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ISTcn atonamentvi.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie 1891 stilfi rechin 

se deschide nou abonamente, la care în- 
vltămfl pe toți amicii șl sprijinitorii folei nâstre.

PrețulA abonamentuluib
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pe șâse luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., ps 
șăse luni 1 fl.

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

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

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Afaceri năseudene.
ii.

Cândcugetăm la sudorile de sân
ge, cu cari vitejii Români grănițerl 
delaNăseudii au întemeiat cele douâ 
fonduri de „montură11 (astăcfî fon- 
dulfi de stipendii), precum și ton- 
dulfi de „provente (astăc|I fondulii 
școlasticO), cu pietate ne închinămu 
aceloru mari sacrificii și tot-odată 
cu mândria națională aprobam ti 
abnegațiunea lorfl dela anulă 1851, 
pe timpulfi desființărei graniței 
militare, când vedemu mai alesă, 
că ei meniseră capitalele adunate 
pentru șcdle și pentru crescerea 
tinerimei române. Și asta cu atâtă 
mai vîrtostt, că și ei le-ar fi pu
tută împărți între sine, cum au îm
părțită Secuii londurile loră.

Fondurile grănițeriloră năseu- 
denl însă, aceștia le-au menită 
pentru cultura românescă și tată 
lumea română și neromână așa 

a sciută acesta pană astăcți, când 
satelitulă fostului pașă Banffy 
vine și cu multă necruțare calcă 
în piciore memoria scumpă amo- 
șiloră și strămoșii oră sei, descon- 
siderândă nenumărate decisiunul și 
atentândă cu mână sacrilegă pănă 
și la autenticitatea „Instrumentului 
fundațională.“

Acestă „Instrumentă fundațio- 
nalu", care este lumină nestinsă 
pentru descendenții grănițeriloră, 
a fostă calulu de bătaia pentru 
Banffy-Ciocan et Comp. Da căci 
bine a sciută Banffy și Ciocan, 
că, pentru a-și asigura neonesta 
loră învingere, trebue sdrobită mai 
întâiu acestă valorosă documentă.

Și li-a succesă!
Astăcji „Instrumentulă funda- 

ționalu" s’ar păre, că nu mai are 
nici o valdre, celă puțină așa cu
getă Ciocană și mamelucii lui.

Intrebămă înse pe d-lă „cava
leri", sub ce titlu de dreptă se 
află astăcjl densulu în fruntea ad- 
ministrațiunii unoră averi atâtă 
de mari și atâtu de frumose? Ale 
cui au fostă și suntă aceste averi ? 
Cui au aparținută și aparțină ele 
și astăcji?

Noi așa scimă, că aceste averi, 
când au trecută de sub adminis
trarea militară, seu de sub admi
nistrarea organeloră financiare în 
mâna și în proprietatea grănițeri
loră, ele au fostă administrate de 
factorii îndreptățiți, adecă numai 
de Românii grănițerl și de descen
denții acelora.

Aceștia nu au lăcomită la bani, 
nu la onoruri trecetbre, nu la ti- 
tule și decorațiuni, ci inima și 
sufletulu loră au fostă conduse de 
acelă ideală mare pentru cultură, 
prin ajutorulă căruia d-lă „ca- 
valeru" de astăcji s’a făcută omu.

„Instrumentulă fundațională" 
înse este cartea prețiosă pentru 

descendenții grănițeriloră. Căci ori 
câtă trudă și-ar da Ciocană, ca 
să-lă delăture și nimicescă, elă 
totuși va rămâne ca o stâncă de 
graniță, de care atacurile „cava- 
leriane" se voră sdrobi și voră 
spumega înzadară.

Așa el Căci decă n’ar fi așa, 
din momentulă, în care „Instru
mentală fundaționalu" n’ar mai 
ave valore, nici gimnasiulă din Nă- 
seudă n’ar ave dreptulă de publicitate, 
lucru, care pănă acuma nu s’a 
ventilată în publică.

Și etă pentru ce nu ar ave 
gimnasiulă din Năsăudu dreptulă 
de publicitate: D-lu Ioană Cio
cană, ca primulă maturisantă la 
gimnasiulă năseudeană, va trebui 
să scie fbrte bine în ce mare ne
dumerire se aflau pe la anulă 1870 
atâtă maturisanții, câtă și corpulă 
profesorală, în frunte cu directa - 
rulă de piă memoriă Dr. Ioană 
M. Lazară, sciindă adecă, că fără 
de anunțulă de publicitate ală 
gimnasiului, tinerii români nu au 
dreptulă de a se înscrie ca ascul
tători la vre-o universitate din 
patria și cu atâtă mai puțină în 
străinătate. In acestă critică si- 
tuațiune deci s’au făcută, din partea 
direcțiunei gimnasiale și a admi- 
nistrațiunei fonduriloră, pașii de 
lipsă pe lângă guvernulă Majes- 
tății Sale, er acesta guvernă s’a 
aflată îndemnată, ca sub Nr. 28,389, 
în cfiua de 23 Decemvre 1870, să 
dea gimnasiului din Năsăudă „drep
tulu de publicitate provisoricu cu con- 
dițiunea: până la aprobarea „Instru
mentului fundaționalu11.

Intrebămă acum: esistă, seu 
nu esistă „Instrumentală fundațio- 
nală ?“

Ce 4i°e d-lă „cavaleru" și 
ce cjicu mamelucii lui? — Decă 
„ Instrumentală fundațională “ e- 
sistă, der „n’are valâre", atunci 

tote datele și toți Nrii oficioși și 
tate autografele maiestatice, ca 
celă de data Laxemburg, 27 Au
gustă 1861, pe basa cărora e scrisă 
„Instrumentulă fundațional“, sunt 
apocrife, er cei ce au înșelată pe 
grănițerl, cei ce și-au permisă a 
pune numele Majestăței Sale, nu
mele guvernului, numele autori - 
tățiloră politice și numele autori- 
tățilo'ră școlastice în jocă, suntă 
nisce înșelători publici, cari trebue 
prinși, trebue trași la răspundere 
și trebue urmăriți și pedepsiți 
fără milă pe basa paragrafilor legii.

Der să vedemă, cum sună 
din cuvânta în cuvântă clausula 
de aprobare a acestui importanta 
documentă, clasulă făcută de că- 
tră Comitetulă fonduriloră grăni- 
țerescl la 18 Augustă 1865:

„Acestă „Instrumentă fundaționalău, 
compusă și sorisă în limba nostră ro
mână și apoi în cea germană , îlă sub
scrie comitetulă grănițerescă, respective : 
ComitetulU fonduriloră. școlastice grănițere 
din Districtul^ Năseudului, cu cea mai 
mare plăcere și bucuriă, în patru esem- 
plare asemenea, dintre cari unulă să se 
păstreze în pre Înaltul# Archivu alu Curții 
Majestății Sale Ces. Reg. apostolice, ală 
doilea în Archivulu Înaltului Gubernia 
regiu transilvanii, ală treilea în Arcliivulă 
diecesanu respectivă și ală patru-lea în Ar
chivulu comitetului subscrisul...

Intrebămă așa-deră: află-seună 
astfelă de esemplară în archiva 
administrațiunei Comitetului fon
duriloră? Decă nu se află, între- 
bămă: esistă vr’unulă în archiva 
diecesană dela Gherla? Decă ună 
asemenea esemplară nu se află în 
nici unulă din aceste două locuri, 
esistă elă seu nu în Archivele gu
vernului? Ear decă nici aici nu 
esistă, atunci de bună semă, că în 
archiva Curții Majestății Sale nu 
s’a putută strecura ună asemenea 
documentă!

FOILETONUL „GAZ. TRANS." 
“ta

Inimi de aurii.
Romană, de I. Editor. Tradusă de Julia.

— „Ruth, am primită o telegramă 
dela sora mea, că vine mâne cu copi- 
lulă și cu vre-o câțiva servitori, ca să 
petrecă aici câteva săptămâni. Densa 
mă rogă să-i caută ună cuartiră", (fise 
Helda, oare vorbia repede și se părea 
mișcată.

— „Sora ta, Carmen?" Ruth era în 
odaia mătușei sale.

— „Unica mea soră. Densa tocmai 
acum a desbrăcată doliulă după bărba- 
tulă său, care murise în anulă trecută. 
In locă de a merge la băi, ea voiesce 
să petrecă săptămânile de vâră aici. Pre
supună, că voiesce să te vefă și să șl 
dea părerea cu privire la alegerea mire
sei mele. Tata ține multă la densa, 
pentru-că Carmen e forte înțeleptă și și
retă. Ași dori, ca tu să-i faol impresiă 
bună și plăcută."

Asesorulă pășia neliniștită în susă 
și în josă prin odaiă.

— „Ml-ar fi plăcută să fimă căsăto
riți, însă asta în optă file nu se pote în
tâmpla ; sciu, că are să urmeze o înter- 
fiere. Der unde se va aș?fa sora mea, 

Carmen? —Asta n’o sciu, nu sciu unde 
să aflu o locuință potrivită pentru densa. 
Carmen e fârte pretențiosă. Dorința 
mea cea mai mare însă e, ca tu să-i 
placi suroreimele. Fă-mi plăcerea, scumpă 
Ruth, și împodobesce-te pentru mine! 
Fericirea mea ar fi deplină, când ai voi 
să te îmbraci mai elegantă și să fii 
mai împodobită, draga mea."

T6te rugămintele lui însă fură za
darnice...

Prima Maiu se arăta blândă și căl- 
durosă. Helda se duse după amefl la 
stațiunea St., ca să întâmpine pe sora 
sa. Elă nu se mai reîntârse la Ruth. Și 
nici la plecare nu se uita la ferestră, ca 
să-și salute miresa...

In otelulă Roestel totulă se puse în 
mișcare. Asesorulă Helda a închiriată în- 
tregă etagiulă primă pentru sora sa, 
contesa Georne, și deci t6te trebuiau 
puse în ordine. Dâr abia păși ea înăun
tru și cu ună felă de înfiorare declara 
fratelui ei, că n’are să ședă nici o oră 
în aceste odăi, Helda făcu din umeri și 
dise : „îmi pare fdrte rău, der acesta e 
ouartirulă celă mai bună, ce se pote afla 
aici. O vilă, cum ai dori tu, nu se capătă 
aici."

— „Și te afli bine și familiară aici, 
Hurt ?“

— „Ca în ceră !“ replioâ asesorulă 
sarcastică.

— „In acestă singurătate, departe 
de lume, ți-se pierde ori ce gustă este
tică. Tu te țărănescl aici cu totulă. Su- 
perbulă, frumosulă și uniculă meu frate", 
fise ea lină și în tonulă celei mai in
time iubiri, „eu înoă totă nu te înțelegă, 
oum ai putută renunța la străluoitele 
tale prospecte în viitoră pentru acestă 
singuritate. Tu, unăHelda?! Eu nusciu, 
și nici tata nu’șl pote esplioa, de unde 
vine acestă manieră curidsă la tine ? 
Membrii familiei nostre s’au distinsă tot- 
deuna prin sociabilitate și vigurositate 
și cine te-a văfută pe tine odată acasă 
in o seră de primire, acela a putută 
jura, că tu nici de cum nu te potri- 
vescl ou singurătatea pădurei, și totuși 
așa este !"

— „Suntă atâtă de ferioită în pă
dure, ba și în [paltonulă de vânătâre, 
încâtă nu le-ași schimba ou nimică în 
lume".

Contesa tăcu. După o pausă fise: 
„Ală cui e edificiulă acela frumosă, pe 
fărmecătorea câmpiă, sub castanii cei 
înalțl ?“

— „E locuințe forestierului!"
— «Ah, și Aldenhofen e încă totă 

inspectoră aici?"

— „Aldenhofen ? Da! Doră îlă cu- 
noscl ?“

— „Nu sciu, — posibilă să fi con
venită cu densulă. Nu-i căsătorită ?"

— „Nu!"
— „Și pe cine are la sine, pe pă

rinți ?“
— „Are în casă pe o amică a mamei 

sale, văduva consilierului de justițiă, 
domna Blum".

— „Ești în prietiniă cu Lothar Al
denhofen ? “

— „Da, însă elă trăesce și mai re
trasă decâtă mine! “

— „Și mai retrasă ?“
— „Da! Eu am aucjită odată, că 

înainte cu câțiva ani a avută o durere 
mare. Mirâsa i-a fostă necredinciosă, ori 
i-a murită, ce sciu eu?!“

— „Și pentru aceea mai jălesoe 
înoă?"

— „Da ! Celă puțină nu mai are în
credere în femei".

Ună zimbetă triumfătoră sburâ peste 
buzele tinerei contese.

— „Eu numescă asta sinceritate ! "
— „Sinceritate?!" Helda o privi 

uimită. „Credă. că am fisă, că elă nu 
mai consideră pe femei de locă, fiind-că 
nu mai are încredere în ele."
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Ei bine, atunci pe ce basă au 
subscrisă acestă actă pe la anulu 
1865, președintele de odinibră 
alfi comitetului fonduriloru, Re- 
verendissim. d-nfl Vicarii Gregoriu 
Moisilfi și secretarulu Ștefană Ti- 
mocă ? Pe ce temeiu figureză, în 
documentulă publică tipărită la 
1872 („Instrumentă fundațională“ 
din care dispunemă și noi de ună 
esemplară) pe lângă președinte și 
secretară și alți 44 membri ai Co
mitetului? Cine a subscrisă pe 
acești bmeni ?

Intrebămă mai departe: cum 
se face, că în acestă actă figureză 
numele oficiului politică dela 1866 
din fostulă districtă ală Năseudu- 
lui; de unde vine se figureze în 
acestă documentă consistoriulă 
diecesană de Gherla, și în fine, de 
unde vine, ca regimulă însuși prin 
secretarulu seu, Tanârky Gedeon, 
se subscrie și se aprobeze, în urma 
decisiunei pre înalte a Maiestății 
Sale de dato Viena 23 Martie 
1871, desă amintitulă actă, adecă 
„Instrumentulă fundațională?“

Tote acestea de unde vină ? ?
Conclusiunea firescă deci e, că 

decă în „Instrumentulă fundațio- 
nalăA figureză tbte autoritățile a- 
mintite mai susă, atunci acesta do
cumenta are putere de lege, și prin 
urmare gimnasiulă din Năseudă 
trebue se porte numirea de „gim
nasiu românescu gr. cat. Francisu 
Iosefu 1“ și numai pe basa acestui 
documentă pbte se aibă dreptulă 
de publicitate. Decă înse „Istru- 
mentulă fundațională“ nu se bu
cură de nici o aprobare mai înaltă, 
atunci gimnasiulă dela Năseudă 
nu a trebuită se pbrte dela înte- 
temeierea lui numirea de „gimnasiu 
românescu gr eco-catolica11 și prin ur
mare n’a avută și nu are dreptulă 
de publicitate!

Suntă înse trecuțî deja 20 de 
ani, de când grănițerii români dela 
Năseudă s’au provocată și se pro- 
vbcă mereu la acestă prețiosă do
cumentă în buna credință, că este 
ună actă validă. Er noi și dim
preună cu noi toți Românii nu 
ne-amă îndoită și nici că ne pu- 
temă îndoi vre-odată asupra vali
dității și autenticității lui. Numai 
decoratulă „ cavaleru “ cu stăpâ- 
nulă seu ex-pașa Banffy au răs
pândită vestea urbi et orbi, că „Tn- 
strumentulă fundațională“ nu are 
nici o valore. Acesta înse o pbte 
<țice și crede numai d-lă ,,cava- 

leră“, care a venită cu statute 
impuse și cu o droiă de miserii pe 
capulă grănițeriloră năseudenî.

Seu dbră gândesce d-lă Cio- 
cană, că decă strașniculă seu 
stăpână de odinidră, Br. Desid. 
Banffy, ar fi constatată nevalidi- 
tatea ,, Instrumentului fundațio- 
nală“, ar fi recunoscută elă în
suși acestă actă în momentulă, 
când cu însăși mâna lui a sub
scrisă documentulă, ce s’a pusă 
în fundamentulă noului edificiu 
ală gimnasiului, în care documentă 
gimnasiulă din Năseudă e recu
noscută de gimnasiu românii confe
sionalii greco-catolicu, purtându și nu
mirea de Franciscu Ioseftnu ? Er la 
acestă pasă, fostulă comite a fostă 
condusă numai basându-se pe li- 
terile „ Instrumentului fundațio- 
nalu“ dela pag. 13, unde se ce- 
tescelămurită, că: „Institutulă a- 
cesta gimnasială se pdrte în totă 
timpulă esistenței sale numele Ma- 
iestăței Sale ală pre bunului nostru 
Imperată și Domnă Franciscu Io- 
sifă I, cu numirea de „Gimnasiu 
Francisca IosefiniF.

Decă înse fostulă comisară re- 
gescă Desideriu Banffy a recunos
cută valorea și validitatea ,,Ins
trumentului fundațională11, cum 
amă arătată mai susă, și totuși a 
procedată, dimpreună cu robulă 
seu Ciocană, contrară spiritului 
acestui documentă, atunci și unulă 
și altulă au lucrată cu rea cre
dință.

CRONICA POLITICĂ,
— 27 Iunie (9 Iulie).

— In. eonferența dela 7 Iulie a par
tidei „liberale44, ministrulă președinte 
Szapary îșl esprimâ speranța, că la 8 
Iulie se voră termina desbaterile gene
rale asupra proiectului de lege pentru 
reforma administrațiuiiei și fiind-că nu 
se putea soi înainte momentulă, în care 
se va începe votarea, rugă pe membrii 
partidei, ca din acea di începândă să ia 
câtti mai mulțl parte la ședințe. Minis- 
trulă-președinte declară totiî-odată, că 
trebue să începă h desbaterile speciale, 
pe cari le va continua ne’ntreruptă pănă 
atunol, pănă când se voră termina. Mi
nistrulti rugă deci pe membrii partidei, 
ca să nu se retragă dela acestă jertfă și 
să nu lase, ca partidei guvernului să 
i se impună voința minorității. Dâoă 
oposiția ar face obstrucțiune, după cum 
amenință unii dintre membrii acestei 
partide, în acestă casă ministrulă preșe

dinte este convinsă, că opiniunea pu- 
blioă a celoră ce sciu apreția valorea 
parlamentarismului se va revolta în con
tra unei asemeni procederl. Acestea ceru 
Szapary să le ia la ounoscință membrii 
partidei, declarândă, că elă se va îngriji, 
că în decursulă desbateriloră, membrii 
partidei să se împartă astfelă, ca o parte 
din ei să potă și absenta dela desbaterl. 
— La acestea, președintele partidei br. 
Podmanitzky deolară între aprobările mem- 
briloră, că partida unanimă consimte cu 
atitudinea guvernului și va da totă con- 
oursulă posibilă pentru sprijinirea gu
vernului în acestă atitudine a sa.

— ErI s’a terminată în camera ungară 
desbaterea generală a proiectului de lege 
asupra reformei administrațiuuei. Vo
tarea asupra cestiunei, că ore acestă 
proieotă de lege să se primescă ca basă 
a desbaterei speoiale ori nu, se va face 
însă abia Vineri ■ seu Sâmbătă. Câțiva 
vorbitori ai stângei estreme au declarată 
între aprobările vii ale soțiloră loră de 
prinoipiu, că partida loră n’a făcută 
pănă acum nici o obstrucțiune, dâr că 
va pune tâte în mișcare, ca din acelă 
proiectă să nu se facă lege. — In oon- 
ferența clubului partidei guvernamentale 
a declarată alalaltărel contele Szapary 
următorele: Ar însemna, (fise eld, o sub
minare a parlamentarismului, decă o mi
noritate ar putea să impună voința ei 
maiorității prin mijloce teroristice. După 
ce guvernulă trebue să se opună unui 
astfelă de atentată asupra parlamenta
rismului elă a deoisă de a continua des
baterea specială fără amânare, îndată 
după încheierea desbaterei generale asu
pra proieotului privicoră la reforma co- 
mitatensă, chiar și atunci când desbate
rea ar dura pănă în tomnă. Stânga es- 
tremă, să facă numai liniștită obstruc- 
țiunea, căci ea însăși va ave să porte 
urmările; căci după ce „națiunea44 do
rește susținerea sistemului parlamentară, 
indignațiunea ei se va îndrepta în oontra 
acelora, cari voesoă să-și bată jocă de 
parlamentarismulă Ungariei. In fine a 
împărtășită contele Szapary, că în con- 
ferența ce se va ține astădi Joi sera va 
face cunoscută partidei, ce posițiune 
crede a lua guvernulă față cu propunerea 
lui Iranyi, privitore la estinderea drep
tului electorală.

— Acompaniată de primulă regentă 
serbescă Dr. Iovan Ristiel și de amba- 
sadorulă rusescă din Belgradă Persiani, 
nevârstniculă rege Alexandrul alu Ser
biei va face o călătoriă la Petersburgă 
spre a visita pe nașulă său din boteză 
Țarulă Rusiei. Se <j’oe c& va fi primită 
acolo cu mari onoruri. Țarulă cu tâtă 

curtea îlă va aștepta la gară. Se mai 
dice, că dela Petersburgă tenărulă rege 
va merge la Viena spre a fi presentată 
monarchului nostru. Ajunge însă că celă 
dintâiu drumă îlă face la Țarulă și că 
și Ristiel s’a împăcată acum cu pan- 
slaviștii ducândă pe rege în brațele Ța
rului.

— O scrisore din Parisă a diarului 
„Munch. Allg. Ztg44. spune că în noulă 
tractată alu triplei alianțe s’au mai mo
derată pretensiunile germane de înar
mare față cu Italia, dâr nu în măsură 
separată de Rudini; din contră i-s’a 
pusă Italiei alternativa ca seu să re
nunțe la tripla alianță, seu să susțină 
înarmările ei cam la o înălțime, la care 
se află astădi.

In capitala Danimarcei a fostă pri
mită cu mari onoruri escadra francesă, 
care merge în Rusia. La prânzulă dată 
de regele Danimarcei, acesta a ridicată 
ună toastă pentru președintele Carnot, 
și după ce a încheiată s’a îrtonată „mar- 
seilaisa.44

SOIRILE PILEI.
— 27 Iunie (9 Iulie.)

Lipsă de profesori. Ministerulă instruc- 
țiunei publice din Budapesta, a făcută 
în (filele acestea o revisuire a persona
lului profesorală din țâră, în care s’a 
stabilită că la școlele medii, și cu deo
sebire la cele confesionale e mare 
lipsă de profesori de limba latină și 
francesă , de geometria discriptivă 
și desemnă ; er pe de altă parte se află 
ună prisosă de profesori de limba ma
ghiară, istoriă, geografiă, matematică, is- 
toriă naturală, fi sică și ohemiă. Avisă 
pentru studenții cari să dedică carierei 
pedagogice.

* * *
Lucrările podului de peste Dunăre se 

facă cu mare activitate scrie „Timpulă44. 
Pioiorulă întâiu s’a ridicată peste supra
fața pământului aprope la 10 metri, și 
se va mai ridica încă cu 15 metri. Pi- 
ciorulă ală doilea deja a intrată sub fun- 
dulă Dunării cu vre-o 5 metri. Se facă 
preparative pentru începerea lucrăriloră 
la pioiorulă ală treilea, oare vine mai 
aprope de mijloculă albiei Dunărei. 
Societatea voesce ca pănă la ierna vi- 
itore câteșl trele aceste pile să fiă ter
minate, adecă ridicate d’asupra celei mai 
înalte nivele din suprafața apei.

** *
Petrecere la băi. Ni-se scrie, oă Du

minecă 5 Iulie, la băile din Vâlcele (Elo- 
patak), din inițiativa Doctorului curantă 
s’a însghebată ună bală, ce a fostă cu 
atâtă mai plăcută visitatoriloră, cu câtă

— „Aici se vede inima ta pierdută 
pentru lume. Aldenhofen nu iubesce mai 
multă, pentru-că o inimă ca a lui numai 
odată iubesce!44 Elă are o inimă, pe 
care nu sciu cum să o numescă pentru 
neclătita ei credință?44

— „0 inimă de aurul11
— „0 inimă de aurii, da așa-i! 

Așa-i, frățiore, oă tu nu o ai ?u
— „Cine scie?44 Ochii lui Helda se 

perdură în depărtarea nemărginită a vi
itorului. După o pausă contesa oon- 
tinuâ:

— „A fostă frumosă, dău, din par
tea Irinei Schmidsdorf, oă m’a așteptată 
la gară. Fata e plăcută; eu credeam de 
multă, că vei nutri interesă față de ea.44

— „Față de Irina Schmidsdorf?!“ 
■dise elă batjoooritoră.

— „Dâr Kurt, ține semă de rangă.44
Asesorulă rîse ironică: „Acum te 

înțelegă ce vrâi, așa-i Carmen?44
— „Ce, doră tu credl, că eu îți 

desaprobă fidanțarea? Niol decâtă. Că 
miresa ta nu e demnă de tine, asta o 
scie și tata și pentru acesta l’a făcută 
moștenitoră la tâtă averea lui pe mioulă 
meu Evald44...

— „Pe copilulă tău?44 Helda îngăl- 
bmi. „Așaderă tata m’a desmoștenită cu 
totulă ?....“

— „Da, cu totulă. La asta trebuia 
să te aștepți.44......................................

Contesa Carmen ședea pe o sofă 
roșiă, îmbrăcată în toiletă elegantă cu 
dantele. Pe canapea ședea Irina Schmids
dorf îmbrăcată în mătasă deschisă și cu 
brățare grele de aură pe brațele jumă
tate decoltate. Ambe damele păreau forte 
adâncite în conversațiă, așa că nu obser
vară intrarea fidanțațiloră.

— „Dragă Carmen, îmi permițl se-țl 
presenteză pe miresa mea?44

Fărmecătârea contesă să uită în susă, 
îșl scose încetă oohilarii și punându-i la 
ochi, măsura pe Ruth în modă nedescrip- 
tibilă. Irina încă urmă esemplulă ami- 
oei sale; ea ținea lorgnetulă atâtă de 
pironită asupra ei, ca și când arsvedâ-o 
prima-dată.

Fața Ruthei deveni roșiă, ca pur
pura și îșl pironi ochii asupra contesei, 
în ale cărei trăsuri i-se părea, rcă recu- 
nâsce chipulă ce’lă aruncase Aldenhofen 
în fântâna Nimfeloră.

Carmen și Irina se folosiau în con
versațiă de limba francesă. Helda răspun
dea în limba germană.

— „Iți place în B., d-șoră Walden?44 
întrebă cortesa.

— „Nu vorbescălimba francesă44, (fise 
Ruth.

— „Pote cea engleză44, relua oontesa 
surîclândă.

— „Vorbesoe în limba nâstră, Car
men. Nu potă suferi oând cineva îșl 
arată iscusința și desteritatea vorbirei în 
astfelă de chipă.44

— „De sine se înțelege, decă mi
resa ta nu vorbesce nici o limbă stră
ină. Așa-deră în limba nostră!44 Car
men rîse cu tonă și sună clopoțelulă. 
Bona aduse pe miculă conte Evald.

— „Așa-deră că e oopilă plăoută?!44 
Carmen îșl sărută oopilulă.

— „Unchiule Kurt44, dise Evald a- 
lergândă spre asesoră, „Adusu-țl-ai mi- 
râsa ?“

Helda îi apucă mânuța și’lă conduse 
la Ruth. Miculă Evald privi lungă la 
palida fată.

— „Tu nu ești așa de frumosă, ca 
mama, și porțl o haină urîtă44, dise elăclă- 
tinândă din capă.

— „Vino încâce Evald, auritule, dră
guțule, vino’ncâce44, (fise contesa rîcjândă. 
„Dă mâna mătușei, Evald, și fii bună44, 
îi porunci Carmen.

— „Eu nu-i dau mâna.44 Frumo- 
sulă băiată îșl asounse apoi mânile la 
spate.

— „Numai decâtă să-i dai mâna44, 
dise Helda tremurândă de mâniă.

— „Nu vrâu... mama încă rîde...44
Carmen într’adevără rîdea veselă, 

încâtă pe Ruth o pătrunse pănă la su- 
fletă.

— „Mâi mișelule44, îi (fise Helda 
scuturându-lă.

— „Mama ta te-a instruată de 
minune, tu moștenitoră fățarnioă!“ bâl- 
băi elă.

Vorbele acestea făcură pe Carmen 
să schimbe fața. „N’ai dreptă de a 
pedepsi pe copilă44, dise ea pășindă îna
intea fratelui ei.

— „Va da mâna miresei mele ori...44 
Helda ridică pe copilă înfuriată și-lă puse 
erășl josă. „Vrâi sâ asculți?44

— „Eu nu!44 dise Evald cu îndă- 
rătnioiă, bătândă cu pioiorulă. „Nu mă 
lasă să fiu silită.44

Helda îlă împinse furiosă. Copilulă 
se ridică erășl fără de-a vărsa o laorimă 
și fără de-a cfice ună cuvântă. Apoi se 
întâmplă ceva neașteptată. Băiatulă a- 
lergă într’o fugă spre Ruth o cuprinse 
ou ambe mânile și îi șopti în urechiă : 
„Te voiu iubi chiar și decă nu mă va 
suferi mama.44

(Va urma.) 

I
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improvisarea a fostă spontaneă. Salo- 
nulă a fostă frumosă iluminată și deoo- 
rată cu gustă, prin îngrijirea Directo
rului băiloră. Petrecerea a durată 
multă.

**
Invitare. Junimea academică Română 

din Chiobă și Jură, dimpreună cu inte
ligența din Șomcuta mare, invită la pe
trecerea de veră, ce o voră aranja în 
23 Iulie st. n. 1891 în Șomcuta-mare, în 
favorulă oorului plugariloră români de 
acolo. Prețulă intrărei de personă 1 fi. 
Inceputulă la 7 âre sera. Ofertele mari- 
nimâse se voră cuita pe cale cjiarisGcă.

» ** w
Coleră. Din Triest se scrie; Ț)iarulă 

„Piccolo" anunță din Constantinopole, oă 
colera a ajunsă în Siria și a infectată cele 
mai multe sate între Eufrat și Aleppo.

** *
Omorită de acidulă carbonicii. Acum 

oâteva cjil® ună lucrătoră se coborî în- 
tr’o fântână din Covasna, pentru ca să 
scotă ună ulcioră, pe care o fată î-lă 
scăpase în fântână. Aici în fântână se 
formase o mare oantitate de aoidă car- 
bonioă în stare liberă; lucrătorulă ameți 
din causa aoesta și cădu în fântână, unde 
se înecă.

** *
Lăcuste. Din Benares (India de vestă) 

se scrie, că acolo lăcustele în forma unui 
noră uriașă au năpădită asupra orașului 
și în două ore au nimicită totală arbo
rii, grădinile și sămănăturile.

* * *
Congres^. In 10 Augustă n. o. se va 

tind în Londra ală șeptelea congresă in
ternațională higienioă, care stă sub pro
tectoratul ă reginei Victoria. Președinte
le acestui congresă va fi principele de 
Wales.

* * *
Esecutați prin electricitate. Din New- 

York se telegrafieză cu data de 8 Iulie: 
ErI au fostă esecutațl prin elec
tricitate trei oriminaliștl. Mortea se 
ivi imediată după introducerea curentu
lui electrică, fără ca delicoenții să fi su
ferită ceva.

Dr. Gregr despre Maghiari.

Raportorulu din Praga alu lui 
„Egyetertes“, cu numele Iuliu 
Deri, a avutu (țilel0 acestea o 
convorbire politică cu Eduard 
Gregr, conducestorulu Cehiloru 
tineri, care făcu cu ocasiunea a- 
cesta nisce declarațiunl interesante 
cu privire la raporturile dintre Cehi 
și Maghiari.

Convorbirea a avută loch în 
redacția clarului „Narodni Listi“, 
care e celti mai respânditu organu 
ală Cehiloră tineri și se tipăresce 
de obiceiu în 40,000 de esemplare.

După ce corespondentulă un- 
gură descrie persona lui Dr. Gregr, 
ca omă de vre-o 50 de ani, înaltă 
și spătosă, cu țipă curată slavică 
«tc. 4ice între altele:

„In ce privesce pe Maghiari, e silită 
a declara, dise Gregr, că Cehii trebue se 
•considere pe Maghiari ca dușmani ai lord. 
In ori ce direcțiune s’a uitată, elă tot- 
deuna a văcjută pe Maghiari stândă față 
în față cu Cehii. Tâte câte s’au petre
cută dela 1866 încâce sunt tot atâtea do
vedi triste despre acesta, măcarcă înainte 
de 1867 nici unulă dintre popârele Eu
ropei nu s’a espusă atâta de multă'pen
tru Maghiari, ca tocmai Cehii. Noi, oarl 
încă luptămă pentru drepturile nostre 
de stată, amă vădută în Maghiari nisce 
aliațl naturali ai noștri și amă fostă în 
dreptă să credemă, oă după învinge
rea Maghiariloră, va urma învingerea 
nâstră. Insu-șl Franoiscă Deak a cpsQ 
dâră, că Cehii au dreptă la autonomiă 
toomai așa, ca și Maghiarii și că drep
turile de stată ale țăriloră de sub cord- 
na Sântului Ștefană și de sub corona lui 
Venceslau suntă identice. îndată ce a 
sosită anulă 1667, Maghiarii și-au ajunsă 
.scopulă, der de-odată ou ajungerea sco

pului, ei și-au schimbată vederile. Inlocă 
de a ne sprijini, ei s’au întorsă în con
tra nâstră. Ori oine îșl aduce încă aminte 
de trăsătura de șacă a lui Andrassy... 
(Alusiune la căderea miuisteriului Hohen- 
wart— Jirecek — Habieteinek, întâmplată 
la 1871.)

„Dușmănia, seu celă puțină înstrăi
narea între aceste două națiuni din acestă 
timpă datăză. Ba ceea ce e mai carac
teristică, nu noi ne purtămă prea aspru 
față ou d-vostre, ci încă d-vostră stați 
de cătră pădure și pe când la totă oca
siunea luațî posițiă în contra tendinței 
cehice, pe atunci sprijiniți cu hotărîre pe 
Germani, — bine înțelesă, pe Germanii 
noștri din Boemia, pe cari îi sprijiniți 
cu căldură în orl-ce acțiune dușmă- 
nâsă a loră. Eu nu-mi aduoă aminte 
de ună singură casă, când d-vâstră să 
nu fi stată în partea centraliștiloră ger
mani..."

După acestea, la diferitele întrebări 
ale corespondentului ungură, Gregr de
clara, că Cehii tineri n’au schimbată ni- 
mică din programulă loră dela 1860; ei 
pretindă dreptulă de stată ală Boemiei, 
„der cumcă în ce formă pretiudemă noi 
restabilirea acestui dreptă, acesta o fa- 
cemă pendentă dela împrejurări", dise 
Gregr.

Decă și pentru Cehi va sosi, cum a 
sosită pentru Maghiari, momentulă, în care 
să potă pretindă totulă, atunci voră cere 
și Cehii aceleași drepturi, ce le-a do
bândită și Ungaria, căci aceste drepturi 
li-se cuvină loră înaintea lumei și a lui 
Dumnedeu și fără de ele, Gregr vede 
amenințată naționalitatea cehă din partea 
germanismului. Elă nu se declară în 
sensulă’ unei confederațiunl a Boemiei 
ou Moravia și Silezia, cari împreună for- 
meză corâna lui Venceslau, ci — dise 
Gregr — o constituțiă, cum este aoeea a 
Croației, Cehii ar primi-o în totă minu- 
tulă. Dâcă constituția Croației n’a pro
vocată pericululă unei confederațiunl, a- 
tuncl nici autonomia cehă nu va pro- 
vooa ună astfelă de periculă, termină 
Gregr.

Băile secuescY — părăsite.
Foile ungurescl din Ardeală se plângă 

că băile săcuescl nu suntă cercetate, că 
lumea străină și cu deosebire cea din 
România le-a părăsită și astfelă suntă 
avisate la sprijinulă publicului din lăun- 
tru, la ună sprijină potențată, căol de 
nu, voră fi silite să renunțe la misiunea 
de a vindeca âmenii.

„Sesonulă băiloră săcrțescl — <j’ch 
foile unguresol din Olușiu — a sosită, 
a întrată și vera oficiosă a călindarului 
și prin urmare amă fi așteptată, ca cu 
începerea lunei Ini Iulie sâ se împoporeze 
și băile nostre. Cu tote acestea pănă a- 
cuma numai o mișcare de totă neînsem
nată amă observată. La Vâlcele (Elopa- 
tak) suntă numai vr-o câțl-va âspețl, la 
Tușnadă nici atâția. La băile mai mici 
ca la Malnaș și Covasna sesonulă va in
tra abia pe la sfîrșitulă lui Iulie și ast
felă acestea pănă acuma nu au motivă 
de a se plânge. In generală la băile să
cuescl pănă aouma nu se observă efec- 
tulă avantagiosului tarifă pe zone și pe 
când înaite de asta cu vre-o câțl-va ani, 
âspeții din România încă cu finea lui 
Maiu inundau băile nâstre, pe atunci 
astăcfl, după ridicarea orașului de veră 
ală Sinaii și a altoră localități de veră, 
Românii ne-au părăsită și băile nostre 
secuescl suntă oonstrînse a apela la spri
jinulă internă ală patriei. Publiculă ma
ghiară însă nici astăcjl nu se înoumătă 
să facă cestiune de patriotismă din bă
ile patriei nâstre, sprijinindu-le după cu
viință “

S’au scrisă și în anii de mai nainte 
destulă despre neajunsurile băiloră din 
Săcuime și s’a constatată, că cele mai 
mail scăderi le arată aceste băi în două 
punote: li lipsesce adeoă oomfortulă ne
cesară așa, că nu potă concura nici de- 
cum cu băile din Boemia etc., ală doilea 
li lipsesce puterea de atracțiune, în ce 

privesoe adeoă cultura socială. Se face 
șovinismă maghiară, ceea ce creeză o at
mosferă de multe ori nesuferibilă, care nici 
decum nu servesoe spre a atrage pe âs- 
peții străini și nemaghiari. In detailurl 
nu mai este lipsă să intrămă, pentru-că 
suntă fârte bine cunosoute aoeste lucruri. 
De aceea ar fi bine decă patrioții ad
ministratori ai acestoră băi, și-ar da si
lința înainte de tâte a-se pune pe ună 
picioră de cultură internațională și de a 
înceta cu flecările șovinistice.

Convocare.
Onorabilii membrii din despărțămân

tul nou arondată VIII. Deva ală Aso- 
oiațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, 
precum și toți aceia, pe cari îi intere- 
sâză înaintarea culturei și literaturei po
porului română, suntă rugați, a să întruni 
la adunarea generală a despărțământului 
indioată, ce se va ține la 19 Iulie st. n. 
1891 la 10 âre a. m. în comuna Săcă- 
râmbă.

Cu acestă ocasiune ne luămă voiă 
a aduce la ounoscință publică, că nou 
arondatulă despărțământă VIII, cu re
ședința în Deva, se compune din urmă- 
târele comune :

a) comunele cercului administrativă 
ală Devei, și anume: Archia, Petișulă 
de josă, Banpotocă, Barbura, Băcia, 
Bârcia-mică, Bârcia-mare, Bârsău, Be- 
jană, Bretelină, Boiabîrză, Boholtă, Bu
ruiene, Cerțeșulă de susă, Criștură, Si- 
meria, Biscaria, Fornădia, Fizești, De- 
lulă-mare, Fruielaciu, Hărău, Herepea, 
Hondolă, Oăună, Chergeșă, Chîrgîță, 
Căiănelă de josă, Checiohedaga, Chi- 
mindia, Cozia, Leșnică, Mintia, Măgura, 
Merișoră, Săcărâmbă, Nevoieși, Nojagă, 
PetrenI, Piski, Popești, Sântu-Halma, 
Săulesci, Almașulă-secă, Seliștiâra, Stoiă- 
nesa, Suligete, Șoimușă, Sânt-Andreșă, 
Toplița, Tămășasa, Tîmpa, Totia, Văli- 
șâra, Vețelă, Vormaga, VulcescI;

b) comunele oercului administrativă 
„Hunedâra", și anume : Alună, Uroi, Ba- 
tiză, Booșă, Buitură, Banila, Buzdulari, 
Cerbelă, Cerișoră, Cerna, Cernișâra, Osol- 
nakos, Dăbîca, Arduhată, Runcă, Fereșă, 
Florese, Goleșă, Govășdia, Groși, Gie- 
lară, Hosdatea, Hășdău, Toplița, Călană, 
Stămăria de petră, Lelese, Măniereu, 
Runculă-mare, Nandru, Valea-Nandrului, 
Părâsa, Pestișulă de susă, Plopi, Poiana- 
Rechițelii, Poiana Voinii, Poienița-Tomii, 
Răcăștia, Ruda, St. Crai, Socetă, Soho- 
dolo, Teliucu de susă și de josă, Ulmă, 
Vadu-Dobrii, Valară, Zlaști și Almășulă- 
creștină;

c) comunele ceroului administrativă 
„Ilia mureșana", și anume: Abucia, Al- 
mășelă, Seliștea, Baștea, Baoea, BărescI, 
Bătrâna, Briznică, Boiulă de susă și de 
josă, Booză, Brădățelă, Brănișoa, Brașeu, 
Bretea mureșană, Burjucă, Cerbia, Cer- 
teșulă inferioră, DănulescI, Dobra, Dum- 
brăvița, Dumesol, Făgățelă, Fintoaga, 
Furcșâra, Băgara, Grindă, Guradobra, 
Glodgilesci Gonesoi, Tothatea, Gurasada, 
Giălăcuta, Holdea, Ilia-mureșana, Gă- 
besci, CărmăzinescI, Câmpuri, Câmpeni- 
Surduoă, Câja, Coșesol, Culiesă, Lăpu- 
giulă de josă și de susă, Lăpusnică, 
Lăsău, Luncșâra, Mihăesol, Mioănesci, 
Muncelulă mică și mare, Ohaba, Stăn- 
cesci, Pancu, Petresci, Pogănesci, Ră- 
dulesci, Roșcanii, Runcșoră, Săcămașă, 
Strigânea, Sîrbi, Tămășesci, Tîrnava, 
Tătăresci, Tîrnavița, Tisa, Teiu, Uli- 
eșă, Valea-lungă, Vica, Visoa, Vorța, și 
Zamă.

Pentru comitetulă Despărțământului 
VIII Deva.[

Deva la 4 Iulie 1891 st. n.
Ionu Simionașă, Dr. Ales. L. Hosszu, 

directoră. secretară.

Dare de semă.
Rebrișora, 4 Iuliu 1891.

încă în 1888 s’a concepută ideia clă- 
direi unei biserici nouă în Rebrișâra. 
Primulă pasă s’a făcută prin subsorierea 
de oferte în scopulă susă amintită. Lista 
oferențiloră s’a publicată deja atunci. De 
atunci încâce au mai plătită la casa bise- 
ricei următorii dnl:

Artemiu Cârculă, căpit. pens. în Sla
vonia 200 fi., Ioachimu Mureșianu, adv. 
în Năsăudă 26 fi., Nicolae Moldovană, 
economă 10 fi., Antoniu Precupă, preotă 
loc. 10 fi., Gregoriu Petri, morariu 5 fi., 
economii: Teodoră Popă 10 fi., Simionă 
Olariu 2 fi., Tâderă Runcanu 1 fi., Du
mitru Băieșiu 2 fi., Vasile Dooi 2 fi.. 
Alecsa Câroulă 1 fi., Antonă Ilovană 2 
fi , Ioană Sălvană 4 fi., Iacobă Irini 5 
fi.. Mariuca Ani 1 fi.. Iacobă Ciuta 10 
fi., Goriția Seni 1 fi., Sene Alesă Câr

culă 50 cr., Vasiliu Oniga, învăț, pens.
10 fi., Ștefană Budilă, preotă în St. Io- 
sefă 5 fi., Vasile Mare 2 fi., Ciforă Roșiu 
5 fi., Ioană Mare 2 fi., Tâderă Mure- 
șiană 1 fi., Vasile Burduhosu 2 fi., Du
mitru Bădiția 5 fi., Macedonă Linulă, 
învăț. în România 22 fi., Ioană Țierană, 
2 fi., Nicolae Lazară Roșiu 5 fi. Suma 
362 fi. 50 cr.

Acestă sumă, dimprnună cu interi© 
sele puțineloră capitale ale bisericei, in
curs© în anii 1889 și 1890, dadă o sumă 
de aprâpe 600 fi., s’a depusă în cassa 
de păstrare „Aurora" în Năsăudă. Bine
voitorii oferențl primescă cordiala nâstră 
mulțămită.
Dumitru Aculu, Antouu Precupă, 

curatori primă preotă loc.

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

Budapesta, 9 Iulie. In camera 
deputațiloru interpelă deputatulă. 
Pazmaudy guvernulu, cu privire 
la cuvântarea de instalațiune ală 
lui Baussnern. Ministrulu preșe
dinte răspunse, că se vede din 
cjiare, că Baussenru s’a esprimată 
fârte corectă referitorii la cestiu- 
nea de statu. Oratorulu nu a în
cheiată nici ună pactă nici cu 
Sașii nici cu altă naționalitate.

Viena, 9 Iulie. La întrebarea 
regenței serbescl, că âre Maiesta
tea Sa împeratulu va primi visita 
regelui Serbiei în 10 Augustă, 
urmă unu respunsu amicabilti de 
aprobare.

Veneția, 9 Iulie, Părechea re
gală a inspectată corabia englesa 
„Rambow“ când s’a servită. pun- 
ciulă ridică regele unu toastu în 
sănătatea reginei Marei Britanii 
și pentru prosperitatea poporului 
englesă, amiculu sinceră alu Ita
liei atâtu în timpuri bune câtă și 
în timpuri rele. Comandantulu co
răbiei englese îșl esprimă în nu
mele reginei Angliei încrederea, 
că relațiunile intime și amicabile 
între Italia și Anglia voră remâne 
și în viitorii așa cum a fostă pănă 
acumu.

Haaga, 9 Iuliu. Cabinetulă a di- 
misionatu.

DIVERSE.
Statistica tlorilorîi. Ia grădinile din 

Europa se află în numără de vr’o 4200 
de soiuri de flori. Dintre acestea abia 
a decea parte au mirosă. Dintre tâte 
florile, cele de oolâre albă suntă mai 
multe, și adecă: 1194 dintre cari abia 
187 au mirosă. Galbine suntîi 951, au 
mirosi! 77. Roșii 823 și numai 84 au 
mirosi!. Din 408 de flori de colâre vio
letă abia 13, âr din 230 de diferite colori 
numai 28 au mirosi! plăcută. E de ob
servată, că acestă statistică se refere nu
mai la florile cari au ună mirosă plă
cută și dulce.

Cerșitorii. Ună cetățenă întâlnesce 
un cerșitoră, pe care îlă văduse în ajună 
târându-se sprijinită în cârje și care, în. 
momentulă acesta, mergea mai bine ca 
elă. — D-tale țl-am dată de pomană erl? 
dise elă. Erai ologă de pioiâre... Unde’s 
cârjile? — Sunt așa de săraoă, scumpe 
domnă, în câtă din timpă în timpă le 
lasă acasă... pentru ca să nu le uzeză 
prea multă.

Chelnării. Chelnăru cătră ună con- 
sumatoră ce plecă, fără să’i lasebacșișă.
— Binevoiască domnulă a nu mă uita.
— Nu, prietine, am să’țl scriu.

pieței .Brașovu.
din 8 Iulie st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.27 Vend. 9.31
Argintă romănescă • J1 9.21 n 9.26
Kapoleon-d’orI - - n 9.28 n 9.32
Lire turcescl - - n 10.50 a 10.55
Imperiali - - - • n 9.48 9.53
Salbinl - - . - 5.40 5.45
Ruble rusescl . .. 182.— 183.—
Mărci germane

11 —
57.20

11
n 57.68

Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimalft:
Gregoriu Maioră.
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Cursulu Ia bursa din Viena.
din 8 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii ivl0 - • • - 105 20
Renta de hârtiă &°/o ------ 101 60
împrumutului căiloră ferate ungare -

aurii .... . . 117.—
dto argintii • - - - - 99.70

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

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

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) 112 60

Bonuri rurale ungare ... ... 2.20
Bonuri croato-slavone ..... 104.7 a
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - —.—
Imprumutuld cu premiulii ungurescii 138.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului • 13125
Renta de argintii austriacă .... 92.40
Renta de hârtiă austriacă .... 92.50
Renta de aurii austriacă....................111.—
Dosuri din 1860 - - .... 139.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1033.- 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 842.75 
Acțiunile băncei de credită austr • 29d.50
Galbeni împărătesei- - - - • 5.56
Napoleon-d’orl ......................... 9.32
Mărci luO împ. germane ... 57,65
Londra 10 Livres sterlings - • - 117 40

Alini ils licitare.
Prin care se tace cunoscută 

cumcă construirea și edificarea in
ternatului destinată pentru 100 de 
studențî se va da în întreprindere 
pe calea licitațiunei minuende prin 
oferte.

Doritorii de a licita au de a’șî 
subșterne ofertele sigilate și pro- 
vecjute cu ună vadiu de 1600 fi. 
ven. Consistoriu Metropolitană în 
Blașiu, celă multă până în 25 Iulie c.

Planulă, antemesurătârea și cal- 
cululă preliminară și pană atunci 
se potă vede în cancelaria subscri
sului.

Blașiu, în 7 Iulie 1891.
Ludovicii Csato,

620,3—1 ' advocată archidiecesanu.

Serviciulă de Studii și construc- 
țiunl: căi ferate, șossele și poduri ală 
Ministerului Lucrăriloră Publice din 
România, face cunoscută că are nece
sitate de Ingineri eșiți cu diplome 
seu certificate din unile din Șcblele 
Technice: Viena, Berlin, Paris, Bru
xelles, Gaud, Zurich etc. și se fiă de 
naționalitate Români seu celă puțin 
se cunoscă limba Română.

Amatorii (Ta fi angajați pe unu, 
doi seu mai mulți ani, suntu rugați a 
trimite Serviciului în București Strada 
Minerva Nr. 16 propunerile cu o copie 
legală după, diploma seu, certificate, 
cu indicațiunea naționalităței, etatea, 
timpulu servită și anume la ce lucrări.

A visii d-lor& abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Âdministraț. „Gaz. Trans.“

Nr. 178—1891. 618,3—3

CONCURS^.
Pentru ocuparea cu 1 Septemvre n. 

a. c. a unui postu de învețătoril pentru r Is
toria și Geografia* ca studii principale la 
școla civilă de fete cu internată a Aso- 
ciațiunii transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română, prin 
acesta se escrie concursă.

Doritorii de a ocupa postulă amin
tită au să presente urinătorele documente:

a) atestată de boteză ;
b) documentă despre cualificațiunea ce

rută prin legea statului (§ 103 a art. 
de lege XXXVIII din 1868) pentru 
ocuparea de posturi de învățători la 
școle civile,

c) o arătare în sorisă despre studiile 
pregătitore și despre ocupațiunea de
pănă acum ;

ă) arătarea specialității pentru oare sunt 
pregătiți cu deosebire, și

e) fiindă limba română limba de pro
punere, să dovedescă că posedă perfectă 
limba română în vorbire și în scriere.

Concurenții, cari voră dovedi apti
tudine specială în privința cunâscerii 
limbei germane, voră ave preferință între 
cei altfelă cu pregătiri egale.

Concurentulă, care va fi alesă învă- 
țătoră se obligă a propune pănă la ma- 
ximulă de 30 ore pe săptămână.

Cu postulă, ce e a se ocupa, suntă 
împreunate următdrele beneficii:

Pentru timpulă, în care va funcționa 
în calitate de învețatoră ordinară provi- 
soră, alesulă va primi salariu anuală de 
fi. 700 v. a. și fi. 150 v. a. bani de cuar- 
tiră ; trecendă în definitivă, acela va primi 
salară anuală de fi. 900 v. a. și fi. 200 
v. a. bani de ouartiră, și totă la cinci 
ani de servițiu, câte fi. 100 adausă cuin- 
cuinală la salariu.

Numărul cuincuinaliiloră e fixat cu 5.
Concursele însoțite de documentele 

numite mai susă să se presente subsem
natului comitetu pănă la 1 Augustă n. 1891.

Din ședința comitetului Asooiațiunii 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, ținută în Sibiiu 
la 20 Iunie 1891.
G. Barițiu Dr. Ioană Crișiami 

preșea. secret. II.
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Acest!! stabiliment!! este provețlutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortat!! cu totu 
felul!! de caractere de litere din cele mai moderne, este pusii în posițiune de a putea esecuta 
orî-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TVTE.

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURU, ARGINTU ȘI COLORI.

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURI.

îm «amil,
INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.COMPTURl, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, PREJURI-CURENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURI.

I 1 PROGRAME ELEGANTE. I 

| I BILETE DE VISITĂ
M 5 DIFERITE FORMATE. ț

« I BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE TONTĂ ț
A 5 DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. £

H — t
& 2 BILETE DE INMORMENTARÎ. >
3 I £
B

Comandele eventuale se primesc!! în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugăm!! a le adresa la’

Tipografia A. MUREȘIAHU, Brașovă.

Tipografia A. MUREȘIANU, BrașovQ.
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