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felioare. Publicări mai deso 

după tarifă fi învoială.
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„SAZETA TRANSILVANIEI**.
Cu 4 Suine 4S91 stilu vechiu 

s’a deschișii nou atjosmmentii, la care în- 
vitămă pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostro.

PrețuBu abonamentulMis
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 8 fi 

pe ș6se luni 6 fl., pe ună anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

Abonarea se pote face mai ușoru 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.

Ăiministraținnea „Sazeîei TransllvaBiei*'.
Brașovu, 4 Iulie v.

Vorbindu despre situațiunea în 
care se află ministerulu Szapary 
față cu oposițiunea estremă ma
ghiară în cestiunea reformei ad
ministrative, cficeamu înainte cu 
patru septemânl:

„Pe când contele Szapary tre- 
bue se fiă îngrijatu pentru posi- 
țiunea cabinetului și pentru sortea 
reformeloru, ce voesce se le rea- 
liseze.., pe atunci trebue se flănu 
mai puțină îngrijată și partida 
stângei estreme Kossutiste de po- 
sițiunea, de vac|a și de influența 
ei, căci decă și de astă-dată va 
fi bătută pe tbtă linia de cătră 
partida dela putere, disolvarea și 
apunerea ei succesivă va fi numai 
o ceștiune de timpă/f

Atitudinea stângei estreme din 
dietă în ultimele patru săptămâni 
ne dovedesce, cumcă părerea nos- 
tră de mai susă a fostă înteme
iată. Falanga Independenților con
dusă de Irânyi-Helfy-Ugron, s’a 
luptată în decursulă desbaterei ge

nerale pentru autonomia comita- 
tensă cu atâta vigore și resoluțiu- 
ne, încâtă nimeni nu s’a mai pu
tută îndoi despre aceea, că stânga 
estremă maghiară e pătrunsă de 
seriositatea propriei sale situațiu- 
ni la casă, când s’ar realisa pla
nurile cabinetului Szapary, care 
voesce, ca încă înainte de viito- 
rele alegeri se îngrope pentru ve
cii veciloră și ultimele resturi ale 
autonomiei comitatense.

Gruvernulă se vede însă, că seu 
n’a fostă pătrunsă de ajunsă de 
seriositatea luptei celoră din stânga 
estremă, seu că s’a încrezută prea 
multă în puterea sa și a partidei 
sale, care în casulă de față era 
sprijinită și de stânga oposițională 
moderată. Destulă, că d-lă mi- 
nistru-președinte Szapary n’a luată 
nici o măsură preventivă spre a 
delătura pericululă obstrucțiunei 
din partea oposiției estreme și 
astfeliu a ajunsă astăfi într’ună 
corn ft de capră, din care nu scimă 
cum va mai pute eși.

După terminarea desbaterei ge
nerale, cei din oposițiune au fă
cută o propunere de pace fbrte 
cuminte din punctă de vedere tac
tică ; au cerută adecă amânarea 
desbaterei speciale pe două luni, 
în care timpă guvernulă să pre- 
gătescă așa numitele legi de ga- 
ranțiă a libertățiloră publice față 
cu omnipotența guvernului.

Ministru președinte Szapary 
însă a respinsă mai întâi bruscă 
aceste propuneri, er mai în urmă 
a făcută o declarare în clubulă 
guvernamentală, în care pentru 
închei area păcei ceru prea multe 
dela oposițiă și nu-i oieri nimică 
în schimbă.

Lucru firescă, că stânga es
tremă n’a fostă nicidecum dis
pusă a capitula așa de eftină și 
a începută seriosă obstrucțiunea, 
cerendă la tote propunerile votări 
nominale și amânarea pe c|iua 

următore, în senulă regulamentu
lui camerei. Numai la titlulă ge
nerală ală proiectului de lege din 
cestiune s’au înscrisă peste 20 de 
vorbitori din stânga estremă.

In fața acestei seriose inau
gurări a obstrucțiunei, la care s’a 
mai adausă și ună banchetă de
monstrativă ală independențiloră, 
despre care vorbimă mai josă, si- 
tuațiunea ministeriului Szapary a 
devenită forte gravă.

Acum nu mai pdte fi vorba, 
ca să cedeze oposițiă, ci este ren- 
dulă guvernului, ca seu să cedeze, 
seu să continue lupta.

Decă va voi să cedeze, Szapary 
va trebui să se retragă și proiec- 
tulă de reformă ală administrați - 
unei va cade. Decă însă nu va 
ceda d-lă Szapary și va continua 
lupta, atunci va fi silită în curendă 
să disolve camera și viitdrea si- 
tuațiune va depinde apoi dela nou- 
ăle alegeri, ală căroră resultată 
cu greu se pbte prevede în ase
meni împrejurări.

Sosirea corpului
lui M. JLogălwiceanu la Iași. 

(Corespondență part, a „Gazetei Transilvaniei.“) 

Iași, 2 Iuliu 1891.
Luni, 1 Iulie, la 5 ore p. m. a so

sită în gara din Iași corpulă multă re
gretatului Mihailă Kogălniceanu. O emo- 
țiune puternică și o nedumerire orecum 
se vede pe fețele tuturora, când apăru 
locomotiva, decorată cu stoguri de doliu 
și vagonulă cernită în care se afla sicriulă. 
Mișcarea locomotivei — corpă plină de 
viață—și ideia, că ea aduce în urma sa 
corpulă fără vieță ală ilustrului M. Ko
gălniceanu îți sugera ună contrastă, care 
se manifesta pe fețele tuturoră în acea 
stupefacțiune și emoțiune provenită și 
din curiositatea tuturoră de a vede si
criulă .

In sunetulu musiciloră, sicriulă fu 
pusă în drică și atunci d. Langa, prima- 

rulă Iașiloră rosti o sourtă cuvântare. 
După acesta cortegiulă porni. Felinarele 
erau cernite și aprinse prin tâte stradele 
ce erau înțesate de lume și pe unde mor- 
tulă avea să trecă. Cordânele carului fu
nebru erau purtate de d. Culianu, rec- 
torulă universității de Iași; de d. Langa, 
primarulă Iașiloră; de d. Ventura pro
iectă și de d. C. Cerkez.

înainte mergea ună oară ou corâne 
între cari am remarcată una forte fru- 
mdsă dată de studenții români din Pa- 
risă ou inscripția: au grand patriot Mi
chel Kogalnieeano. — Les etudiants, rou- 
mains de Paris.

In jurulă dricului studenții Univer
sitari formau garda de onore.

Cortegiulă se opri la Petrea Bacala, 
locă unde nemuritorulă Kogălniceanu 
juca hora Unirii. Aici d. TurcanovicI, 
studentă în medicină, rosti o cuvântare, 
în care reaminti acostă faptă măreță ală 
Unirii, facendă să contrasteze momentulă 
în care Kogălniceanu jucase aici hora 
Unirii și acela, în care, mortă, treoea 
acuma pentru ultima oră.

Cortegiulă după acesta se’ndreptâ 
spre catedrala Mitropoliei, unde sicriulă 
fu coborîtă din drică de cătră primarii 
de prin sate și aședată în catedrală pe 
ună catafalcă. Garda în timpulă câtă 
oorpulă va sta la Mitropolia va fi făcută 
de studenții Universitari.

MercurI va fi înmormântarea.
Owdens.

CRONICA POLITICĂ,
— 4 (16) Iulie.

După cum se vorbesce în cercurile 
politice sârbescl, plecarea regelui Ser
biei Alexandru pe Dunăre se va face 
incognito și numai după ce va călca a- 
cesta pe teritoriu rusescă îșl va părăsi 
inoognito. Der cu tote acestea țările li
mitrofe îlă voră saluta pe regele în sta
țiunile, în cari acesta se va opri.

piarele din străinătate se ocupă viu 
de cestiunea recunoscerei prințului Bul
gariei și acesta de atunci de când Sultanul 
a primită atâtă de bine pe funcționarii

FOILETONUL „GAZ. TRANS." 
“(îl)

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

Palidă, cu buze cu totă și cu ma
nile încrucișate alergă Ruth în cjiua ur- 
mătâre prin pădure. Săptămâni întregi 
trecuseră, de oând n’a mai vădută aces
tea tufișuri, ce deveniseră pentru ea 
scumpe ca și vieța. „Cum a fostă cu 
putință a rămâne o singură di departe 
de voi!44 suspina ea, și-și întinse brațele 
spre casa forestierului. Păsările cântau 
în tufișuri, frunzele arboriloră șoptiau 
ună „bine ai venită.44

Aucjulă unoră pași aspri o făcu să 
se întdrcă îngrijată. Ea tresări surprinsă, 
apoi striga voiosă:„Ah, dragă Kurt, îmi 
permițl să te petrecă ?u

— „Apoi vin’o. Insă noi trebue să 
luămă ună drumă mai scurtă, pentru-că 
Carmen voiesce după amedă să facă o 
plimbare pănă la St. și trebue să mă re- 
întorcă curendă.44

Asesorulă vorbea așa de concisă, 
ca și cum ar fi voită numai să-și facă o 
datorință și apoi să-și continue calea.

— „Dragă Kurt, eri am primită 

câteva șire dela Ana si abia adl le-amă 
cetită. “

— „Hm!44 făcu Helda dreptă răs
punsă.

— „La Ana ’i merge fârte rău, 
dragă Kurt. Densa s’a dusă dela Gru- 
bert, căci elă a plecată la nisce rudenii 
ale lui.44

— „Și pentru ce-mi povestescl mie 
istoria acesta? Capulă meu este plină 
de alte lucruri mai urgente. Der unde mer
geai acuma?44

— „Vreu să mergu la Dolling.44
— „Și ce vrei acolo, decă ml-e ier

tată să sciu?44
— „Vreu să vorbescă cu Dolling, 

ca să țină pe Ana pănă la cununia 
nostră44

— „Și ce se va alege maitârdiude 
Ana, decă vei fi tu măritată ?u

— „Se înțelege de sine, că atunol vine 
la noi.44

— „La noi? Asta încă nu-i ho- 
tărîtă 1“ dise Helda voindă a se de
părta.

— „Nu merge Kurt! . . . Esistă o 
margine, peste care nu potă trece cu 
răbdarea.“

— „Ah! tu mă forțezi! ... Cu

atâtă mai bine; acuma vomă vorbi celă 
din urmă cuvântă.14....................................

Câteva (file mai în urmă, înaintea 
colibei păzitorului Scholz se petrecea o 
scenă curidsă. Contesa Carmen ședea 
pe laviță dinaintea colibei și fuma o ți
gară.

Scholz, care se plimba în susă și în 
josă, privia posomorită și plină de mă- 
niă la sora inimicului său de mdrte, oare 
fu causa alungărei lui din slujba depos- 
tilionă.

Carmen se sculă și se apropia de 
densulă:

— „Ești supărată pe fratele meu?" 
întrebă dânsa.

— „De l’așl apuca în mână, i-așl 
suci gâtulă!44 dise Scholz.

— „Și pentru ce nu-țl răsbuni?44
— „Nu am putută pănă acuma !“
Contesa scose unăportmoneu. Luâ 

dintr’ensulă câteva bacnote și le puse 
pe bancă lângă dânsa.

— „Scii număra banii aceștia?14 în
trebă ea.

— „Una—patru—optă—dece—cincl- 
spre-fece mii de mărci!14 numără Scholz. 
„Și ce trebue să facă pentru ei ?“ în
trebă elă.

— „Să-ți răsbunl asupra fratelui 
meu!44 Carmen se ridică. „Vrei să mă 
asculți?44

— „Vorbesce44, dise Scholz.
— „Pe bancă se află o bucată de 

hărtiă, care conține ună prafă. Ună 
verfă de ouțită e de ajunsă, ca să pună 
la pată pe ună omă câtă de puternică ; 
întregă pravulă — aduce morte sigură ! 
In totă sera se află pe mesă, în foișo- 
rulă forestierului, ună pahară de lapte 
pentru miresa lui. In foișoră poți ajunge 
neobservată.

— „Banii încoce. Ei suntă ai mei!“ 
strigă Scholz cu bucuriă, culegendă 
banii.

Contesa îșl luă umbreluța și se de- 
părtă........

* *
— „Helda a întrebată de tine; elă 

te așteptă în grădină. M’a rugată să te 
însciințeză îndată44, dise Eva cătră Ruth, 
care întră înfierbântată de drumă.

— „Elă vre să-mi vorbescă?!44 — 
Vocea ei tremura.

— „Te aștâptă cu nerăbdare. N’ai. 
venită prin grădină ?“

— „Nu! am venită de cătră curte, 
pentru că am zărită pe Carmen și pe 
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bulgari. „Svoboda11 dice, vorbindă de au
diența acordată de Sultan d-lor Nacievici și 
Vulkovicl, că acestă scire va provoca o 
mare bucuriă în inima tuturoră Bulga- 
riloră. Prin acestă actă de marinimiă, 
față cu o țâră vasală Sultanul dă să în- 
țelâgă întregii lumi, că elă nu are de 
gândă să ajute la ruina tînărului prin
cipală și de a pune astfelă în primejdia 
pacea peninsulei Balcanice; elă doresce 
din contră ca, sub domnia sa gloriosă, 
Bulgaria să deviă, mulțămită înțeleptei 
administrațiuni a alesului său, prințulă 
Ferdinaudă, ună stată tare și ună bună 
aliată ală imperiului otomană, piarulă 
termină dicendă că mai rămâne ună pasă, 
celă mai însemnată pe, care Sultanul l’ar 
pută face pentru a consolida mai multă 
pacea peninsulei și liniștea imperiului 
otomană, adecă recunoscerea stării le
gale a prințului Ferdinandă; acestă 
dreptă aparține Sultanului și dâcă M. S. 
a decisă să îndeplinâscă acestă actă de 
marinimiă față ou Bulgaria în dorința 
Sa de a consolida pentru totdâuna pacea, 
ea îșl va atrage recunoscința eternă a 
poporului bulgară.

Manevrele flotei francese din Toulon 
au succesă pe deplină. La aceste au 
luată parte peste 60 de corăbii, cari au 
eseoutată ună ataoă asupra portului 
Toulon, și cu deosebire asupra fortului 
St. Mandrien. Atașații militari ai Ger
maniei, Austro-Ungarifi, României și ală 
Turciei au asistată la aceste manevre și 
au lăudată flota. Miniștrii au luată de- 
junulă pe bordulă corăbiei „Formidable11. 
Ribot a ridicată ună toastă în sănătatea 
marinei (jioendă, că guvernulă și țâra 
întregă portă ună interesă seriosă față 
de ea, pentru ca în timpuri grele o va 
apăra și în timpă de pace aduce servicii 
neprețuite, fiind-că face să fâlfăe susă 
și tare în totă lumea colorile naționale.

SCmiLE țHLEL
— 4 (16 Iulie.)

Distinsulu cântăreții românii de la 
teatrulă germană din Praga d-lă Dimitrie 
Popoviei a escelată în Berlină în renu
mita operă tragică „ Cavalleria rusticana^ 
de Pietro Mascagni. JDiarele germane a- 
ducă elogii tînărului cântăreță română. 
Etă ce dice „Kreuzzeitungu: Cea mai 
bună prestațiune în câtă privesce cânta
rea ca și joculă a fostă aoeea a d-lui 
Popoviei ca cărăușulă Alfio. In scena fi
nală cu Turiddu influințâ liniștea sa în
tr’ună modă înfiorătoru și mistică asu
pra publicului. Față de acestă adversară 
trebui să se supună Turiddu-Alberti 
de și nu l’a înfricată consciința de a fi 
vinovată.“ piarulă „Național Ztg“ cjice: 
„Alfio ală lui Dimitrie Popoviei era o fi

gură ca și turnată, vânjosă, credinciosă, 
tăcută și neclintită. Așa s’a înfățișată 
elă în scena provocațiunei. Baritonulă 
său are ună sunetă plină și elă i-a dată 
umbra colârei cerută de acestă rolă.11 
piarulă „Postu <jice: Dintre soliști me
rită a fi amintită în prima liniă d-lă Po- 
povici ca Alfio, care corăspunse pe de
plină rolului său prin înfățișarea, prin 
mimica și ținuta sa, și prin puternica 
sa voce de baritonă." Totă asemenea se 
esprimă și diarele: „Berliner B(jrsen-Cou- 
'rieru, „Berlin. Tgblt'1 și „Theater Ztg'1 din 
Berlin.

* *
Numire. In urma recomandațiunei 

Dlui P. B. Hașdeu d-lă Zamfira Halea 
Arbore, cunoscutulă publicistă și Română 
Basarabiană, s’a numită cu îuceperea 
dela 1 Iulie curentă de cătră D-lă Mi
nistru ală Culteloră, în postulă de Trans- 
latoră pentru limbile slave la direcțiunea 
generală a Archiveloră Statului din Bu- 
curescl. D-lă Arbore, e descendentele 
unei vechi familii boerescl moldovene 
forte de aprope înrudită cu familiile Ko- 
gălnioeanu și Stârcea.

* * *
Școla Română, unica revistă română 

curată pedagogică ce apărea dinedee de 
CarpațI sub redigerea eminentului peda
gogă Vasile Petri din Năsăudă, cu nu- 
mărulă 18, dela 24 Iunie v., a încetată a 
mai apăre. Redacțiunea numitei foi, adu- 
cândă la cunoscința cetitoriloră săi a- 
câstă scire regretabilă, provocă pe res- 
tanțierii de semestru primă ca să gră- 
bâscă a-i trimite câtă mai curândă pre- 
țulă abonamentului. — Tristă de totă, 
decă și o revistă ca acesta care a costată 
numai 2 fi. pe o jumătate de ană mai 
are restanțiert.

* * *
Soire Teatrală. In dilele aceste va 

sosi aici renumita societate liliputană, 
(30 de persone,) care va da ună ciclu 
de 6 representațiunl la timpă favorabilă 
în grădina hotelului „Centrală Nr. 1.“ 
La timpă nefavorabilă însă representa- 
țiunile se voră face în sala hotelului. 
Representațiunile teatrale, cari se voră 
începe în 21 n. o. voră fi forte intere
sante. Se voră representa următorele 
piese : 1) Mikado din Berlină, 2) Lum- 
pațius Vagabundus, 3) Robert și Bertram, 
4) Croitorulu într’o miă de spaime, 5) 
Schneewitchen și cei șâpte pitici, cu 
mari decorațiunl, 6) Piticotă de ună cotă. 
Amănunte îi afișe.

*
Comunicațiunea comercială cu România 

piarului „Pester Lloyd“ ’i se scrie din 
Viena, că în 15 Iulie n. c. s’a întru
nită acolo o conferință comercială aus- 
tro-ungară, pentru ca să se sfătuâscă 

asupra desființărei mai multoră disposi- 
țiunl, ce suntă necesare în urma întrărei 
în vigdre a noului tarifă generală ro
mână.

* * *
La gimnasiulu evangeliou din Bistriță 

s’au aflată în decursulă anului școlastică 
trecută 219 școlari, dintre cari 159 au 
fostă Germani, 33 Maghiari, 24 Români 
și 6 Ovrei.

** 5?
Testamentulu lui Haynald. Din Ca- 

locea se scrie, că în înțelesulă testamen
tului răposatului cardinală-metropolită 
Haynald, fundațiunea întemeiata de ră- 
posatulă pentru scopuri culturale ungu- 
rescl, va primi din averea rămasă de 
elă ună adausă de celă puțină 600,000 
fl. și astfeliu acestă fundațiune, ce portă 
numele lui Haynald, se va urca celă mai 
puțină la ună milionă și 200 de mii 
fior. Sumele, ce le-a jertfită Haynald în 
vieța lui pentru scopuri de binefacere, 
se socotesoă în 5 milione și 600 de mij 
florini.

** #
Colera. Din Triestă se telegrafiază, 

că în Massauah bântue colera într’ună 
modă îngrozitoră. într’o casă muriră de 
coleră câțl-va locuitori și nimenea n’a 
sciută despre acâsta până într’ună târziu, 
când cadavrele începură a trece în des
compunere. Nimenea nu mai avu cura- 
giulă să între înăuntru, ci se dete focă 
casei și astfelă acestă cuibă epidemică 
fu prefăcută în cenușe cu cadavre cu 
totă. Mai alesă Europenii suntă bân- 
tuițl de acâstă bolă. Căldurile suntă gro
zavă de mari, — 40° Reamur. In Meca 
pe lângă coleră, mai graseză și tifusulă, 
așa că pe fiă-care di moră câte 40 de 
omeni. După o telegramă din Constan- 
tinopolă, colera a începută să ia dimen
siuni și în Scanderun (Alexandrette.) In 
Aleppo moră de coleră câte 10 dmenl 
pe di.

* ” *
0 măsea causătâre de morte. O fată 

din societatea înaltă a Vienei, anume 
fiica adoptivă a răposatului br. Liebib- 
nec răposa dilele acestea din causa 
unei măsele. Cu câteva săptămâni înainte 
de asta ea îșl scose măsâua printr’o ope
rațiune nenorocdsă, în urma căreia că
păta aprindere de gingii, care mai târejiu 
trecu și la osă. Aprinderea acesta în scurtă 
timpă deveni atâtă de periculâsă, încâtă 
profesorulă Schrotter, când fu chiămată 
într’ajutoră nu mai putu ajuta nimică. 
Elă încercă o mică operațiune la gâtă, 
care-i era forte umflată, (dâr nu folosi 
nimică, căci nenorocita fată în urma în- 
veninării sângelui, muri în suferințele 
cele mai crâncene.

Unti banchetă altl partidei „in
dependente."

Din incidentulă terminărei desbate- 
riloră generale asupra proiectului de 
lege pentru reforma administrațiunei, 
partida „independentă11 a arangiată ună 
banchetă, la care au luată parte vre-o 
60 de membrii din acestă partidă.

Partida independentă, deși a fostă 
maiorisată de voturile guvernamentali - 
loră, ea consideră însă resultatulă desba- 
teriloră de pănă acum ca ună mare suc
cesă morală pentru ea și banchetulă 
s’a arangiată în semnă de bucuriă pen
tru acestă succesă.

Banchetulă a avută o importanță 
politică mai alesă prin împrejurarea, că 
cu ocasiunea acesta s’a efectuită o ali
pire mai strînsă între cele două fracțiuni 
ale partidului.

Șirulă toasteloră îlă desohise pre
ședintele partidei, Daniel Irânyi, care 
dise între altele:

„ErI s’a pusă în dietă sfîrșitulă unei 
însemnate espedițiunl. Pe dinafară, suc- 
cesulă este ală acelora, cari dispună de 
majoritatea cifreloră celoră sarbede; 
triumfulă morală însă fără ’ndoielă este 
ală nostru. AstădI s’a începută o nouă 
espedițiune, care se pdte prevede, oă va 
fi mai mare ca cea dintâi. Nu mă îndo- 
escă, că și acesta va ave ună asemenea 
succesă, ca cea dintâi, dâr se pdte să 
fiă încă și mai strălucitu și să se ter
mine cu capitularea contrariloră noștri.

„Mai la începută contrarii noștri îșl 
făceau socotâla, că ne voră sili să ne 
predămă, acum însă, după-ce s’au înșe
lată în socotela loră, au recursă la mij- 
loculă întimidărei. Dică, că opiniunea 
publică se va întorce în contra nostră 
și că la alegeri opiniunea publică ne va 
trânti. Credă și spereză, că și în acestă 
speranță a loră se voră înșela. Chiar 
decă așa s’ar întâmpla, ca adecă guver
nulă cu ajutorulă cunoscuteloră lui mij- 
loce, de cari s’a obicinuită a se folosi 
la alegeri, să storcă pentru elă o majo
ritate, în căderea ndstră ne va servi ea 
satisfacția consciința, că am cădută jertfă 
patrioticei împliniri a datorinței nostre. 
Vomă lupta și de aci înainte cu abne- 
gațiunea și solidaritatea, ce ne unesce 
acum în lupta pentru principii. Trăescă 
comitatele!11

Infooată a fostă cu deosebire toas- 
tulă lui Gavrilă Ugron. Elă c|ise, că gu
vernulă actuală este ună guvernă oopi- 
lărescă; critică aspru pe Szapary, care 
la provocările din parlamentă ale „inde- 
pendențiloră“ s’a obicinuită a răspunde 
pe cale diaristică, âr nu în parlamentă. 
„Ori ce s’ar întâmpla11, clise Ugron, „noi 
nu ne vomă preda. Las’ să vedemă în 
acestă ciclu dietală o a doua cădere a 
guvernului; să vadă contrarii tăria nos- 
tră și să simtă puterea acesteia; să scie 
ei, că in Ungaria nu pdte sta la putere 
celă ce vrâ se nimicescă constituția.11

Irina și astfelă m’am ferită de a le sta 
în oale.u

Eva alergâ la ferestră. Tocmai bine; 
ele au adusă și pe miculă Evald, care 
alungă fluturi. Micuțulă băiată părea obo
sită, căol nu vrea mai departe să mârgă, 
ci s’a reîntorsă la unchius’o, eră damele 
au luată direcțiunea spre Koppen.“

Ruth se apropia de ușă, ca să plece.
— «Vrei să te ducl?“ întreba Eva 

lină...
— „Elă doresce să mă ducă!“ răs

punse Ruth zăpăcită.
Asesorulă stătea în ușa foișorului și 

privia înăuntru.
— „Kurt, eu sunt aici.u
— „Bună ejiua!11 dise elă liniștită. 

„Iți mulțămescă, că ai venită; te rogă, 
șe(jl.u

Ruth asculta.
— „Ești supărată pe mine, Ruth?“
— „Nu dragă Kurt, eu nu mă voiu 

supăra pe tine nicl-odată.11
— „Tu ești mai mare ca mine, — 

asta mă rușineză!“
Urma o pausă. Apoi se ridica, ochii 

i-se opriră privindu-o și întreba: „Și 
ore cum vei pute suporta tu?“

— „Nu de mine, ci de tine vorbesce 

. . . . numai de tine11 4* se ea mișcată 
adâncă.

„Așa caută să fiă Ruth; eu mi-am 
călcată cuventulă și nu am fostă așa de 
tare, precum am crezută. Er acuma, du
pă-ce ți-am făcută cunoscută, mă vei 
desprețui, nu-i așa?“

— „Nicl-odată! Nicl-odată! Mai u- 
șoră se pote suporta o durere momen
tană decâtă a suferi o viâță întregă!“

— „Iți mulțumescă, Ruth, stima 
să-ți suplinescă ceea ce n’a putută iubi
rea mea. Așa dâră mă eliberezi?11

— „Da, Kurt, așa liberă să fii, pre
cum ai dorită.11

Ea îșl scose inelulă din degetă și-lă 
puse lină pe masă. Helda îlă apucă iute, 
oa și cum s’ar teme, că ea l’ară mai lua.

„Iartă, Kurt, eu caută să mă ducă 
în pădure,11 Ruth ’i întinse mâna de a- 
dio, der Helda nu o primi se închină 
tăcendă.

— „Mătușă Ruth, du-mă și pe mine,11 
striga miculă Evald, care stete tăcută 
la o parte.

Ruth săruta pe miculă băiată și-i 
dise cu fragecjime: „Tu nu mă poți pe
trece ; eu mă ducă departe.11

— „Unde te duci, mătușă Ruth?“ 
îutrebâ Evald.

— „Mă ducă pe câmpulă Herta."
— „Tu rămâi aici,11 cjlse asesorulă 

răstită oătră băiată.
— „Nu, eu nu rămână, pentru-că 

mă temă de tine!" strigă miculă îndă
rătnică.

Nesciindă ce să facă cu copilulă, 
care se prinse de rochia ei, Ruth se 
uită în jură. „Uite Evalt, acolo e mă
tușa Ana, ea te duce la frumosa căpri- 
oră, care mănâncă din mână.

Ana Dolling, care dusese ună pa- 
hară de lapte în foișoră, venea rîejendă. 
„Vino încoce Evald; eu te ducă la oa- 
priora, ce sare preste bâtă, vină de te 
jdcă cu ea.

— „VoescI să’țl bei mai întâiu lap
tele?11 întrebă Ana pe Ruth, ce se 
grăbia.

— „Mai târdiu, vină curândă !“
— „GrigițI de copilă, d-ră Ana, 

pănă se va re’ntdrce sora mea", se rugă 
Helda, privindă distrasă spre pădure.

— „Cu plăcere, d-le asesoră. Eva se 
pote ocupa cu elă pănă se va re’ntârce 
contesa.11

— „Iți mulțămescă pentru bună
voință11.

Helda se duse.
— „Eva, vrei să arăți micului conte 

căpriâra nostră ?“ c|dse Ana cătră sora 
ei, oare tocmai eșia din casă.

— „Căpridra, să vădă căpriora", 
dise băiatulu, er Eva se grăbi ai împlini 
dorința...

Umbrele se scoboriau asupra pă- 
durei și dumbravei, când Eva se re’n- 
tdrse în grădină ou copilulă care se în
câlcise alergândă după căprioră.

— „Căpridra ml-o dai mie, nu-i așa, 
mătușe Eva ?“

— „Mai întâiu să mâncămă pane cu 
untă; fdme ’țl-e Evald?"

— „Nu! ’Ml-e sete, tare sete ; mă 
lași să bău laptele acesta de pe masă?"

Copilulă și apucă paharulă și-lă duse 
la gură.

— „E destinată pentru Ruth, însă 
Ana mai are destulă; nu te grăbi așa 
iute, că ești asudată11, dise Eva.

— „Laptele e călduță, mă lașlsă’lă 
beu ?“

Eva gustă laptele, însă gustulă de
osebită, ce-lă avea, nu-i atrase aten
țiunea.

Copilulă goli paharulă pănă la cea 
din urmă picătuiă și-lă puse pe mesă .

(Va urma.)
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Amintimu, că în lista francesă de 
bucate dela acestă banchetă se afla și 
„Salată obsttucțională.11

Adunarea despărț. XVII (Deșii) alii 
„Asociațiunei transilvane/*)

*) Cu privire la decursulă acestei adunări 
amu primitu și unu alții raportă, din care vomă 
reproduce câteva amănunte în numerulă de 
mâne. — Bed.

Onorată Redacțiune! La 6 1. c. s’a 
ținuta adunarea despărțământului ală 
XVII alâ Asociațiunei transilvane în 
Deșiu, în localitățile șcâlei române gr. 
o. sub presidiula d-lui advocata din 
Deșiu Aug. Munteanu ca directora ala 
despărțământului.

Trebue să constateză cu durere, că 
adunarea acesta a fosta slaba cercetată. 
Nici măcară inteligința română din loca 
nu a luata parte întregă. Damele au ab
sentată cu . desăvârșire. A fosta puțina 
representată și inteligința română din 
giură ; cele mai apropiate tracte proto- 
popescl abia au fosta representate prin 
câte doi-trei preoți și încă și mai puțini 
învățători! Inteligința mirenă a lipsită 
aprope eu totulă, afară de cea din locă. 
Și ce să fiă causa aoestei neînteresărl 
condamnabile? Să fiă ore nedibăoia în 
conducere a personeloră, ce stau în 
fruntea acestui despărțământă, ori dâră 
apatia ce ține în brațele sale reci pe 
fruntașii poporului română din acestă 
ținută ? Seu doră piodecl economice să 
fi stată în cale celoră ce erau îndato- 
rițl moralicesce a se presenta la acestă 
adunare culturală și a da tributulă da
torită onârei sale și națiunei, din care 
facă parte?

Ori cari ar fi fostă căușele, una este 
sigură, că pe Jângă așa interesare, causa 
nâstră culturală nu numai, că nu va 
progresa, ci va regresa cu pași spăimân- 
tătorl. Dâr trebue să accentuămă , că 
personele conducătâre ar face bine, decă 
ară intra îd snai aprope atingere ou con
ducătorii nemijlociți ai poporului, cari sunt 
protopopii, preoții și învățătorii, și pe a- 
ceștiaîncă de timpuriu să-i pună în cunos- 
cință despre cele ce au de cugetă să între
prindă în interesulă de cultură ală po
porului română și atunci să fiă siguri, 
că amă dobândi resultate mai mulțămi- 
târe.

Și ca să se stârnescă și interesulă 
poporului nostru agricultoră, de a lua 
parte la adunări, ceea-ce este forte de 
dorită, ar trebui să fiă conducătorii noștri 
.cevașl mai „ d emo cr ați “ și să arate m ai multă 
■condescendență cătră poporală nostru de 
rândă, căci poporală de rândă este basa pe 
care stă rădimată edificiulă culturei nostre. 
Asupra acestui poporă e ohiămată aso- 
ciațiunea să-și esercieze influința sa și 
pentru aceea este de dorită, ca popo
rală în adunările despărțăminteloră să fiă 
representată câtă de bine.

După acestă digresiune, să mă în- 
torcă și se vă descriu pe scurtă decur
gerea adunărei.

D-lă Aug. Munteanu ca președinte 
deschise adunarea prin o vorbire fru- 
mosă. Apoi se alegă diferitele comisiunl: 
pentru înscrierea de membri noi, pen
tru censurarea petițiuniloră intrate etc.

Se cetescejaportulă despre activitatea 
despărțământului acestuia dela 1888 în- 
coce, din carele între altele s’a vădută, 
că acestă despărțământă nu a ținută 
adunare generală de 3 ani, și fondulă 
său abia s’a sporită lavr'o200—300 fl. și 
biblioteca la vr’o 100 de cărți.

Comisiunea însărcinată cu înscrierea 
de membri noi raportezăjcă din înscrie
rea de membri a incursă suma de 91 
florini.

Comisiunea însărcinată cu censurarea 
petițiuniloră recomandă pe doi învăță
cei dela măestriă, aședațl în Deșiu, ca 
să fiă împărtășiți cu ajutore de câte 10 
fl., ceea-ce adunarea voteză.

Apoi despărțământul^ să constitue 
de nou, alegându-șl pe ună periodă de 
trei ani directorele și comitetulă cen
trală. De președinte fu realesă d-lă 
advocată Aug. Munteanu cu aclamațiune, 

după-ce o comisiune alesă pentru candi
date puse în candidațiă pe d-nii: Aug. 
Munteanu, Dr. Teodoră Mihali și protop. 
Ioană Vele.

In comitetă se aleseră d-nii: Ga- 
vriilă Mânu, advocată; Ioană Vele, pro- 
topopă ; T. Hermană, protopopă, G-eorgiu 
Gradoviciu, adv.; Alesaudru Cheresteșiu, 
Ioană Cheresteșiu, Gregoriu Stețiu, adv. 
în Gherla ; Ioană Goronă, preotă și 
administratoră protopopescă în Cusdriora 
și alții.

Se decide, că adunarea generală pe 
anulă viitoră să se țină în Capnică-Mă- 
năștură. — Să sperămă, că acestă des
părțământă în viitoră va da mai bune 
semne de vieță.

In legătură cu adunarea despărță
mântului, tinerimea din locă și jură a 
arangiată ună bală festivă, despre a că
ruia reușită va scrie altulă mai chiămată 
decâtă mine. S.

Raportiilu generalii
alu comitetului societății de lectură „An- 
dreiu Șaguna“ cu finea anului 1890—91.

(Urmare.)
B. In specială. Aprețiindă activita

tea societăței mai în specială, aceea o 
putemă împărți în literară și adminis
trativă.

a) Afaceri literari. Ca corporațiune 
literară, societatea a discutată asupra a 12 
lucrări literare elaborate de diferiți membri 
ai societăței. T6te aceste lucrări au fostă 
însoțite de criticele comitetului, cele mai 
multe dintre ele au fostă criticate și de 
comisiunl esmise de societate, câtă și de 
membrii societății cu ocasiunea cetiriloră 
loră. ț)ece dintre ele s’au admisă, er 
două au fostă respinse. Dintre cele pri
mite, 9 s’au indusă și unulă e pe cale 
de a se induce în fâia societăței. „Musa“, 
din care au apărată pănă acum 11 Nrl., 
(er unulă e pe cale de a apără.) Criti
cele împreună cu manuscrisele originale 
ale operateloră se păstreză în archivă. 
Activitatea societăței pe acestă terenă 
în acestă ană se pâte numi satisfăcătore. 
Numărulă operateloră este mai mică cu 
3, ca celă din anulă trecută.

b) Afaceri administrative. Afacerile 
administrative pertractate în acestă ană 
suntă de o importanță mai neînsemnată. 
Ca cea mai însemnată amintimă cotinua- 
rea inventariului despre întrega avere 
a societății, începută din anulă trecută. 
Greutăți a întâmpinată comisiunea în taxa
rea oărțiloră mai vechi din biblioteoă.

2. Activitatea comitetului.
Cemitetulă și-a începută activitatea 

sa îndată după constituire, alegându-șl 
în prima ședință, ținută în 23 Septem- 
vre 1890, conformă, § 3 dinreg. corn., de 
notară și referentă ală comitetului pe 
Ilie Dobrota cl. c. III. Totă în acea șe
dință, conform§5din reg. corn.,s’a denumit 
comisiunea controlătore și bibliografică. In 
decursulă anului școlară 1890/91, comi
tetulă a ținută 30 ședințe, dintre cari 
25 ordinare și 5 extraordinare, presidate 
de președintele ordinară I. G. Olteană, 
cl. c. III. In aceste ședințe s’au adusă 
101 concluse tote executate, afară de 
cele de sub Nrii protocolari 81,166,186 
și 202. Unele din aceste concluse, că- 
cjândă în competența comitetului, s’au e- 
secutată de-a dreptulă de comitetă, er 
altele au fostă promovate spre compe
tentă afacere, societăței.

Comitetulă a disoutată asupra a 16 
operate, 6 menite a fi cetite la ședința 
festivă și 12 de a fi induse în foia so
cietăței: „Musa“. Dintre aceste 16 ope
rate, 12 au fostă înaintate spre ulteriâră 
afacere împreună cu oriticele loră, er 3 
au fostă respinse pe basa criticeloră din 
comitetă și 1 fu retrasă de autoră îna
inte de ce s’ar fi presentată comisiunea 
în comitetă cu critica aceluia. Declama- 
țiunl s’au insinuată 16.

Ca afaceri administrative interne a- 
mintimă: a) Alegerea a două comisiunl 
permanente: Una controlătâre, care s’a 
îngrijită ca funcționarii să’șl împlinescă 
cu scumpătate agendele ce cadă în re- 
sortulă loră; una bibliografică, care ur- 

mărindă bibliografia, a făcută în 2 rîn- 
durl propuneri de a se procura mai multe 
opuri pe semă bibliotecei. Comitetulă 
s’a îngrijită mai alesă pentru îmbogă
țirea bibliotecei și a sălei de lectură și 
de a înstrua pe funcționari întru împli
nirea agendeloră loră.

In fine comitetulă, ca organă ese- 
outivă ală societății, a grijită de mer- 
sulă regulată ală afaceriloră sooietăței, 
făcândă acesteia propunerile de lipsă 
întru promovarea intereseloră ei și a în
treprinsă pașii necesari întru esecutarea 
esactă a concluseloră aduse.

II. Averea societății cu fiuea anului.
A. Biblioteca.

1. Cărțile. La începutulă anului bi
blioteca număra 1691 opuri în 1812 vo
lume și 325 fascicole. In decursulă anului 
s’au înmulțită cu 60 opuri în 61 vo
lume. Prin urmare numără cu finea a- 
nului 1890/91 1751 opuri în 1873 vo
lume 325 fascicole. Biblioteca patristică, 
care se administreză separată, cuprinde 
45 autori (sf. părinți), ea nu s’a înmul
țită în acestă ană și numără 45 opuri 
în 59 volume și 39 fascicole. Adaugândă 
acestea la cele de mai susă, resultă ună 
numără de 1796 opuri în 1932 voi. și 
364 fasc.

Crescământulă arătată a resultată 
parte din donațiunl, parte din procurări 
pe banii societății, parte din compac
tarea și înregistrarea unoră jurnale.

Cu recunoscință înregistrămă aci 
numele următoriloră p. t. domni do
natori :

1) Academia Română 4 op. 5 voi. ; 
2) Societatea „Inocențiu M. Clain“ 1 op. 
1 voi.; 3) Ilustritatea Sa Episc. Nicolau 
Popea 1 op. 1 voi.; 4) Ioană Popescu 
prof. sem. 1 op. 1 voi.; 5) Dr. Ioană 
Crișană, prof. sem. 1 op. 1 voi.; 6) Za- 
charie Boiu ases. cons. 6 op. 6 voi.;
7) Dr. Petru Șpan, prof. 1 op. 1 voi.;
8) D. Făgărășană și A. Bârsană, prof. 
1 op. 1 voi.; 9) I. I. C. Panțu, profes. 
1 op. 1 voi. 10) Ioană Broju, publicistă 
1 op. 1 voi.; 11) Dr. Ioană Popa, redact. 
3 op. 3 voi.; 12) Ștefană Iosifă, dir. în 
pens. 3 op. 3 voi.; 13) Ioană Popoviciu, 
diac. arch, și înv. 2 op. 2 voi.; 14) 
Ioană Cândea 1 op. 1 voi.; 15) Ioviană 
Mureșiană cl. c. III 2 op. 2 voi.; 16) 
Gavriilă Bogdană ped. c. III 1 op. 
1 voi.; 17) Sandu Pungă-Golă 1 op. 1 
voi.; 18) Rornulă Vraciu ped. c. II 2 
op. 2 voi.; 19) George Bergheaped. c. I
1 op. 1 voi.; 20) Vilhelm Krafft librară
2 op. 2 voi.; 21) George Lupu cl. c. I 
1 op. 1 voi.

Suma 37 op. 38 voi.
i Pe banii societății s’au procurată 
20 opuri în 20 volume. Prin compacta
rea unoră reviste s’au înmulțită biblio
teca cu 7 opuri în 7 volume.

T6te opurile din bibliotecă au stată 
la disposițiunea membriloră. Mai cetite 
au fostă cele literare, teologice și is- 
torioe; puțină cetite cele pedagogice, 
filosofice și juridice. (Va urma.)

Literatură.
Arcliiva societății scientifice și literare 

din lași. Apare în Iași odată pe lună 
sub redacțiunea unui comitetă. Anulă 
II, Nr. 9. Cuprinsulă: N. Beldiceanu, 
Inscripțiunea bisericei dela Horodnioenl.
— A. D. Xenopol, Importanța Asocia- 
țiuniloră in desvoltarea culturei. — Va- 
sile C. Buțureanu, Asupra acidului azo- 
thidrioă. — A. D. Xenopol, Dări de 
semă. — A. D. Xenopol, Documente.
— G. Erbiceanu, Poesii encomiastice. — 
Documente, comunicate de D-lă Bianu.
— Bibliografia.

Mulțămită publică.
Beiușu, Iulie 1891.

Tinerii, cari în acestă ană școl. au 
depusă maturitatea la gimrasiulă din 
Beiușă, cu oonoursulă mai multoră dom- 
nișore au arangiată în 22 Iuniu o pe
trecere împreunată cu teatru și decla- 
mațiunl în tavorulă biblioteoei societății 
de lectură. Pentru scopulă acesta salu
tară, domnișorele Florica Antală, Elevtera 
Porescu și Luiza Cășolțianu au luată sar
cina și ostenela de a vinde bilete de 

întrare și așa prin stătuința drei Fl. An- 
tală au incursă: 105 fl. 40 cr., prin a 
drei El. Porescu: 62 fl., prin a d-rei 
Luiza Cășolțiană 56 fl. 60 cr., er la ca- 
sariu 76 fl., Așadară venitulă totală a 
fostă 300 fl., din cari detrăgându-se ero- 
gațiunile de 168 fl., a rămasă venită cu
rată 132 fl. Din aceștia pentru 100 fl., 
conformă dorinței diletanțiloră, se va 
cumpăra cărți de lectură’ pentru socie
tate, eră 32 fl. s’au depusă în fondulă 
de a procura ună stegă bisericescă ti
neretului gimnasială.

Cu ocasiunea cumpărărei bileteloră, 
suprasolvirl au incursă dela d-nii: I. 
Buteană: 4 fl., Paulă Papp: 3 fl. 50 cr., 
V. Papp. (Topa) 3 fl. 50 cr., Dr. G. Mu- 
reșană: 2 fl. Magnificulă D-nă Ger. 
Veghso 1 fl. 50 cr. D. Simai: 1 fl, 50 
cr. T. Popoviciu: 1 fl., S. Clintocă: 1
fl., D. Negreanu: 50 cr. C. Boiță: 50
cr. T. Zanko : 50 cr. S. Palladi 50 er. 
Ant. Papfalvai : 50 or., V. Peter: 
50 cr., Aug. Târdiă 50., jun. Gav. Cosma 
50 cr. Dr. Stanu TI. 50 cr., P. Herțe: 
50 cr., E. Papp: 50 cr., C. Beliczey: 50 
cr., I. Papp: 50 or. P. Trăiană 50 cr.

Oferte marinimâse au trămisă I. P. 
S. S. Mihailă Pavelă, Episcopă 10 fl., 
d-nii: L. Benedek: 2 fl., S. Beliczey: 
2 fl., I. Erdelyi: 2 fl., L. Erdelyi 2 fl., 
Ioană Glița: 2 fl., D. Maiorescu: 1 fl. 
50 cr., S. Buzâsy: 1 fl. 50 cr., G. Orley: 
1 fl., I. Sipos: î fl., Tr. Farkas: 1 fl., 
D. Kerpz: 1 fl„ I. Erdey: 1 fl. I. Me- 
seșiană 1 fl.

Primesoă d-nii diletanțl, domnișorele 
diletante, d-nii suprasolvitorl și oferențl, 
precum și toți participanții și binevoitorii 
unui soopă așa nobilă, sincerele espre- 
siunl de mulțumită și gratitudine.

__________ V. St.

DIVERSE.
Victimele trăsnetului și folosele pa- 

ratonerului. Zilele acestea a fostă la Viena 
o furtună teribilă care a pricinuită mul
te perderl materiale și a făcută câte-va 
victime. Cu acestă ocasiă diarele vieneze 
se plângă, că clădirile cele mai mari 
din capitala Austriei suntă în cea mai 
mare parte lipsite de paratonere. După 
date statistioe forte minuțiose se constată 
că în Franța dela 1760 pănă la 1854 au 
fostă loviți de trăsnetă trei mii de omeni. 
In Prusia în scurtă timpă dela 1869 pănă 
la 1876, au cădută victime trăsnetului 
819 persâne. Asta însemnă 102 person^ 
pe ană și pentru o populație de 26 de 
milione, ună omă la 255,000 locuitori. 
Dintre casele provădute cu paratoneră, 
în timpă de 94 de ani, de la 1760 pănă 
la 1854, numai 27 au fostă trăsnite.

0 propunere. Creditorulă. Plă- 
tesce-ml în fine, am lipsă de bani. D e- 
b i torul ă: îmi pare rău, nu potă. C r e- 
di to rulă: Der celă puțină dă-ml a- 
tâta, cu câtă se te pârăscă la tribunală.

Reclamă. Agentulă: Te asigură, 
că fabricatele de feră ale firmei nostre 
suntă renumite în tâte țerile. Așa acum, 
de curândă amă avută ocasiune să ob
servă, că o vulpe nu a intrată în oursa 
de feră din causă că nu a vădută m a r c a 
firmei nâstre pe cursă!

Naivii. La ună bală unde era lume 
multă și o căldură fârte mare, cJisQ ună 
dansatoră cătră dama sa: „E atâtă de 
caldă aici, în câtă asudă ca ună cală! 
Asudl și d-ta dșoră?“ — Nu, d-le eu 
mă țină de altu genu !“

Respunsil potrivita. Sub oficerulu. In- 
fanteristă Neculae, decă întâmpini d-ta 
trupă dușmană, care vine în contra ta
berei nostre, cum vei pute soi mai bine 
câtă e de mare acea trupă. Infanteristulu 
Neculae: Numeru piciorele și apoi dividezu 
cu doi.

Unu nou animalii sugătorii. Invețăto- 
rulu: Animale sugătâre suntă deci acele 
cari nască pui vii. Spune-mi ună esem- 
plu Vasile. Vasile : Cocostârcul ă. Inve- 
țătovulu: Pentru-ce ? Vasile: Pentru-că 
— cocostîrculă a adusă pe lume acum 
de curândă pe mioa mea soră.

IW*  De adj încolo se va trimite 
tjiarulu numai celoru can și-au re- 
înoitu abonamentulii.

Administra,țiunea.

Proprietară:
Dr. Aureli Mureșianu.

Bedaotoră responsabilă interimală;
Gregoriu idaioră.
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Cursielu pieței Brașoviâ.
din 16 Iulie st. n. ll-t'l.

Bancnote românescl Cump. 9 28 Vend. 9 31
Argintă român escă - „ 9 22 9.27
Napoleon-d’orI - • „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
Imperiali - - - « „ 9.48 n 9 53
GalbinI - - . - „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 101.— n —.—

n >1 n &°/o „ 99.50 n 1C0-—
Ruble rusescl - - • „ 132.— r 183.-
Mărci germane - - ,, 57.— n 57.50
Discontulă 6— 8% pe anii.

Car suin la bursa din Viena.
din 15 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii 4% .................... - 105.25
Menta de hârtiă 5°/0 - .... 10185
Imprumutulă căiloru ferate ungare -

auru .... - o - - 117.—
dto argintii ..... 99,80

Amortisarea datoriei căiloru ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] ■ ■ —

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

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (8-a emisiune) - - 118.—

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

ungurescă - - - - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se>

ghedinului - 130 50
Renta de argintă austriacă .... 92.65
Renta de hârtiă austriacă .... 92.55
Menta de aură austriacă ..... 111 15 
Dosuri din 1860 .............................. 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare . 1030.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 841.25 
Acțiunile băncei de credită austr • 295.25
Galbeni împărătesei- - - .... b.56
Napoleon-d'orl - ...... 9.32’/i
Mărci luO împ. germane • ... 57.72*/ 2
Londra 10 Livres sterliDge 117 45

Serviciulfi de studii si constructiuiii: căi 
ferate șosele și poduri alu ministerului lucră
rilor^ publice din KoniâJlî& face cunoscută, 
că are necesitate de

Ingineri "‘W
eșițî cu diplome seu certificate din unele din 
șcdieie technice: Viena, Berlînu, Parist, 
Bruxelles, Gand, Zurich, etc. și se flă de na
ționalitate Koffiâni său celft puțină se cunoscă 
limba română.

Amatorii de a fi angagiați pe unulu, doi 
seu mas multi ani, simții rugați a trimite ser
viciului în București, Strada Minerva nr. 
16 propunerile cu o copia legală după diplomă 
seu certificate, cu indicațiunea naționalității, 
etății, timpului servită și anume la ce lucrări.

CONCURSĂ
Pentru ocuparea postului de condu- 

cătoră specialistă în ale comeroiului la 
„Reuniunea de consumă din Blașiu“ îm
preunată cu ună salariu anuală de 1000 
fi. v. a. pentru anulă primă și % provă- 
cjute în statutele Reuniunei se escrie prin 
acesta concursă.

Competenții pentru acestă postă au 
de a’șl așterne subscrisului consiliu ad
ministrativă pănă în 1 Septemvre st. n. 
ă. c. petițiunile loru provedute cu urmă- 
torele documente:

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

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

puțină de 2000 fl. v. a. în bani gata, 
hârtii de valore, realități s6u în ga
rante ;

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

Concursele suntă de a se scrie cu 
mâna propriă.

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

Blașiu în 7 Iulie 1891.
Consiliulu administrativii 

aid „Reuniunei de consumu din 
624,3—2 Blașiu“.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei*  
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

‘trexiu.rilor'UL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1891 6

ISiidapesla—l“a-edealB6 IPretlealis—SSudapesta. ®S.-®“esta-AM,a«lii-rSTeiBBș Teiuș-Ai*adii-B.-Pesta  Clogeșa-BBiică.—SeBbîbbb•>
Trenă 

de 
persân.

1

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
accele

rată.

Trenu 
do 

persân.

Trenu 
accele

rată persân

Trenă 
de

Trenu 
de 

person.

Trenă 
accele

rată persân.

Trenă 
de

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare j 

Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă

Teiușă

Crăoiunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă
Elisa batopole 
Sighișora
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Eeldiora

Brașovu

Timișă 
Predeală
BucurescI

I
1

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
12.20

1.41
2.26
8.50

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucurase! 
Predealtt 
Timișă

Brașovfi

Fel di ora 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaiău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică | 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciun elă

\ 
!

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

8.22
8.38
8.43

9.14

948
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mareJ

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

I
I

10.45
11.01

12.17
12.47

P. Ladâny
Szolnok 

g'gjIBudapesta
Viena9.30

Miiresu-Kaidosâ—ISistrita _ • , ,
Murășă-Ludoșă . . .
Țagu-Budatelică . . .
Bistrița..........................

4.—
6.4o
9.59

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

453
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 1-5&I

6 11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szolnok

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
6.34
6.52
7.40
8.—
8.15

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

Aradft
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușii

10.50
8.15

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

10.38
11.04
11.24
11.48
12.22
12.49

8.-
1.50
3.57
6.52
7.02

7.48

8.51
9.10

9.34

10.-
10.18
10.37

11.18
11.40

1--------------------- ~
• Teiușit
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
['.ia 

^ȚqjGurasada 
7.27 Zam° .
8 Q7'Soborșină 
g’ggi Berzava
8 57'C°nopă 
g igilRadna Lipova 
gggPaullȘă 
9.53^y°rok

10 19 G-logovață 
îo.sd 
11.16 
11.44jSzoInok
12.06l(jjU(iapesta
12‘38' Viena

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57'
6.19
6.30;
6.48:

Aradu j

I
2.30 3.37
3.11 4.—
3.30
3.53
4.16 4.41
5.43 5.06
5.59 5.18
6.24
6.79 5.45
7.-
7.28 6.08
8.03 6.34
8.54
9.10 7.11
9.44 7.31
9.58

10.11
10.34
10.46 814
11.18 8.24
4.15 11.27
7.20 125
6.05 7.20

Trd"u ( Copșa mică
persân- Șeica-mare

Loamneș
1.39'Ocna
2.191 Sibiiu
2.361-
3.03,
3.30!
4174 33'Sibiiu
4.55'?Gna
517i Loamneș 

jȘeica-mare
g 53( C°pșa mică

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

SiB»iha—C®j»șa-BB>ică

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5.25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș

Oșorheiu (

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regii.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

SiHîcrîa (Piski) i®etr®șcni ||Pelroșeni-Siineida (Piskl)
Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui

8.29‘|Crivadia
8.53 Banița
9.12 Petroșeni
9.51

10.06
10.231
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47

6.- 10.35 4.22 1
Petroșeni 6.- 10.50

6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 iCrivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 9.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Ilegh.-săs.
Oșorheiu '

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

Simeria (Piski)—Hunedora

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

Hunedora—Simeria (Piski)

Aradă—TiBBiișwB’a || TiiBiisoa-a—Araghi
Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

CmîM’ișă—Twi’<la Turela—GHiirisii

8.40
1 40-7?20] 6.05'

Bistrița—Mureșîi-Ijutloșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicu . 
MurSșă-Ludoșă .

1.16
4.15
7.21

ÎKotii : Numerii încuadrațl cu. linii grose însemneză orele de nopte.

Ghirișii
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.5ol 9.30 2.30 8.50,
8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișii 5.10| 9.50 2.50 9.10 Bi-asov— KcB-iiescă9

Si^liifeora—Odorheiu || Odorlieiu—Sigluâșora

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

Careii-inai’i—Zel&u || Zelău—(Careii-naari

6.10

Careii-marI . .
Zelău. . . .

5.5o| Zelău . . . .
11.— j Careii-marI . .

Tipografia A. MUKEȘIANU, Brawvu
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Brașov
3.15 Z ernes ci

4.46 2.32 7.22
5.11 3.- 7.50
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JfiernescB—BSraisov $

Zfirnesci1.56
648 B1’a§ov
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