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„GAZETA T RÂHSILVâlîir
On fi Iulie fiSîîl stilu vechiu

s’a deschisu nou iibimasneiitii, la care îis- 
vitămii pe toți amicii și sprijinitorii fâiei nostre.

Prețaslâ abasa^er’^iiui!
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 li 

po ș6se luni 6 fi., pe unii anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, p* ano 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria: pe anu 2 fi., p6 
țăse luni 1 fi.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote faoe mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Aaministrațiunea „Gazetei Transilvaniei". .

Afaceri năseudene.
IV

Amu văcjutu în articululă pre
cedentă din ce elemente e com
pilau comitetulu administrativă 
ală tonduriloră năseudene. înain
tea unui astfelă de corni tetă și-a 
presentată d-lă Ioană Ciocană, 
la anulă mântuirii 1891 în 4iua 
de 12 (24) Iunie, demisiunea din 
postulă de președinte ală tondu
riloră școlastice centrale și de sti
pendii din fostulă districtă ală Nă- 
seudulni. Curendă după acea deo- 
chiată ședință am primită dela Nă- 
seudă informațiunea, „că Comite- 
tulă fonduriloră,, cu maioritate 
de voturi, a votată lui Ciocană 
încredere, er minoritatea în Irunte 
cu veteranulă Vasile Petri a pro
testată energică în contra acestei 
votări. “

încă pe când amă reprodusă 
articululă seducătoră din „Buda- 
pești Hirlap“ dela 11 Iunie a. c. 

în colonele 4iaru^ui nostru Nr. 
124 a. c. amă fostă cjisu despre în
crederea, pentru care pleda foia 
Kosuthistă, că „numai atâtu ar mai 
trebui!/“ Și etă, că de ceea ce ne 
temeamu noi, s’a întâmplată. Co- 
mitetulă numiteloră fonduri a dată 
votă de „încredere11 d-lui Ciocană.

Ei bine, scie Dumne4eu de ce 
s’a întâmplată ,și acesta! Ilă în- 
trebămă inse, că numai atâta a 
voită se storcă? Decă numai de 
atâta a avută lipsă, decă numai 
acesta i-a fostă dorulă, atunci ma- 
melucii și slugile lui plecate i-au 
făcută pe voiă. Insă cu „încrede
rea11 dela astfelă de âmeni d-lă 
Ciocană nu se va rehabilita nici; 
odată înaintea nemului seu și decă 
și-ar închipui, că într’adeveră dân- 
sulă și-a spălată păcatele prin ună 
astfelă de votă, atunci îlă com- 
pătimimă, ferindu-ne de a i-o spune, 
că s’a făcută ridiculă. Cu încre
derea câtorva profesori și dăscă- 
lași, cari își vedă amenințată esis- 
tența loră propriă decă nu voră 
vota la comandă, voiesce d-lă 
Ciocană se se insinue lumei gră- 
nițeresci și în genere lumei ro
mâne de pretutindeni, ca și când 
ar 4i°e: ca bine și cu cale a lu
crată d-sa și a condusă afacerile 
fonduriloră până în timpulă de 
față ?

Podele muncii sale însă, și ne
legiuirile comise vădescă la lumina 
4ilei, câtă de mare este „încre
derea11 ce o potă ave grănițerii 
năsăudeni într’ună individă cu tre- 
cutulă politică ală lui Csokan 
Iânos.

Der, ca să fiă comedia și mai 
mare, d-lă „cavalerălf, ca omă, 
care se bucură de încrederea 
cercuriloră guvernamentale, ca 
omă influințată de aceste cercuri, 
în ajunulă 4^elor^ grele, nu află 
altă organă de publicitate în care 
să-și ceră apărarea sa față de „ul- 

traiștii valahi*, decâtă tocmai or- 
ganulă celă mai kossuthist „Bu- 
dapesti Hirlap.11 Voiesce ore dân- 
sulă ca prin laudele ce-i aducă 
Kossuthiștii să aibă cu atâtă mai 
mare trecere înaintea guvernu
lui ?...

Prietinulă d-lui Ciocană însă, 
kossuthistulă „Budapesti Hirlap11 
ne mai comunică și ună lucru, pe 
care cetindu-lă, amă rămasă în- 
grijați peste măsură. Se mai 4i°e 
adecă în acea foiă, „că cheltuielile 
șcâleloră poporale valahe susți
nute din fondurile școlastice cen
trale nu-i de unde să se plătescă, 
ba chiar și susținerea gimnasiului 
delaNăsăudă pretinde jertfe mari../ 
Decă acestea suntă adevărate, 
atunci vedemă din nou cum și în 
câtă i-a zăcută la inimă „cavale
rului11 Ciocană bunăstarea și în
florirea fonduriloră.

Va să 4i°â ceea ce pănă acuma 
numai se șoptia, vedemă, că să 
spune publice: adecă fondurile gră- 
nițeriloră suntă amenințate cu 
„bancrotu.* Și se pâte, că numai 
ună pasă este până la vederea 
tristului și durerosului spectaculă, 
când guvernulă ungurescă prin ună 
actă măestrită va ajunge în fap
tica proprietate și posesiune a nu
miteloră fonduri; căci venitele 
suntă a4i cu multă mai mici de
câtă să se mai pâtă susține, deo
parte personalulă didactică activă, 
er de altă parte să se potă suporta 
și spesele pensionării profesoriloră 
și ale învățătoriloră...

Numai cu multă mâhnire și 
durere sufletescă ne vedemă si
liți a face și aceste descoperiri; 
er și cu mai multă durere punemă 
mâna pe rana ce omâră, vă4ândă 
cu ochii, totă ce e românescă și 
grănițerescă în fosta graniță mi
litară.

Er când au4i, că se întâmplă 
tote acestea și când ve4b cu câtă 

nepăsare stau doctorii în drepturi 
și doctorii în filosofiă, fără ca să 
oprescă pe Ciocană în mersulă lui 
fatală, vrândă nevrâudă trebue să 
presupui, că întrega generațiune 
actuală din acesta graniță este 
de acordă cu faptele „cavalerului11. 
Amă admite și aceea, că teroris
mul ă este atâtă de strașnică, în- 
câtă fiă-care își va gândi să’lă 
lase’n pace pe Ciocană, căci se 
va poticni odată elă de elă. Der 
terorismulă încă merge numai până 
la ună locă, er noi pănă acuma 
nu am vă4ută desvoltându-se nici o 
bărbățiăresolută de cei chemați întru 
apărarea averiloră fonduriloră. A- 
vemă deci c’ună motivă mai multă 
a descoperi lumii române, de cine 
este susținută Ioană Ciccană acolo, 
de unde ar fi trebuită să fi lip
sită de multă.

Er decă pănă acum a rămasă, 
membri actuali ai comitetului tre
buiau să provoce pe Ciocană în 
publică a rămâne acolo unde în
suși s’a dorită, der așteptamă să-i 
fi răspunsă tot-odată: că încrede
rea se dă numai acelora, cari se 
facă vrednici de ea și să-i fi de
clarată palam et publice, că d-lă 
Ciocană nu e vrednică de încre
derea celoră,_pe cari i-au sedusă 
cu vorbe și i-au convinsă prin 
fapte despre cotitele căi, pe cari 
a umblată și umblă.

Numaiună comitetă neromână, 
ună comitetă inimică culturii nâs- 
tre românescl pote să dea încre
derea sa unui omu, care pune pe 
gimnasiu inscripțiunea maghiară 
și care lasă, ca limba română să 
fiă numai „suferită pănă la ună 
timpă11 într’ună institută ridicată 
și susținută prin bani românesc!. 
Da, ună astfelă de comitetă se face 
și elă complice la opera de des- 
poiare de drepturi și de averi a 
Româniloră grănițeri, pentru-că tre
bue să se facă fiindă alesă pe

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
O)

Inimi de auru.
Romanii, de I. Editor. Tradusu de Julia.

Domna Stiller se afla într’o conti
nuă bună disposițiune. ț)iua cununiei 
Alioei era la ușă și tote pregătirile ne
cesare trebuiau puse în ordine.

După ce contesa Georne fusese mai 
de multe-orl la Domna Stiller și se sfă- 
tuiră împreună asupra cununiei, veni vor
ba și de programă. Carmen și Domna 
Stiller aflau o deosebită plăcere și sim- 
patisau de minune una cu alta în tote 
privințele.

— „Așaderă rămânemă pe lângă 
aceea, dragă domnă, ca d ta să învițl 
pe toți fruntașii orașului și ai împreju
ri mei. Spesele le iau asupră-ml. Nici o 
contracjioere, scumpă Domnă; invitările 
se întâmplă la îndemnulă meu și de sine 
se înțelege, că eu voiu purta și spesele11....

In acea seră d-na Stiller (fise cătră 
Ruth: „Socotesce odată, Ruth unde să-ți 
cauți loch pentru locuită și pentru dur- 
mită. Fratele fiitorului meu ginere, Dr. 
Kalisch, cu soția sa și trei fete au so
sită adl după amedl aici. Odaia ta e o- 
cupată și numai avemă altă odaiă golă.

Am dispusă să-ți scdtă coferulă, ce stă 
acum în culină.“

— „Ah, mătușă, astăcfi e deja târ-
diu n’așl pute....“

— „Nici la ună casă nu se pâte. 
N6pte bună!u

Ruth rămase înmărmurită. „Unde, 
acum unde să mă ducă ?“ se întreba ea 
îngrijată și cu inima palpitândă. Toomai 
atunci trecea asesorulă cu sora-sa.

— „Kurt“ ! striga ea, urmândă unei 
inspirațiunl momentane. „Ună momentă, 
te rogă.“

Asesorulă, care se depărtase bini- 
șoră, aucfi strigarea și lăsa brațul ă su- 
rorei sale.

— „Ce nepotrivită!11 murmură elă 
și s’a întorsă. „Ce ai?“ întrebă elă în- 
crețându-șl fruntea.

— „Kurt, eu nu mai amă locă în 
casa mătușei, pentru-că i au sosită os- 
pețl. Permiți-ml, ca să mergă la Dolling? „

Helda păru, că se gândesce ună 
momontă, apoi dise: „Au venită străini? 
Eu însă nu sciu, unde să mergi. La Dol
ling nici într’ună casă și apoi am atâtea 
ocupațiunl.“

— încă ună momentă, Kurt“, cfise 
Ruth înfiorată. „Unde deră, decă nu-mi 
permiți la Dolling ?u

Elă dete fără voiă din capă. „Soiu 
eu? Pote domna Blum te va primi bu- 
curosă. Dute la densa! Nopte bună!“

Ruth stetea nemișcată, uităndu-se 
după densulă, pănă ce dispăru pe pârta 
otelului. De jură împrejură era liniște 
și o seră lină se ooboria peste tăcutulă 
orașă. într’o depărtare ore care de ea 
trecea ună copilă, cântândă din flueră o 
melodiă. Vestmintele lui erau murdare 
și fugea desculță, însă elă decă ajunge 
acasă, își află acolo ună culcușă și încă 
pâte află și o cină. Nu era elă de invi
diată ? Și decă ea ar merge în lume, 
departe? Der ore putea ea să mergă? 
Nu are și densa datorințe de împlinită?....

Greu suspinândă, urcă ea treptele 
locuinței forestierului. Servitorulă, care 
îi deschise ușa, privia uimită la miresa 
asesorului, care la o âră așa de târdiă 
doria să vorbescă cu domna Blum. Când 
trecea prin lungile coridore, ea își re
aminti involuntară venirea ei cea din 
urmă aici. Și ea trecea peste acestă pragă 
să se roge.

— „Copila mea, ce te oonduce la 
mine?11 dise domna întindendu i ambele 
mâni.

— „N’am coperementă și pentru 
aceea viu la d-ta. Mă alungi ore?u

— „Ferescă Dumnedeu, scumpă 
copilă. ’Țf 4101! ună bine ai venită!11

— „Der d-lă inspectors, ce va 
dice?u întrebă tînăra fată mișcată a- 
dencă.

— „Hă poți întreba însă-țl“,dise domna 
cu ună surîsă, arătândă pe Aldenhofen, 
care tocmai intra.

Elă nu se surprinse de locă la vederea 
neașteptată a Ruthei.

— „VoițI a-ml da adăposth pănă 
îmi va scrie sora mea Ana?u dise earu- 
gătoră.

Aldenhofen răspunse surîfiendă: „Te 
primescă bucurosă."

— „Der eu n’amă venită cu voia 
mea11, dise Ruth cu sinceritate.

Ochii liniștiți ai inspectorului o pri- 
viau cu o deosebită espresiune, însă d-na 
Blum esclamâ năcăjită: „Dragă copilă, 
oum poți vorbi așa ceva?! D-ta scii, 
că nu ai alțl amici mai buni, decâtă 
noi.u

Era pe la ame4î în diua cealaltă, 
când apăru Friedel și însinuă Ruthei, 
ce se plimba în grădină cu d-na Blum, 
că asesorulă o așteptă în salonă și că 
voiesce a-i vorbi urgentă.

— „Mergă îndată11, dise ea cătră 
servitoră.
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sprîncenă șifiindă creatura „cava
lerului11 Ciocanu.

Nici ca mai putemfi aștepta, 
ca actualulu comitetu în frunte 
cu d-lu Ciocanii se mai p6tă face 
lucruri bune și folositore. Sco- 
pulii acestora, precum vedemu,nu 
nu este ca se introducă pe grăni- 
țeri în drepturile loru avitice; gân- 
dulti lord nu este, ca se aducă 
jertfe pentru binele obștescă, ci 
devisa loru este: „pieră hmiect, nu
mai de noi se fiă bine!1,1

Nu putem u încheia acestu ar- 
ticulu fără de a nu atrage aten
țiunea omeniloru de bine din ți- 
nutulu Năsăudului, că încrederea 
dată lui Ciocanii în (țiua de 12 
(24) Iunie a. c. nu e dată personei 
sale, ci „guvernului patriotică11, care 
de siguru va ave se-șl continue 
încă operele sale nemilose față cu 
totd ce este grănițerescii.

Omenii scurtu vecțetori cu burta 
grdsă și cefa lată și-au uitatu, că 
atunci când au datu „încrederea11 
lui Ciocanii, au aprobată totodată: 
ștergerea caracterului românea cu 
și confesională gr. cat. ală gim- 
nasiului; au aprobată inscripțiunea 
bastardă de „A naszodi lwzalapitvănyi 
f6gymnaziumu; au aprobată ordina- 
țiunea de tolerare numai pănă la 
ună timpă a limbii române în gim- 
nasiu; au aprobată în fine totă 
ceea ce a făcută pănă acum „tri- 
umviratulă11 Csâky-JBanffy-Csokân 
față cu institutulă și cu fondurile.

Și tocmai de acestă aprobare 
a avută lipsă guvernulă în ajunulă 
Introducerii noului comite supremă 
dela Bistriță-Năseudă, care, con
formă § lui 39 din statutulă im
pusă, este supraveghetorulă ave- 
riloră fonduriloră grănițerescl.

Pe acestă cale chiar și speră- 
rile celoră mai optimiști 6mem 
dela Năseudă suntă nimicite; re- 
presentantulă guvernului are la ce 
se se provoce, pe când clica celoră 
fără căpăteiu cântă osanale pe 
ruinile Ierusalimului loră pierdută.

Unde nu este sufletă nu este 
nici mântuire!

CRONICA POLITICĂ.
— 2 (14) Iulie.

— In ședința dela 11 Iulie n. s’au 
terminații definitivă desbaterile asupra 
proiectului de lege pentru reforma ad- 
inimstrațîuuei, âr erl, în 13 Iulie, pu- 
nându-se la votă, proiectată a fostă pri
mită cu 261 de voturi, contra 99. Absenți 
au foștii 50 de deputațl. După votarea 
proieotului, deputatulă Desideriu Pronay 

propuse, ca începerea desbateriloră spe
ciale asupra acestui proiectă de lege să 
se amâne pănă în 15 Septemvre. In a- 
acâstă cerere a sa, Pronay fu susținută 
și de Apponyi și de Eotvos. Szapary 
ceru însă, să se încâpă imediată desba
terile speciale, deorece la tomnă dieta 
va fi prea ocupată cu alte agende, 
precum: desbaterea asupra bugetului, a 
convențiuniloră comerciale etc. In fine 
cestiunea acesta a rămasă să se hotă- 
râscă în altă ședință prin majoritate de 
voturi. După acestea deputatulă Irânyi 
Daniel începu să-și motiveze propunerea 
privitor© la introducerea sufragiului uni
versală, seu mai bine (hsQ> la reducerea 
oensului, dâr fu întreruptă de sgomotă 
mare, în urma căruia șl-a amânată mo
tivarea.

— In dilele trecute ni-s’a telegrafată 
din Haaga, că miuisteruhi din Olanda 
a dimisionatu. In cercurile liberale se 
presupune, că regina-regentă Emma va 
însărcina cu formarea cabinetului pe de
putatulă din Amsterdam Ionkleer Taci: de 
Poortoliet, care este șefulă partidei libe
rale în camera staturiloră generale și 
este și ună distinsă oratoră.

SCIRILE ȘiLEL
— 2 (14 Iulie.)

Esamenu de maturitate. In 27 și 28 
Iunie st. v. a. o. s’a ținută esamenulă 
orală de maturitate cu elevii din clasa 
a VIII dela gimnasiulă română gr. or. 
din Brașovă. Dintre 11 școlari, cari au 
lucrată temele soipturistice de maturitate, 
au repășită dela esamenulă orală din 
oausă de bolă doi și anume Spiridonă 
Boita și Steflea Iacobă. — Au făcută 
deol esamenulă orală 9 școlari.

Ca oomisară alu Venerabilului Con- 
sistoriu-archidiecesană gr. or. din Sibiiu 
a funcționată Prâ-cuvioșia Sa D-lă Ar- 
chimandrită llarionă Pușcariu. Er re- 
presentantă alu înaltului regimă a func
ționată D-lă directoră gimn. din Sibiiu 
lgnațiu Veres, pentru-că representantulă 
designată de ministeriu de mai nainte, 
d-lă Dr. Anton Abt, profesoră la uni
versitatea din Clușiu, n’a putută veni 
din causă de bolă rugându-se chiar în 
dilele din urmă a fi înloouită. — Resul- 
tatulă esamenului orală, care s’a publi
cată maturisanțiloră de Pre-cuvioșia Sa 
D-lă Archimandrită llarionă Pușcariu Vi
neri în 28 Iunie st. v. la 1274 âre, a 
fostă deplinii multămitoră. S’au declarată 
maturi cu forte bine tinerii: Adolf Frank 
și Teofilă Popoviciu, cu bine : Constantin 
Ionescu, Antonă Pușcariu și George Vă- 
tășenă și cu suficientă: George Demeteră, 
Octavian Sorescu, Oprea Steflea’și George 
Urdea.

„Turbarare valahă în Ardealu.11 „Egye- 
târtâs" primesce dela raportorulă său din 
Clușiu următorea soire, pe oare o comu
nică sub titlulă de mai susu : „In inima 
Ardealului, în comitatulă Cojocnei, Va
lahii ârășl se portă așa, încâtă numai pe 
lângă celă mai mare tactă și pe lângă 
o energiă fără părechiă se voră pute 
preveni nisce urmări mai seriose. In 
munții Gilăului, Valahii îșl păsceau vi
tele în ascunsă și când organele erariu- 
lui voiră să împedeoe lucrulă acesta, păs
torii se revoltară în înțelesulă adevărată 
ală cuvântului și ca la vre-o 90 dintre 
ei deteră năvală asupra pădurariloră. In 
celă mai estremă momenta întreveni în- 
speotorulă de pădure Carol Nemes și 
printr’o atitudine energică și prevenitor© 
i-a succesă de-ocamdată a împedeca bă
taia. Liniștea urmată în urma acesta este 
însă numai la aparință. Valahii din munți 
și mai cu semă cei din Albacă vorbescă 
despre Maghiari cu cea mai mare furiă 
și semnele suntă atâtu de îngrijitâre, în
câtă pote fi temere de o repețire a eve- 
nimenteloră din 1848. Ei încă pe-acum 
vorbescă despre baia de sânge a ome- 
niloră lui Vasvăry și conducătorii tur- 
burărei prindândă curagiu în urma în- 
cheiărei pactului între guvernă și între 
Sași, se folosescă de ori ce ocasiune 
pentru a agita pe nepriceputulă poporă 
valahă." — Vomă vede ce năsdrăvă- 
niă „patriotică" va fi și acesta. Ni-se 
pare însă, ca întregă istoria este numai 
espunerea unei temeinice mustrări de 
consciință.

* 
¥ •*

„Nu ne trebue teatru germană." Sub 
acestă titlu cetimă în „Egyetertes" dela 
13 Iulie : „In Nyitra s’a întâmplată dilele 
acestea, că ună directoră de teatru, cu 
numele lgnațiu Neufeld, a petiționată la 
ministrulă de interne, ca să-i permită a 
da representațiunl în limba germană. 
Vice-spanulă comitatului Nyitra, deși n’a 
avută de a dice nimică în contra per- 
sânei directorului, avendu inse în vedere 
raporturile de naționalitate din părțile nor
dice ale Ungariei și influința păgubitore a 
teatrului germană asupra maghiarimei, a 
recomandată ministrului să nu dea di
rectorului concesiunea cerută și în ade- 
vără, ministrulă a și deneqată concesiunea 
cerută* Comentarea acestui actă de in
toleranță brutală rămâne în sarcina c|ia- 
risticei germane.

* * *
G-ermanisarea în Buda vechiă, după 

cum spună foile din Pesta, înaintâză din 
di în di. Se ’nțelege, că foile ungurescl 
nu atribue acestă progresă innndațiunii 
Evreiloră, oarl fără’ndoâlă suntă cei mai 
meritați factori în ceea ce privesce ger- 
manisarea Budapestei, oi îșl descarcă 

furia asupra unei sărmane femei, cu 
numele Irma Novotny , despre care 
spună, că de mai mulțl ani susține ună 
asilă, în care opresce strictă pe cei 
50—60 de elevi, ca să vorbescă ungu
resc© unii cu alții și astfelă îi „germa- 
nisâză" eserciândă asupra loră „o pre
siune ne mai pomenită." —Fără’ndoelă, 
și aoestă fătă ală șovinismului ungurescă 
este numai o apucătură murdară, căci 
nu credemă să fiă aici vorba despre o 
germanisare, ci păte e vorba numai des
pre o luptă pentru conservarea națio
nalității oopiiloră din asilă, în care casă 
numita institutoră a asilului e vrednică 
de totă lauda.

* * *
Mijlocii în contra rachiului ? „Kolozs- 

vâr" dela 13 Iulie scrie, că preotulă ro
mână din Lupmerdă (pe Câmpiă) prin 
diferite amestecuri a aflată o fluiditate, 
din care decă se varsă în rachiu ună 
stropă câtă de mică cei ce gustă din 
asemenea rachiu îșl pierdă gustulă de a 
mai bea și li-se face rău ohiar și numai 
de mirosulă rachiului. Locuitorii din 
Lumperdă, <jice „Kolozsvăr", erau nisoe 
bețivi mari, cari câtă e lumea și pă- 
mântulă nu mai eșiau din cârciumă. 
Acum însă, cu ajutorulă acestei „mira- 
culâse" fluidități, i-a succesă preotului 
a abate pe forte mulțl inși dela beutură. 
Preotulă caută tote ocasiunile pentru a 
turna prin rachiulă omeniloră câțiva pi
curi din medicamentulă său și apoi care 
cum a gustată din acelă rachiu s'a fă
cută omă de trâbă și n’ar mai bea ra
chiu pentru lumea tâtă. „Kolozsvâr" mai 
adauge, că arendatorulă de regalii din 
Lumperdă e fârte îngrijată și s’a plânsă 
la direcțiunea financiară din Clușiu, ru
gându-se, ca să-lă ia în apărare față cu 
preotulă română, care-i amenință cu de- 
săvîrșire subsistența. Răspunderea pentru 
acestă scire rămâne în saroina foiei un
gurescl.

* * £
Invitări. Tinerimea română din 

Monoru și jură învită la petrecerea de 
vâră, ce se va arangia în Monoră (co
mitatulă Bistrița-Năsăudă) Duminecă la 
26 Iulie st. n. 1891 în grădina școlei 
fundaționale sub scută sigură. Prețulă 
intrărei: de personă 1 fl., în familiă 80 
cr. Venitulă curată e destinată în favo- 
rulă înființândei șcâle de fetițe din Mo
noră. Inceputulă la 3 ore p. m. Pentru 
comitetă : Ioană Mărgineanu, președinte. 
Mihaiu Baciu, secr. Simeonă Beșianu, 
vicepreș. Ioană Meliană, cassară. Su- 
prasolvirile se voră chita pe cale diaris- 
tioă. Familiile suntă avisate la provisiu- 
nea propriă.

— Inteligința română din Cetatea 
de Daltă și jură învită la petrecerea de

— „Speră, că mirele d-tale te va mai 
lăsa câteva clile la mine. Celă puțină pănă 
când voră pleca ospeții dela poștărița", 
cjise bătrâna domnă.

— „Asta ar dura pre multă. Der 
eu în casa mătușei nu mai am locă!u

Bătrâna o privi cam cu uimire: „Ai 
ruptă ori ce legături cu dânsa ? Scuză-mi 
discrețiunea, dragă copilă!"

— „Nu tocmai, însă mătușei mele îi 
suntă o povară."

— „Cu atâtă mai bine; atunci ră
mâi până la oununiă la noi. Eu mă voiu 
bucura de societatea d-tale", <hse dama 
suridândă, ca să dea o direcțiă mai ve
selă gânduriloră ei triste.

— -Căsătoria mea ou Helda?" re- n
plica Ruth cu îndoiâlă „asta nu se va 
întâmpla nicl-odată“, <j’se ea liuO-

— „Scumpa mea amică , nu lăsa 
săți-se încuibeze nicl-odată în minte ast
felă de gânduri", o preveni dama cu se- 
riositate. „Dta privescl, pote pre poso
morită în viitoră, scuză-mi, decă dioă 
asta, dragă copilă. Nu’țl pofti despăr
țirea, căci ea rare-orl aduce liniște. Ră
mâi constantă pe lângă cuvântulă dată, 
ca să’țl fiă consoiința curată".

— „Helda nu mă mai iubesce, de 
când m’a pusă în comparația cu Carmen. 

Kurt s’a înșelată amară, acesta o sim- 
țescă la fiă-care privire a lui și elă to
tuși e cu multă mai nobilă, decâtă să 
frângă legătura, pentru-că atunol m’ar 
arunca în lume fără de nici ună aju
toră. Sigură, că numai asta ’lă reține." 

Dama bătrână clătina din capă.
— „D ta privescl prea departe; 

Helda, pe lângă opiniunile lui realiste, 
e totuși ună bărbatu ideală, cu simță
minte superbe. Și acum mergi, copila 
mea, cu tdtă iubirea, cu totă blândeța 
și credința, ce o pote pretinde dela mi- 
râsa lui".

Asesorulă sta cu nerăbdare la o te
restră. Fruntea lui îi era fârte înourată, 
când Ruth întră la dânsulu.

— „Bună diminâța, dragă Kurt. 
Sousă-ml, că am întârdiată; eram la plim
bare cu domna Blum când m'a întâm
pinată servitorulă tău." Ruth îi întinse 
mâna. Helda abia i-o apucase și o și 
lăsa.

— „Cum te afli?" întreba elă.
— „Am aflată o primire amicabilă 

și aceea ml-a făcută bine." Ea privi esa- 
minătoră în fața lui, elă părea distrasă 
și într’o iritare nervosă.

— „Te rogă ședl puțină," dise ea 
trăgândă scaunulă.

— „Iți mulțumescă, dâră nu amă 
timpă. O afacere urgentă am de a dis
cuta cu tine! Tu scii, că Carmen șl-a 
propusă în caprițulă ei, ca nunta veri- 
șorei tale să se facă câtă se păte de 
strălucită."

Helda făcu o pausă, ca și cum s’ar 
aștepta la sensațiunea întroducerei. Ruth 
privi pe ferâstră; ea presimția, unde țin
tesc© vorbirea lui.

— „Am comandată ieri cu sora mea 
o toaletă pentru tine, și în scurtă timpă 
va sosi." Asesorulă surise fugitivă, apoi 
se întorse și privi mâhnită spre mirâsa 
lui...

— „Iți mulțămescu, Kurt, din adân- 
culă inimei. îngrijirea ta de astădată nu 
e necesară." Ruth surise tristă. „Am 
încredințată deja acâstă afacere surorei 
mele Ana."

— „Și credl tu, că eu te-așl lăsa să 
participi la festivitate în acea sdrânță 
sărăcăciosă. La o festivitate, la care va 
lua parte Carmen și Irina, elita socie
tății?!" Vocea lui dovedia o mâniă cres
cândă. Helda se scula, <jise „adio" și eși 
pe ușă.

Ruth alergă desperată după dânsulă: 
„Nu merge așa, te rogă, ascultă-mă!“

Helda era dusă de multă și Ruth 

încă totă sta privindă în urma lui, oând 
de-odată se spăriâ. Față’n făță cu ea, 
în ușa deschisă, sta Aldenhofen. Ruth 
îndată ce-lă văcju, alergă la elă și-i 
prinse mâna tremurândă.

— „Nu mă condamna, te rogă, 
lasă-mă să-ți vorbescă ș’apoi judecă-mă 
în modulă celă mai aspru. N’a fostă 
căpriță... elă nu vrâ să primâscă propu
nerile mele, pentru cari m’am luptată." 
O durere nemărginită vibra în vocea ei 
și fiori de friguil îi treceau prin membre.

— „Nu mă condamna", se rugă ea 
palidă, ca mortea,

— „Doră ai suferită vre-odată de 
asprimea mea?" întrebă Aldenhofen ne
spusă de blândă. Și mâna, ce i-d apucase, 
îi sprijini ființa ei tremurătâre. Elă o 
conduse încetă îndărătu în sală.

— „D-ta mă țîi de ună omă aspru, 
d-șâră Walden. Mi-ar părâ rău, dâcă 
țl-așl fi dovedită vre-odată acâsta. Fos- 
t’am cândva aspru față ou d-ta?“ Ruth 
clătină din capă.

— „Ochii d-tale suntă pururea se
rioși", îngână ea lină.

— „Eu nu pedepsesoă totdâuna cu 
ochii, d-șoră Walden. Acum însă vreu 
să o facă cu buzele, deși nu am drep- 
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verâ împreunată cu dansă, ce se va ține 
cu ocasiunea adunărei generale a des
părțământului XXXII ală „Asociațiunei 
transilvane." — Duminecă în 2 Augustă 
n. c. în curtea Hotelului. Inceputulfi la 
4 ore p m. Venitulă este destinată pen
tru fondulă despărțământului și ală bise- 
rioiloră române din locă. — Cetatea de 
Baltă, 8 Tuliu 1891: Vasiliu Moldovană 
președinte. Nicolau Todorană, v.-preșe- 
dinte. Mironă Dascalu controloră. Si- 
meonă Căluțiu casară.

Membrii în oomitetă. Dr. Ștefană 
Banfi, Drd. Eugenă Brană, Simeonă Ciu- 
china, Georgia Sabau, Iacobă P. Maca- 
veiu, Zaoheiu Sasu, Panteliu Văleanu, 
Ioană Marianu. In pausă se voră juca 
„Călușeriulă" și „Bătuta" Prețulă de in
trare : de persdnă 1 fi., de familiă 2 fi. 
Suprasolvirile și ofertele se voră chita 
prin diarele românescl.

♦* *
. Asasinată într’unu trenă „Fulgeră." 

Din Varșovia se anunță: Intre stațiunile 
Sokolka și Grodno, a fostă asasinată și 
jefuită în trenulă ce venia dela Varșovia 
la Petersburg, într’ună vagonă de cl. I, 
pasagerulă contele Michail Plater, pro
prietară în Bjalystok. Contelui, care e 
în etate de 25 de ani, i-s’a crepată ca- 
pulă cu ună instrumentă tîmpită. Asa
sinii au scăpată. Poliția ’i caută cu mare 
zelă. _________

Din dieta ungni’6scă.
In ședința dela 9 Iulie a dietei un- 

gurescl s’au ivită nisce scene turbulente 
cum nu s’au mai ivită în parlamentulă 
ungurescă de'-oând este Szapary la cârmă. 
Motivă la aceste soene turbulente a dată, 
după cum amă amintită în numărulă de 
erl, o vorbire a ministrului-președinte 
Szapary, care polemisândă cu D. Irânyi, 
începu să critice aspru instituțiunile co- 
mitateloră, dicendă între altele, că pe 
câtă timpă comitatele au fostă puter
nice, țâra nu s’a putută desvolta.

La aucjulă acestoră cuvinte se isca 
ună sgomotă asurditoru. Cei din drepta 
aprobau și aplaudau pe Szapary în modă 
demonstrativă, în timpă ce unii dintre 
deputății stângei estreme săriră înfuriațl 
dela locurile loră și începură să strige, 
câtă îi lua gura și să amenințe atâtă pe 
ministrulă-președinte, câtă și pe preșe
dintele dietei. Inzadară suna președintele 
clopoțelulă, căci nu se aucjia nimică. 
„Falsifică istoria în interesulă Vienei! 
Din causa Austriei se facă tote acestea! 
O vorbire ca a lui Szapary este rușine, 
este o infamiă!" — se aucjia strigân- 
du-se din partea stângei estreme. Cei 
din stânga estremă începură să strige 
președintelui, ca să provoce la ordine 
pe Szapary. Deputatulă Paulă Hoitsy se 

tulă. Te-așI întreba: pentru ce te-ai fi- 
danțată cu Helda, decă nu-lă iubescl?" 

Ruth se făcu roșiă ca foculă.
— „0, Dumnedeulă meu!" suspina 

ea. „Eu nu sciu, că ore iubescu-lă ? 
Insă-mi nu o sciu!"

— „Sousă-mâ pentru întrebare, te 
rogă."

— „D-ta nu m’ai ofensată. Și tre- 
bue să scii, că eu m’am fidanțată cu 
Helda, pentru ca să-mi creeză mie și 
Anei ună viitoră fără griji. Am voită 
să scăpămă din împrejurările insupor
tabile, în cari ne aflămă, der mi-am pusă 
pe umeri o sarcină cu multă mai grea. 
Eu nu potă fi soția lui, căci elă atunci 
ar fi nefericită și pentru acesta vreu 
să-lă libereză."

— „E prea târdiu! cjise Aldenhofen
forte seriosă. „Copilă neespertă, nu așa 
ușoră se desface cuventulă dată, pe care 
pote cealaltă parte șl-a zidită viitorulă 
său. Decă ți-l’ai dată de bună voiă, 
atunci trebue să-lă ții pănă .... pănă 
.... pentru mine nu esistă margini. 
Acela trebue să ție eternă. Nu lăsa să 
ajungi la acesta nicl-odată. Domolesce-țl 
mânia momentană prin suferință lină și 
prin — iubire!" (Va urma.) 

arunca cu fața palidă spre tribuna pre
ședintelui, cerendu-i, ca să provoce la 
ordine pe Szapary.

Intr’aceea președintele suna mereu 
clopoțelulă. Abia după ună pătrară de 
oră succese a restabili încâtva ordinea, 
așa că ministrulă președinte îșl putu 
continua vorbirea. La fine, guvernamen
talii îlă aplaudară demonstrativă, în timpă 
ce oposiționalii îi strigau „Hoch". Urmă 
o pausă de 5 minute, în decursulă că
rora cei din partida guvernului făcură 
oontinue demonstrațiunl pentru Szapary, 
aolamându-lă ne’ncetată, ba câțl-va din 
ei îlă ridicară pe umeri. Cei din opo- 
sițiă înscenară oontra-demonstrațiunl, rî- 
dândă și strigândă continuu „Hoch" la 
adresa lui Szapary. Abia târdiu se mai 
calmară spiritele, succedândă a restabili 
deplinii ordinea.

Multă mai agitate au fostă spiritele 
în ședința dela 10 Iulie, când s’au pe
trecută scenele cele mai turbulente. Mo- 
tivulă l’a dată o vorbire a deputatului 
Polonyi Geza, care între alte gravamine 
aduse în contra celoră din partida gu
vernului, aminti și insinuațiunile, ce cjice 
că le face pressa guvernului la adresa 
partidei „independente". Se provocă la 
„Pester Lloyd", care continuu, dise elă, 
amenință și cere dela guvernă, ca să 
estermineze cu totulă partida indepen
dentă. După acestea se provocă deputa
tulă Polonyi la u lă articulă ală cjiarului 
„Nemzet", care în numărulă său dela 6 
Iulie cjise, că partida „independentă* de- 
joșesce dieta, aducendu-o la rangulă unei 
cârciume, er membrii acestei partide se pre- 
sentă in dietă bieți și în starea acesta de 
bețiă îșl ținu vorbite lorii.

La aucjulă acestora, din partea ce
loră din stânga estremă isbucni o larmă 
îngrozitâre. Polonyi provocă seriosă pe 
președintele dietei, ca să declare ou ho- 
tărîre. decă suntă adevărate cele scrise 
de „Nemzet" ?

Mai aminti Polouyi, că redactorulă 
unui (Jiară germană a declarată înaintea 
ministrului-președinte, că elă numai așa 
va sprijini guvernulă, decă va fi numită 
membru ală camerei magnațiloră. Din 
întrerumperile urmate după acesta s’a 
constatată, că aoelă redaotoră a fostă Si
gismund Brody, redactorulă lui „N. Pester 
Journală". Vorbi apoi Polonyi despre 
modulă, cum guvernulă răsplătesce pres
sa guvernamentală. Ună deputată din stân
ga estremă, anume Vecsey Endre, pro- 
fitândă de acestă ocasiune strigă; „Der 
pe Gajăry plătescu-lă ?“ G-ajâry, care 
este redactorulă semi-oficiosului „Nem
zet", strigă iritată : „0 asemenea între
bare este infamiă!" — „Ba infamă este 
celă ce dice!" — replică Vecsey.

Gajăry îșî ceru cuvântă în cestiune 
personală și începu să-lă spele pe Ve
csey cum îi veni la gură. Seandalulă era 
la culme. Cei din partida oposiției es
treme strigau câtă îi lua gura, că preșe
dintele să provoce la ordine pe Gajâry. 
„Asta e rușine! Infamiă! Acestea suntă 
vorbe de cârciumă! etc. se aucfia stri- 
gândă. Gajăry nu mai pute 410e nimică, 
căci sgomotulă asurditoru îi înecase vo
cea. Președintele nu mai era în stare să 
restabilescă ordinea. Miniștrii Szilagyi și 
Weckerle întreveniră pe lângă Gajary, 
ca să se modereze. Președintele fu si
lită să suspindă ședința pentru 5 minute.

In intervalulă acesta sgomotulă de
veni și mai mare și era câtă p’aci ca 
Gajary și Polonyi să se încăere. Polonyi 
păși in mijloculă salei și dândă cu pum- 
nulă în masă strigă: „Decă voi suferițl 
ca omulă acesta să insulte și mai de
parte partida nâstră, eu numai decâtă 
am să insultă pe ministrulă-președinte!" 
Mai mulțl deputațl atâtă din partida gu
vernului câtă și din cea a oposiției în
treveniră pe lângă Polonyi ca să lă 
îmblândescă. După pausă, Gajary șl-a 
continuată vorbirea aprbpe cu aceeași 
vehemență ca și mai ’nainte. De 4-orI 
a fostă provocată la ordine. A mai vor
bită apoi și Vecsey; Polonyi provocă 
apoi din nou pe președinte să declare, decă 
sunt adevărate oele ce s’au scrisă în „Nem

zet" dela 6 Iulie cu privire la partida 
independentă? Președintele declară, că 
cele sorise de „Nemzet" nu suntă ade
vărate și prin acâsta „independențiloră" 
li-se dete ună feliu de satisfaoțiune, care 
’i făcu să se departe mai liniștiți.

Clușiu, 8 Iulie 1891.
0 modestă rectificare și mulțămită publică.

In ședința comitetului Casinei ro
mâne din locă, ținută în 28 Iuniu 
a. c., din partea unui membru s’a făcută 
propunerea, ca după ce inteligința ro
mână din Transilvania mai tâtă cu- 
nosoe împrejurările românimei din Clușiu, 
și după oe din tote punctele de vedere 
este consultă și la locă, ca aici, în acest 
centru, unde mereu se află concentrate 
sume însemnate de tineri studeuțl și uni
versitari români să se stabilesoă și sus
țină o casină română, care să potă fi 
cercetată de ori și oine, și totodată să 
pdtă servi ca punctă de convenire ală 
inteliginței nostre nu numai din locă, 
fără și din jură și alte părți și mai de
părtate.

Apoi fiind-că începutulă s’a făcută 
pe lângă o încordare, ce trece peste pu
terile materiale ale inteliginței locale, 
fiindcă scopulă numai cu puteri unite se 
va pute realisa, se propuse să se facă 
ună apelă la tită inteligința română din 
patria nâstră pentru a-i cere concursulă.

Acestă propunere cu majoritate de 
voturi s’a respinsă, der s’a concesă a se 
primi membri esternl, conformă statu- 
teloră, cu taxa anuală de 6 fl., și încă 
câtă de mulțl. Așa-deră sa decisă, ca în 
direcțiunea acesta să se facă propagandă, 
deși nu în publică, ci numai pe căi pri
vate.

Ședințele și afacerile ndstre suntă 
publice, prin urmare nici decisiunea po
menită n’a rămasă în secretă, der nici 
în publică n’a trecută în t6tă esactitatea 
ei. Astteliu alaltăerl, d-lă™AureZw Olteana 
juristă absolută și practicantă advocat 
țială din locă, îmi spune, că merge la 
b alulă festivă, dată în 6 1. c. la Deșiu, 
si ml cere o listă de stibscripțiune pen
tru membrii esternl. Ne avendă la înde
mână astfeliu de liste tipărite, în grabă 
amă rubricată una și i-arn dat’o. Der 
precum d-sa n’a sciută esaotă, așa și 
mie ml-a trecută prin minte a lă face 
atentă, oă afară de înscriere de membri 
altă întreprindere să nu facă.

Așa apoi erl mai mare ml-a festă 
surprinderea, când ml-a presentată lista 
din care am aflată, că d-nii Auguscină 
Munteană advocată in Deeșiu și Alesiu 
Hossu, proprietară în RestocI, s’au în
scrisă ca membri, der afară de d-loră a 
mai contribuită ca ajutoră și următorii 
domni și domne.

Ioauă Velle 1 fl., Ludovică Frâncu, 
1 fl., Viorica Mihali 2 fl., Augustină 
Cupșa, 1 fl., Ioană Szongott, 1 fl.. Geor- 
giu GradovicI 1 fl.. Ioană Popoviciu 1 
fl., Petru Anca 1 fl., Corpodeană 1 fl., 
Teodoră Hermană 1 fl., Victoră Cnpșia 
1 fl., Constantină Juga 1 fl., Ună baronă 
maghiară 5 fl., Ună fiscală 1 fl., Lazară 
Huza din G-herla 1 fl., la olaltă 20 fl. 
A și încasată dela membrii Alesiu Hossu 
și Gregoriu Stețiu adv. în Gherla —câte 
6 fl. — cu totulă deră 32 fl. v. a.

Contribuirile acestea așaderă s’au fă
cută în contra decisiunei comitetului de- 
orece colectarea s’a săvîrșită din nebă
gare de sâmă și din vina mea, ceea ce 
prin acesta o și recunoscă.

Der apoi aflându-mă față de o faptă 
deja împlinită, atâtă din partea d-lui co- 
lectantă, câtă și din partea multă ono- 
rațiloră Domni și Domne contribuențl, 
nu-mi rămâne alta îndărâtă, decâtă ca 
pe lângă rectificarea și deslușirea acesta, 
în numele causei ndstre să aducă pe a- 
cestă cale ambiloră factori căldurosă 
mulțămită publică.

Economuld casinei.

Convocare.
Despărțâmentulă XXXII (.D St.- 

Mărtină) ală „Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura po
porului română" îșl va ține prima adu
nare generală la 2 Augustă n. c. la 10 
ore p. m. în comuna Cetatea de Baltă, la 
care suntă invitați toți membrii și spri- 
ginitorii literaturei și culturei române.

D.-St.-Măr tină, 8 Iuliu 1891.
Pentru comitetulă despărțământului : 

Vasilie Zeliauu, Iacobu P. Macaveiu, 
directorii. actuariu.

Literatură.
Romiiuische Revue, revistă politică- 

literară, apare la mijlooulă fiă-oărei luni. 

EditorO : Cornelia Diaconovich, Direcțiu
nea : Wien, VIII, Feldgasse 15. Redac- 
toră Dr. Titus Tomiuc. Anulă VII, Nr. 
6. Cuprinsulă: Vertheidigungen der ver- 
folgteu magyarischen Unschuld. — Dr. 
Silvestru Morariu-AndrievicI (mit Portrăt). 
— Buouresc.1 zur Zeit der grossen fran- 
zosisohen Revolution, von Dr. Gion- 
Ionescu, (Deutsch von Em. Grigorovitza). 
Ueber Hochzeitsgebrăuche bei den Ro- 
mănen (Nunta la Români). — Franz Adolf 
Wickenhauser. — Die Basch-Araba 
und die Anfănge des romauischen Staa- 
tes, von Ioan Barbovescu. — Maoedo- 
romaniche Volkslieder, ubersetzt von Dr. 
Melchior Hârsu. — Des Teufels Weih- 
ranch, romănisches Mărchen. — Rund- 
schau. — Litteratur.

Telegramă, part, a „Gaz. Trans.“
lașT, 1 (13) Iulie (sosită aici la 

liy2 6re din n6pte). Corpulă lui 
M. Kogăliiiceanu a sosită a4î 
Luni. înmormântarea se va face 
Miercuri. Detailii prin poștă.

*
— După programă rămășițele pă

mântesc! ale lui M. Kogălniceanu au 
fostă primite la‘gara BurdujenI de repre- 
sentanții județului Botoșani, la gara Paș
cani de autoritățile județului Suceva, er 
la gara T. Frumosă de autoritățile jude
țului Iași. La tote trei garele vagonulă, 
în care se afla corpulă, a fostă deschisă 
și s’au ținută discursuri de cătră repre- 
sentanții județeloră.

La Iași oorpulă a fostă primită de 
Metropolitulă Moldovei și Sucevei cu 
înaltulă cleră și de autoritățile civile și 
militare din Iași. Corpulă de armată a 
făcută onoruri. Cortegiulă a mersă di
rectă la Metropoliă. Câte ună ;plutonă 
de gendarml mergea înainte și îudâ- 
râptă.

DIVERSE.
Băile cele mai bune. „Ei amice, ce 

mai faci? — „Nu prea bine. Su
feră încă de reumatismă". — Dute la. 
băi!" — „Amă fostă pe la multe băi, 
dâr n’am putută scăpa de reumatismă." 
— „Scii ceva, fă ca mine, dute odată 
la Monaco, și-ți garanteză, că ori ce 
ai avea, aoolo te scapi de tote!"

Societatea <le asigurare mutuală 
<Iiu H'ew-York pe basa recunoscerei îm- 
protocolării ei prin, curia reg. șl-a începută 
activitatea în Ungaria și a înființata, o direc
țiune propriă p.ntru țerile coronei ungare. A- 
cesta societate mutuală atâtă în privința fon
dului ei colosală de asigurare câtă și în urma, 
asigurărilor^ enorme se numeră între cele mai 
mari institutul! din lume. Ea esistă de o jumă
tate de ană și fondulă ei actuală do asigurare 
este de 367 și 8/l0 milione de florini, o sumă a 
cărei mărime e neobicinuită chiar în America, 
patria întreprinderiloră gigantice. Așa d. e. 
averea totală a băncei englese, așa-deră acelei 
mai bogate bănci din lume, este cam cu 150 
milione mai mică ca fondulă „The Mutual.11 In 
statuia New-York stau societățile de asigurare 
sub controlulă celă mai severă; esistă ună mi
nisterul de stată propriu pentru societățile de 
asigurare și auctoritatea acesta a controlată si 
a publicată următorele date cu privire la socie
tatea mutuală. In anulă 1890, așa-deră în de
cursulă unui singură ană s’au făcută la mu
tuală asigurări în sumă de 4O2'/2 milione fl. și 
întregă statulă de asigurare era la 1 Ianuarie 
1891 de 1595 milione 567.163 fl. Veniturile 
din anulă trecută ale mutualei au fostă de87'/2 
milione fl. Aceste sume colosale suntă lesne 
de esplicată, fiindcă o singură persouă, d-lă 
Teodoră A. Ilavemayer, consulă generală au- 
stro-ungară in New-York, când se asigură la 
mutuală pe sine și pe 4 membri ai familiei 
sale a plătită la acestă societate ca premiu 
1,445,862 fl. Faptulă acesta vorbesce destulă 
pentru deplina siguranță a institutului. Cu deo
sebire e de amintită că „The-MutuaF nu e 
societate pe acții, ci se bascza pe reciprocietate. 
Câscigulu se împarte numai între cei asigurați, 
fiindcă acționari nu esistă. In cliipulă acesta 
primiră asigurații, dela deschiderea societății 
încoce, afară de capitalulă loră de asigurare, 
numai câscigă curată nu mai puțină ca 210 mi
lione florini.

Birourile direcțiune! generale pentru țe
rile coronei ungare se află în Buda-Pesta, Be- 
csi-utcza 5.

Proprietarii:
Dr. Aurelii Mureșianu.

Redaotoră responsabilă inSerwttil j
Gregoriu Maioră.
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PUBLMÂȚTONE.
In 20 Iulie a. c. înainte de pr (indii ta 

10 ore se vorâ da în biroulfi orășenescu 
forestieralii mai multă oferențiloră pe 
cale de oferte și licitațiune din hula— 
scurta—putreda, în sush de livadea Hon- 
terus, 24.1 de trunchi de ștejară cojiți, 
tăiați în 1890, mai departe 109 bucăți 
trunchi de ștejară cojiți în Szekerut, în- 
dărătulfi Tempei, tăiați în 1891 ; mai de
parte 260 bucăți de trunchi de ștejarl 
cojiți tăiați în 1891 în calea adâncă, din 
susu de ștejerișulă mare, și în fine 120 
trunchi de ștejarl din așa numitulă loch 
de hotarh tăiați în 1891.

Oferenții au de a’șl ascerne ofertele 
provâdute cu ună vadiu de 10% din 
prețuită de strigare de 3 florini 90 cr. 
per m3. și cu ună timbru de 50 cr. pănă 
la 91/, ore înainte de prândă la oficiulă 
forestieralu, dechiarându totodată în o- 
ferte, cumcă oferențiloră li suntă cunos
cute condițiunile de oferte și cumpărare 
și că se supună loră.

Brașovu, 27 Iunie 1891.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 13 Iulie a. c. 1891

Renta de aură 4°/0 • .... 105.45
Bonta do hârtiă5l,/0 - • - 10180
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aurii ... o 117.—
dto argintă..................... 99.75

Arnortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] • ■ - .

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

Amort isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) ■ - 113 25

Bonuri rurale ungare ..... 92 —
Bonuri croato-slavone.................... 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - • - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului 131 —
Renta de argintă austriacă - - - • 92.90

Renta de hârtiă austriacă .... 92.85
Renta de aură austriacă - • * - -11115
Losuri din 1860 ... . 138.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1034,—
Acțiunile băncei de credită ungar. 842.50
Acțiunile băncei de credită austr 296.75
Galbeni împărătesei- 5.59
Napoleon-d’orl - • 9.32
Mărci 1U0 imp. germane • - ■ 57.70
Londra 10 Livres sterlings 117 45

Serviciulu de studii și construcțiuni: căi 
ferate șosele și poduri alu ministerului lucră- 
riloru publice din Honiânîâ face cunoscută, 
că are necesitate de

Ingineri "W
eșiți cu diplome seu certificate din unele din 
scdlele teclmice: Viena, Berlină, Parist 
Bruxelles, Gand,, Zurich etc. și se fia de na- 
ționalitate HoniâUl seu celu puțină se cundscă 
limba română.

Amatorii de a fi angagiați pe unulă, doi 
seu mai multi ani, suntă rugați a trimite ser- 

“I I

Ir viciului în Bucuresci, Strada Minerva nr.& -fr

fi a

ITț ikn1
&t aKII
ir

16 propunerile cu o copia legală după diplomă 
seu certificate, cu indicațiunea naționalității, 
etății, timpului servită și anume la ce lucrări.

|bn,

< wsiaBu pieței
din 14 Iulie st. n.

Bancnote românescl Cump. 9/8
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9 32
9.27
9.32

10.55
9 53
5.45 

183.— 
57.50
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9 22
9.28
10 50
9.48
5.40

132.—
57.—

Argintă romănescă 
Kapoleon-d’orI 
Lire turcescl - •
Imperiali - -
Qalbinl - - -
Ruble rusesc! - 
Mărci germane

V •
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Z1ZINUL
locu de scăldă și cură lângă Brașovu, re
cunoscuta prin isvorele minerale de ferii 
și iodfi, provâdutil atâttt cu băi calde de 
putină, câta și cu scaldă de apă minerală 
(Lobogo) și de apă curgâtore de rîu, — 
curează bolele de glandule, scrofulosa, 
anemia și slăbiciunea.

Loculă acesta de scaldă provădută 
CU unu hotelu arangiatft în modă corn- 
fortabilîi, și cu locuințe solide, stă în le
gătură zilnică cu Brașovulîl și oferă 6s- 
pețilorQ prin parcurile frumose și estinse 
și prin musica, carea concerteză in de
cursului curei de doue ori pe di, distra
gere și plăcere.

Administrațiimea scaldei.

,THE MUTUAL4,
Societate de asigurare re vieță (lela New-York.

Curată reciprocă, fără acționari.
înființată

este cea mai avută și cea mai avantagiosă 
societate de asigurare pe vieță din lume și 
oferă siguranța cea mai mare.
Fondulu totalii de garanță la 1 Ianuarie 1891:

IKA" Iseste ntilione fiorini.
Dela înființare s’a plătită posesorilor^ de 

polise:
Ks" Puste milione florini,

dintre cari cade singură asupra câștiguriloră 
aprdpe

1— ’ milione florini.
Câtă de mari avantage oferă o asigurare 

la „The Mutual11, arată resultatulă polisei de 
mai josă deslușite, la care dupe espirarea 
asigurărei, câștigurile a ajunsă aprope suma 
asigurată. Polisa Nr. 27,528 (nu tontmă)

Suma asigurată .... Dolari 2,000.— 
Câștiguri adunate. ... „ 1,826.—
Plătită în Martie 1891 cu Dolari 3,826.— 
Plata totală a premieloră

a fostă de....................... „ 1,549.76
Prin urmare câștig curată Dolari 2,276.24

Polisele dela „The Mutual11 suntă după 
doi ani neatacabile, și după 3 ani nu’șl mai 
perdă valorea. Risiculă pentru casă de res- 
boiu se primesce cu condițiuni forte favora
bile (mai adeseori gratisă). Asigurări (le 
rentă cu deosebire avantagidse. Pentru in- 
formațiuni esacte, seu pentru primirea de 
agenturi a se adresa la
Geml-DMion fiir die Lander der ungar. 

Krone, 625,6-1
ISmJaajsest, Ileesi-ntcz.a 3.

BILETE DE INM0RMENTAR1IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO. argintO și color!

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURt

CÂRTÎ DE SCIINTÂ♦ *
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

BILETE DE VIS1TĂ
DIFERITE FORMATE.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

( FUNDATĂ ÎB 1888. )

INDUSTRIALE, de HOTELURI ji RESTAURANTE.

( FUNDATĂ ÎN 1888. )

Acestu stabilimentu este prove<;lutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortatu cu totu 
felulti de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
orî-ce comande cu promptitudine și acurateță, precum:

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu,


