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„SAZETA
Cu fi Ewlâc fi stilu vechiu 

s’a deschi.su w®m mfomstiamemtiii, la careta- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre. 
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Pentru Austro-Ungarîa: pe trei luni 3 fi 
pe șâse luni 6 fi., pe unii anii 12 fl.

Pentru România și străinătate: pe trei 
luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, p? unii 
anft 40 franci.

Abonamente la numerele cu data ds 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anu 2 fl., pe 
țâse luni 1 fl.

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

Abonarea se pdte face mai ușorii și 
mai repede prin mandata poștala.

Domnii, cari se vorii abona din. nou 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Admiiîstraîiniiea „Gazetei Transilvaniei".

Afaceri năseudene.*)
iii

A(|I ne vornii ocupa cu ces- 
tiunea fondurilor^, care cestiune, 
în decursuld anilorG de comisa
riate a lui Banffy, a ținută în 
continuă agitațiă pe toți Românii 
de bună semță.

Averile fonduriloră scolastice 
și de stipendii din fostulu districtă 
aid Năseudului, menite pentru foștii 
grănițeri și descendenții loră, s’au 
administrată păuă la finea anului 
1888 printr’ună comitetu anume 
alesă de foștii grănițeri și constă- 
tătoră numai din Români. Menirea 
acestoră ionduri șl-a atinsă sco- 
pulu loră.

La Năseudă priveamă cu,multă 
încredere; priveamă cu nespusă 
bucuriă, v§4endu cum se ivesce 
o generațiă bine educată, o ge- 
nerațiă înflăcărată de marele ideală 
ală culturei naționale, care în totu 

loculă făcea onore fundatoriloru 
și susțiitoriloră gimnasiului din 
Năseudă.

Cui i-ar fi trecută înse prin 
minte și cine ar fi crecjutu. vre' 
odată, că se va afla omu, chiar 
din sînulă descendențiloră grăni
țeri, tocmai din mijloculă tineri- 
mei crescute cu bani grănițerescl 
și în gimnasiulă năseudenă, care 
se lucre în modă violentă la rui
narea mărețeloră idei ale în veci 
neuitațiloră fundatori ai fonduri- 
loru și instituteloră de învețămentă 
dela Năseudă?

Cine ar fi putută crede pe la 
anii 1880 și 1881, că „cavalerulG44 
Ciocană, care a fostă în șirulă 
celoră dintâi absolvenți ai gimna
siului din Năseudă, și pe care 
grănițerii îlă ridicară la cele mai 
înalte și mai onorifice trepte în 
mijloculă loră, să cuteze mai târ
ziu a se face inimiculu celă mai 
neîmpăcată ală fonduriloră, ală 
gimnasiului și ală tuturoră șcble- 
loră esistente în fosta graniță mi
litară?

Nu, acesta nimeni n’o putea 
crede!

Elă, care odinioră făcea parte 
din redacția cjiarului „Albina41; 
elă, care la 1881 a participată, în 
numele foștiloră grănițeri la con- 
ferența națională din Sibiiu; elă, 
care s’a făcută pe sine întemeia- 
torulu și organisăcorulu comuniu- 
niloră grănițerescl; elă, care a 
compusă, chiar pe basa „Instru
mentului fundaționalu44, la 1885, 
ună nou statute de administrare a 
fonduriloră grănițerescl; cine cre
dea, (jicemă, că elă însuși, care a 
făcuta tote acestea se fiă inimiculu 
causei grănițerescl? Și totușis’a în
tâmplată, er lumea românescă a 
începută deja se se convingă, că 
Ciocană altmintrelea lucreză în 
fața grănițerilcră și altmintrelea 
lucreză în ascunsă.

Căci ce face elă ?
Mai întâiu iese din partidulu 

națională, ca să potă candida ca 
deputată în cerculă electorală alu 
Năseudului. Lucru naturală, că 
nu spre a fi alesă ci cu alte sco
puri . .. După aceea se pronunță 
contra comuniuniloră grănițerescl, 
se lapădă de statutulă fonduriloră, 
stătută elaborată de elă însuși; 
desconsideră „Instrumentalii fun
daționalu44 și împreună cu Banffy 
compune ună stătută, și câștigă 
aprobarea regimului și-lă impune 
administrației fonduriloră.

Er resultatulă acestei manopere 
pline de batjocură pentru binele 
comună, îlă vedemă cu toții as- 
tăcjl. Căci mai întâiu grănițerii 
trebue se susțină ună gimnasiu, 
care mâne, poimâne, va fi unu 
asilă de maghiarisare; represen- 
tanții grănițeri, ca membrii ai Co
mitetului fonduriloră, au iostă o- 
priți, printr’o ordinațiune dela 1885 
cu data 29 Augustă Nr. 1071, de 
cătră fostulă pașă Banffy, pe cale 
telegrafică, de-a se întruni spre a 
decide asupra sorții averiloră loră, 
amenințați fiindă, la casă, că s’ar 
opune, cu puterea armată; er prin 
o altă ordinațiune cu data 17 Oct. 
1885 Nr. 1395 comisarulă regimu
lui opresce strictă, ca în actele 
fonduriloră se mai figureze nume
le de „grănițeri" și „fonduri granițe- 
resci“. Și erășl prin altă ordina
țiune cu data 4 Augustă 1885Nr. 
886 totă comisarulă Banffy inter: 
$ice cu mare vigâre comisiunei 
administratore de fonduri, ca se 
așternă actele — precum cjice „In
strumentală fundaționalu44 — la 
Inaltulu Ministeru prin Ordina- 
riatulă din Gherla și dispune as
pru ca numai prin comisariatu 
se comunice cu regimulă. Și în 
fine cu ordinațiunea din 15 De- 
cemvre 1885 Nr. 1806 Banffy di- 
solvă Comisiunea fonduriloră și 
numesce elă membri după bunulă 
seu placă.

Der câte alte n’a mai lucrata 
comisarulă-pașă Banffy alături cu 

d-lă „cavaleră44, care la tâte lap
tele și atentatele volnice și ile
gale a plecată capulă și a 
mersă mână în mână cu stăpâ- 
nulă seu!

Sdruncinate fiindă așecjemin- 
tele vechi grănițărescl, apare de
odată „cavalerulă44 Ciocanu susți
nută de Banffy în apogeulă nele- 
giuiriloră sale. Căci la anulă 1889, 
în 6 Aprile, se convocă din par
tea vice-comitelui comitatensu 
celu dinteiu Comitetu pe basa sta
tutului impușii fonduriloră de Csâky- 
Banffy- Csokăn Jdnos.

Ună țipetă de durere a eșită 
în acea cți de tristă aducere aminte 
din pieptulă pacinicei poporațium 
române grănițerescl. Doi-spre-<jece 
membri, dupăună protestă solemnă 
predată în ședința plenară Comi
sarului Banffy, părăsiră sala ședin- 
țeloră, lăsândă totă răspunderea 
pe umerii Comisarului și a pre ple
catului său servă, Ciocanu.

De aici înainte preoțimea în- 
tregă se retrage din sînulă Comi
tetului administrativă, precum și 
toți omenii cari n’au avută de a 
trăi din grația lui Banffy, seu Cio
cană.

Der se vedemă din cine e com
pusă actualulă Comitetă adminis
trativă? La pag. 7, § 21 a nou
lui stătută impusă și neprimitit de 
adevărații grănițeri, cetirnu urmă- 
torele:

„Comitetul!! (adunarea generală) se 
oompune a) Din câte unii membru, alesă 
sub presidiulu proto-judelui administra
tors, seu în casă de împiedecare a aces
tuia, a judelui prin representanța comu
nală organisată în sensulă art. de lege 
XXII ex 1886 din cele 45 comune din 
fost’a. graniță militară, b) Din 12 mem
bri, pe cari îi numesce guvernulă dintre 
membri congregațiunei comitatense o) Din 
directorul^ gimnasiului.

Ne putemă deră închipui, cine 
are astăfll locă în Comitetulu fon
duriloră? Ne putemă închipui, cu 
ce ființe are de a conduce actua-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “
(8)

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

Contesa G-eorne petrecea de două 
săptămâni în B. și încă totu nu întorse 
visita la miresa fratelui ei. Pe lângă 
totă bunăvoința, nu a putută, căci vi- 
sitele, ce le făcea nobilimei din jură, o 
reținură. Afară de aoestea, îi sosiau di
ferite invitări la escursiunl la țâră, că
lătorii cu luntrea, c’o vorbă îi era im
posibilă.

In liniștitului orășelă se produse o 
adevărată agitațiune din causa contesei 
Georne, oare prin splendidele ei toalete 
și prin presentarea strălucită, punea pe 
toți în uimire. Helda era atâtă de ocu
pată ou contesa, înoâtă numai fdrte rară 
și pe timpă scurtă cerceta pe miresă-sa. 
Elă pururea era distrasă și tăcută. Nu 
mai întreba nimică dela Ruth, er acesta 
încă vorbia puțină... Ambii simțiau, că 
s’au înstrăiuată unii de alții. Helda in- 
terdise Ruthei de a mai ține pretiniă cu 
familia Dolling.

— „In otelulă Roestel a domnită 

adl o tăcere surprindătore... Ore să fi 
pleoată contesa?44 întreba Alice, privindu 
pe furișă la verișoră-sa.

Ruth făcu din umeri.
— „Acestă distinsă soră a lui Kurt 

nu-mi place de locă44, continua Alioe. 
„Sciu, că ție nu ți pare bine să audl 
așa oeva...u

— „Kurt nu pote negligea pe sora 
sa pentru...14

— „Pentru ca să placă miresei sale, 
se înțelege că nu44, cjise cu durițiă Alice. 
„Der ce palidă ești tu erășl, Ruth! Nu 
ai voi să mergemă la domna Blum ? Ea 
te așteptă de multă.44

— „Dâuă vii cu mine, mergemă 
numai decâtă, scumpă Alice.44

Peste câteva minute, când Ruth 
urca scările locuinții forestierului însoțită 
de verișoră-sa, inima începu să-i palpi- 
teze, er privirea îi sburâ repede la fe- 
restrile din stânga. Ună servitoră îm
brăcată în livrea verde, deschise ușa și 
învitâ damele să ocupe locă. Din feres- 
trile mari ale acestei locuințe se p5te 
vede forte bine edificiulă poștei și ote
lulă Roestelă.

— „Credeamă, că m’ai uitată cu 

totulă44, dise bătrâna damă. Ruth îi 
apuca mâna și i-o săruta. „Așa-deră de 
aici înainte vei veni mai desă la mine, 
scumpă copilă?44

— „Da, mai desă44, cjise Ruth.
Damele abia apucară locă, când 

deodată suna clopoțelulă.
— „Vomă fi conturbate44, dise domna 

Blum.
— „Contesa Georne44, avisâ servi- 

torulă.
Pe fruntea bătrânei femei se ivi o 

oreță ușoră, der totuși se scula și merse 
grațiosă să întâmpine pe ambițiâsa fi
gură. Ruth se trase la o parte, pieptulă 
ei se umplu de indignațiune. Acestă 
femeiă cutâză a păși peste pragulă ace
lui bărbată,- căruia i-a pricinuită atâtea 
dureri!... Contesa, adresândă ună cuvântă 
afabilă cătră domna Blum, ocupa locă 
pe sofa,, unde ședuse Alice.

— „Nu aveți locuințe proprii?44 în
treba Carmen, scrutândă c’o genială 
privire arangeamentulă odăii.

— „Am două odăi cătră curte unde 
și dormă, însă Aldenhofen m’a rugată 
să nu ocolescă aceste localități și astfelă 
le locuimă împreună.

Ochii schînteiătorl ai Carmenei pri- 
viau scrutătoră.

— „De multă sunteți la Alden
hofen ?“

— „Dela mârtea soțului meu. So
ția judelui Aldenhofen era amica mea 
din copilăria și ea m’a luată la sine ca să 
’ml aline durerea pierderei și a loviturei 
ce-o suferimu.44

Contesa se mai informă cu privire 
la multe altele, ba niol apartamentele nu 
rămaseră neesaminate............................

Câteva dile în urmă Helda eși la 
plimbare cu miresa lui. Când erau aprope 
de pădure aucjiră mai multe voci.

—„Ce se petrece aici?44 <jise Helda 
oprindu-se. Făcură apoi câțiva pași mai 
departe și zăriră străcurându-se printre 
arbori, încoce și încolo, o mulțime de 
dame îmbrăcate în haine de diferite co
lori.

„Așa-i! dise elă, lovindu-șl fruntea 
cu palma. „Am uitată, că Carmen dă 
adl masă mare în pădure.44 Helda apoi 
privi cu încordare la mica societate de 
pe pajiștea pădurei. „O societate alesă44, 
cjise elă în batjocură. In haina ta sim- 

deschi.su
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lulu „cavalerii*  afacerile fonduri- 
ioru și dela cine cere elă „încre- 
dere“ atunci când dmenii cu jude
cată independentă, chiar și în acest 
comitetu îi strigă: ...pănă aici, și 
mai departe nu!

Unu comitetii din care lipsescu 
cei mai cu autoritate bărbați din 
ținutulu Năseudului, ca vioarulu 
Grig. Moisilfi și ca protopopulu gr. 
or. Simeonu Monda dimpreună cu 
întrega preoțime gr. cat. și gr. or. 
nu vomu greși decă vomu susține, 
că e putredu, că este o creațiune 
a unui omă, care afară de persona 
sa nu mai are în vedere nimicu.

Decă adurmiții în DomnulQ 
grănițerl s’ar scula din mormintele 
lorii și ar vede cine stau acjl în 
fruntea averiloru agonisite de ei 
cu lacrimi și cu sudori de sânge, 
mai înainte de a’și cere dela Dum- 
necjeu și a doua morte, mai că ar 
sbiciui pe aceia, cari se rățoescu 
și se resfață ac^i în agonisela lorii.

Așa ar fi, căci bmenii, cari fără 
de nici o bărbățiă au concesii se 
se derîme vechile instituțiunl, nu 
suntu vrednici de mai puținii.

Acelora dintre membri din co- 
mitetulu administrativă alu desu 
amintitelor^ fonduri, între cari gă- 
simu și pe Itzig alăturea cu Pișta 
și cu Hans și cari nu înțelegfi și 
nici că voru se scie de destinați- 
unea fonduriloru, aceloru membri, 
4icemă, puținii le pasă decă astăcfl 
e Ciocanu în frunte și mai puținu 
îi geneză, decă administrațiuneafon- 
duriloru e ungurescă, decă în gimna- 
siu limba de propunere e cea ma
ghiară, seu decă mâne, poimâne vor 
funcționa ca profesori la gimnasiulii 
din Năsbudă nisce cinstiți jupani 
unguri aduși de pe pustele Un
gariei.

Durere, de de'-ie ori durere, der 
așa este! Acestu comitetu cor stă
tătorii din membri aleși deoparte 
la dorința protojucțiloru, apoi con- 
stătătoru de altă parte din membri 
numiți din sînulu congregațiunei 
comitatense, de bună semă că nu 
va pute se nu aibă în vedere îna
inte de t6te interesele celoru dela 
cârmă, seu căpătuirea. Și apoi se 
nu ne uitămu, că celfi ce portă 
fulgerulu pe deasupra loru este 
„cavalerului Ciocanu, elu coman- 
deză și stăpânesce.

Când înse ești stăpânii și po
runcitorii este ușorii se-ți storci 
„încredere*  dela omenii pe cari 
îi stăpânesc!.

Der despre acesta în numerulu 
următorii.

CRONICA POLITICĂ,
— 1 (13) Iulie.

Piarulfl „Egyetertes*  anunță o ob- 
strucțiune complectă și pe față nu nu
mai în contra reformei administrative, ci 
și in contra bugetului.

Maioritatea — astfeliu se esprimă 
numita fâiă — voesce să forțeze afaoerea. 
Ea voiesce să introducă în fiă-care di 
ședințe duple și contâză pe aceea, oă 
membrii partidei independente voră 
părăsi câmpulă de luptă obosiți, mole
șiți și bolnavi. Acesta e o presupunere 
necioplită care nu se va împlini, ci va 
avea ca urmare, că membri partidei in
dependente jigniți în interesele lorii eco
nomice, în viâța lord familiară și în să
nătatea lorii voră folosi ori ce ocasiune 
ce li-s’ar oferi de ordinea de afaoerl 
parlamentară, pentru ca să săvîrșescă în 
faptă obstrucțiunea desă amintită și să îm- 
pedeoe nimicirea volnică a libertății țării. 
Proieotul delege pentru reforma adminis- 
trațiunei nu va deveni lege, der cabine- 
tulG Szapary nu va avea nici legea buge
tară pentru-că partida independentă fiindă 
amărîtă ține de o datoriă sfântă să nu 
cruțe nici într’o privință, unG cabinetO, 
care nisuesce să ruineze libertatea pu
blică prin o volniciă atâtO de orbă, ci 
să-iu măture de pe arena politică. Proiec- 
tulG reformei administrațiunei conține 
numai 279 paragrafl, cari potG fi învinși 
prin obstrucțiune, din contră în bugetă 
suntă 6000 de puncte, cari lesne potG fi 
învinse și fără obstruoțiune. Dâoă con
telui Szapary ’i place ca cu ajutorulG 
maiorității sale se înoetățenâscă volniciă 
acesta ne mai audită spreunG scopă pe- 
riculosG, atunci trebue să aibă în vedere 
și urmările. MinistrulG președinte se 
provocă astădl la națiune. Și partida 
independentă se provocă la ea. Dieta 
trebue disolvată pentru ca națiunea să 
se pronunțe prin alegerile generale. Ca- 
binetulă Tisza a cădută din causa păca- 
telorG sale. CabinetulG Szapary va căde 
numai fiindcă s’a încercată să comită pă
cate mari.

— In ședința din 9 și 10 Iulie 
camerei ungare s’au întâmplată scene 
turbulente, cari au întrecută chiar și 
cele mai viforose scene de pe timpulă 
desbaterei legei militare. Stânga estremă 
iritată din causa atitudinei ministrului 
președinte a demonstrată mai întâiu în 
contra acestuia, pentru-că a disă, că pe 
câtă timpă comitatele au fostă puternice 
țâra nu s’a putută desvolta. Ală doilea 
scandală s’a produsă prin atitudinea re
dactorului diarului „Nemzet“ Gajări, 
care a declarată procederea unui vorbi- 
toră din stânga de mișelâscă. Cei din 
stânga i-au strigată că e plătită și s’a 
produsă ună așa mare tumultă, încâtă 
a trebuită să fiă suspendată ședința. Ga- 

jări a și avută două dueluri în causa 
acesta cu Vâcsey și ou Gâza Polonyi. 
Celă din urmă a fostă greu rănită la 
mână cu sabia.

— ț)iarulă parisiană ,,Gaulois“ pu
blică o convorbire ce a avut’o raporto-1 
rulă său în Parisă cu d-na Văcărescu, 
mama domnișorei de onore a reginei, 
Elena Văcărescu. Domnia sa să fi de
clarată că Principele Ferdinand este 
firmă hotărîtă de a lua în căsătoriă pe 
fiica sa, chiar decă ar fi să renunțe la 
tronă. A mai declarată apoi, că nu nu
mai Regina dâr chiar și Regele, con
simte cu acesta decisiune. Doi ani de 
dile a ascunsă principele amorulă său și 
numai după aceea a cutezată a i-lă des
coperi Regelui, care l’ar fi întâmpinată 
cu bunătate.

— Primirea, ce s’a făcută împăra
tului și împărătesei Germaniei în An
glia a fostă mai multă decâtă străluoită. 
Pretutindeni împăratulă Wilhelm a fostă 
salutată cu entusiasmă de mulțime. Elă 
a visitată și „City of London*  (cetatea 
Londrei), unde a fostă declarată de ce- 
tățână de onâre dându-i-se diploma pro- 
vădută ou capsula de aură îndoită ^de 
mare decâtă cea obicinuită. La revista 
trupeloră au luată parte aprope 20,000 
de dmenl mai totă voluntari, luorătorl, 
funoționarl, oalfe ș. a., a căroră stăpâni 
au declarată, că se lipsescă de o di de 
serviciulă loră, numai ca să sepotăpre- 
senta înaintea împăratului germană.

SOIRILE PILEI.
— 1 (13 Iulie.)

Marile manevre, după cum anunță 
diarulă „Reichswehr*,  se voră ține în 
dilele dela 1 pănă la 7 Septemvre, între 
Waidhofen de lângă Thaya și Schwar- 
zenau. încheierea loră va fi în 7 Sep
temvre, după ce împăratulă Franoiscă 
Iosifă, împăratulă Vilhelm și regele Sac- 
soniei, voră treoe în revistă trupele, la 
cari voru lua parte 70,000 de soldați.** *

Pro litteris et artibus. Maj. Sa Mo- 
narchulă a conferită la propunerea mi
nistrului de culte medalia „Pro litteris et 
artibus*  lui Dr. Hunfalvy Păi, pentru activi
tatea sa „distinsă*  pe tărâmul „sciințelor.*  
Dr. Hunfalvy recte Hundsdorfer soim, că 
e membru ală academiei maghiare și 
înaintea Maghiariloră șl-a câștigată mare 
popularitate prin nisuința lui de a com
bate continuitatea Româniloru în Dacia 
Traiană. * * *

„Serată sciențifică" in Gratz. Cetimă în 
cjiarulă „Gratzer Volksblt.*  din 11 Iulie 
n. c., că societatea academică a reuniu- 
niunei de studențl „Carolina*  a ținută 
o serată sciențifioă, în care a vorbită 
între alții și stud, filosof, d-lă August 

Paul, care ținu o conferință despre Ro
mâni, despre originea, istoria, locuințele 
acestora etc. ce a interesată multă pe 
auditori și a fostă aplaudată.

* * *
Nenorocire. Ni-se comunică, că Vineri 

după prândă a cădută copilulă de 2 ani 
ală lui Marcu Moașa din Derste într’o 
căldare plină cu apă ferbinte, pe care o 
dusese mamă-sa afară în curte ca săju- 
mulâscă ună cocoșă. Deși copilulă a 
fostă repede scosă afară, totuși se arse 
așa de tare, înoâtă deja în câteva ore 
muri.

* *
Trei ani fără bucate. Din părțile Ban- 

dului de Câmpiăni-se împărtășesoă soiri 
forte triste ou privire la starea miserăla care 
fu adusă poporulă nostru din aâele părți 
în urma lipsei de recolte din ultimii trei 
ani. In 1889 — dice ună corespondentă 
ală nostru — seceta ni-a uscată tote 
rodele; în 1890 ghiața (grindina) a sdro- 
bită întrâgă recoltă și mulțl dintre ne
norociți! locuitori fură siliți în urma a- 
oâsta să emigreze în România și în alte 
țări pentru a-șl agonisi traiulă vieței, 
lăsându-șl aoasă moșiile pustii. După 
tâte acestea poporulă aștepta cu nerăb
dare secerișulă acestui ană, mai alesă 
flind-că recolta era de totă frumosă și 
promițătore. La 5 Iulie n. se ivi însă 
ună noră greu de cătră Turda, din care 
o grindină în mărimea ouăloră de găină 
se descărca peste o parte din ho- 
tarulu Căpușului, apoi peste hotarulă 
Bandului, Petei, Uroiului săcuiescă și 
a Uroiului de Câmpiă. Grindina a ni
micită nu numai tâte semănăturile, ci 
și ierburile așa că nici vitele nu au ce 
mânoa. A mai venită apoi și o apă 
mare, oare a mânată tâte fânurile, făcute 
gata și uscate. Din Bandă ni-se scrie, 
că tempestatea a fostă așa de mare, în
oâtă a oborîtă grajduri, a spartă păreții 
dela case, mulțl porci, viței și alte ani
male au fostă omorîte. Miseria e înspăi- 
mentătore.

* *
Invitări. Junimea română din Alba- 

lulia și jurii învită la petrecerea de vâră 
împreunată cu producțiune teatrală, ce se 
va arangia Dumineoă în 19 Iulie n. o. 
în grădina hotelului la „Sâre“. Incepu- 
tulă la 6*/ 2 ore p. m. Venitulă curată e 
destinată pentru acoperirea lipseloră 
școlei gr. oat. din Alba-Iulia. Prețulă 
de întrare: Loculă 1, 80 or., ală 2-lea 
60 or., ală 3-lea 30 cr., âr în galeriă 20 
or. de persână. Ofertele se voră chita 
prin (jiars-

— Inteligența română din UifalMH 
săsescă și jurii învită la petrecerea de 
vâră, ce se va1 arangia în „Hotelulă 
opidană*  din Lechința săsâsoă, la 19 
Iulie n. o. în favorulă șcâlei române gr. 
cat. din Uifalăulă săsescă. Intrarea de

plăde catună nu te poți presenta acolo*,  
sfîrși asesorulă nădușită.

— „Voiu trece lină și nevădută pe 
cale și tu te vei duce la sora ta“, re
plica Ruth, privindă cu sfiâlă la mirele, 
ei, de care despărțindu se, îșl? îndrepta 
pașii spre grădina forestierului. Peste 
câteva minute ajunse în tufișă lângă gră
dină. Deodată se audiră apropiindu-se 
nisce pași. Ruth se pleca. Ou nici ună 
preță n’ar fi voită să fiă observată; trase 
deci cu amândouă rnânile crengile unui 
tufișă destejară să se acopere. Aprope 
de ea se audi ună sgomotă; ea se uita 
în jură. In depărtare de câțl-va pași, 
lângă trupina unui arbore, stetea con
tesa Georne, cu oohii țintiți într’o di
recția. Ruth încă privi într’acolo unde 
vătju pe inspectorulă.

— „Lothar, Lothar!“ esclamâ 
contesa.

Aldenhofen se opri privindă cu ui
mire spre oontesa, care îngenunchiâ îna
intea lui.

— „Iertare Lothar! Iertare pentru 
tâte oâte țl-am făcută. In lungulă șiră 
de ani ai despărțirei nostre, numai aoestă 
momentă l’am dorită.“j

— „Scula-ți-vă, domnă contesă! Nu 
aveți causă de a mă ruga, pentru-oă eu 
am iertată de multă și nici nu sciu să 
mă fi supărată vre-odată pe d-ta“, dise 
elă cu o privire liniștită și rece.

— „Lothar, aoestă indulgență blândă 
nu am așteptat’o. 0,t.u sciamă, că ârășl 
te vei întorce odată și asta a fostă mân- 
găerea mea. N’am fostă fericită, pentru- 
că și Carmen Helda iubesce numai o- 
dată!“

Ună zimbetă desprețiuitoră se ivi în 
j urulă butjeloră lui. Elă făcu o mișcare, 
ca să se depărteze de lângă contesa, ce 
stetea în genunchi. Ea se aruncă cu 
frică ca să’i prindă mâna, elă însă să 
retrase cu o privire respingătore oa și cum 
ar vede ună capă de șerpe.

— „Vrâu să facă totă ce pretindl 
tu, numai iertă și uită*,  se ruga fru- 
mosa femeiă scăldată în lacrimi. „Splen- 
dorea numelui, pentru care te-am înșe
lată n’a putută să redea liniștea sufle
tului meu, pentru-că eu te doriamă pe 
tine... âr acum mă lapădă bucurosă de 
acestă nume, ca să fiu a ta. O "coronă 
prințiară mi-s’a îmbiată, Lothar, corână 
prințiară. Der eu o respingă ca să fiu a 

ta umilită soția.*
— „încă odată te rogă, domnă con

tesă, scâlă! Trecutulă e mortă și uitată. 
Eu, pe cum vecjl, m’am împăcată cu sor
tea și încă mai bine de cum credl. Nu 
te mai îngrji de mine și renunță la spe
ranța de a mă avâ, pentru-că eu am uitată, 
— am uitată_ totulă !“

— „Lothar, nu fi aspru față de 
mine, deși merită acesta. Simțescă, că 
tu mă pedepsescl, pentru-că porțl adâncă 
în inima ta chipulă meu. Spune âre, nu’i 
așa?*

t

Ore într’adevără, Carmen Georne 
să fi fostă aceea, oare atâtă de dulce și 
insistătoră se putea ruga ? Și inspecto
rulă nu simția nici o compătimire, nu 
mai era în elă nici o schînteiă din iu
birea lui de odinioră? Frumosa ei față 
nu mai deștepta nici o amintire în sufle- 
tulă său ?... Chipulă ei zăcea ruptă de 
rnânile lui în fântâna Nimfeloră...

— „Tu taol, pentru-că ești prea ma
re, oa să spui o minciună, fii dâră no
bilă, oa să fii mare în de ajunsă. Nu fii 
atâtă de aspru și neîngăduitoră, față cu 
mine!“

—- „Nobilă domnă, eu nu suntă as

pru ou d-ta. Lasă să sfârșimă. Frânge
rea credinții d-tale de odinioră mi-a mân
tuită inima de-o înșelare amară, pentru 
aceea mulțumescă acjl lui Dumnedeu și 
d-tale. Și acum să lăsămă istoria juneții 
la o parte și să nu o mai amintimă.*

— „Nu, nu!" suspină Carmen, care 
la începută ascultă cuvintele lui dulci. 
„Eu vrâu, eu trebue să teamă! Ah, Al
denhofen, dâcă a adormită iubirea ta, 
lasă-o să se deștepte ârășl; eu voiu servi 
pentru ea, ca o servitore. Fă-mi plăcerea 
și nu mă numi contesă; e o pedâpsă 
pentru mine, căci pentru aoâsta numire 
nu am păcătuită11.

— „Nu am dreptulă să te numescă 
altcum ; precum și eu îți detragă drep
tulă de a mă considera altfelă, ca pe 
ună străină.“

Carmenă se ridică, ochii ei scăpă
rau plini de mâniă, dâr se stăpâni încă- 
odată înăbușindu-o. Din nou îșl între
buința totă farmeculă, totă frunseța și 
îndrăsnâla în cuvintele: „Lothar, te rogă!“ 
Secunde întregi îșl întâlniră ei ochii și 
Carmen cătju de durere la pământă, a- 
poi îșl ascunse fața în pălml suspinândă. 
Dânsa perduse puterea acelei inimi, care 
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personă 80 br., în familiă 60 cr. Incepu- 
tulă la 3 ore p. m. Pentru comitetă: Io- 
sifă Filipană, preș., Vasiliu Papp, oasară, 
Ioană Morarii, controlorii. Suprasolvirile 
se voră cuita pe oale Ziaristică.

— Junimea română din Sâlagiu în- 
vită la Petreoerea de vâră, ce se va a- 
rangia cu ocasiunea Adunărei Desp. XI 
a „Asoc. Trans." și a Reuniunei femeilorii 
române Sâlăgene în comuna Selsigu la 
3 Augustă. st.

Pentru comitetti: Teodorii Indre, 
președinte. Alesandru Gheție, secretarii. 
Prețulă întrărei: pentru o persână 1 fi., 
pentru familie 2 fi. 50 cr. Venitulă 
este destinată pentru Reuniunea femei
lorii române sălăgene și pentru biserica 
greco oatolicii din Selsigă. Suprasolvi
rile se vorii cuita pe cale Ziaristică. In- 
ceputulă la 8 âre sera. Banchetă la 2 
6re p. m.

** £
Mulțămită publică. Toți acei nume

roși amiol, cunoscuțl și binevoitori, cari 
parte au participată în personă la în
mormântarea neuitatei mele soții, parte 
prin epistole consolatdre și pline de iu
bire au grăbită a mă mângâia în dure
rea mea sufletâsoă, 'i rogă să primâscă 
fierbintea mea mulțumită și să mă scuse 
dâoă nu le potă răspunde fiă-cărui se
parată. Dumnedeu să-i scutescă pe toți 
de loviturile sorții de cari nu amă fostă 
eu scutită.

Clușiu, 9 Iulie 1891.
Basiliu Podobă.

instalarea noului fișpanu în Făgărașu.
Din comitatulă Făgărașului, 2 Iuliu 1891.

In filele acestea s’au petrecută în 
comitatulă Făgărașului 2 lucruri mai în
semnate și adecă: In 2 Iuliu a. c. și-a 
luată rămasă bună dela acestă comitată 
D-lă fișpanu Mihailu Horvat, care a stată 
în fruntea acestui comitată peste 9 ani. 
Se presentară diferite corporațiunl și 
privați și în sala cea mare a casei oo- 
mitatalui îșl luară rămasă bună dela șe- 
fulă de până acuma ală acestui comitată 
și n’a rămasă nimănui neobservată pă
rerea de rău a d-lui fișpană pentru des
părțirea de acestă oomitată. La 2 6re 
după ame>Zl a urmată ună banchetă. In 
4 Iulie a. c. dimineță d-lă fișpană înso
țită de mai mulțl oficiali și onorațiorl 
pănă la Voila, și-a luată drumulă peste 
Cincă spre a merge la noulă său postă 
în Dicio-St.-Mărtin.

In 6 Iuliu 1891 însoțită dela Ho- 
morodă încependă de unii oficiali și o- 
norațiorl, a intrată cu pompă oficială 
în Făgărașiu, oa fișpană de nou numită, 
D-lă Guido de Baussnern.

In 7 Iulie a. c. a fostă instalarea 
solemnă a D-lui fișpană în sala cea 
mare a Casei comitatului. La 10 ore a. 
m. sala era deja plină de membrii comi- 

odată a palpitată pentru densa, dâr a- 
tuncl a respins’o cu neprudință. Corpulă 
ei tremura de durere. Frumâsa contesă 
s’a vădută desprețuită.

Aldenhofen se depărta tăcendă. în
dată după depărtarea lui, Carmen se scula. 
O espresiune diabolică îi desfigura tră
surile feții.

— „Jură, că tu va trebui s’o simțescl 
acesta, — să-ți iai pedepsa ca mine", stri
gă contesa cu voce, ca și când ar cre- 
pa de mâniă. Fremătulă frunZeloră vi 
bra lină, o pasăre cântătore sbură spă- 
riată din acelă locă....

— „Contesă G-eorne ! Carmen, Car
men’/ s’audiră deodată mai multe voci 
în liniștea pădurii. Irina Schmidsdorf ve
nea cu brațele deschise cătră ea: „Soum- 
pă Carmen, unde ai fostă ? Ce înfățișare 
ai tu ; doră ai avută vre-o visiune ?“

— „Am luneoată și am căZută, 
încâtă amă plânsă de durere. Dâr vino 
acumă scumpă Irină, să fimă vesele, căci 
în acestă lume frumosă se rentâză să 
trăiesol și să fii veselă."

(Va urma.) 

siunei municipale, apoi și de număroși 
auZitorl. D -lă vice-șpană Daniel de Gre- 
moiu deschidendă ședința, dă cetire înal
tului rescriptă ministerială, prin care 
oomitatulă este încunosciințată, de schim
barea întâmplată. Noulă fișpană invitată 
de o deputațiune sosesce și ocupă lo- 
culă presidială, se cetesoe decretulă de 
numire și i-se i-a jurământulă prescrisă, 
apoi d-sa eu voce sonoră rostes- 
ce ouvântarea sa de instalare, la care 
după usă a răspunsă d-lă protonotariu 
Ioană Turcu. Cuvântarea și răspunsulă 
s’au rostită în limba maghiară, der la 
cererea făcută s’a spusă adunărei pe scurtă 
ouprinsulă aoeleia și în limba română.

Semburile cuvântării - programă 
a fișpanului pe câtă ’ml mai potă 
aduce aminte a fostă: că d-lă fișpană 
deși candidată de mai multă timpă ca 
atare, totuși nici odată n’a sperată a fi 
numită fișpană chiar în comitatulă Fă
gărașului ; că D-Sa de origine nu este 
Maghiar, ci Sasă, și că nicl-odată nu și-a 
tăgăduită și nu-șl va tăgădui originea 
sa, der este cu trupă și sufletă pentru 
iubita sa patriă Ungaria și pentru ideia 
de stată maghiară și aștâptă ca așa să 
fiă și locuitorii acestui comitată. Pro
mite, că va lucra pentru binele mate
rială, culturală și morală ală comitatului 
și orașului Făgărașă ; că va fi strictă în 
cele administrative și dreptă față cu pre- 
tensiunile legale ale tuturoră locuitori- 
loră din comitată fără deosebire de con
fesiune și naționalitate, âr pe locuitorii 
maghiari îi provocă, ca în ceea privesce 
patriotismulă, ideia de stată maghiară 
și conoordia între diferiții locuitori să o 
dovedescă acesta nu numai cu vorba, ci 
și cu fapta și să servescă și celorlalți 
locuitori cu esemple bune. — Etă pe 
scurtă ouprinsulă cuvântării, care a fostă 
întreruptă de aplause.

In numele maiorității preponderante 
a locuitoriloră din acestă comitată, adecă 
îu numele Româniloră, a răspunsă în 
limba română, în o vorbire mai lungă 
d-lă vicariu Vasiliu Batiu, care după-ce 
arătă fasele prin cari a trecută acestă 
comitată într’unu intervală mai îndelun
gată, reasumândă, arată și dorințele po- 
porațiunei, ca adecă conformă legei de 
naționalitate, statuteloră comitatense și 
comunale și usului de până mai acuma, 
să se respeoteze în afacerile administra
tive și limba română cum se întâmplă 
în mare parte și în comitatele vecine 
Brașovă și Sibiiu, unde este respectată 
limba germană; să se sisteze amesteculă 
organeloră administrative necompetente 
în afacerile bisericescl și școlare și să 
se pună oapătă denunțăriloră de profe
siune, cari în toți pașii Româniloră nu 
vădă alta, deoâtă comploturi și cons
pirări.

Cu acestă vorbire primită cu aplause 
de întrega comisiune municipală, era să 
se înoheiă ședința acesta estraordinară 
conchemată numai pentru instalarea dlui 
comite, der ceea ce nu plesni prin capă 
niol unui neaoșă Maghiară răsări în ca- 
pulă Armânului Dr. Kapdebo Ferencz 
notariu publică In Făgărașă, acestă 
homo novus, pe care nu l’amă mai vă- 
Zută nici auZită pănă acuma în comi- 
siunea municipală, se scolă și dechiară 
categorioă că elă nu scie o iotă ro ■ 
mânesce și că n’a pricepută nimioa 
din cuvântarea d-lui Vasiliu Rațiu, der 
elă declară de espeotorărl și minciuni 
totă ce a ZisO d-lă ante vorbitoră". Mai 
multe a vorbi n’a fostă în stare, căci 
tătă adunarea răspunse Armânului: nu 
e adevărată, minți dta, nem igaz, elâll 
și așa fu silită să tacă d-lă Kapdebo.

In sgomotulă acesta fiscalulă comi- 
tatensă Kopacsanyi Mor care moțăia se 
trezesce, îșl frâcă ochii și nesciindă ce 
e causa sgomotului, sDune d-lui comite, 
că e revoltă — lâzadâs — și’lă rogă să 
încheie iute ședința, dâr d-lă fișpană nu 
numai nu închide ședința, ci întrâbă, 
dâcă mai voesce cineva a vorbi la obieo- 
tulă de aZl, și mai Zi°®n(lii-se ' ȘÎ din 
partea Sașiloră ună întreită „hoch" pen

tru d-lă comite, acesta declara ședința 
de închisă.

După acâsta urmară presentările di- 
feriteloră oorporațiunl și a unoră pri
vați, toți au fostă mulțumiți cu primirea, 
că cum voră fi faptele noului fișpană, 
acesta ne va arăta viitorulă.

La 3 6re d. p. se întruniră la vre-o 
200 de persâne la ună banohetă în o- 
nârea d-lui fișpană în sala oea spațiosă 
a d-lui Lauritsch.

La 6 ore se ridică masa și âspeții 
se depărtară, numai d-lă fiscală comi- 
tatensă Kopacsanyi Mor cu câțl-va soți 
de principii se așeZară la altă masă, 
unde numitulă domnă nemulțumită cu 
câte îndrugase la’ masa comună, și 
arătă și probă de nou înalta sa cultură 
și marea sa artă oratorică, se vede, că 
d-sale i-au pătrunsă tare la inimă cu
vintele d-lui fișpană, oă Maghiarii săpre- 
mârgă celorlalți cu esemple și fapte 
bune, și așa a și intonată în o îndru- 
gătură a sa, că poporulă română e 
prostă și domnii maghiari potă face cu 
elă oe le place, dâr nici inteligența română 
n’a scăpată nebatjocurită. Tot acestă mo
delă de fisoală să fi disă și aceea, că 
Românii n’au aici nimica, că țâra — 
patria loră este Dobrogea și Bucurescii. 
Vedeți cu astfeliu de esemple scie fis
calulă comitatului Făgărașă să coutribue 
la întărirea frățietății și a concordiei 
dintre naționalitățile conlocuitore în a- 
cestă comitată!

La incidentulă celă de totă fără 
tactă și neparlamentară ce caracterisăză 
de ajunsă gradulu de cultură ală unui 
Kapdebo, observă, că prin aoea proce- 
dere a vătămată întrâga comisiune mu
nicipală.

D-lă Kapdebo este notară publică 
în comitatulă Făgărașă, unde în peste 
80 de comune suntă locuitori numai Ro
mâni și totuși recunosoe singură spre ru
șinea lui, că nu scie o bdbă româuesce ! 
Ei bine, ce credementă, ce valore potă 
avâ tote documentele publice, pertrac
tările de rămasă, ce le faoe dsa pentru 
partidele române, cari nici nu’lă înța- 
legă și nici elă nu le înțelege? D-sa 
trăesce din spinarea Românului, dâr de 
limba lui nu vrea să scie, măcarcă este 
numai în interesulă lui a se putâ înțe
lege ou părțile române, dâr a pretinde, 
— preoum mi-se asigură — pentru lu
crările lui defectuose, neesacte, de 2—5 
ori mari multă, ca câtă i-s’ar compete, 
aceea pricepe și scie.

Să sperămă, că schimbarea d-lui co
mite, apoi faptele unoră domni ca Kap
debo și Kopacsanyi voră deștepta și pe 
Români din letargia, ce i-a cuprinsă de 
mai mnlțl ani și la ocasiunl potrivite 
între marginile legei în comitetulă per
manentă, în oomiBiunea municipală și ad
ministrativă îșl voră ridica totdâuna vocea 
spre apărarea veZei comitatului și a 
causeloră drepte ale acestuia.

— n. —

Noulu tarifu vamalii română.
Sub titlulă acesta scrie „Curierultl 

Financiarii*  din BucurescI:
Senatulă a votată legea tarifului va

mală, votată de Cameră. „ Monitorulu 
oficialii*  promulgă acâstă lege, care de 
en, 29 Iunie, e aplicabilă tuturoră țări- 
loră, ou cari aveamă sâu nu încheiate 
convențiunl de comerciu.

Salutămă acâstă mare di cu căldura 
și ou intusiasmulă ce ni a inspirată tot
dâuna lupta pentru emanciparea econo
mică a României.

AstăZl România este, economicesce, 
de sine stătătore. Ea are mâna liberă 
de a’șl regula politica economică după 
cum interesele sale o povățuescu. Tari- 
fulă vamală, ce șl-a dată, este ună tarifă 
moderată, care nu caută oârtă nimănui, 
dâr care dă putere Statului d’a plăti cu 
aceeași monetă țăriloră, cari voră trata 
în modă esagerată sâu ar prohibi intra
rea produseloră nâstre.

Austro-Ungaria, care e de mai mulțl 
ani în răsboiu vamală cu noi, are acum 
ocasiunea de a’șl inaugura o politică 
economică, oare să-i repare pe de-o parte 
perderile suferite după urma acestui răs
boiu, âr pe de alta, să-i redea debușeulă 
de care are nevoiă în țâra nostră.

Așteptămă să vedemă Ia lucru pe 
guvernulă din Viena, ca și pe celă din 
Pesta, pentru a ne da mai bine sâma, 
dâcă din acestă răsboiu au învățată ceva. 
Pănă atunci guvernulă din Viena nu 
trebue să uite, că din causa încăpățî- 
nărei guvernului ungară, industriile și 
navigațiunea austriacă au fostă lovite 
de mârte și că acâstă împrejurare îlă 
obligă d’a lua măsuri energice pe lângă 
guvernulă din Pesta spre a asigura in- 
dustriiloră austriaco viâța, la care au 
dreptulă să aspire.

In ceea ce privesce pe Ungaria, a- 
câstă țâră oonvinsă deja, că vitele și ce
realele, ce amă importa noi la ea, nu 
numai că nu'i făcu concurență, der o ajută 
în exportulu seu, nu va scăpa de sigură 
ocasiunea, oe-i oferă aoum tarifulă va
mală română, pentru a face pe guver
nulă din Pesta să vâdă odată, că nu 
sorele se învertesce in jurulu pământului, 
după cum îi place a crede, pentru ruina 
comeroiului ungară.

Câtă despre noi, posițiunea nostră 
e clară de totă. Dâcă Austro-Ungaria 
va continua să prohibe sâu să lovescă 
exagerată produsele nostre, vomă pro
hibi și noi pe ale ei, și o a treia țâră 
îi va lua locuia cu produsele, ce nu se 
potă fabrica la noi, și acâsta spre marea 
pagubă a oomerțului și a industriei aus- 
tro-ungare.

Ne place deci a crede, că guver
nulă austro-ungară va vedâ de astă- 
dată mai limpede și se va convinge, oă 
poporulă austro-ungară nu voesoe a fi 
veclnică pedepsită și ruinată pentru-că 
unui ministru din cabinetulă ungară îi 
plaoe a susținâ cu încăpățînare, că sorele 
se învertesce în jurulu pământului.

Acum cuventulă e ală guvernului 
din Viena și ală celui din Pesta. Aș
teptămă.

Convocare.
La adunarea generală a despărță

mântului XX (Betleană) ală „Asooiațiu- 
nei transilvane", ce se va ținâ în Bet
leană, la 1 Augustă st. n. la 2 ore după 
amâZl în localitatea șoâlei confesionale 
gr. cat. invită în numele comitetului 
d-nii: Gregoriu Pușcariu, directoră și 
Ioanu Boteanu, secretară.

Cu ocasiunea acestei adunări inteli- 
gința română din Betleană (comitatulă 
Solnocă-Dobeca) va arangia în sala ca- 
sinei bală filantropică în favorulă bise- 
rioei și școlei gr. cat. de acolo. Prețulă 
de intrare: pentru persdnă 1 fi. 20 cr., 
âră în familiă de persână 1 fi. Incepu- 
tulă la 7 ore săra. Suprasolvirile și o- 
fertele se voră cuita pe cale diaristică.

Telegramele „Gaz. Trans".
(Serviciulă biu.rou.lui de coresp. din Pesta.)

Londra, 12 Iulie. Imperatulă 
Vilhelm respuncțendă la adresa 
Lordmajorului (primarului) cjise, 
că elă va păstra amiciția istorică 
între ambele națiuni. Ținta sa mai 
înainte de tote este susținerea pă- 
cei și elă va face totulă pentru 
ca să susțină raporturile bune în
tre Germania și celelalte națiuni.

Mannheim, 13 Iulie. Rinulă și 
afluenții sei crescu din ce în ce.

Constantinopole, 13 Iulie. Minis- 
trulu bulgarii Nacsevici și agen- 
tulă diplomaticii Vulkovici au 
fostă primiți de Sultanulă în au
diență. Primirea acesta e privită 
în cercurile diplomatice ca ună 
evenimente fbrte importantă, de- 
brece dela depărtarea principelui 
Alexandru pentru prima dată se 
întâmplă, că dignitarii bulgari 
suntă primiți din partea Sultanu
lui în modă oficialii. Se vorbesce 
că ambasadorulu rusescu va face 
remonstrațiuni în privința acesta 
pe lângă Porta otomană.

BucurescI, 13 Iulie. Intre par- 
tisanii lui Catargiu și între ai lui 
Vernescu au isbucnită diferențe 
seribse.

Hatfield, 13 Iulie. "Părechia im
perială germană a sosită eri la 6 
bre sera cu unu trenă separată din. 
Londra, pentru ca se visiteze pe 
Salisbury.

Proprietară: 
Dr. Aurelă Mureșianu. 

Redaotoră responsabilă interim'jlS; 
Gregoriu Maior®.
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Cursulti Ia bursa din Viena.
din 11 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii 4% • 105 50
Renta de hârtiă 5°/o - • - - 10180
împrumutul^ căiloriî ferate ungare

aură - • - ■ • • 117.—
dto argintă..................... 99.70

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] - —.

Amor! isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (8-a emisiune) « » 113 50

Bonuri rurale ungare ...... 12 —
Bonuri croato-slavone ... - 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - - —.—
Imprumutulă cu premîulă ungurescă 141. - 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - 131 —
Renta de argintă austriacă - - - - 92.70
Renta de hârtiă austriacă .... 92.70
Renta de aură austriacă....................111.—
LosurI din 1860 138.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare ■ - 1031.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 840.50 
Acțiunile băncei de credită austr 296.25 
Galbeni împărătesei- - - . . 5.57
Napoleon-d’orI........................  9.32
Mărci 1U0 imp. germane - - 57.70
Londra 10 Livres sterlings 117 50

Cursulu pfieței i&rațuw.
din 13 Iulie st. n. 1091

Discontulă 6—8% pe

Usincnote românescl Cump. 9,27 Vend. 9 31
Argintă romănescă „ 9 22 n 9.27
biapoleon-d’orl - „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl • « „ 10.50 ji 10 55
Iiuporiall - - - „ 9.48 n 9.53
Galbiul ... n 5.40 H 5.45
Scris, tone. „Albina11 6°/0 JOI.— n —.—

n n n 5°/0 „ 9lh50 n 1C0 —
Rable rusescl „ 132.— n 183.-
Hârci germane 57.20 n 57.70

fel n4
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Serviciulu de studii și construcțiuni: căi 
ferate șosele și poduri alîi ministerului lucră- 
rilorîi publice din HoHlâHÎa face cunoscută, 

are necesitate de

Ingineri
eșiți cu diplome seu certificate din unele din 
școlele tech nice: Viena, Berlinii, Parish, 
Bruxelles, Gand., Zurich etc. și să fiă de na
ționalitate Komâni seu cehi puținii se cunoscă 
limba română.

Amatorii de a fi angagiați pe umilii, doi 
seu mai mulțl ani, simții rugați a trimite ser- 
viciului în Bucurescl, Strada Minerva nr. 
16 propunerile cu o copie legală după diplomă 
seu certificate, cu indicațiunea naționalității, 
etății, timpului servită și anume la ce lucrări.

că

CONCTCStJ.
Pentru ocuparea postului de condu- 

cătoru specialistă în ale cotneroiului la 
„Reuniunea de consumă din Blașiu“ îm
preunată cu ună salariu anuală de 1000 
fi. v. a. pentru anulă primă și °/0 provă- 
dute în statutele Reuniunei se escrie prin 
acesta concursă.

Competenții pentru aoestă postă au 
de a’șl așterne subscrisului consiliu ad
ministrativă până în 1 Scptemvre st. n. 
ci. c. petițiunile loră provâdute cu urmă- 
torele documente :

a) Estrasă matriculară de boteză ;
&) Testimoniu despre pregătirea, cuali- 

ficațiunea și pracsa comercială ;
c) Adeverință, că posede o cauțiune celă 

puțină de 2000 fl. v. a. în bani gata, 
hârtii de valore, realități seu în ga- 
ranțe ;

d) Adeverință, că e de naționalitate ro
mână seu celă puțină cunosce deplină 
limba română în vorbire și scriere.

Concursele suntă de a se scrie cu 
mâna propriă.

Petițiunile comercianțiloră cridațl și 
a aceloră, carl din causa datoriiloră loră 
nu potă întreprinde nimică, nu se voră 
considera.

Blașiu în 7 Iulie 1891.
Consiliulii administrativii 

ații „Reuniunei de consumi) din 
624.3-1 Blașiuu.

IW*  Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potă cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicofae Ciurcu.

‘trezivLZ'ilor'iS.
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1891

BSudapesta—PredealA

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

person.j

Trenu 
accele

rații

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-marej

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu J

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușfl

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

10.50
8.30

11.38
2.12
3 53"
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01 
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45
12.13 ‘
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04 
3 46 
4.02
5.26

8.-
2.05
4.10
5.51
7.06
7.13
7.43
8.Î8

5.50
3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

J 
ICopșa mică

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
Eeldiora
Brașovu

Timișă 
Predeală 
Bucuresol

8.51
9.07
9.37

4.21
4.55

5.47
10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

6.10
6.41
7.17
8.-

12.20
1.41
2.26
8.50

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucuresci
Predeal ft 
Timișă
Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Angustină 
Homorodă 
HașfaRu
Sighișora
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică J

1Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

I 
j I

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiuștt
I

Aiudă
Vințul de sus
Uiora 
Cucerdea 
Grhirișă 
Apahida
Clușiu 'I
Nădășelă
Chîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Buci a
Bratca
Rev

' Mezo-Telegd
' Oradea mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4

Trenu 
accele

rata

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

person.

7.35 8.50
1.12 5.16 J
1.42 5.57 s
2.18 4.20 6.58
2.48 5.07 7.23
3.19 5.42 8.03 (
3.40 6.09 8.37 (
3.56 6.55 9.041
4.29 8.23 9.46
5.34 8.53 11.03 (
5.54 9.31 11.291
6.21 10.09 12.06 t
6.42 10.31 12.37 5
6 55 10.47 12.53 (
6.57 11.06 1.181

11.42 1.391
7.31 11.57 2.131

12.28 2.27 (■
8.- 1.08 1.25 2.49
8.07 1.35 1.50 3.47
8.24 2.05 2.12 4.07

2.13 2.19 4.281
2.31 2.39 2.34

8.54 3.18 3.15 4.52-
9.23 4.45 4.32 5.26.

5.14 6.34
10.45 6.08 4 53 6.52
11.01 6.29 5.30 7.40)

6.47 5.47 od
8.15J

7.02 6.11 8.2b
12.17 7.28 8.53
12.47 7.47 6.43 9.12

8.25 7.12 9.54
8.51 10.06

1.26 9.10 7.51 10.23
9.3C 10.42

1.52 10.04 8.17 11.17
2.18 10.44 8.42 11.51
2.25 11.07 8.47 12.09
3.46 1.16 10.09 2.24
5.26 3.31 11.51 4.47
7.3C 6.3E 1.55 8.40
1.4C 1 4C 7.2C 6.05

imeria (Piski) 
r ăștia

Vinga
Timișora

E2.-B*esta-AB ,a«IsB-rE,eBBaȘ|,ff'ehBȘ-Ai,a«liBs-B.-3®esta funjîșa-BBBBCă—Sibiiu

Viena

Aradiî

igovață

aLipova

icica

inț. de josă
lba-Iulia

u

ui

ESista-ița

4.-
6.48
9.59

ISistB-ița—MsBB-esu-IjBBdoșia

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

1.16
4.15
7.21

: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
ticcelo- 

ratu

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

person.

TronCi 
accele

rații

Trenu 
do 

perSdn.

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

fia (Piski)

8.-
1.50
3.57
6.52
7.02

7.48

8.51
9.10

9.34

10.-
10.18
10.37

11.18
11.40

3.25 Teiușu
9.50 Alba Iulia
1.05 ViQt- de josă 
5 24 Șibota
5 46 Orăștia

Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
llia

5.24

5.57
6.19-
6.301 
7J9 Gurasada

8 07 i^oborșină 
Ș ggfBerzava 
8'57i2°n°PT • 
g igRadnalnpi 
9;29|£auli^ 
9.53igy°rok

gj CrlogOVUțti

Arad ft

ova

10 1b
10.50
11.16
11.44 iSzohiok 
12.06 (Budapesta 
12‘38i Viena

2.30
3.11
3.30
3.53
4.16
5.43
5.59
6.24
6.79
7.-
7.28
8.03
8 54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20

T0&

3.37
4.-

4.41
5.06
5.18

5.45

6.08
6.34

7.11
7.31

8 14
8.24

11.27
125
7.20

1.39.
2.19
2 36
3.03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
5.28
5 53
ii. 24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.4Q

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Silfosm—

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
[Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
jCopșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea- Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
n . ( 5.20 11.17 5.14
Oșorheiu , 5.35 5.36
Regii.-săs. 7.10 7.15

i| l>etr«scna-SBiBBC5,ia (Piskl.1

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 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 Hațegă 9.36 1.54 8 25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

AB-adfi—TiiaaișGB’a

l.lll_5.0!
2.461 6.4<
3.50 7.5i

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21
8.42 2.04 8.57 Ara du 8.03

Gnii-ișBB- TaaB’îSa I TBBB-da—îilIaiB^șna

Ghirișu
Turda

7.48.10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8 50
8.08| 10.55 4.- 10.44 Ghirișft 5.10 9.50 2.50 9.10 *

Regh.-săs. 8.- 8.15
9.35 9.53

Oșorheiu 5.21 5.54 10.20
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
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hu ned ora 11.48 5.38 9.58
-- ————

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

SîglBBșoB’a—©«loB^neiîi || Odorheiu—Sigleișm-a jjraș0Y
4-30 11.25 ! Odorheiu. .
7.21 2.11 Sighișora. .

Sighișora. . 
Odorheiu .

8 15 3.15'Zernesci
10,52 “6Ă0-----------

5.45
7.26

4.55
6.36

Kcb’mcscb—Brașav
<7ai*eii-*mari—%elă.u Careii-mari
Careii-marI . . . • 1 5.50| Zelău........................
Zelău...... 11.—| Careii-marI ....

—...... I
I 5g|IZernesci 
^'Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


