 cr., 30 cr., 50 cr. și I fi.

Acesta alesă specialitate nimicesce, cu o deosebită putere și grabă, t6te in
sectele din locuințe, bucătării și hoteluri, din mobile și haine, precum și pe acele 
dela animalele de casă, din grajduri, de pe plante și din paturile de sticlă pentru 
flori și grădini. Prafurile cari se vendu mesurate și în hârtia nu sunt! niciodată 
o „Specialitate de Zacherl!“

Se află de ven^arc in NSrașovu la
I. L. & A. Hesshaimer. 
Emili Porc.
Dimitrie Ereinia Nepoții. 
Iulius Miiller, comerciantă.

Ferd. Jokelius, farmacia.
»

In
In
In
In

Heinrich ZIntz.

Karl Schuster
Elopatak. 
Ke^noviî 
Șercaia 
IJzonu

Iulius Hornung, farmacia.
»
n 

comerciantă.

n

Franz Kellemeu 
Ed. Kugler 
loll. Lerchenfcld, 
Karl Irk 
Karl Hurth 
N. Grădinar

la DomnulQ I. Miiller, farmacia.
n
n

Domnii:
Knrl Tiipfncr, comerciantă.
V. Rotii, farmnein.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
George Stefnnoviciu, comerciantă 
Im Ar apă, farmacia.
Samuel Mark.

304,12-5loscf Schuster. 
Incob Ehrenwald. 
G. Temesvary și fii.

In trite celelalte orașe ale Transilvaniei și la sate sunt '- deposite acolo unde suntu expuse placate de ,,Zacherlinil.

»

>»

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

Trenii 
accele

rații.

Trenii 
acoele- 

ratii

Trenă 
omni
bus

3.40
“9L20
11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46

7.11

8.-
3.10

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6,02
6.14

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

Tren de 
per- 
aâne

10.35
11.02
11 23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5. 5

“6T2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

7.22
5.52

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Tren de 
per- 
sdno

Tronil 
acoelo- 
ratii

BucurescI 7.35
6.10 iPîrediealii 12.50
9.28 Timișii 1.19

11.38 Brașovă . 1.65
1.51 1 2.15
2.11 Feldidra 2.47
2.19 Ap ața
2.32 Agostonfalva
2.55 Homorodă 3.56
3.38 Hașfalâu
4.01 Sighișăra 5.28
4.23 Elisabetopole 5.57
4.49 Mediașă 6.19
5,31 1
5.40 Copșa mica ■:
6.12 Micăsasa

&6.24 Blașiu 7.09
’.6.38 Crăciunelă
■ș.6.56 Teiușă 7.42
•■7.15 Aiudu 8.05
§7.48 Vințulă do susfi
= 9.13 Uiora
10.04 Cucerdea 8.32
10.12 Gliirișă 9.-
10.19 Apahida
10.45 p, ' ) 10.21
11.34 Clușiu 10.41
12.11 Nădășelă
12.29 Gîhrbău

1.10 Aghireșh
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin 11.54
2.54 Ciucia 12.24
3.35 Bucia
4.07 Bratca
5.54 Râv 1.03
6.39 Mezo-Telegd 1.29
7.13 Fugyi-Vâsârheli
7.45 V ârad-V eleneze
8.32 Oradea-mare ! 1.54

I S.04
P. Ladâny 3.20
Szolnok 5.-
Budapesta 7.15

Viena 1.40

Trenă Tron de
omni
bus

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30 
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

;7.06
47.22 
■•7.37 
18.03 
18.24 
?9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
.11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

accele
rații.

Trenu 
mixta.

8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

per
sane

Trenu 
omni- 
bns

Trenii 
do 

pers.

Trcnfi 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
55 iada ji ea ta
Szolnok

Copșa-mică
Șeica mure 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34'
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

11.-
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40
9.30

12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.1J
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Simeria(Piski)-Fetr4>seis3lFetroșenă-Simeria(Piski)

Arad rt

Glogovațh 
Gyorok 
Paulișii 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava

7.b7
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
11.09'Soborșină
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

312

Zamă 
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulu de
Alba-Iulia
Teiușă

Simeria 
Streiu 
Hațegh 
Pui 
Crivadia
Banița 
PetroșenI

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

Mureșu-Buudeșu-^istrâta SBistrița-KKureșu-ILudoșu

Murășă-Ludoșu
Țagă-Budatelecu
Bistrița

------- II
4.30| Bistrița
*7.2711 Țagd-Budatelecil

11._ i Murâșă-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnâză ârele de ndpte.

josu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

Teiușă 
Alba-Iulia 
Vințulu de 
Șibotii 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Hia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșinh 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

josă

ova

I

Aradu

Szolnok
BSsmSajpeat»

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40

8.15
6.05

l
6.47

i
11.54 petroșeni 9.36

7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58

10.02 2.23 Pui 11.42
11.02 Hațogă 12.23
11.50 3-53 Streiu 1.12
12.30 4.25 Simeria 1.51

Aradu-Timișm

Aradă
Ara dulii nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișăra

3.-
6.49
9.25

1.42
2.23

SâI»âflBs-©ojașa-mică

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Eidmnești 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

5.35
6.01
6.44
7.25
7.44

Cucerdea - ® sorheiu
.ii ’
> HeghinuIU s&sesciii

Cucerdea 
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12|
4.38> 
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Oliiriști—Turda

Ghirlșd
Turda

4.26
5.12
0.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghinul-săs.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.— 4.58
7.35 7.—

Beghinulâ s&seseft<
Oșorheiu-Cucerdea

Tlmisora—Aradu

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradă

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu ! 10.- 9.49

! 6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpauliî 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșh 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-'6Jmed 1

Turda—Ghirișu
l

9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghirișă

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Sighișora— ® dorheiu O dorheiu—S âgBiiș® ra
SJuied.-Simeria (Piski).

_________________________

Sighișâra 
Odorheiu

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișâră

Tipografia A, MUREȘIANU Brașov.

6—
8.56

Uniedăra
k^erna
Istmeria

9.30
9.56

10.15


