
iwnuis AâaiEifiraism 
Tlwatta:

BRAȘOVU, plaje maro Ur. 22 
Scrisori nsiiinoata nu ee psl- 
ffieaou. SJunuccricta ausaie- 

trimitu I
Birourile ie masluri:

Br».;ovu, p'.aț^ maro Hr. 22 
XuBoratemai primsooătnVIana 
Undol/u IfosieBacrScnsttin & Voigrr 
iSido Baas'), ^snrii Sehalsk, Alois 
Xurndl X.j)Kkei,Â,Oppelirr,J,BaK~ 
udcri; In Buiapenta: 4. V. Gold- 
iargsr An>on Messi Eckstein Ilcrnat: 
Is Frankfurt: 5. L. ZIauJj.ln Ham

burg: 4. Steiner.
Prețulu inserțiuniloră; o Daria 
jjarmondu pe o ooldnrâ H or. 
ți 80 or. rimbm pontru o pu
blicare. Publicări mai dea» 

după tariff. ?i învoială.
Besiame pe pagina UI-a n 
gereă 10 or. v. a. său 80 bani.

_£uLTTTZLTJ" ZjZ"V.

,t4aseta“ ose în iiă-onre dl i 
laEsumte pBBiru Austru-Ungaria 
Ps ană ani 12 ti., pe sda-; Iun 

6 fl., Pe trei luni 3 fl.
Pentru România sl străinătate: 

Pe unu ană 40 frsnol, pe păsa 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franot.
Se prenumără la tăto oficiale 
poștale din intru și din aiară 

și la d<l. oolaotori.
Abomentulu neutru Brațovft: 

la administrațiune, piața marș 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unu ană 
IO fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dueulă în 
casă: Pe unfi ană 12 fl. pe 
șine luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Unu seemplară 5 or, v. a. bău 

15 bani.
Atâtă abonamentele ofttă și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 141. Brașovt, Mercuri 25 Iunie (8 Iulie).

HSToia abonamentu„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu fi Iulie fi§f>fi stilu vechiu 

se deschide nou abonamentA, la care îk- 
vitămd pe top amicii șl sprijinitorii foiel nostre.

Prețuiâ abonamentuluii
Pentru Austro-Ungarla: pe trei luni 8 ii 

pe ș6se luni 6 fl., pe uni and 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

iunl 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe unfi 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
țăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

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

Domnii, cari se vorh abona din nou 
să binevoescă a scria adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Aflininistrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei* 1.

Gestiunea lucrătorilor^ din Tran
silvania și resolvarea ei.

ii. •
Regularea definitivă a cestiu- 

nei lucrătorilor^ din Transilvania 
nu pote consiste în alta, decâtu 
în a lăsa liberă și nelimitată du
cerea și întdreerea în România, 
cu alte cuvinte în desființarea pa- 
șapdrteloru date de comitate și 
minister^ și în întocmirea loră 
prin bilete seu foi de drumu, eli
berate de comune spre constata
rea personei, și în fine în supri
marea revisiunei pașapbrteloru, la 
frontieră, ci numai revisuirea loru 
eventuală în comune.

Abstracțiune facendu, că ra
porturile și condițiunile, cari au 
dată nascere și au necesitată în
ființarea de carantine și instituția 
revisuirei pașaporteloru la fron
tieră, ca mesuri sanitare și de si
guranță publică, acji nu mai esistă 
și s’au schimbată cu totulu și de o 
parte și de alta, și prin urmare

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

t.5J
Inimi de aurii.

Romanii, de I. lidhor. Tradusu de Julia.

înainte de a privi Ruth terestra odăii 
sale, mai privi odată în ndptea înorată 
și întunecosă. Ună ventă rece îi arunca 
stropi de ploiă în față. Prin câte a trecut 
ea în aceste câteva săptămâni! Ișl aduse 
aminte de cea dintâi seră după sosirea 
sa. Cuce simțăminte a priviți! ea atunci 
c-ătră acele tereștri ale otelului, și astădl?... 
Ruth. închise ochii,... astădl dorme după 
acele tereștri ună bărbată, care pe ea o 
doria...

Dimineța la șese bre când postilio- 
nnlă dete signalulă de plecare, Ruth se 
sui în trăsură; Alice îi dete unii pachetă 
eu câteva franzele, apoi făcu cu mâna 
ună semna de adio. Kalisch o salută 
din ferâstră, er d na Stiller nu se arătă 
de locil.

Trăsura se puse în mișcare. Ruth 
se plecă uitându-se prin piață. Stradele 
erau deșerte și ferestrile lui Helda în
chise ; nu se arăta nimeni.

— „Ce timpi! potrivite pentru des- 

nicl aceste mesuri nu mai au ra
țiunea de a fi; necesitățile vieței 
cțilnice, chiar și desvoltarea trafi
cului nostru cu România cere im
perativă suprimarea loru, căci ele 
nu suntu decâtu nisce isvore de 
tacse fiscale fbrte sarbede pentru 
guvernă, și mai multă nisce is- 
vbre nesecate de șicane și vecsa- 
țiunl de totă felulu pentru parti
culari. Acjl căletorescl mai tbtă Eu
ropa fără obstaculu și fără a ave 
necesitate de pașaporte, decâtu nu
mai între aceste două țerl măr
ginașe.

Și lucru curiosu, pe când gu
vernele au găsită de prisosii insti
tuția și corpulu grănițeriloru, 
anume înființate pentru paza ho- 
tareloră țerii, și le desființeză, pe 
când guvernulă austriacă impune 
Turciei și domniloru din Princi
pate construirea și întreținerea de 
șoșele naționale în stare bună pe 
la trecătore, scutiri și avantage 
pentru Mocanii Ardeleni în scopă 
de a înlesni traficulă cu România 
și pe când guvernulu ungarii cere 
și obține din nou dela guvernulu 
regatului românii deschiderea • și 
racordări de noue linii ferate, și 
punerea liniiloru ferate ungare în 
legătură directă cu porturile prin
cipale române dela Dunăre și 
Mare în scopu de a înlesni și urca 
traficulu celoră doue țerl înve
cinate, pe atunci și unulii și altulu 
mănține în vigore acea învechită 
cătușă medievală, care în prima 
liniă împedecă și paraliseza cir- 
culațiunea și traficulu între cele 
doue țări vecine.

Pănă ce nu’ml voiu perde vr’o 
2—3 c|ile la comună, alte 2—3 
cjile la solgăbireu și comitatu cu 
scoterea pașaportului, n’am voiă 
să iesu din casă și să plecă din 
comuna mea. Er decă vreu să 
absentezu mai multu de 2 săp
tămâni, ori să mergă de mai 
multe-orl pe ană, — atunci pe

părțire. întunecată ca ceriulă e lumea 
înaintea mea11, murmura Ruth, și în cu- 
rendu râmase orașulă depărtare în 
urma ei. Când vâdu erășl pădurea, iu
bita ei pădure, ’i venia să se scobore, să 
alerge printre acei arbori, cari triști îșl 
plecau crengile, de pe cari se scurgeau 
picuri de ploiă, ca și lacrimile de pe 
fața ei.

De-odată însă trăsura se opri. Sur 
prinsă privi din trăsură și vâdend figura, 
ce stetea înaintea ei, esclamâ suspinândă 
ușori! :

— „Domnulă asesorii!11
— „Bună dimineța Ruth!“ răspunse 

elă prindendu-i manile tremurătore. „Eu 
te voiu petrece pănă la St., apoi mă re- 
întorcDr ’Ml permițl?u

— „Ah, numai d-ta ești, care te-ai 
cugetată la mine, numai d ta?“ gângăvi 
ea lăcrimănda.

— „Ai uitata ce ți am spusa ? Cum 
ași și pute face altcum? Ți-aducă o sa
lutare dela pădurea nost.ră.u

Helda scose dintr’unfl busunară ală 
paltonului unu buchetă verde de dife
rite fruude pe cari străluciau încă picurii 
ploii.

lângă colindarea domnitorii de mai 
susiî, trebue să mai făcu po- 
melnică și la Escelența sa d. Mi
nistru, și să așteptă 2—3 luni 
de cțile, căci altcum n’are lecă. 
Afară de nisce tacse fiscale de 
totu sarbede pentru stată și o 
mulțime de șicane, perderl de 
timpă și bani pentru particulară 
— alte nu avemă dela ele.

Deschicțendă și construindă nouă 
căi ferate și făcendă nouă legături 
însă fără a înlesni circulațiunea, 
n’ai făcută nimică!

Oare tacsele fiscale nu le-ar pute 
ridica și administra totă așa de 
bine și notarii din comune pen
tru stată, însă fără a împedecă și 
păgubi pe indivicfl din afacerile 
sale? Deci nu numai că guvernulu 
ar pute dispune de aceleași ve
nite ca și ac|I și prin ajutorulă co- 
muneloră — ba încă mai mari, 
căci ar ave tacsele fiscale și dela 
aceia, cari ac|I trecă pe „Vama 
Cucului “ fără pașapdrte, și fiindă 
circulațiunea și traficulă mai mare 
numerulă bileteloră ori foiloră de 
drumă ară fi întreită și împătrită, 
der ar ave alte avantage economice 
cu multă mai mari. Mai întâiu 
de tdte circulațiunea și traficulă 
între cele două țări ar spori și 
cresce enormă în folosulă și spre 
binele ambeloră țări, producțiunea 
și avuția națională ar cresce în 
modă considerabilă, cererea și 
oferta s’ar egalisa între cele două 
țări.

Se scie, că pe când în Ro
mânia traiulă este mai eftină, plă
țile suntă de 2—3-orI așa de mari 
ca la noi. Pe când în Transilva
nia ună omă adultă, o slugă har
nică nu păte căpăta pe ană o sim- 
briă mai mare de 60 fl. pe lângă 
mâncare, în România câștigă o 
slugă mijlocia seu ună lucrătoră 
ordinară pe lună câte 12—14 fl. pe 
lângă mâncare, er alții și câte 
20—25 fl. pe lună, adecă 160—200

— „Ah! cum sâ-țl mulțămescă ?“ 
Vocea Ruthei tremura ușoră.

— „A mulțumi ?“ dise. Helda pri- 
vindu-o seriosă. „A mulțumi? — ’Ml 
vei mulțumi pi in aceea, că în curândă 
îmi vei trimite răspunsulă ce’lă doresce 
inima mea...“

* 
. * *

Intr’una dintre acele multe restau- 
rațiunl subterane ale Berlinului, nu de
parte de calea ferată, stetea lângă o 
masă, încărcate cu sticlo și pahare, o 
fată ca de tre;-d°cl de ani. Densa era 
urîtă, pârultl ei mare și roșu îi era ne- 
tedită pe temple. Ochii, adumbriți de 
nisce gene și sprâncene roșii,luciau fără 
espresiune. Numai în jurulă gurei ei 
era o trăsură, care când vorbea, o inunda 
cu o frăgedime deliciosă.

Fata era ocupată cu o lampă ce-o 
atârna de-asupra unei mese, când de-o- 
dată se audi o larmă. Iugrijată, arunca 
o privire prin ușa de sticlă, când un! 
bărbați! îndesați! și robusta ca de cincl- 
decl de ani, cu fața aprinsă intra în odaiă 
împedecându-se.

— Erășl feresta și ușa deschise11, 
răcni elă. „Țl-am interdisă lucrulă a- 

fl. pe ană. Deci ună tîneră de 
17—18 ani intrândă ca argată pe 
o moșiă în România, în 3—4 ani 
își pote aduna ușoră 4—600 fl. cu 
cari, după ce s’a eliberată,’și pbte 
cumpăra ușoră o părecha de boi, 
cară,plugu, ba și puțină moșibră; 
unu lucrătoră cu luna câștigă în 
România în 2 — 3 luni mai 
multă decâtă aici în Transilvania 
anulă întregu. Apoi fiind-că în 
România clima este mai caldă de
câtu la noi, vegetațiunea este tot- 
deuna cu 2—3 săptămâni înaintea 
celei dela noi, așa când o opera
țiune agricolă acolo s’a terminată 
deja, în Transilvania ea abia în
cepe, încâtă forte bine lucrătorii 
se potă duce pe 2—3 săptămâni 
la muncă în România și apoi să 
se întorcă acasă să’șl îngrijescă și 
de moșidra loră fără a perde ei 
și statulu nimică.

Și cu deosebire ai’ trebui or- 
ganisate și favorisate din partea 
statului formațiuni de cete mari 
de lucrători migratori. Deci fără 
nici ună periclu sume însemnate 
ar veni în țeră pentru lucrulă or
dinară, plățile în interioră în urma 
scăderei ofertei s’ar mări, er sta
tulu și-ar ave venitele, birurile sale 
ordinare, căci aprăpe nimeni nu 
ar fi silită să trecă cu familiă cu 
totă în țări străine și să ia lumea 
în capă. Dela îndeplinirea dato- 
rinței cătră comună și stată, bi
ruri și milițiă, nu se pote sustrage 
nimeni, căci decă unulu ar încerca 
a se sustrage dela milițiă aci, ar 
fi luată dincolo, unde ar trebui se 
servescă mai multă și ar perde și 
dreptulă de a se întorce acasă. 
Guvernulă ar trebui să favoriseze 
formarea și ducerea loră în socie
tăți sub anume vătafi, pentru a-i 
feri de esploatări neomenose.

Guvernulă română erășl are 
totă motivulă de a nu le pune 
obstacule, ci chiar de a favorisa 
venirea loră, pentru a obține bra-

cesta, cine scie de câte ori, tu strigoîă 
roșiâ!“

— „închide ușa!u strigă bețivulu 
bărbații. Sora Ruthei închise ușa tă
când Q.

— „Rachiu aicia!u Ana puse sticla 
dinaintea lui Grubert și se retrase erășl 
la lucrulă ei.

— „Unde e Ruth, venit’a?u mormăi 
eld după unii timpă drecare.

— „Da, a venită oa de o oră. I’am 
dată zori! sâ se culce, căci e obosita.u

Grubert se ridică îndată de pe 
scaună.

— „Unde vrei să mergiîntrebă 
Ana spăriată.

— „Vreu sS vorbesci! cu densa.,.. 
Ce purtare e dela ea, ca să se culce 
înainte de a mă saluta. Afară de asta 
am s6-i vorbesci! și despre....11

— „Mâne, tată, căci astăzi e prea 
obosită. Nu merge înăuntru!11

Elii o împinse cu vehemență tocmai 
când întră înăuntru o cetă de ospețl. 
Beutura cerută li se aduse eurendă de 
Ana, care dispăru îndată în odăița 
Ruthei.

— „Nu dormi Ruth? Nu am liniște 
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țele necesare la lucrarea latifun- 
diiloru, a moșiilorfi celoru vaste, 
și pentru Introducerea unei culturi 
sistematice a pământului, ușurându 
tot-odată sârtea țăranului indigenă, 
pentru care, sub raporturile sociale 
și economice de acfi, întregă luna 
lui Aprile și jumătate din luna 
Maiu nu esistă ca epocă de muncă 
agricolă, căci ei le petrecu totu 
în serviciulu proprietății mari, er 
țerinile și porumbulfi loră abia’lu 
potă pune la finea lui Maiu și în 
Iunie. Deci, avendu lucrători streini, 
marii proprietari și arendași din 
România aru pute introduce trep
tată sistema de a’șî lucra pămen- 
tulă și moșiile mai sistematică cu 
vitele și uneltele loră proprii, și a 
se emancipa cu desăvârșire de ale 
țeraniloră, lăsându’i ca și ei se-și 
cultive moșiărele și plantele loră 
la timpulă cuvenită, prin cari ve
nitele și starea materială a țăra
nului indigenă s’ar ridica în modă 
simțitoră. Totodată lucrătorii noș
tri ară pute servi în unele privințe 
ca modele și instructori pentru 
țăranii loră, și prin contactă cu ei 
și țăranii loră și-ar îmbunătăți mo
dulă de producțiune și de traiu.

Pentru a pricepe câtă de vastă 
ar fi cererea și consumațiunea de 
lucrători, este de ajunsă se spunem, 
că lipsa de brațe este generală pe 
tăte moșiile; la Sascută numai 
erau 1200 lucrători streini, apoi 
pe moșii de 7—10 mii jugere abia 
se găsescă 2—3 argațl tocmiți cu 
anulă. Pentru guvernulă română 
însă ei nu suntu de nici unu pe- 
riculă, căci ierna și în sesonulă 
mortă ei se întorcă în patria loră, 
la familiile loră, nu trebuescă ți
nuți și hrăniți și deci nu este de 
temută, că voră provoca crise și re
volte. Gruvernulă română însă ar 
face bine, ca la trecătăre și în 
unele orașe să înființeze birouri și 
agenți de plasare, cari să le indice 
moșiile unde e lucru și cerință și 
cari agenți să-i și ferescă de es- 
ploatările patroniloră.

I>r. m.

-ț- Mihailii Kogălniceanu.
In ședința dela 21 v. a senatului 

României d-lă v.-președinte A. V. Ure- 
chiă ridicându-se a oomunicată senatu
lui, durerosa scire, cjicendti între altele:

„M. Kogălniceanu nu mai este. Suntă 
bărbați despre cari nu e nevoiă de cuvân
tări măiestrite, ca să evoce în auditoriu 
regretele perderei loră, afecțiunea și ad
mirarea. Numele loră e de ajunsă. 

M. Kogălniceanu spune mai multă de- 
câtă ori oe cuvântare. ErI in piciore..., 
stejariu măreță, geuerațiunile tinere și 
noi bătrânii stândă aprope de elă, după 
o lege a opticei fisice, nu’lă vedeamă 
câtă era de mare acelă stejară. Astăcfl 
doborîtă la pământă, în proiecțiunile 
umbrei lui, avemă măsura gigantelui 
arbore și a perderei ce națiunea a în- 
durat’o. In fine propuse d-lă Urechiă a 
se trimite din partea senatului a adresă 
de condolență soției nemuritorului băr- 
bată.

Ministrulă-președinte generală Flo- 
rescu a declarată, oă îndată ce o aflată 
durerosa șcire, a telegrafată la Parisă, 
ca să se ia tdte măsurile pentru trans
portarea rămășițeloră la Iași, unde Ko
gălniceanu a dorită să fiă înmormântată. 
Se propune în fine ridicarea ședinței în 
semnă de doliu și aducerea bustului lui 
Kogălniceanu în sala senatului. Senatulă 
aprobă. In cameră președintele anunță 
de asemenea mortea marelui bărbată de 
stată și rogă să se suspende ședința în 
semnă de doliu. D-lă generală Florescu 
face declarațiunl analoge ca în senată. 
După aceea ședința se suspende.

îndată ce a aflată despre mortea lui 
Kogălniceanu, D-lă Dimitrie Brătianu, 
șefulă partidului liberală a trimesă o de
peșă de condolență Dâmnei Ecaterina 
Kogălniceanu; tot-odată a încunosciin- 
țată tăte cluburile liberale din țâră despre 
acâstă mare perdere. Ț6te diarele de din
colo au adusă neurologe, arătândă ma
rea perdere ce o îndură țâra. „Națiunea44, 
„Voința Națională14, „Liberte" și „Tele- 
grafulă44 au apărută în negru.

Se (jioe, oă corpulă reposatului Ko- 
gălnioeanu va fi transportată dela Parisă 
la Iași, unde va sosi Sâmbătă seu Du
mineca viitore. Consiliulă de miniștrii 
va merge în corpore să asiste la în
mormântare, care se va face pe spesele 
statului.

*
Unulă din <fiarele de dincolo amin- 

tesce lauda cea mai frumdsă, ce i-s’a 
făoută răposatului Mihailă Kogălniceanu 
încă pe când era în viață și deplină vi- 
gâre. Acestă laudă a fostă chiar din 
partea împăratului Napoleon III, care a 
(fisă despre Kogălniceanu: „Elă nu numai 
că este celă dintâiu bărbată de stată 
ală țerii sale, dâr ar fi celă dintâiu băr
bată de stată și în Francia și în ori care 
altă țâră44.

CRONICA POLITICĂ,
— 25 Iunie (7 Iulie).

— Desbaterile generale asupra pro
iectului pentru introducerea adminis- 
trațiunei de stată suntă pe sfârșite. Mai 
suntă în restanță vre’o trei discursuri in

sinuate, pentru cari va mai trebui înoă 
vr’o trei cjile și astfelă votarea se va 
pute face în 10 seu în 11 Iulie n. Atunci 
apoi începându-se desbaterea specială, 
se va pute afla și motivulă, pen
tru care guvernulă insistă atâtă de 
multă a se continua imediată desbate
rile spaciale pe lângă tote căldurile a- 
cestea mari, ce-i facă pe legislatori im
pacienți și indispu;! la lucru.

Consiliulă ministerială, ținută în 3 
Iulie, a hotărîtă, ca îndată după termi
narea desbateriloră generale să se în- 
cepă cele speciale și dâcă partida inde
pendentă va intenționa a lua măsuri de 
obstrucțiune și față cu desbaterile spe
ciale atunol, durată ședințeloră de peste 
<fi se va prelungi.

In cercurile guvernamentale se vor- 
besoe, că guvernulă e hotărîtă a conti
nua desbaterile peste vâra și tâmna în- 
trâgă, ba eventuală și pănă la încheie
rea periodului dietală, ce urmâză la a- 
nulă viitoră. Planulă acesta însă—oredă 
foile oposiționale — e nerealisabilă și 
nu va fi acceptată nici de partida li
berală, der nici de maioritatea cabine
tului.

Membrii mai cu influință ai parti
dei independente ară dori mai bine di- 
solvarea camerei, fiind-oă cu prilejulă 
unei noue alegeri, dânși speră să-și potă 
spori partida cu 20—25 de membri. Ou 
tote acestea, deoă guvernulă va isbuti 
a-șl realisa planurile, atunci partida in
dependentă e hotărîtă a sta frontă și a 
lua parte la desbaterile speoiale, de s’ar 
ține acelea chiar și peste vera întregă; 
ea se declară hotărîtă a nu absenta 
dela ședințe niol chiar în casulă, când 
6rele ședințeloră s’ar prelungi.

Astfelă vedemă, că situația cabine
tului Szapary nu e dintre cele mai 
splendite, căci dartida independentă 
va continua a-șl încorda tote puterile 
spre a zădărnici seu oelă puțină a ros
togoli greutăți în cab a proiectului pen
tru introducerea administrațiunei de stată.

— Din Belgradă se telegrafiază 
cu data de 5 Iulie, oă la frontăriile 
serbo-bulgare s’a întâmplată o ciocnire 
Sângeroșii, care dâcă se va confirma, va 
pute trage după sine urmări îngrij'tore. 
După cum se anunță adeoă, în 4 Iulien. 
o grupă din 20 de inși din păzitorii dela 
graniță a trecută frontăriile sârbesc! și a 
intrată în interiorulă țârii. Nu se soie 
positivă dâcă cu sciința, ori cu nesciința 
au făcută soldații bulgari aoestă pasă. 
Soldații sârbescl postați în garnisona 
dela Pirot au observată încălcarea te
ritoriului loră și ună plutonă de soldați 
sârbi i-au împrejmuită pe soldații bulgari 
și au dată focă. Dintre soldații bulgari 
mai mulțl au căcjută morțl, âr alții suntă 
greu răniți.

— Sir Fergusson declară în oamera 
englesă, că elă nu cunosce niol condi- 
țiunile reînoirei alianței triple, nici tex- 
tulă oficială ală declarațiuniloră lui di 
Rudini; elă asigură însă, oă pentru sus
ținerea statului quo în marea medite- 
rană și acum ca și mai înainte se va 
îngriji guvernulă englesă Ce e dreptă, 
a fostă ună sohimbă de idei, dâr atitu
dinea Angliei din anulă 1888 nu s’a 
schimbată de locă. înțelegerea actuală 
nu țintesce spre nici o putere; elă nu 
scie nimică despre vr’ună pactă gene
rală europână față cu susținerea sta
tului quo.

— țliarulă papală „Osservatore Ro
mano" continuă cu atacurile lui asupra 
alianței triple. Nu numai Germania, 
dice numita foiă, face în Roma servioii 
de gendarmeriă Italiei, dâr și Italia din 
partea ei jocă rolulă de gendarmă pen
tru Germania în Elsația-Lotaringia. Ali
anța triplă duce la o revoluțiune soțială 
generală.

SOIRILE DILEI.
— 25 Iunie (7 Iulie.)

Primirea noului fișpană la Făgărașu.
Ni-se scrie din Făgărașă cu data de 6 
Iulie o.: „Soirea ce a adus’o fâia uDgu- 
râsoă de Brașovă, că locuitorii comita
tului Făgărașă, fără deosebire de națio
nalitate și de confesiune se pregătescă a 
primi pe noulă fișpană Baussnern în 
modă demonstrativă, e falsă. Din contră 
Românii de aici n’au luată §parte de 
locă, niol la despărțirea lui Horvâth nici 
la primirea lui Baussnern, și precum n’au 
luată parte la banchetulă celui dintâiu, 
nu yoră lua parte nici la banchetulă 
celui din urmă. Intre Românii din co- 
mitatulă Făgărașă nu e niol o bucuriă 
din pricina schimbărei fișpaniloră ; pre
cum nu s’au supărată de depărtarea lui 
Horvâth așa nu se bucură nioi de veni
rea lui Baussnern.44

** *
Donațiune. O firmă comercială din 

Bordeaux a făcută o donațiune însem
nată ministeriului instruoțiunei publice 
din România în favorulă fundațiunei uni
versitare Carolă I.

* * *
0 frumosă serbare românescă va ave 

locă în SăcărâmbH cu ocasiunea ținerei 
ședinței despărțământului VI (Deva) ală 
„Asooiațiunei transilvane44, la 7/19 Iulie 
a. c. Serbarea, va decurge în următorea 
ordine: 1) Serviciulă divină în biserica 
gr. or., la care va cânta corulă teologi- 
loră din Sibiiu. 2) Ședința despărțămân
tului în biserioa gr. or. 3) Prân4ă oo- 
mună. 4) La 7 ore p. m. concertă de 
cântări și musioă, cu programa de mai 
înjosă. 5) Bală, la care va cânta capela

și somnă înainte de a-țl spune totulă. 
Tu nu ml-ai sorisă totulă44 (fi80 Ana su_ 
rîdândă.

— „Da, însă dilele din urmă îmi 
aduseră ceva neașteptată. Ano, ieri ml-a 
mărturisită Helda oă mă iubesce.44

Ana îșl încrucișa fără de voiă mânile. 
„E adevărată?44 întreba ea și o radă 
strălucitâre trecu peste urîta ei față. 
„Enarâză-ml mai departe14, se rugă ea.

Ruth îi povesti cuvântă de cuvântă.
— „Și oe i-ai răspunsă tu?44
— „Că vreu să te întrebă pe tine.

Și dâcă vei <fice atun°l mergemă 
ambele la elă. I-am povestită despre 
tine; dânsulă scie totă.... "

După ce Ana părăsi odaia, Ruth se 
adânci într’ună somnă adânoă. Puțină a 
durmită însă și o larmă o tredi. Se 
aucjiau căcjendă stiole și pahare. Răsunau 
nisce lovituri sălbatice. Ruth se scula, 
alerga în grabă și deschise ușa. O pri
vire înfiorătore i-se înfățișa oohiloră. 
Ana, scumpa ei Ană, zăcea leșinată la 
pământă. O rană îi sângera la capă. 
Grubert o amenința furiosă...

— „Ce se petrece aici?44 întrebă 
Ruth înspăimântată.

P6te că o scenă și mai teribilă s’ar 

fi întâmplată, de cumva nu întră servi- 
torulă de nopte....

In revărsatulă Ruth merse
directă la poștă. Cu inima palpitândă 
întinse ea o depeșă amploiatului. O pa- 
16re mortală îi acoperi fața, apoi îm- 
preunându-șl mânile îșl di?e: „Ore bine 
am lucrată ? O, Dumne4eulă meu! Noi 
totuși vomă afla o patriă! Elă e bună 
și nobilă!44 șopti ea...

Orele 430i sburau. Ana era îngrijată, 
că 6re mai veni-va Ruth astă4l, ori va 
rămânâ la dămna Brener? Se duse sâ 
va4ă orologiulă din odaia vecină. Când 
însă se reîntorse, stăt'ura unui bărbată 
distinsă apăru înaintea ei. Trăsurile Anei 
trad au uimire.

— „Oeră souse!44 4ise străinulă afa
bilă. „D-ta ești, domnișoră, Ana Gru
bert, nu-i așa?44

— „Da, eu sunt Ana Leiohtern. 
Grubert e tatălă meu mașteră.44

— „Și domnișâra Walden e sora 
d-tale cea mașteră?44

O frioă nespusă apăsă inima Anei. 
Ce ar ave elă cu Ruth ?

— „îmi permițl, ca să vorbescă cu 
domnișdra Walden?44

înainte de ce Ana ar fi dată vre- 

ună răspunsă, Ruth scoborî repede trep
tele și într’ună momentă se vă4u față în 
față cu străinulă. O ra4ă de bucuriă cu
prinse fața acestuia.

— „Domnule asesoră", îngână Ruth 
uimită, în vreme ce pe fața ei fină trecu 
o palâre și o roșâță schimbăciosă.

— „Ruth, eu am venită la invitarea 
D-Tale și mă buoură, că aoâsta a ur
mată așa de curândă44. Elă îi duse mâ
nile la buze. „Ruth, soie sora d-tale câtă 
de multă te iubesoă ?44

— „Da!44 4i80 ea repede și două la
crimi îi că4ură din ochi.

— „Atunci ești miresa mea44.
Asesorulă Helda o strînse la sînulă 

său și-i săruta oohii, cari de aici înainte 
aveau să fiă stelele vieții sale.

— „Ore bine ai nimerit’o ou ale
gerea d-tale? împrejurările suntă atâtă 
de nepotrivite, încâtă nutresoă o te
mere pentru viitoră44, 4ise Ana suspi- 
nândă.

— „Sunt hotărîtă a lua răspun
derea acestui pasă față cu lumea!44

Ana, privindă cu atențiune frumâsa 
lui față, 4ise hotărîtă: „Mă încredă în 
iubirea d tale, față cu dânsa, căci ce 
altceva te-ar fi putută încătușa? Ruth 

va trebui să’țl fiă forte recunosoătdre. 
Te rogă ai răbdare față ou ea și d-ta 
vei fi răsplătită, căol dânsa are o inimă 
de aură.u

Kurt de Helda, condusă fiindă de 
Ruth, întră în mica odăiță a ambeloră 
surori. „N’așI întâr4ia multă44, 4ise 0lh, 
„și cu trenulă de diminâță m’așl reîn- 
torce în B.44 Ar fi mai bine să serbămă 
de sâră credința în otelulă centrală, 
unde m’am retrasă. Domnișâră Ana, 
d-ta vei însoți pe Ruth! Ținândă contă 
de formalități, ar trebui să mai participe 
și tatălă D-Vostră, care fără îndoială 
credă, că e epitropulă Ruthei".

— „Asta o iau asupră’ml44, 4iseAna 
pripită.

— „Cu atâtă mai bine44. Asesorulă 
se sculă. „Celelalte le vomă pune la cale 
în otelă. Voescă mai întâiu să însciin- 
țeză pe tatălă meu despre fidanțare și 
speră, că până la cununiă voiu putâ duce 
pe Ruth să petrâcă la sora mea".

— „Când va fi cununia ?“ întrebă 
Ana liniștită.

— „Nu soiu cu siguritate. In totă 
oasulă însă câtă mai curândă. Pănă a- 
tuncl speră, oă Ruth se -va obiolnui și 
se va introduce în sooietățl mai înalte.
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musicanțiloră din Deva. Prețuia intrării 
la „Concertă" și „Bală" după placă 
(avândă a servi invitările oa biletă de 
intrare.) Venitulă ourată e destinata pen
tru fondula Asociațiunei. Ofertele mari- 
nimâse se voră cuita pe calea publioității. 
Publioula, care voiesce a participa, este 
rugata a se insinua pănă în 15 Iulie st. 
n. la comiteta, pentru orientare în privința 
prânzului comuna și a cuartireloră. — 
Programă : 1. d) „Etă 4hia triumfală", de 
W. Humpel. J) „Serenada", de March- 
ner. 2. a) „Kreuzzug" v. Fr. Schubert. 
Solo de bas cu acompaniamente de pianti, 
V) „Credința în primăvâră", de Fr. Schu
bert. Solo de bas cu acompaniamente 
de pianh. 3. „Intre piâtra Detunata", 
de G. Dima. 4) „Air Varie“, de Beriot. 
Violină cu acompaniamente de pianO.
5. a) „Die Versunkene Krone", H. Bo- 
niche. 6) „Sum Soldateu, de Gr. Dima.
6. Solo de pianO. 7. a) „Năptea", de 
Fr. Schubert, 6) „Uite mamă", de G. 
Dima. 8. a) „Sara de Crăciună", de 
Hoistein. Solo de bas cu acompania
mente de piane, b) „Sci tu mândrău,de 
G. Dima. Solo de bas cu acompania
mente db pianO. 9. „Hora", de G. Dima. 
10. „BaletOu,de Beriot. Violină cu acom
paniamente de pianO.

* * * *

Carmen duce o oasă elegantă în Dresda. 
Densa e o văduvă de ună ană și acum 
a lăsată doliulă: acolo te așteptă o vieță 
plăcută11.

— „Și Ana?“ întrebă Ruth.
— „Pe ună timpă sourtă va trebui 

să te despărțesol de densa11...
Când eși Helda din birtă petrecută 

de surori, toomai se coboria pe trepte 
Grubert, care se uita cu ochi mari la 
visita, ce voi să trâcă în tăcere pe lângă 
elă . . .

— „Stai, cine ești ?! “ sbierâ Gru
bert. —

Helda se întârse uimită, dâr o pri
vire aruncată pe fețele suroriloră îi spuse 
cu cine are de a face. Elă apoi măsura 
statura bețivului ou o privire scrutătâre 
,și voi să se depărteze fără de ași lua ră
masă bună dela mirâsă.

— „Hoho, oine-i elă . . . pote ună 
adoratoră de ală Ruthei ? “ întrebă 
■Grubert.

Helda se’ntdrse îndată și apucândă 
mâna Ruthei, cj>se : „Ruth Walden e mi- 
resa asesorului-forestieră Kurt de Helda 
și stă sub soutulă acestuia."

Helda strinse mâna Ruthei și se de
părta repede. (Va urma.)

Cursuri comerciale pentru femei. Foile 
maghiare aducă soirea, că ministrulU de 
instrucțiune publică contele Csaky, a 
dispusă că în luna Octomvre a. c. să se 
deschidă cursuri comeroiale pentru femei 
în orașele mai principale din provinciă 
precum în: Mișcolță, Seghedină, Pojună, 
BrașovO, Timișora, Aradă, Neoplanta, 
Oedenburg, Raeb, Steinamanger, Clușiu, 
Alba-regală, CincI-bisericI, Cașovia, De- 
brețină și Fiume.

* *
Din Blașiu ni-se scrie, că în looulă 

regretatului Petru Solomonă fu numită 
profesorii la preparandia de acolo d-lă 
Aurelii P. Bota, fostă revisoră archidie- 
cesană, âr ca revisoră în looulă d-lui 
Bota fu numită d-lă Iuliu Nistoră, fostă 
preotă în Veza. Anulă școlastică s’a în- 
oheiată la 30 Iunie n., când s’au cetită 
clasificările școlariloră. La mai bine de 
20 de studenți ni-se scrie, că li-s’a dată 
consilium dbeundi-, amă fi dorită însă 
forte multă să ni-se arate și oausa a- 
cestei procederl prea severe și neobici
nuite la alte gimnasii.

* *
Sondarea Dunărei. O comisiune com

pusă de colonelulă Murgescu, inginerulă 
Mironesou și sublocotenentulă Chirițescu 
se ocupă aoum, după oum comunică 
foile de dincolo, ou Gestiunea sondărei 
Dunărei.

** *

De sub Mesești, ni-se sorie: La 23 
Iunie s’a ținută în comuna Cizeriu con- 
ferența preoțâscă din tractulă Crasnei, 
vicariatulă Silvaniei, sub presidiulă ve 
neratului d nă vioară Al. Barboloviciu. 
Mai întâi se oficia în modă solemnă s. 
Liturgiă, la care pontifică d-lă vioară, er 
predica o rosti d-lă Grațiană Flonta, 
preotă în Cățelulă română, care produse 
multă efeotă asupra ascultătoriloră. Urmă 
apoi oonferența, oare o deschise ve- 
nerabilulă președinte printr’o escelentă 
vorbire, însuflețindă pe membri spre 
fapte frumose. S’au adusă apoi mai 
multe hotărîrl frumâse. S’au alesă re- 
presentanțl pentru viitorulă sinodă vi- 
cariată, ce se va ține mai oătră tomnă 
în Șimleu, în personele d-loră preoți : 
Nicolau Popă din Sigă și Gr. Flonta 
din Cățelulă română. Disertantele aces
tei conferențe a fostă tînărulă preotă 
din Hureză, Petru Vaida, er la confe- 
rența viitâre, ce se va ține în Mală, va 
predica preotulă N. Popă și va diserta 
preotulă Oriană. Urmă înohiderea con- 
ferenței, de-asemenea printr’o vorbire 
rostită ou forte multă simță din partea 
președintelui, după oare preotulă locală 
întruni pe membrii conferenței la ună 
prânejă comună, cu care ooasiune se ros
tiră și oâteve toaste.

* * *
t Cardinalulii Ludovicii Haynald, bă- 

trânulă metropolită romano-catolioă din 
Calocea, a răposată Sâmbăta trecută în 
etate de 75 de ani. Elă a jucată în 
vieță ună rolă însemnată nu numai pe 
tărâmulă bisericescă unguresoă, oi și pe 
celă politică. In anii din urmă mai alesă, 
nici unulă dintre archiereii Ungariei n’a 
participată așa de multă la desbaterile 
din camera magnațiloră, oa Haynald, 
oare ou multă zelă a luptată pentru 
promovarea intereseloră esclusiviste de 
rassă ale poporului maghiară, fără de a 
ține însă sâmă și de respectarea drep
tului celoralalte popâre. Elă a fostă 
unulă dintre cei mai ageri luptători pen
tru unirea seu mai bine cjisă fusionarea 
Transilvaniei ou Ungaria pe timpulă 
câtă a fostă episcopă în Transilvania, 
A jertfită mari sume de bani pentru 
căușele șoolare și de oultură unguresol.

* 
* *

Contra - memoriulâ studențilorîi ma
ghiari, după cum anunță foile din Pesta, 
e terminată și celă cu textulă maghiară 
înoă la începutulă săptămânei viitâre va 
eși de sub țipară. Cele ou texturi străine 
voră ieși mai târejiu cu vr’o câteva dile. 
Memorandulă cu textă unguresoă va fi 
trimisă la tote 4’ar®l® ce apară în Un
garia, la miniștri, la membrii ambeloră 
case ale parlamentului maghiară, la auo- 
toritățile administrative și la tâte insti- 
tuțiunile și așecjămintele din țâră. Celă 
cu textă străină va fi trimisă la tote 
fiarele din lume, în Germania, Francia, 
Anglia, Italia și în Spania, precum și 
la guvernele loră, la bărbații de stată, 
la învățații și la tâte institutele din 
Europa.

* * *
Din cerculă Crasnei ni-se scrie, că 

pe aoolo înoă a căcjută grindină; p3 ho
tarele oomuneloră Pereiu, Horvată și 
Cățelulă română, grânele numai de cosită 
suntă bune, căci grindina le-a devastată 
așa de tare, încâtă niol nu se mai vădă 
spice la ele.

* #
Bâsbunarea unei femei frumose. Din 

Triest se anunță: cu ooasiunea târgului 
din Treviso s’a întâmplată o scenă sân- 
gerâsă. Ună domnă bătrână, oam de 60 
de ani, șl-a permisă nisoe glume față cu 
o țărancă forte frumâsă, cam de 29 de 
ani. Femeia se înfuria din causa acesta 
atâtă de tare înoâtă cu o secere asouțită 
îi tăia gâtulă mai de totă. Bătrânulă 
imediată muri.

* *
0 victimă a Vesuviului. Din Neapole 

se anunță: Curentulă de lavă cresoe 
și amenință ou erupțiune. In 4il®l® a" 
ceste pătrunseră doi Brasilieni pănă la

marginea craterului Vesuviului, unde 
fură învălițl de fumă. Unulă dintre ei, 
nebăgâudă de semă, că4u în crateră.

Dr. Lueger și studenții români 
din Viena.

„Cetimă în „Deutsches Volksblatt" 
din Viena dela 2 Iulie a. c. următărele: 
O deputațiune a tinerimei române aoade- 
mioe de aici merse în 30 a lunei trecute 
la deputatulă Dr. Lueger spre a-i mul- 
țămi pentru că s’a pronunțată în favorea 
Româniloră în cuvântarea sa ținută în șe
dința din 24 1. o. în parlamentulă din 
Viena.

Drd. Gherghel îi adresa următorele 
ouvinte: „Suntemă însărcinați din'partea 
studentiloră români dela universitatea 
de aici, să Vă aducemă viua mulțămită 
pentru bărbătâsoa representare a causei 
române în ședința parlamentului aus
triacă din 24 Iunie. Trebue să admi- 
rămă curagiulă, cu oare ați adusă îna
intea forului parlamentului austriacă, ca 
și ună representantă ală poporului său 
pătrunsă de sfințenia prinoipiiloră sale, 
o cestiune de stată atâtă de delioată, 
ca tractarea naționalitățiloră în Ungaria 
și reacțiunea ce resultă dintr’ânsa în 
afară.

Consimțimă pe deplină ou părerea 
oă o clasă de elemente nepatriotice, der 
influente aici, dâr mai vertosă în Un
garia, ațiță în mare măsură naționalită
țile din motive individuale, și de aceea 
nu se potă încăkji pentru învingerea greu- 
tățiloră formale ce se opună unei alianțe 
naturale austro-române. E trâba repre- 
sentanțiloră poporului, se influințeze la 
timpă asupra sanărei acestei stări bol- 
năviciâse". D-lă Dr. Lueger mulțămi ou 
ouvinte simpatice la adresa Româniloră 
și asigură, că elă totdeauna va interveni 
pentru bunăstarea poporului creștină".

Literatură.
Din „biblioteca pentru tinerimea ro

mână adultă" din Bucovina a apărută 
broșura a Ii-a Vinuri fabricate din pome. 
Prelegere publică ținută în societatea 
pentru cultura și literatura română în 
Bucovina în 11 Aprilie 1891 st. n. de 
Grigorie Ha lip, profesoră la șoâla 
agronomică din Cernăuți, cu stampe. 
Cernăuți 1891 tipo- și litografia conce
sionată. Aroh. Silvestru Morariu-Andrie- 
vicl. Edițiunea Societății pentru oultura 
și literatura română din Bucovina. For
mată 8° ou 50 pagine. Prețulă 50 or.

Convocare.
In urmarea condusului adunărei ge

nerale a „Asociațiunei transilvane pentru 
literatura română și oultura poporului 
română", ținută în Reghiuulă-săsescă la 
28 Augustă 1890, sub Nru 205. despre 
arondarea nouă a despărțăminteloră, — 
comunicată ou acestă subcomitetă prin 
transcrierea Prea Onor. Comitetă Cen
trală d-to 24 Septemvre 1890 Nr. 245,— 
despărțământulă Șimleului, afară de te- 
ritoriulă peste care s’a estinsă pănă 
aouma, va ouprinde în oadrulă său și 
fostulă despărțământă ală Șomcutei-marI, 
în specială oomunele cercului Șomoutei- 
marl, oomit. Sătmarului.

Dreptă aceea am onâre a învita și 
ruga, precum pe On. domni membri ai 
Asociațiunei, așa și pe toți amicii cultu- 
rei nostre poporale să binevoiască a 
partioipa la adunarea generală constituantă, 
ce se va ține la 3 Augustă st. n. în 
comuna Selsigh.

Din ședința comitetului despărță
mântului sălăgiană ținută în Șimleulă- 
Silvaniei la 28 Iuniu 1891.

Alimpiu Barboloviciu, 
vicarii for. ală Silvaniei 

și directorulă despărțământului.

Telegramele „Gaz. Trans“.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Viena, 7 Iulie. Guvernatorulu 
Austriei inferidre a interejisfl for
marea reuniunei socialu-democrate 
de alegători cu motivarea, că ideia 
socialu-democratică este periculdsă 
pentru statu.

Berlinu, 7 Iulie. Tdte foile îșl 
esprimă viua satisfacțiune asupra 

primirei strălucite a împăratului 
Vilhelm în Anglia și așteptă că 
călătoria împăratului va avea cele 
mai îmbucurătdre urmări, deși nu 
s’a încheiată cu Anglia ună trac
tată formală.

Londra, 7 Iulie. In parlamentă 
a declarată Sir Fergusson, că în- 
șelegerea între Anglia și Italia are 
de 8copu susținerea statului quo în 
marea mediterană*).

DIVERSE.
0 cercetare geofizicală a mărei ne

gre s’a făoută în anii treouțl de oătră 
oorabia rusâscă „Oernomoreti", și oare a 
dată resultate însemnate. Adâncimea cea 
mai mare s’a aflată aprope de mijlooulă 
mărei negre, în linia dela Theodosia la 
Sinope, și este de 2500 metri. In giu- 
rulă acestui punctă în întindere mai 
mare e pământulă plană, deci presupu
nerea de pănă acum, că acolo se află 
ună platou submarină, e greșită. Adân
cimea oea mai mioă e în partea nord- 
vestică a mărei negre, unde e cam de 180 
metri. In timpulă verei temperatura a- 
pei scă4u pănă la 50 metri adâncime, 
unde a fostă de -|- 7.1 grade C. și mai 
oătră fundă a fostă temperatura apei de 
-j- 9.3 grade C. Oonținutulă de sare ală 
apei este la suprafața neînsemnată, der 
cresoe în straturile cele mai adânol, fără 
oa însă să ajungă oonținutulă de sare 
ală mărei mediterane. Animale vii și 
plante s’au găsită pănă la o adâncime 
de 360 de metrii. Pe fundulă mării se 
aflară resturi de animale mârte și de 
plante, dâr nici o vietate.

Originea numelui Napoleonii. Despre 
tema acâsta s’au scrisă multe lucruri mi
nunate, dâr mai cutezată deoâtă tote 
este interpretarea, după care numele lui 
Napoleonă este sinonimă cu Apollo. Mai 
seriosă este deslegarea mai nouă, pe oare 
a făout’o italianulă Rodooonaohi în „Nou- 
velle Revue". Elă critioă și delăturămai 
întâiu resolvările de mai nainte, oarl 
suntă mai multă sâu mai puțină lingu- 
șitâre pentru Napoleoni, și apoi oonti- 
nuă: âră numele Napoleonă se nu fiă 
ună oonume, adecă o alăturare de nume 
pantru arătarea originei purtătorului ? 
Dâcă „Francois" vine dela „Franoe", 
„Germain" dela „Germania," de oe să 
nu fiă „Napoleon" din „Napoli" adeoă 
din „Neopolitană". Se pare, că acâstă 
deslegare e cea mai aprope de adevără. 

„ALBIM A“ institut!! de credita și ie economii.
Filiala Brașovu.

Conspectulu operațiunilorii <le cassă în lnna 
Iunie 1891.
Intrate:

Cassa cu 31 Maiu 1891. fl. 5,423.19
Depuneri spre fructificare . 87,625.06
Cambii răscumpărate. . . 80,402.03
Conturi curente .... 59,145.14
împrumuturi pe producte . 3,618.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 12,407.80
Monetă............................... 3,098.04
Interese și provisiuni . . 4,166.34
ComissiunI.......................... 974.68
Diverse............................... 4,842.65

fl. 261,702.93 
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 103,210.56 
Cambii escomptate . . . 78,186.36
Conturi curente......... 29,251.01
împrumutul! pe producte . 1,974.—
Monetă.........................  6,955.28
Interese și provisiuni . . 866.86
ComissiunI............... 3,066.64
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.......... 17,685.—
Spese și salare.......... 1,849.43
Diverse..................... 10,013.60
Numerară cu 30 Iunie 1891 8,644.19

fl. 261,702.93
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

diligentă. adjunctă.
V. F. Uvegeșu, m. p.

*) Nu înțelegemu cum biroulă de cores
pondență ne trimite acestă telegamă astădl, 
pe când înainte cu 3 dile a apărută în alte foi.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu. 

Redaotoră responsabilă interunală; 
Grognriu Maior»!.
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Cursulii pieței

Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

din 7 Iulie st. n. V'H1
Bancnote românescl Cump.. 9 27 Vend. 9.31
Argintă romănescă • „ 921 n 9.26
Napoleon-d’orI - - „ 9.27 r> 9.31
Lire turcescl - - „ 10.50 H 10.55
Imperiali - - • „ 9.48 n 9 53
GalbinI - - ■ „ 5 40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 101.— o —.—

r. >i n ®°/(l n 99.50 n 100-
Ruble rusescl • ■ „ 132.— n 11.3 -
Mărci germane - ■ 57.— n 57.50

Cursulu la bursa din Viena.
din 6 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii 4°/n • 25
Renta de hârtiă 5% ' ’ -^150
Im pr amu tulii căiloră ferate ungare

aurii « • • 117.—
dto argintii 89.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] • • - . -

Amortisarea datorie? căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune] —. -

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) • 112 50

Bonuri rurale ungare.......................... 92 —
Bonuri croato-slavone - - - 104.7 >
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii • —.—
Imprumutulă cu premiulii ungurescii 137.90 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 130 90
Bent a <ie argintii austriacă - - - - 92.45 
Renta de hârtiă austriacă - • 92 fO
Renta de aurii austriacă....................111 10
LosurI din 1860 .... lt’0.25
Acțiunile băncei austro-ungare • 1037 — 
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 942.50 
Acțiunile băncei de credită austr ■ 294.75 
Galbeni împărătesei- - • o.54
Napoleon-d’orI .... 9,32
Mărci lUO împ. germane - - 57 65

Serviciulu de Studii și construc- 
țiuni: căi ferate, șossele și poduri alu 
Ministerului Lucrăriloru Publice din 
România, face cunoscutu că are nece
sitate de Ingineri eșiți cu diplome 
seu certificate din unite din Școlele 
Technice: Viena, Berlin, Paris, Bru
xelles, Gand, Zurich etc. și se fia de 
naționalitate Români seu celu puțin 
s& cunoscă limba Română.

Amatorii Ia fi angajați pe unu, 
doi seu mai multfi ani, suntu rugațt a 
trimite Serviciului în București Strada 
Minerva Nr. 16 propunerile cu o copie 
legală după diploma seu Certificate, 
cu indicațiunea naționalităței, etatea, 
timpulu servitu și anume la ce lucrări.

X

Londra 10 Livres sterlinge - - - 117 45

Rugăm pe ii-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 
ninevoiască a scrie pe cuponulîi mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diaruld nostru până acuma.

No. 178-1891 617,3-3-

CONCURStJ.
La internatulu împreunată cu școla 

civilă de fete a Associațiunii transilvane 
e a se ocupa cu 1 Septemvre n. 1891 
postulii de guvernantă pe lângă o re- 
munerațiune anuală de fi. 200 v. a. și 
întrega întreținere (viptă, locuință, înoăi- 
dită, luminată, spălată).

Doritârele de a ocupa acestu postă 
voră ave mai alesă s6 porte de grigiă- 
de elevele interne în privința ocupațiu- 
niloră în orele afară de lecțiunl, în sala 
de studii și conversațiă în dormitoră și- 
refectoră, conformă instrucțiuniloră usi- 
tate la internatele mai de frunte, cari 
există pentru tinerimea de sexulă feme-- 
iescă.

Concursele însoțite de:
a) carte de boteză,
b) testimoniulă despre studiile pregă-- 

titore,
c) o arătare în scris despre ocupațiu-- 

nea de pănă acum,
d) o adeverință, că concurenta cunosce- 

deplină limba română în vorbire și în
scriere, precum și limba germană seu 
cea maghiară, sâ se presente subsemna
tului comitetă pănă la 1 Augustă n. 1891.

Din ședința comitetului asociațiunii 
transilvane pentru literatura română ș? 
cultura poporului română ținută în Sibiiu> 
la 20 Iunie 1891.

G. Barițin Dr. I. Crișianu
președ. secret. II.

WF Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvanieiu 
ă, 5 cr. se potti cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1891

Budapesta—Rredealu IPredealia — Budapesta. D£.-B®est.a-Airadu-Teiuș Copsa-Baiică—Sibiha
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Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Tren ii 
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Trenu 
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Trenu 
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Trenu Trenu , 
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Viena
Budapesta

JSzoinok 
P. Ladâny 
Oiadea mare| 

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Ci u ci a.
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghîrbău 
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
UiOra
Vințul de sus
Aiudă

iTeiușu

Crăci unelă
Blașiu
Mieăsasa

Brașov»

Timișă
Predeală
BneurescI

8.-
2.05
4.10
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

Bucurcscl
Predeală
Timișă

Brașovfi

4.21
4.55

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homcrodă 
Hașfaleu 
Sigili șora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Tei ușii

8 22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

sus

J 
I

i

7.35
1.12
1.42
2 18
2.48
3.19
3.40'
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
,11.01

Nădâșelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B Huiedin 
Cinci a 
Buci a 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

I

12.17
12.47

1.26

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53
5.30
5.47

VieDa
Budapesta 
Szolntk

Aradu

I’. Ladăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40 1 40

6.35

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiin

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

3.25!
9.50
1.05
5.24
5 46
5 57

10.50
8.15

11.14
3.45'
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52

10.38
11.04
11.24
11.48
12.22
12.49

8.-
1.50
3.57
6.52
7.02

Teiușu 
Alba lulia 
Vinț de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 

''*Branicica
j ilia 
Gurasada

J'Zamă 
jtjoborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

2.30 3.37
3.11 4.—
3.30
3.53
4 16 4.41
5.43 5.06
5.59 5.18
6.24
6.79 5.45
7.-
7.28 6.08
8.03 6 34
8 54
9.10 7.11
9 44 7.31
9.58

10.11
10.34
10.46 814
11.18 8.24
4.15 11.27
7.20 1 25
6.05 7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4 28
2.34
4.52
5.26 Sbbbbcb’bsb (Piski) (Piski'

Sfibiiu—Copșa-niica*

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
fiadna Lipova 
Con op 
Berzava 
Soborșină 
Zarnu 
Gurasada
Ilia
Bra ni ci ca 
Deva
Si meri a (PÎSki) 
Orăștia 
Ș botă
Vinț. de josă 
Alba lulia 
Teiiișu

7.48

8 51
9.10

9.34

10.-
10.18
10.37

11.'8
11.40

6.30
6.48'
7.12'
7.27','
8.07::
8.331
8.57'
9.13,.
9.29 ■
9 53,'

10 19
10.60
11.16
11 11

I

12 06 .Budapesta
12-38: Viena

Aradu j

Szolnok

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Sibiiu 7.35 4.34
Ocna 8 02 4.58
Loamneș 8.30 5 25
Șeica-mare 9 05 5 55
Copșamică 9.34 6.20

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

Oșorheiu ,
5.20 11.17 5.14
5 35 5.36

Regii.-săs. 7.10 7.15

6 11

6.43
7.12

7.51

7.20

6.34
6 52|^11,eriil 
7.40&re’11 
g._"Hațegu 
8.15?ul 
8.29'Cri vadia 
8.53 Banița 
9.12liPetroșeiii 
9.51

10 061
10.23!
10.42j
11.171
11 51' 
12.09'
2.24
4.47'
8.40

Simeria 6.- 10.35 4.22 1
iPetroseni 6.- 10.50 6.20

6.35 11.26 4.58 Banița ' 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Haț^gă 9 36 1.54 8 25
9.21 3.19

•=rl
O

 
cd Streiu 9.18 2.49 9.01

9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Ai,adB'B- ' TÎBBiBSOfl’ft—Ab'ShEbb________________ î _______________ b___________ ■ ■ 5 ____

Arad fi
Viuga 
Timișora 
f

l 6.15'11.30 7.15,Timișora
7.32 12.47 8.04 Vmga
8 42 2.04 8.57 Aradfi

2 46' 6.4
3 50- 7.5

fcJfltSHșri—TasB’da Turda-CSBfiis  •isia

Gliirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50| 9 30 2.30
Turda 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișă 5.10| 9 50 2.50

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

,Regh.-săs.
i (
Oșorheiu (

8 -
9 35
5.54

8.15
9.53

10.205.21
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7 47 8.25 12.50

Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.1.3 5.03 9.34
Himedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora-
1 - - -

-Simeria (PLki)
1
IHuueddra 4 46

r
2.32 7.22

,'Oî-rna 5 11 3 - 7 50
'Simeria1 5 28 3.20 8.10

6.05|

MuB'esu-fiiBBdosiii—BistHta || BSstrita—M.«srcsi»-lj8a«IosiB

4 —
6 48
9.59

Murășă Ludoșă 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița ....

Xoit» : Numerii înc.uadrațl cu

Bistrița .... 
Țagu-Budctelică . 
Murășă Ludoșă .

linii grose însemnezi orele de nopte.

8 5'
9.101 HBd*»*® -» - KeD’iiescD___ * ’

8B§lBiș®B*a— OdoB’lBeiiB 1 ttdoi'itcSu—

6.10
Sighișora. . 4.30 11.25 Odorheiu. 8 15
Odorheiu . 7.21 2.111 S'ghișdra. . . 10.52

Careii-MBseB'i—2EeJă.n« Zclău—€taB‘eit-a&ia.B'BI 1.16
| 4.15
j 7.21[ Careii mari .

ZelSn .
5.50 Zelău . . .

|11.— Careii-rnarI .

Tipografia A. MU LUC1ȘIANU, Brașovu

Brașov
3.]5j'Zernesci

5.45 4 55
7.26 6.36

Kcrncfif î—B B*a
5

1.56
6.48

Zernescî 1 8'~ 8.20
Brașov 8.24 9.44


