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Afaceri năsăndene.
(Articulii finalii.)

Din șirulă de articul! publi
cați pănă |acuma cetitorii noștri 
s’au putută convinge în ce stare 
deplorabilă se afla astacți institu
tele românesc! de învețămentu 
dela Năseudu și fondurile grăni- 
țeresci. Iși pote forma ori și cine 
o viuă iednă despre uneltirile dia
bolice ale lui Banffy și Ciocană 
și despre modulă cum celă din 
urma a încurcată și înglodată totu; 
s’a încurcată pe sine și a încurcată 
pe alții.

Adevărulu acesta e foi te tristă, 
der este așa. Ne-amu ținută de-o 
datoriă românescă a-lă descoperi, 
a condamna păcatele celoră slabi 
de sufletă și a lămuri după pu
tință o stare de lucruri deplo
rabilă.

Articulii noștri însă nu-i pu- 
temă sferși fără de a nu adresa 
și câteva cuvinte urmașiloră ace
lora, cari cu prețulă sângelui loră 

au câștigată ceea ce aeji în modă 
lașă se nimicesce.

Ne adresămă cătră acei vete
rani îucă în vieță, cari au luptată 
pe câmpurile de bătaiă pentru pa- 
triă și tronă. Cătră voi iubiți ve
terani ne îndreptămă privirea și 
— vărsândă o lacrimă de pietate 
și de admirațiune pe mormintele 
soțiloră voștri de arme, cari șf-au 
jertfită averea și vieța pentru bi
nele obștescă—vă cțicemQ :

Inimile vostre voru simți cruda 
durere văcjendcum urmași de ai voș
tri dândă mâna cu străinii și duș
manii au sdruncinată și au tradată 
nobilele vostre intențium. Der nu 
încetămă în același timpă a ve 
pune la inimă, se faceți încă o în
cercare și decă ve stă în putință 
să curățiți grădina de spini, se 
opriți curentulă cutropitoră, ce 
se varsă cu necruțare peste așecțe- 
mintele fundate de voi.

Picemă tuturoru aceloră băr
bați cu sentimentă nobilă, cari s’au 
luptată pentru agonisirea și regu- 
larea averiloră grănițăresc! se, se 
unescă strînsu, se se ridice măcar 
în cesulă ală unspre4ecelea și să 
arate lumei ilegalitățile, ce au fostă 
în stare să le comită față cu denșii 
doi ămeni, numai doi, Banffy și 
lingușitorulă său servă Ciocană, 
încungiurați de aplausele rec! ale 
unei cete de mamelucl, car! nu sciu 
decâtu să se plece.

Tinerimei române dela Năsăudă 
inse îi legămă de sufletă se urmeze 
virtuțile străbuniloră sei; se se fe
rescă de lașitatea și servilism ulă 
chipuriloră deja bine cunoscute 
acum. Să-ș! pună la inimă, că a- 
tunci când va fi chemată să se 
pronunțe față de averea ei stră- 
moșescă, ținta luptei sale se fiă 
redobândirea celoră pierdute și 
vândute. Ferescă-se însă, ca de foc, 
de minciună, de rîvnirea la bani 
nevrednic! de ea și la onoruri tre- 
cătore și compromițetăre.

Aceloră fii de grănițerl, cari 
privescă astăcpj cu atențiune des- 
voltarea lucruriloră și despre car! 
suntemă siguri, că nicl-odată nu-ș! 
voră pune „încrederea41 în „cava- 
lerulă“ Ciocană și cu atâtă mai 
puțină în mameluciilui,le cțicemă 
se nu se lase a fi seduși se nu 
greșescă a da mâna cu aceia, car! 
în fracă și mănuși asistă, jubi- 
lândă, la îmormântarea drepturi - 
loră și averiloră grănițerescl.

Er tuturoră Româniloru ade- 
verați și cu iubire pentru nemulă 
nostru le atragemă atențiunea să 
se ferescă de pașii și de trista 
șcâlă politică a conducetoriloru 
din districtulă Năsăudului. Să se 
ferescă de oportunismulu politică, 
care de cele mai multe ori, decă 
nu totdeuna aduce desastre. Ata
curile și vijelia ce vine din partea 
dușmană trebuescu înfruntate cu 
resoluțiune bărbătescă și nici câtă 
negru sub unghiă să nu ce- 
dămă din drepturile nbstre poli- 
tice-naționale, er pentru limbă și 
drepturile ei se fimu în stare a 
suferi orl-ce chină, chiar și mârtea.'

Miliailu Kogălniceanu.
(Corespondență part, a „Gazetei Transilvaniei.“)

Iași, 1 Iuliu 1891.
In mai puținii de ună anii, trei băr

bați iluștri — stele polare, cari au că
lăuzită barca svânturată a națiunei ro
mâne pe întinsa mare a nenorocirilor^, 
ce steteau gata a o înghiți — au fostă 
pierduțl de România, mama și totodată 
fiica loră:eai-a născută și ei au creat’o. 
Aceștia suntă Vasile Alexandri, care a 
deschisă calea cătră mormântă în anulă 
acesta lui Ioană Brătianu și lui Mi- 
hailă Kogălniceanu, înaintea căruia as- 
tădl fiă-care vine să-și depună oma
giile sale de admirațiă și recunoscință.

Lipsa lui din mijloculă nostru e 
mare; după cum mari au fostă faptele 
pe cari le-a îndeplinită.

AstădI națiunea română vine să des- 

grope din trecutulă gloriosă ală acestui 
bărbată faptele sale mărețe, racj© ale au
reolei, ce încunjură măreța sa figură, 
după cum și elă a desgropată din întu- 
nerecă actele națiunei române din treoută, 
publicândă Cronicile ei.

Mihailă Kogălniceanu a fostă luptă- 
torulă convinsă și energică ală Uhirei. 
Der nu-i destulă a spune numai atâta. 
Trebub să ne aducemă aminte de împre
jurările, în cari a săvârșită acestă ideiă, 
împrejurări determinate de idei, tendințe 
și sentimente opuse acelora, pe cari le 
avea elă și pe cari a reușită să le reali- 
seze în fapte. Lupta a fostă mare, con- 
trastulă nemărginită, conseoințele nemă
surate și tocmai acesta a scosă în reliefă 
mai multă giganticulă actă, pe care l’a 
săvârșită.

Ideile mari nu se măsură numai după 
persdna, care le-a săvîrșită, ci și după 
mediulă, societatea, în care a trăită și 
după urmările ce le-au avută.

Decă întregă poporulă română udă 
cu lacrimi mormântulă rece, ce stă gata 
să înghiță corpulă lui Mihailă Kogăl
niceanu, cu deosebire inima țăranului 
e stârsă de durere, văcjendă cum s’a 
stinsă, cum a cădută la pământă spriji- 
nitorulă său. In adevără Kogălniceanu 
a fostă prietinulă, încuragiatorulă prin 
fapte nu prin vorbe, ală țăranului română, 
pe care l’a împroprietărită.

In totdeuna independentă, simțindu- 
se tare, nebăgândă în semă curentulă 
opusă, înfrângândă piedecile puse: în ca
lea sa, Kogălniceanu a reușită să ese- 
cute ideile mari, la care a luată parte 
în totdeuna. N’a fostă actă iportantă și 
urgentă în vieța poporului română, în 
care să nu se fi amestecată elă.

Inteligența puternică, ounoscințele 
vaste, sentimentele sale nobile și espan- 
sive au făcută ca activitatea sa să nu se 
mărginescă într’ună cercă restrînsă, ci 
să se răspândâscă pănă acolo unde alții 
n’au putută ajunge.

Simpatia sa cătră Românii din tote 
părțile a fostă una din calitățile sale. 
Decă a fostă susțiitorulă Unirei reale a 
Româniloră de dincoce de CarpațI, nu e

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
(10)

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

— „Vre-o câte-va șire dela fidan- 
țatulă d-tale!" dise d-na Blum suri4endă 
veselă oătră Ruth, care stătea tăcută la 
ferestră uitându-se spre poștă. „Servito- 
riulă său le aduse acuma11.

Ruth desfăcu pliculă și-și aruncă re
pede ochii peste puținele cuvinte ce le 
conținea. O tresărire ușdră trecu peste 
buzele ei, apoi fără a dice ună cuvântă 
predede scrisorea bătrânei dame, care o 
ceti în tonă înaltă: — „Dragă Ruth! 
Itispectorulă m’a rugată în modă afa
bilă, ca manela festivitate să-ți concedă 
a i fi vecină la masă, ceea ce i-am per- 
mis’o cu plăcere, de orece speră cu 
siguritate, că tu ’i vei refusa, preferindă 
a rămâne departe, pentru-că eu îți spună 
simplu, că nu mă învoescă să te pre- 
sentezl în haina de cătună. Și cu acestea 
Aldenhofen va renuuța dela pretensiunea 
sa. — Kurt l'4'

— „Ce vei face acuma?" întreba 
dama.

— „Voiu mărturisi inspectorului ade

vărul și voiu rămânâ acasă“, replică Ruth 
cu hotărîre.

— „Insă p6te încă să’țl trimită sora 
d-tale haina comandată".

— „Trebue, căi-a fostă imposibilă, căci 
altmintrelea ar fi aici".

In odaia laterală se aucjiră nisce 
pași, și curândă după acestea apăru Al
denhofen în sală. Era pentru prima oră, 
de când petrecea Ruth în paiață, că elă 
întrase neînsinuată la dame.

— „Asesorulă Helda, fără îndoelă 
v’a împărtășită o cerere curidsă".

Ruth arătă, roșindă, foia ce o ținea 
în mână.

— «Așa deră eu am venită a vă îm
părtăși dorința. Dra Walden, îmi permițl 
ca să vorbesoă ?“

— „Mă temă, că vei veni în per- 
plesitate, căci abia credă, că voiu primi 
rochia de nuntă. Festivitatea nu’ml va 
fi permisă să o cerceteză", dise Ruth 
împedecându-i-se vocea și arătândă spre 
roohiă.

Aldenhofen surise. „Eu mă îndestu- 
lescă să vii și așa la festivitate, cum 
ești acuma".

La ușă bătu cineva lină. Dna Blum 
merse spre întimpinarea noului ospe, 

care era Fridel; elă aducea ună paohetă 
mare.

— „A sosită toomai acuma pentru 
dra Walden", raportă elă.

— „Te înțelegă", dise Ruth cătră 
Aldenhofen, pe când bătrâna damă era 
încă ocupată cu pachetulă.

— „Fiind-că Kurt nu vre să mă 
conducă, ai pășită d-ta pentru elă“...

In ora cea din urmă sosise rochia 
dorită pentru Ruth; era simplă și fără 
ornamente. Insă mărgăritarele albe ca 
nisce stelișore fiindă arangiate cu artă, 
când o văiju d-na Blum, bătu în palme 
de bucuriă și o petră i-se rostogoli de 
pe inimă.

— „Acuma suntă liniștită; hainele 
ți-se voră potrivi de minune, dragă Ruth; 
stătura d-tale e oreată pentru aceste va
luri fine de mulă, esJamă ea încântată.

In adevără, îi ședea de minune și 
era admirabilă în efiua nuntei Alioei. Ple
tele ei grele ’i atârnau pe umeri în josă. 
O cunună de mărgăritărele îl atârna în 
buclele, ce unduiau pe fruntea ei castă 
de copilă și-i da o adevărată înfățișare 
de miresă. Frapată esaminâ dama dră- 
gălașulă ei chipă de copilă, și o impre- 
siune ușoră ’i mișcă fața, acoperită de 
crețe, când stetea Ruth înaintea sa.

— „Decă te-ar pute vede sora d-tale!"
— „Scumpa mea Ană!“ repetă Ruth 

visătore.
— „Iute mănușile dragă copilă, căci 

audă pe inspectorulă venindă."
Ruth află în mănuși o bucată de 

hârtiă și o esamină cu atențiune.
— „Ana mi-a scrisă totuși câteva 

șire pe cari eu le-am dorită multă !“ es- 
clamâ ea respirândă mai ușoră.

Aldenhofen apăru pe pragă și ră
mase uimită. Acesta era mica și neară- 
tăcidsa Ruth! esclamă elă apropiindu-se 
cu pași lini de Ruth.

— „Mă temă forte!..." îngână ea. 
Ore permisă îmi este să pășescă 
în fața lui Kurt, și ore nu se va blama 
elă erășl ?"

— „Elă te va afla frumosă, ca noi 
toți, dise d-na Blum însuflețită."

Inspectorulă tăcea cu perseveranță. 
Ună murmură de uimire străbătu în și- 
rulă servitoriloră, ce erau adunați în col • 
țulu casei.

— „O părechiă minunată!" dise Fri
del cu îndestulire dupăce plecă trăsura 
cu Aldenhofen și cu Ruth.

Ruth apăru ca o lebedă albă pintre 
toaletele de catifea și mătasă împodobite 
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mai puținii adevăratu, că a fosta apă- 
rătorula Unirei ideala a tuturora frațiloră 
Români.

Cunosoințele sale nu s’au mărginiți! 
să le puie numai în serviciula politica, 
ci și în ala literaturii. Condeiula și cu- 
vântulă a fosta mijlocele prin cari Ko- 
gălniceanu a luptată, mijloce ce le gă- 
sima la omeni mari cum a fosă ela și’n 
ala cărora Pantheon va fi pusă de adî 
înainte măreța sa figură.

Deși morta, faptele sale rămână. 
Ele voră influința mai departe cursulă 
pe care’la va urma poporulă româna în 
desvoltarea sa progresivă. Preoum lu
mina unora stele, deși aceste și-au pier- 
dut’o de multa, totuși esistă pentru ochii 
noștri multa timpă după aceea; totă 
astfela și Kogălniceanu, deși dispăruta 
dinaintea oohiloră noștri, ni-se va re- 
presenta în minte ca ună bărbatfi ilustru 
apărătoră ala naționalității pe două căi: 
politica și literatura; și ca exeoutorula 
actelorh celoră mai însemnate ale renas- 
cerii poporului română!

** *
Să trecă acum și să dau câteva amă

nunte asupra înmormântărei.
înmormântarea se va face la Iași. 

Programula e deja fixata. Sosirea cor
pului urmeză Luni, 1 Iulie, la 2 ore p. 
m. deși se anunțase pentru Duminecă. 
O delegațiune din partea clubului libe
rala e însărcinată să morgă în acestă di 
la 123/4 p. m. la Târgu-Frumosă spre în- 
timpinare. Printre cei delegați ama re
marcata pe dd. A. Densușianu, A. Xe- 
nopola, C. Climescu ș. a.

In Iași va sosi pe la 2 p. m. în a- 
ceeași di. Oortegiulă va pleca dela gară 
la Mitropolia, unde timpă de două dile, 
va fi expusă cadavrulă. înmormântarea se 
va face de sigură Miercuri, când corte- 
giulă va pleca dela Mitropolia spre ci- 
miterulă Eternității.

In totă percursulă convoiului feli
narele, îmbrăcate în doliu, voră fi a- 
prinse.

Pregătiri mari în tote părțile. Re- 
presentanțl din diferite părți au sosită 
deja. Pentru înmormântare s’au adusă 
o sumă de țărani, cari să vedă pentru 
ultima oră pe apăiătorulă întereseloră 
loră. Owdens.

CRONICA POLITICĂ
— 3 (15) Iulie.

— Cu ocasiunea votărei proiectului 
de lege pentru reforma administrațiunei, 
deputății ardeleni în cea mai mare parte 
s’au manifestată ca aderenți ai întrodu- 
cerei administrațiunei de stată. Dintre 
representanții celoră 74 de cercuri elec
torale ale Ardealului au votată în con
tra proiectului de lege numai 15 depu- 
tațl, absenți au fostă 12, er toți ceia- 

lalțl au votată în favorulă proiectului. 
Dintre deputății sași au votată în contra 
proiectului 2, absenți au fostă 6, er sin- 
gurulă deputată sasă, care a votată pen
tru proiectă a fostă deputatulă Heinrich 
Schwicker. Atitudinea aoesta a deputa- 
țiloră sași li-se pare bătătore la oohi foi- 
loră ungurescl. „Kolozsvâr" conohide de 
aci, că în adevără, ministrulă-președinte 
Szapary n’a încheiată nici ună pactă cu 
Sașii, căci, decă ar fi încheiată, atunci 
de sigură elă și-ar fi asigurată voturile 
Sașiloră.

— Cu privire la deinonstrațiunile 
anti-jnagliiare, ce s’au înscenată în Fiume 
cu ocasiunea petrecerei Maiestății Sale 
aoolo, foile maghiare spună, că în înțe- 
lesulă raportului oficiosă, ce l’a primită 
guvernulă ungurescă dela autoritățile 
din Fiume, la acele demonstrațiunl au 
luată parte nu numai studenții dela gim- 
nasiulă croată din Fiume, ci și mai 
mulțl ostași de rândă, subofioerl, ba chiar 
și ună căpitană din regimentulă IelacicI, 
staționată în Fiume. De asemenea au 
luată parte la demonstrațiune și diferiți 
funcționari aplicați în funcțiunile sta
tului, cari alături cu tinerimea croată 
traversară stradele, fluerândă și bătân- 
du-șl jocă de cei ce strigau „eljen" la 
adresa Majestății Sale. In fruntea de- 
monstranțiloră se că erau subofi-
cerl din susă disulă regimentă ală ar
matei oomune de liniă, er oficerl de 
rangă mai înaltă încuragiau pe demons
tranți. Ocasiunea acesta o folosescă dia- 
rele ungurescl, mai alesă oele Kossu- 
thiste pentru a face din țințarl armăsari 
și a da din nou năvală asupra armatei 
comune, ală căreia spirită dică ele, nu
mai amicabilă nu este față cu Maghiarii 
și față cu Ungaria.

— piarulă italiană „Tribuna" dice, că 
a aflată din isvoră ofioiosă parisiană, că 
alianța franceso-rusă s’a înoheiată în- 
tr’unu modă definitivă.

Piarele francese discută fdrte viu 
visita împăratului Vilhelm în Londra; 
ele găsescă în genere, că împăratulă a 
fostă primită forte rece și că din călă
toria sa nu va resulta nici o schimbare 
esențială în posițiunea Angliei față cu 
tripla alianță. „Journal des Debats", dice 
că deoă Anglia s’ar fi alăturată la tripla 
alianță în vre-ună modă 6re-care, ar fi 
cerută să cunoscă tractatele respective. 
Nefăcândă acesta urmeză, că nu s’a ală
turată la numita alianță, ci a intrată 
numai cu Italia în ore-carl relațiunl. 
„Republique Franșais" cjice: „Pe când 
împăratulă Wilhelm trecea prin stradele 
oetății, în mijloculă unui entusiasmă, 
care se părea, că este fdrte moderată, în 
camera comuneloră răsunau protestele în 
contra unei politice alarmatore și pentru 

Francia vătămătore. Acestă manifestare 
atâtă de caracteristică în momentulă de 
față, pare a displace inimiciloră noștri, 
der dâoă marchisulă Salisbury, e omă 
dreptă, nu va pute decâtă să facă nu
mai pe sine responsabilă pentru acestă 
neplăcere."

MercurI se va face în camera depu- 
tațiloră din Viena alegerea membriloră 
în delegațiune. Cehii tineri pretindă să 
li-se dea și loră 4 mandate. Ei au res
pinsă cele 3 mandate ce le-a oferită 
clubulă mariloră proprietari din Boemia, 
Mai departe ceră Cehii, tineri ca să aibă 
deplină libertate în alegerea persâneloră 
ce le voră candida ca membrii în dele
gațiune.

Cetimă în „Correspondance tele- 
graphique militaire", că guvernulă Frau- 
ciei și alu Stateloru Unite au ventilată 
cestiunea unei alianțe defensive, între 
ele ca contra-punctă ală alianței qua
druple și cu deosebire în contra Angliei, 
decă ar voi ca în casă de răsboiu să 
ajute marina italiană în Marea medi- 
terană. „Vomă reveni în detailă". în
cheia anumita fâiă, la acestă evenimentă 
importantă, care e de natură a da o 
lovitură teribilă calculeloru inimiciloră 
Franciei.

— 3 (15 Iulie.)
„Valaszirat“-ulii lui Moldovăn Gergely. 

Scimă, că favoritulă Maghiariloră „pa- 
trioțl" Moldovan Gergely, a scrisă ună 
„vâlasziratu (vrea se cpcă „răspunsă") la 
Memoriulă studențiloră universitari ro
mâni în „Kolozsvâr." Acestă diară 
acuma, voindă a-i face lui „Gergely 
atyafi" și „vâlaszirat“-ului său „seriosă 
și producătoră de însuflețire" o reclamă 
între „honfitarșl", — anunță, că acestă 
„vălaszirat" a apărută și în limba ger
mană, drace-mi-te, și îuoă în „Ungarische 
Revue" și va mai apără și în broșuri 
separate într’o edițiune luorată „cu gust." 
Apoi Șmai împărtășesce, „că „vâlasz 
irat"-ul șl-a avută efectulă și asupra publi
cului oetitoră de limba germană, care 
efectă deja pănă acum se manifestă în- 
tr’ună modă „frapantă", cu t6te că abia 
numai de vre-o două cjil® circulă în edi
țiune germană în publicitate. „Eminen- 
tulă autoră" primesce din „nenumărate" 
locuri felicitări recunoscătâre, dintre cari 
„cu deosebire" profesorii (o elice i>n 
ralil, fiă bine înțelesă) universității din 
Graz „i-au gratulată căldurosă." Profe- 
sorulă universitară din Graz Dr. Varga 
se pronunță „ou o adevărată estasiare" 
despre cuprinsulă broșurei..." In același 
timpă mai anunță „Kalozsvâr", că „vâ- 
laszirat"-ulă va eși în Clușiu în curândă 
și în limba română și francesă. — Lip- 

sesce acum numai să apară și în limba 
turcesoă,. în limba ural-altaică și chinesă !

*
* *

Grindina din 5 Iulie n. c. a devas
tată o însemnată parte și din hotarele co
muneloră: Dragă, Ugruță, Asoileulă mare 
și Ascileulă mică. In Ascileulă mare fu 
lovită de trăsnetă cu ocasiunea aceea ună 
copilă de 15 ani, ce păzia la o turmă 
de oi. Din acele părți ni-se scrie, că lo
cuitorii români s’au obicinuită binișoră 
a se asigura în contra grindinei, der e 
durerosă, că și aici anumițl agențl stră
ini și mai alesă jidani de pe la bănci 
comită mari abusurl, dificultândă primi
rea premiiloră cuvenite pentru păgubași; 
mai alesă au obiceiulă șarlatanii aoeștia, 
de-a seduce poporulă și a-lă îndupleca 
la pace, pe lângă ună ofertă de 3—4, 
multă 5°/0 din paguba suferită. Cores- 
pondentulă, care ne împărtășesce acestă 
scire, crede,) că decă amă ave și noi 
o bancă de asigurare cu caracteră esolu- 
sivă românescă, poporulă ar avâ multă 
mai mare încredere și neasemănată mai 
iute s’ar obiclnui cu asigurările.

* 
* *

0 desmințire. „Budapesti Hirlap" și 
după elă și alte diare răspândiseră soirea, 
că în părțile Hațegului erășl s’ar fi 
ivită bubatulă seu vărsatulă negru și 
încă în dimensiuni mari. In privința a- 
cesta ni-se sorie din Hațegă, că înainte 
de asta adevărată, că pe acolo a gra- 
sată bubatulă între copii, der in măsura 
mică și fârte puține cașuri de morte s’au 
ivită. In timpulă de față însă nici unii 
individă nu sufere de acestă bolă. Se 
crede, că soirea a fostă născocită de 
nisce răuvoitori cu scopulă de a difi- 
culta sucoesulă adunărei generale a Aso- 
ciațiunei transilvane, oe nu peste multă 
se va ține la Hațegă ; ba acești răuvoi
tori ni-se scrie, că au mersă așa de de
parte, încâtă umblă să desmânte pe po- 
poră de a trimite obiecte la esposiția 
din Hațegă, întimidându-lă cu urcarea 
dărei. E speranță însă, că intimidă
rile acestea voră rămâne cu totulă za
darnice.

* 
* *

Oficiile telegrafice din stațiunile de 
pe linia vicinală Brașovă-ZârnescI, Bra- 
șovă-Bartolomeu, Christiană, Râșnovă, 
ZârnescI, au căpătată dela ministeriulă 
ungară de oomerciu împuternicirea! pen
tru de a manipula depeșl de stată și 
private.

* 
& *

La congresulii de higienă și demo- 
grafiă din Londra ministerulă de răsboiu 
ală României va fi representată de d-lă 
Dr. Fotino.

* * *
Casfi triștii. Fiica multă regretatului 

C. A. Rosetti, d-na Sofia Cornea, a ră-

cu petri prețidse. Insă stătura uriașă a 
însoțitorului ei nu o lăsa să dispară și 
așa fură ambii punctulă principală asu
pra căruia se concentrau privirile societă
ții. Cu atâtă mai multă căuta Carmen 
neîncetată să se apropiă de Aldenhofen. 
Buclatulă ei capă blondă ’i atinse mai 
de multe-orl umerii fără de a-i atrage aten
țiunea. Helda conduse pe Irina la masă 
manifestândă față cu ea o devoțiune, ce 
era aprope bătătore la ochi. Numai fl
data îșl făcu ocasiunea ca săvorbescăcu 
Ruth și și atunci numai puține ouvinte, 
fără interesă. Repășirea lui Aldenhofen, 
oare-’i făcu locă, o refusâ hotărîtă și ce- 
rându-șl scusele se depărta.

După ridicarea mesei, înainte de-a 
se începe jooulă, era să se dea nisce 
producțiunl. Clopoțelulă sună și repre- 
sentațiunea începu. Asesorulă și cu Irina 
represintau pe Faust și Margareta, două 
roluri minunate! Ruth stătea singură 
lângă ferestră. Două lacrimi îi căcjură 
pe mână. Elă a tăinuită față cu ea a- 
cestă representațiă de sigură nu pentru 
a o surprinde, ci ca să nu vină de locă 
.... ori pentru ce alta nu i-a descoperită 
acestă hotărîre a sa ?

Erășl sună clopoțelulă. Perdeua se 

ridica și apoi urmă o tăcere mortală. 
Toți se apropiară, ca să vedă mai bine 
pe bină.

— „Frumosa Rohtraut cu pagiulă !“ 
șopti cineva în apropierea Ruthei. Acesta 
rămase într’o uimire nemărginită. Colo 
în umbra pădurei, pe muschiulă mole, 
într’o rochiă cu broderii bogate și cu o 
diademă sclipiciâsă în pără, ședea Car
men Georne, și la piciorele ei, într’nnă 
pompos costumă de pagiu, ședea tînărulă 
Koppen, care cu o uimire neprefăcută 
privia spre dânsa.

— „Cântă melodia aceea!" striga 
unulă — pote Helda. Și de-odată năpă
diră rugările pentru frumosulă cântecă. 
Asesorulă stătea în frunte esecutândă 
acompaniarea, când de-odată observară 
pe Camen în deplina ei splendore, stândă 
lângă elă. Aldenhofen se uita la fărme- 
cătârea statură. „Rohtraut, frumdsa Roh
traut!" se audi răsunândă prin sală. 
Repede fu cuprinsă de spaimă sufletulă 
Ruthei, care stătea lângă elă și îșl puse 
mâna pe brațulă lui. Elă însă nu o ob
servă. Cugetele lui se opriau la ea, la 
acea Rohtraut, care odată i-a cântată 
așa de frumosă, de i-a deșteptată tote 
simțirile inimei lui de aură.

— „Domnule inspectoral" se rugă 
Ruth, înecată de tăria simțăminteloră, 
ce o cuprinseră.

Elă se întârse și ea aruncă o pri
vire în ochii lui întunecați. Ună felă de 
tristeță se vedea în acei ochi, cari însă 
curândă se luminară puternică; cu reve- 
rință îșl plecă elă capulă spre ea și după 
o mică pausă îi dise suridândă :

— „D-ta te înspăimântezl, pentru 
că am ascultată cânteculă acestei sirene!"

Ruth simți o ușurare, când scusân- 
du-so, se depărtâ în odaia de-alăturl.

Cânteeulă se sfirșise. Helda tocmai 
apăru din o grupă de dame. Tînărulă 
Koppen se părea că-lă caută; elă alergă 
spre dânsulă și-i vorbia forte înfocată. 
Helda îi luă brațulă și se apropiară de 
ferestră.

— „Fi-vei atâtă de afabilă, Ruth, 
ca să oferi acestui domnă o tură?" Ruth 
se sculă și resalută, închinându-se spre 
Koppen:

— „îmi pare forte rău, că nu-țl e 
cunoscută, dragă Kurt, că eu nu soiu 
juca!“

— „Nu sci juca?! esclamară Helda 
și Koppen de-cdată.

— „Ar fi trebuită să ți-o spună 
mai de multă", dise ea.

— „Da, și încă multe altele ară fi 
fostă cu multă mai bine să le spui. 
Durere, acuma aflu eu tote calitățile 
tale!"

Koppen se depărtâ închinându-se 
batjocoritoră.

— „Tu erășl m’ai blamată cum se 
cade. Acuma se duce Koppen și in oincl 
minute voră ciripi vrăbiile pe tote oo- 
perișele. Carmen are dreptă: pentru 
mine va fi imposibilă mergerea în so
cietate." Desperată îșl netedi elă părulă.

— „împunsăturile tale le merită 
tote; eu vădă bine, că sunt fără sciință 
și lipsită de talente și sunt atâtă de 
neîndemânatecă, încâtă nici odată nu’țl 
voiu pută dobândi îndestulirea. Spune-mi 
Kurc, ce ar trebui să facă ca să fii fe
ricită ?“

Ruth îșl plecă capulă cu întristare 
și două lacrimi i-se storseră pe față.

— „Tu ai făcut’o tocmai în modulă 
celă mai frumosă — îți mulțămescă."

Asesorulă se închină adâncă și dis
păru în tumultulă ospețiloră.

(Va urma.) 
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posată la Bucuresol.—Adresămă familiei 
C. A. Rosetti sincerile nostre condo- 
lențe!

* 
# *

M. S. Regele României, din inciden
tului iubileului său de 25 de ani, a sub
scrisă actulii prin care confere 645 de 
decorațiunl.

** *
Locuri in școlele de cădeți. Ministe

rul^ de răsboiu publică unii concursă 
pentru loourile vacante din șcdlele de 
cădeți pentru infanteria din monarchiă. 
Câte o sută de locuri vacante suntă în 
Budapesta, Viena și Praga; câte 50 în 
Carlstadt, Karthaus, Lobzow, Sibiiu, 
Triest, Liebenau, Pojonă, Innsbruck și 
Timișora. Afară de acesta, mai suntă în 
școla de artileriă din Viena 120 de lo
curi vacante, în școla de cavaleriă din 
Mâhrisch-Weisskirchner 50, și în șcâla 
de pionerl din Hamburg 50 de locuri. 
Petițiunile au a se așterne până la 15 
Augustă n. c. la comandele de corpă 
respective.

*
* *

Casina română din locă va țină adu
narea generală estraordinară Vineri în 
5 (17) Iulie a. o. la 6 ore p. m. în lo- 
calulă casinei. Fiind obiecte însemnate 
la ordinea dilei, toți membrii suntă ru
gați a lua parte.

* 
* *

M. S. Regina României va trece as- 
tădl cu ună trenă separată pe la gara 
Brașovă, ducendu-se la Neuwied, de unde 
apoi se va stabili la o baiă din Ger
mania.

* 
A A

Evrei ruși in România. Curtea de 
apelă din Iași a condamnată în dilele 
trecute pe trei Evrei ruși, cari au tre
cută Prutulă cu înotulă pentru vagabun- 
dagiu, la 6 luni și 1 di închisore; după 
ce-și voră termina pedepsa, voră fi es- 
pulsațl din țeră.

* 
A A

Atentată. Regele Belgiei era să fiă 
aoum de curendă victima unui atentată. 
Pe când trecea cu trăsura pe stradă, se 
reped! ună socialistă asupra trăsurei stri- 
gândă: „Josă regele/ și voi să se arunce 
asupra regelui. Mulțimea de pe stradă 
însă a pusă mâna pe elă și l’a pre
dată poliției.

Obstrnctiunea.5

După ce la votarea nominală s’a pri
mită în generală proiectulă de lege asu
pra reformei administrațiunei în comitate 
cu 261 contra 99 voturi, cei din oposi- 
țiune au pledată pentru amânarea des- 
baterile speciale pănă în luna lui Sep- 
temvre. Propunerua formală a făcut’o 
baronulă Desideriu Pronay, er contele 
Aponyi și partida sa au sprijinită pro
punerea de amânare. Celă din urmă a 
cerută ca în intervalulă acesta de între
rupere a ședințeloră, guvernulă să pre- 
gătescă legile așa numite de garanțiă 
adecă legea asupra jurisdicțiunei admi
nistrative, și legea disciplinară. La casă 
însă când guvernulă n’ar primi propu
nerea, dise Aponyi, că elă și partida sa 
nu-șl voră schimba atitudinea, ci voră 
sprigini în modă leală opera de reformă. 
Ignatz Helfy din oposițiune precum și 
ceilalți vorbitori ai stângei estreme ca 
Ugron etc. accentueză, că la casă când 
guvernulă n’ar găsi vre-ună mijlocă ca 
să se facă amânarea, ei suntă gata de 
luptă, adecă voră esecuta hotărlrea de 
obstrucțiune.

Acestă declarare decisă a stângei 
estreme a pusă pe gânduri pe d-lă Sza- 
pary și deși acesta s’a pronunțată în 
fața propuneriloră amintite în contra 
orl-cărei amânări, totuși în conferența 
clubului partidei guvernamentale a dată 
o declarare conciliantă, dicândă că gu
vernulă va lua în considerare propune
rea de amânare a desbaterei speciale 
pănă în Septemvre decă oposițiunea ar 
da garanții, că nu va împedeca discusiu- 
uea la tâmnă și că proiectulă de reformă 
va pute fi discutată pănă la începerea 
ședințeloră delegațiunei. In acestă șe

dință a făcută și oonducătorulă stângei 
estreme motivarea nro^unerei sale cu 
privire la modificarea legei electorale, 
micșorarea censului și introducerea vo- 
tărei secrete. Ministrulă Szapary a răs
punsă, că proiectulă de lege asupra ju
risdicțiunei curiale în afaceri electorale 
va satisface propunerei în mai multe 
puncte mai alesă în privința abusuriloră 
electorale, der cu o schimbare a legei elec
torale guvernulă nu se unesce. Acestă pro
punere ca și cele de mai susă a trebuită 
să fiă amânată la cererea stângei pe d ia 
următâre, făcându-se asupra loră votare 
nominală.

ErI în 14 Iulie, camera a' răspinsă 
cu 188 contra 88 voturi propunerea de 
amânare a lui Pronay, asemenea a răs- 
pinsă cu 174 oontra 82 de voturi și pro
punerea lui Irânyi în privința sohimbărei 
legei electorale; oposițiunea moderată a 
votată cu Irânyi în cestiunea acesta.

După aceea s’a începută desbaterea 
specială a proiectului de reformă și cu 
ea și obstrucțiunea seriosă, căci numai 
la titlu s'au insinuată 40 de vorbitori. Celă 
dinâiu a fostă koșuthistulă baronă 
Pronay.

închiderea parlamentului românii.
Luni au fostă închise camerele prin 

următorulă mesagiu:
Domnitorii senatori,
Domnitorii deputațl,

„împreună cu țâra întregă recunoscă 
sacrificiile ce ați făcută, lucrândă cu a- 
tâta stăruință în acestă sesiune extraor
dinară, într’ună timpă în care a tre
buită să nesocotiți propriele domnieloră- 
vostre interese. Dâr este mare și satis- 
facțiunea ce dă oonsciința datoriei îm
plinite cătră țeră.

Votarea budgetului, pe base normale 
asigură mersulă regulată ală servicieloră 
publice și întemeieză și mai multă cre- 
ditulă Statului.

Tarifulu generală ală vămiloră, acor- 
dândă industriei nâstre născânde pro- 
tecțiunea cuvenită, e de natură a întări 
și relațiunile nostre comerciale ou pie
țele streine.

„Armata și apărarea țărei au primită 
o nouă și însemnată tăriă prin creditele 
ce ați votată și prin legile menite a 
asigura, pe o temeliă statornică, orga- 
nisația loră.

„Domniele-vostre ați aprețiată marea 
importantă a căiloră ferate și ați vo
tată mai multe joncțiuni, precum și 
creditele necesare la înmulțirea mate
rialului mișcătoră a cărui lipsă era viu 
simțită.

„Domnitorii senatori,
„Domnitorii deputațl,

„Sunt convinsă, că asemenea lucrări 
vă voră atrage recunoscința țărei. Din 
parte-mi mă simtă fericită a vă aduce 
mulțămirile mele.

„In virtutea art. 95 din Consti- 
tuțiune.

„Eu declară închisă sesiunea estra
ordinară a corpuriloră legiuitdre.“

Carolu.

Raportulft generalii
ală comitetului societății de lectură „An
dreile Șaguna“ cu finea anului 1890—91.

Onorată societate ! Decă în secolulă 
acesta, oare se numesce secolulă luminei, 
a înaintată omenimea pe tote terenele 
ou pași uriași, acesta este de a se mul
țumi numai și numai sooietățiloră, căci 
numai întrunindu-se mai mulțl la ună 
locă au putută săvîrși luoruri, ce unulă 
singură nici când nu le-ar fi putută face. 
Nici decâtă să nu ne prindă mirarea, că 
ori ce luorare mai însemnată, ori ce în
treprindere mai mare se face și se pote 
face numai de societăți și prin societăți.

Cu câtă ună poporă are mai multe 
societăți, cu atâtă elă arată, că e la ună 
gradă mai înaltă de cultură și cu atâtă 
elă înainteză mai tare în ale sciinței, 
artei, industriei, comerciului și econo
miei.

Experiența, care e celă mai bună 
magistru, a convinsă în decursulă seco- 
liloră, că omenii numai întrunindu-se în 
societăți potă presa folose atâtă morali, 
câtă și materiali.

Ca tote poporele, așa și poporulă 
nostru, iubitoră de progresă, a fostă a

tinsă și elă de curentulă asociării, înfi- 
ințândă mai multe societăți și reuniuni. 
Deși de presentă acestea relativă nu sunt 
tocmai numerose, der se înfiiințeză alte 
nouă mai în fiă-care di, și © speranță, 
că nu preste mulțl ani ne vomă pute 
mândri cu ună numără mai mare de so- 
societățl, ca și alte popore culte.

Intre societățile și reuniunile, ce noi 
Românii le avemă, să numără și socie- 
tetea teologică pedagogioă: „Andreiu 
Șaguna^, ală oărei scopă e propășirea în 
cultură. Acestă societate oferă membri- 
loră ei mijlâcele necesare întru ajunge
rea scopului, punendu-li la disposițiune 
o bibliotecă constătătore din aprâpe 
2000 de opuri de cele mai însemnate, pre
cum și o sală de lectură, care dispune 
de preste 29 de diare sciințifice, literare și 
politice, parte din țeră, parte din străi
nătate.

Aceste două mijloce, celoră zăloșl 
ofere buna ocasiune, ca să-și câștige cu- 
noscințele suficiente pentru cariera loră 
de luminători ai poporului, fiă ca preoți 
fiă ca învățători. Afară de acestea, nu
mita societate e și o școiă practică pen
tru membrii ei, făcându-i cunoscuțl cu 
elementele constituționalismului, pregă- 
tindu-i astfelă pentru xieța constituțio
nală, er de alte parte li dă ocasiune de 
a se deprinde în lucrările literare, în ți
nerea de discursuri și în declamațiunl.

Aceste suntă momentele mai prin
cipali, în jurulă cărora se învârte acti
vitatea societății „Andreiu Șăgunau, și 
cărl fiă-oărui elevă seminarială îi impună 
datorința, că în interesulă său să o spri- 
jinescă și să iee parte la activitatea 
aceleia.

Premițândă acestea, presentămă ono
ratei societăți raportulă generală des
pre activitatea ei în decursulă anului 
1890/91 espirată și despre starea ei din 
presentă.

I. Activitatea.
I) Activitatea societăței.

A. In generală. Societatea în ședința 
sa de constituire, ținută în cjiua Sf. Ni- 
chită Romanulă în 16 Septemvre 1890/91 
și condusă de d-lă direotoră seminarială 
Ioană Hannia, s’a constituită în urmă
torulă modă:

Președinte : Dr. Ioană Crișană, prof, 
sem.; vice-președ.: Ioană G. Olteană, cl. 
c. III.; redactoră: Ioană Moldovană, cl. 
o. III.; notară pentru corespondențe: 
Ioană Mihu, cl. c. III.; notară pentru 
ședințe: Nicolau Vătășană cl. c. II.; bi
bliotecară : Petru Juga, cl. c. II.; vice- 
bibltcr.: Șerbană (Jiorană, ped. c. I.; 
controloru: Ioană Avramă cl. o. III.; 
cassară: George Lupu, cl. c. I.

Membri în comitetă: Ilie Dobrota 
și Ioviană Mureșiană, clerici c. III.; Ro- 
mulă Verzea și Aronă Flucușiu, cl. c. 
II.; Ioană Georgia și Ioană Bogdană, 
cl. c. I.; Filonă Nicoră, ped. c. III și 
George Criveță ped. c. II.

Astfelă constituită, societatea a ținută 
pentru pertractarea afaceriloră sale 25 
ședințe. Dintre acestea 1 de constituire, 
21 ordinare și 3 estraordinare, parte li
terare, parte administrative, parte mixte, 
după cum s’a ivită necesitatea.

Dintre cele ordinare, 13 s’au con
dusă de președintele Dr. Ioană Crișană, 
âr 9 de cătră vice-președintele I. G. 
Olteană; dintre oele extraordinare, două 
sub conducerea președintelui Dr. Ioană 
Crișană și una de vice-președintele I. G. 
Olteană cl. c. III.

Pe lângă acestea, societatea a mai 
ținută o ședință festivă în presăra dilei 
sf. Andreiu în memoria Marelui Andreiu, 
ală cărui nume societatea îlă părtă. Re- 
sultatulă ei a fostă ună venită curată 
de 90 fi. plus cărți în valore de 30 de 
florini.

In susă numitele ședințe s’au adusă 
60 de concluse, cari atingă parte Ges
tiuni literare, parte administrative. Tote 
conclusele aduse s’au esecutată, afară de 
nr. 60 și 130, der și aceste numai în 
parte nu s’au esecutată.

Numărulă membriloră sooietății la 
finea acestui ană a fostă de 96, dintre 

cari 88 ordinari, și 8 ajutători. Dintre 
cei ordinari 48 din cursurile clerioall și 
40 din cursurile pedagogice.

Comparândă numărulă membriloră 
din acestă ană cu celă din anulă trecută, 
resultă ună plus de 24 de membri. Deși 
numărulă membriloră din acestă ană 
e mai mare ca celă din anulă treoută, 
totuși trebue să amintescă, că dintre 
elevi totă au mai rămasă nemembri, des- 
considerândă orbesce folosulă celă mare, 
ce îlă ofere biblioteca și sala de lectură, 
— cea dintâi prin cărțile sale și a doua 
prin clarele sale. (Va urma.)

Mulțămită publică,
ce și pe acestă cale se aduoe ma« 

rinimoșiloră domni, cari au binevoită a 
ne ajuta la facerea clopoteloră dela 
biserica nostră română gr. or. din Râș- 
novă, și anume:

Dnii comercianțl: Eraclie E. Duro 
10 lei, Ioană Dobrescu 10 lei, Emanoilă 
Calavieso 5 lei, Alexie Munteană 3 lei, 
Gheorge P. Petcu 5 lei, Dionisie Mi- 
hailă 5 lei, Constantină Mihailă 5 lei, 
Ilie Dumitrescu 2 lei, Ioană G. Ciocoi 
5 lei, Frații D. Illie 10 lei. Toți din. 
BucurescI; mai înoolo d-nulă Gheorghe 
Dobrescu comerciantă în Ploeștl 100 lei. 
Suma 250 lei.

Totă d-lă Gh. Dobrescu a bine
voită a mai da și pentru premierea co. 
piloră silitori din aoestă comună 20 lei- 
Comuna nâstră bisericescă prin comite- 
tetulă parochială le aduce cea mai pro
fundă mulțumită și reounosoință pentru 
acestă faptă nobilă.

Deșnovă, în 2 Iulie 1891.
Comitetulă paroch:

G. Proca, N. Illie,
președ. notară.

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

Budapesta, 15 Iulie. Camera 
deputațiloru a hotărîtu cu mare 
maioritate, ca se între în desba
terea specială a proiectului de lege 
privitorii la reforma administrativă.

Berlinu, 15 Iulie, piarulu „Kreuz- 
zeitung“ anunță ca faptu neîndo- 
iosu recolta slabă atuturoru cerea- 
lelorfi din guvernamentele Rusiei.

Viena, 15 Iulie. Principele Bul
gariei a plecată la băile din Gas
tein.

Berlinu, 15 Iulie. Presa din Pe
tersburg e iritată în contra resul- 
tatului călătoriei împăratului Ger
maniei în Anglia.

Roma, 15 Iulie. Scirea cfiareloru. 
despre apropiata întrevedere între 
Rudini, Kalnoky și Caprivi e ne
adevărată.

Ziirich, 15 Iulie. Toți acusații 
pentru revolta din Tessin au fostu 
achitați.

DIVERSE.
Întinderea căiloră ferate. Iată care 

e desvoltarea căiloră ferate în cei din 
urmă dece anî în statele principale din 
Europa.

1880 1890
Germania . . 34,039 klm. 42,022 klm
(din care Prusia) 20,680 n 26,361 n

Austria . . . 11,352 n 14,683 n

Zngaria . . . 7,029 T) 10,700 n

Franța . . 24,919 Y) 36,170 n

Anglia . . . 29,732 n 32,095 77

Italia . . 8,289 77 13,063 77

Rusia . . 22,434 n 28,327 n

In totală aceste state aveau la finele 
anului trecută 177.000 kilometre, pe când 
Statele-Unite din America avea la aceeași 
dată aprope 260,000.

La esamenfi. piarulă parisiană „Fi
garo “ aduce următârea glumă. Profeso- 
rulă: Ce distanță e între sâre și între 
pământă? — Scolarulă: 37,000,000 mi
turi. — Profesorulu: Cum le-ai aflată ci
frele aceste? — Școlarulă: Le amă a- 
flată enorme, domnule profesoră, forte e- 
norme

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală;
Gregoriu Maiorii.
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Cursulii pieței Brașovu.
din 15 Iulie st, n. 11.91

Discontulă 6— 8°/0 pe anii.

Bancnote românescl Cump. 9 28 Vend. 9 32
Argintă romănescă n 9 22 z? 9.27
Napoleon-d’orI - ■■ n 9.28 n 9.32
Lire turcescl ■ - n 10.50 10.55
Imperiali - - - • n 9.48 n 9 53
Galbinl - - - n 5.40 H 5.45
Scris, tone. „Albina11 6% 301.— n —.—

n „ >■> ^°/o „ 99.50 n 100 —
Ruble rusescl - '* n 132.— n 183.-
Mărci germane 57.— n 57.50

Cursulfl Ia bursa din Viena.
din 14 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii 4U/O ■ - -
Renta de hârtiă5"/o ■ •
Imprumutulii căiloră ferate ungare

aurii.................... o

105 20
101 95

117.—
dto argintii - - - - 19.80

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostu ungare [2-a emisiune] - •> —

Amort isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (8-a emisiune) - - 113.—

Bonuri rurale ungare ..... t>2 — 
Bonuri croato-slavone ..... 104.75 
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii - - —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 141.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se«

glie dinului 131.25
Renta de argintă austriacă - - - - 92.85
Renta de hârtiă austriacă - - - - 92.75
Renta de aură austriacă . . . • • 11115
LosurI din 1860 • 188.50
Acț.iunile bănceiaustro-ungare • 1031.-
Acțiunile băncei de credită ungar. • 841.50
Acțiunile băncei de credită austr 296.=
Galbeni împărătesei- - - - - • b.56
Napoleon-d’orI.............................. 9.33
Mărci luO împ. germane • - - 57.65
Londra 10 Livres sterlinge 117 50

I 
t KI
i rr 
fî&I && 
Ln

în
&
I& 
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Serviciulii de studii și construcțiuni: căi 
ferate șosele și poduri aliî ministerului lucră- 
riloril publice din Homânia face cunoscută, 

are necesitate de

Ingineri
eșițî cu diplome seu certificate din unele din 
școieie technice: Viena, Berlină, Parish, 
Bruxelles, fond,, Zurich etc. și se fia de na
ționalitate Kom&Ili seu celu puținii se cundscă 
limba română.

Amatorii de a fi angagiați pe umilii, doi 
seu mai multi ani, suntii rugați a trimite ser
viciului în Bucuresci, Strada Minerva nr. 
16 propunerile cu o copiă legală după diplomă 
seu certificate, cu indicațiiinea naționalității, 
etății, timpului servitu și anume la ce lucrări.

că

Annicin fle licitare.
Prin care se tace cunoscuta 

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

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

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

Blașiu, în 7 Iulie 1891.
Ludovici Csato,

620,3—3 advocata archidiecesanu.

La răni de arsură, tăiere și sfâ
șiere, degerături, mușcătură de țîn- 
tari și de insecte este 

’ HELIOSON
oleiu cosm. c. r. priv. în sticluțe :î 
50 cr. și 80 cr. conformii atestate- 
loră medicale și mii de reference, 
uniculă adevărată mijlocă pentru 
alinarea dureriloru și împedecarea 
cocerei.

De căpătată în farmacii, par- 
fumerii și băcănii, Trimiterea prin
cipală: Bfilsțdky *£• Haman 
Wien, III., Kolonitzgasse No. 6.

X£ers"CLlvL tren.-u.rilor’dL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1891.

IBudapesta—Predealii Predealii—IBudapesta iPesta-Aradii-Teiwșjjreiwș-Aradii-K.-Pestaj BDojpșa-mScâ—SSMiw

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu
de 

persdn. ratu

Trenii 
accele-

Trenu 
accele
rații

Trenu. 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
do 

person.

Trenu 
accele
rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

Tronîi 
accele
rații

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare j 

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huedin 
Stana
Aghiriș
Ghirbău 
NădGșel
Clușiu [

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușil

Crăci unelti 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
MediașG 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalâu 
Homorodfl 
AugustinG 
Apața 
Feldidra
Brașovu

TimișG
PredealG
BucurescI

J 
I

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
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
2.05
4.10
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39,
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
5.09
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

12.20
1.41
2.26
8.50

Bucuresci 
Predealii 
TimișG

Brașovii
i 
i 
I I

Feldiora
Apața 
AugustinG 
Homorodu 
Hașfalâu 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașO

Copșa mică <{
5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelQ

Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

AiudQ 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
GhirișG 
Apahida

Clușiu

sus

I
I

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

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

NădășelG
Ghîrbău
AghireșG
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Oradeamarej

! P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

’! Viena

Mureș ***JLudoșu—EBistrița

MurășG-LudoșG 
Țagu-BudatelicO . 
Bistrița . . . .

12.17
12.47

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

•7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.04
10.44
11.07

1.16
3.31
6.35
140

6 11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szoinok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

IBistrita—Mbbk’csu-BAuIosîi

4.—
6.48j
9.59, MurășO-LudoșO

Bistrița .... 
Țagu-Budctelicu ..

Bfota : Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză orele de nopte.

Aradu
Glogovațft 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
SoborșinG 
ZamC 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotG
Vinț. de josG 
Alba-Iulia 
Teiușîi

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

7.48

8.51
9.10

9.34

10.-
10.18
10.37

11.18
11.40

Teiușil
Al ba Julia
Vinț de josd 
ȘibotG 
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica i'

i| Gurasada
..Zamu
• SoborșinG 
,i Berzava 
■iConopu
,, RadnaLipova 
, Oaulișă
Gyorok

i GlogovațG
1 Aradu |

’ ISzolnok
Budapesta

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

“6^5

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
1 25
7.20

Trd"u iîCopșa mică 
persâr Șeica-mare 

(Loamneș 
1.39pOcna 
2.19 Sibiiu
2.36
3.03
3.30
417.
4.3(i Sibiiu
4.55
5.17
5.28
5.53]
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1-^‘jR.egh.-săs.

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

Sibiiii—Copsa-mica

Ocna 
Loamneș 
Șeioa-mare
Copșa mică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.80

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu-R. săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu ’

Regh.-săs.

2.50
3.34
5.20
5.35

8.20
9.11

11.17

7.10

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

SiMBeraa (Piski) Petreșeni j| Petroșcifii-SBiiBeria (PiskiijiOȘorheiu (

ri

Simeria
Streiu

6.-
6.35

10.35
11.26

4.22
4.58

PetroșenI
Banița

6.-
6.41

10.50
11.40Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05

Crivadia 8.47 2.23 7.24 HațegG 9.36 1.54
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
PetroșenI

1
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Ludoș
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

l°!Aradu—TlmisoB'a,
Aradft
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

1——---------------
Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.0b
6.40
7.5(J

Cslaii’istB— -TuB’da
L- ----------------- ' - _

j Tui*<Ia

Gliirișu 7.48 
j Turda 8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20
10.44

Turda 14.50 
Gliirișu | 5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8 bO
9.10 BBrasov—SKernescă

ra—

Hunedora
Cerna
Simeria

Hunedora—Simeria (Piski)

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

7.22
7 50
8.10

4.46 2.32
5.11 3 -
5 28 3.20

rlieiu |! Odorlteiu—Sigliâșora

Careii-inari—SEeliiu || Zelău—daB'eli-mari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . 815 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

1.16
4.15
7.21| Careii-marI .

Zelău. . .
5.50 Zelău .

Careii-marI .
1.56
6.48

Tipografia A. MURJEȘIANU, Brașovu

Brașov
IZernescî

5.45
7.26

4.55
6.36

1 Cernesc!—IBrasov

ZernescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.4411.-


