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Kcu atcnamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie flSOfl. stila vechili 

s’a deschisă nou abonamentu, la care în- 
vltămă pe toți amicii și sprijinitorii foiel nostre.

Prețului abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pe ș6se luni 6 fl., pe unii ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

Pentru România șl străinătate: pe anti 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

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

Domnii, cari se vorii abona din nou 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă. 
________ Administrațlnnea „Sazetei TransilTanlei11.

Respunsulu studențiloru maghiari.
Brașovu, 8 Iulie v.

In cele din urmă, după sgo- 
motulu celu mare, ce l’a făcutu 
tinerimea privelegiată „patriotică1’ 
din Pesta și din Clușiu, a eșitfi la, 
lumină respunsulu ei la memo- 
riulu studențiloră universitari ro
mâni.

Foile unguresc! sosite astăcțl 
ne împertășescd în liniamente ge
nerale cuprinsulu acestui respunsu 
aliî studenților!! universitari și aca
demici maghiari.

Se înțelege, că avendă înaintea 
nostră numai unu felu de anunțu 
fugitivii bibliografică, nu putemu 
deocamdată, decâtu se arătămu 
impresiunea ce ne-a făcut’o prima 
cetire a acestui anunță.

Respunsulu despre care e vorba 
este întitulată: „Românii maghiari 
și națiunea maghiară11. („A magyar 
românok es a magyar nemzet44. *)

Ajunge acestu titlu pentru ca 
se caracterizeze pe deplină ideile 
și spiritulă, de care se conduce ti
nerimea universitară maghiară.

Bate la ochi înainte de t6te, 
că în acestă titlu suntă puși față 
în lață „Românii maghiari14 cu 
„națiunea maghiară.44

Fiindă vorba în răspunsă totu 
numai de aceea, decă plângerile 
Româniloră, adecă a unui poporă 
nemaghiară în contra Maghiari- 
loru, adecă a națiunei genetice 
maghiare, care e la putere, suntă 
întemeiate seu nu, este o conse
cință logică cumcă în titlu sub 
„națiunea maghiară44 trebue să 
fiă înțelesă națiunea genetică ma- 
ghiără, mai alesă că este pusă 
față cu Românii, cari se țină de 
altă neamă, ceea ce recunoscă 
și studenții maghiari.

Cum vine der, că cu tote a- 
ceste ală doilea cuvântă din titlu 
deja declară pe Români de Ma
ghiari, cjicendă „ Românii ma
ghiari?44

Cum vine, că Românii priviți 
ca Maghiari, totuși suntă puși fa
ță în față cu națiunea maghiară 
și că nu suntă considerați ca fă- 
cendu parte din acesta națiune, 
decă suntă Maghiari?

Coutracjicerea este vedită și va 
încurca și va intriga forte multă 
pe aceia dintre cetitorii nepreo
cupați, cari nu cunoscu mai dea- 
prbpe raporturile interibre încâl
cite dela noi.

Cu totulu altceva ar fi fostă

superiors, la Memoriulu tinerimei universitare 
din România. Edatu de tinerimea dela univer
sitatea r. maghiară din Budapesta; dela aca
demia de bele arte „Iosefină11 din Budapesta; 
dela universitatea r. maghiară din Clușiu; 
dela academiile de drepturi din Pojonh, Ca- 
șovia, Oradea mare, GySr, Eperjes, Dobriținu, 
Kecskemet și S'getulu-Marm'ației; dela liceele 
de drepturi din Cincl-bisericl și Agria; dela 
Academia din Sârospatak; dela Academia agro
nomică din Oedenburg și dela Academia mon- 
tanistică și de silvicultură din ȘemnițA11. 

decă s’ar fi cjisu. în textulu ori
ginală maghiară, care este și va 
remâne celă mai autorisată : Ro
mânii din regatulu Ungariei și na
țiunea maghiară. Atunci era în- 
cunjurată marea contracficere și 
fiă-care scia din titlu, că e vorba 
de naționalitatea română din a- 
cestă stată și de elementulă ma
ghiară dela putere.

Căci nu trebue să uitămă, că 
cuventulă „magyar11 în limba ma
ghiară ca și în celelalte limbi are 
două înțelesuri: unulă geografică 
politică, er celălaltă genetică, cum 
este la Germani „ungarisch44 și 
„magyarisch44, la Frances! „hon- 
grois44 și „magyar44 și cum deose- 
bimă și noi Românii poporațiunea 
„ungară44, adecă a Ungariei fără 
deosebire, de naționalitatea gene
tică „maghiară.44

Maghiarii dau cuvântului „ma
gyar44 și înțelesulă politică și în- 
țelesulă genetică, de unde vine că 
la ei „Românii din regatulă Un
gariei însemneză totă atâta câtă 
„Români maghiar!44. La acesta se 
mai adauge și faptulă, că în urma 
stăriloru de astăcf! anormale create 
dela dualismă încăce cu tătă legea 
de naționalitate dela 1868, la care 
se provocă cu emiasă și studenții 
maghiari, nu mai este recunoscută 
de faptă naționalitatea română.

P6te de aceea studenții ma
ghiar! vorbescă de ,,Români-ma- 
ghiari14, căci la din contră n’ar 
pute susține de pildă, că în Un
garia și Ardeală nu esistă șcăle 
românesc!, germane, sârbesc! etc. 
ci numai șcăle de stată, confesio
nale ș. a.

Memoriulă studențiloră univer
sitari români se plânge, că Ma
ghiarii dela putere suntă dușmanii 
limbei și ai culturei unguresc!, er 
guvernulă maghiară cu sistemulă 
seu asupritoră tinde ai maghiarisa. 
Și ce răspundă la acesta tinerii 
„patrioți14 privilegiați dela univer

sitățile, academiile și liceele mai 
înalte maghiare?

Răspundă că Românii suntă 
Maghiar! și după legile loră tre
bue să fiă Maghiari și să învețe 
în KișdedovurI elementele grama
ticei maghiare !

„Românii maghiar!44 ori „Ți
ganii maghiar!44 suntă puș! în fonda 
totă pe aceeași treptă; dela unii 
ca și dela alții nu se cere nici 
mai multu nici mai puțină decâtă 
ca să 4i°â se cânte totă numai 
pe corda ciardașului ungurescă.

Și totuși tinerimea maghiară 
încheiă răspunsulă ei cu frasa sfo- 
răitâre maghiaro-ungurescă, că 
niciodată două națiuni n’au fostă 
mai multă avisate la amicițiă și 
alianță strânsă decâtă. aceste două, 
(adecă Românii și Maghiarii).

Va să 4icâ, în fine, ca se fia 
pace iesă la ivelă cele două națiuni.

Unde rămână atunci „Româ
nii maghiari44 cei atâtă de amărîți, 
necăjiți și hărțuiți? In care din 
cele două națiuni, cari suntă chie- 
mate a’ș! da mână, aici la Carpați 
și Dunăre, întră ei ? Or! doră suntă 
ei condamnați ca și Țiganii cor- 
turari, numai la o sărte misera- 
bilă de noma4i, fără să aibă pa- 
triă și drepturi?

Și totuși raportorii unguri ob
servă cu orecare mândriă morală, 
că cele șese-4ec! și patru de pa
gine ale răspunsului studențiloră 
maghiari se termină cu cuventulă 
„dreptatea^ (az Igazsâg).

Risum teneatis!

Cum îșî face reclamă „Românulu 
maghiară44 din Clușiu!

Graz, 17 Iulie st. n. 
(Coresp. part, a „Gaz. Trans11.

Domnule Redaotoră! Relativii la soi
rea publicată în Nr. 147 ală,,Gazetei",unde 
„Kolozvâr11 afirmă, că protesoriiuniversitarl 
din Graz ar fi atâtă de încântați de 
„vălaszirat“ulă lui Moldovân, Vă rogă

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

(12)

Inimi de aurii.
Romană, de I. JEdhor. Tradusu de Julia.

Ruth ajungendă la fântâna Nimfe- 
loră, se ră(fimă amețită de zidulă aceleia 
și privia nemișcată la apa limpede. Ca- 
pulă îi ardea de ferbințelă ; o durere ne- 
esplicabilă trecea prin inima ei și în aoe- 
lașl timpă simția o lină bucuriă. Visulă 
era sfîrșită și ea a văcjută înfiorătârea 
deșteptare. In fiă care (fi a trebuită să 
vedă ea răcirea lui Helda! — Der în 
fine, ea încă era liberă.

— „Trebue să mă ducă să nu-lă 
întelnescă mai multă,“ murmura ea cu 
mânile înoleștate. In clipa aceea însă cu 
ună țipetă se trase îndărătă. Aldenhofen 
stătea lângă ea, cu oohl străluoitorl și 
ou buze suricjende.

— „Nu te lasă să mergl“, dise elă, 
apucându-i mâna cu blândeță. „Eu ți-am 
urmată Ruth, pentru-că am sciută, că în 
acestă looă vei căuta liniște și pace. Și 
ou totă dreptulă poți pretinde, de-a fi 
singură în 6ra acesta, însă te rogă, nu 
pretinde acesta, căci eu nu potă să te 

ascultă. Și nu mă opri de a vorbi, căci 
nu a-șl pute tăcă, de-a-șl fi pedepsită 
chiar cu morte11.

— „Acuma nu, pentru Dumnedeu 
nu! Eu nu t.b potă asculta!11 esclamâ 
Ruth temendu-se, că s’ar pute trada.

— „Privesce mă ună momenta, te 
rogă“.

— „AibI milă de mine și lasă-mă 
să mergău, (fise ea abia înțelegibilă.

— „Atunci și eu te rogă, să aibl 
compătimire față de mine!11 replica elă.

— „Compătimire?11 Ișl ridica oapulă 
privindă scrutătoră. „D-ta nu ai lipsă de 
compătimire!“

— „P6te totă vrei să mă asculți!11 
Ruth făcu semnă afirmativă din

capă.
— „E o istoriă vechiă și uitată, 

oeea ce vreu a-țl povesti, însă te togă 
fii indulgentă și ascultă-o ou paciință 
pănă la sfîrșită.11 Aldenhofen apucă mâna 
ei și se rădimară ambii de grilajulă fân
tânei. „Nu privi în altă parte11, se rugă 
elă. „Eu vreu, ca inocenții d-tale ochi 
să se odihnesoă pe sălbatica tăetură a 
juneței mele, ca prin asta pentru tot- 

dăuna să fiă pocăită11, cfi.se elă și apoi 
începu astfelă:

„Eram de două-cjecl și patru de ani, 
când cu ocasiunea unei festivități văcjui 
o fată, a căreia frumseță ml-a răpită 
inima. Puține (file în urmă deveni mi- 
resa mea. Eu o iubiam ou ardore și mă 
înoredeam în simțămintele ei. Ună ană 
întregă tăinui ea secretulă inimeloră 
nostre înaintea lumei și mă sciu îndu
pleca și pe mine, de am tăcută, oăol ea 
esercia o putere mare asupră-ml. Părin- 
țiloră mei, firesce, li-am făoută cunosoută 
acesta. Mama ei între aceste murise, 
fără ca ea să-i descopere ună singură 
cuventă măcarti. Anulă de doliu ne făcu 
imposibilă publicitatea fidanțărei nostre. 
In deoursulă acestui timpă stăruiam se- 
riosă la ună pașă, care la aparință părea, 
că și dănsa îlă aprobă. Intr’o di (fiarele 
publicară anunțulă logodnei miresei 
mele cu ună bărbată avută de o posițiă 
înaltă și de ună nume strălucită. Nu 
vreu să mă înoercă să descriu impresia 
oe-ml făcu acea soire, după care mă a- 
apucase ună felă de nebuniă. Timpurile 
acele au trecută! Insă inima nu ml-am 
putut’o liniști; ea nu voia să renunțe la 

amintiri, nu voia să uite vorbele înșelă- 
core, ce i-le-a șoptită gura unei femei 
frumose. Și necapabilă de ori oe lucru, 
ce mi-lă impunea chiămarea mea de ju
ristă, am căutată singurătatea pădurei 
cu tainica-i liniște, ou nepătrunsulă ei 
farmeoă, cu fremătulă ei lină, și ea făcu 
minuni! Ea făcu din mine oeea ce sunt 
acum! Eemeia, care odată îmi fusese 
totulă, am uitat’o de multă — fântâna 
Nimfeloră i-a înghițită chipulă.“

Aldenhofen vorbise repede, ca și 
când s’ar fi temută, că nu va ajunge 
destulă de iute la acestă punctă. Ochii 
lui priveau țintiți la aoea față albă, oare 
întârsă spre elă ’i lumina în amurgulă 
sărei. Ună zimbetă ușoră ’i treou preste 
buze, apoi mișcată continuă:

„Treouse timpă lungă. Eu nu am 
încunjurată lumea, însă nici nu o cer- 
oetamă. Aveamă compensațiune și nu’ml 
trebuia nimică, decâtă pădurea mea. O 
floricică oastă îmi străluoî în pădure, 
așa de fragedă și neatinsă, înoâtă cu
prinsă de delicii m’am oprită desfătân- 
du-mă ună momentă. Numai ună mo
menta, căci tocmai când după multă 
esaminare mă oonvinsei despre verita- 
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să oonstatațl, că simpatia față de pro- 
gresulă culturalii ală Româniloră, și în 
genere față de Români e în Graz fârte 
viuă. Intre profesorii universitari se află 
oelii mai renumită romaniștii de adl d. 
Hugo Sclvuchardt, membru ală Academiei 
române și amică bună ală d-lui Hașdeu, 
pe care, ca pe ună omă de inimă no
bilă, niol ohiar împrejurarea, că dânsulă 
ca filologă se ocupă și cu limba ma
ghiară și întreține relații și ou Aoade- 
mia din Budapesta, ală cărei membru 
elă asemenea este, — nu l’au înstrăinată 
de cătră Români.

Ce se ține de d-lă Profesoră Vargha, 
eu credă călucrulă va fi stândă așa: D-lă 
Moldovân șl-a trimisă anulă trecută fiiulă 
la Graz să studieze drepturile. Dâcă sunt 
bine informată, s’a adresată în privința 
cuartirului cătră d-lă Vargha, ca cătră 
ună colegă ală său. De aiol dâteză cu- 
noscința. Acuma se pote, că d-lă Vargha 
primindă ,,răspunsulă“ d-lui Moldovân, 
i-a sorisă, de bună voiă seu rugată, câ
teva complimente. Una la mână. Der 
doi profesori încă suntă mai mulțl pro
fesori și ală doilea profesoră presupună, 
că e Biedermann, căruia fiiulă d-lui Mol
do văn îi fu anulă trecută de ajutoră 
întru interpretarea opului lui Mârkfi 
„Bihari român irok11.

Ce se ține de d-lă Vargha, eu îlă 
ounosoă în personă și nu mi-ar păre rău 
de ostenela de a-i face ună „interwiew" 
în privința asta, der momentană nu-mi 
permite timpulă, er de altă parte niol 
nu sciu âre afla-’lă voiu acasă, fiindcă 
d-sa faoe în totă vera călătorii mai mari 
prin Francia, Spania etc. D-lă Vargha 
e ună omă de o cultură fârte înaltă, se 
ocupă cu pictura și încâtă sciu eu, nu 
se amestecă în politica militantă și credă, 
că pentru d-lui voră fi relațiunile nâstre 
politice mai multă de ună interesă aca
demică. Trebue să amintescă încă des
pre D-lui, că ca italiană, ce e — e pre
ședinte la clubulă studențiloră italieni.

Prin urmare eu credă, că tămbălăulă 
făcută în făia clușiană se reduoe la ceea, 
ce pe nemțesce se dice ^Pflam11 — și 
eu din parte-mi mi-ar plăoe săvădă decă 
aceașl fâiă ar pute aduce odată compli
mentele unui Schuchardt făcute lui Mol- 
dovăn pentru lucrările sale filologice.

Mi-am luată ostenăla a Vă comu
nica lucrurile acestea în tonă obiectivă, 
care doreseă să se împământănescă în tote 
afacerile nostre.

Primiți D-le Redaotoră eto.
Chioreanulu;

*
Graz, 18 Iulie a. o.

Domnule Redaotoră! In nexă cu 
scrisorea mea de erl, relative la „răspun- 
sulă“ d-lui Moldovân, am onăre a Vă 
mai comunica următârele :

Astâcjl am oeroetată pe d-lă profe

sore Vargha, carele m’a autorisată a pu
blica următârele : D-lă profesoră a primit 
broșura d-lui Moldovân și a împlinită 
ună actă de curtuositate scriindu-i 
pe o cartă de visită d-lui Molduvân ur- 
mătorea mulțămită: „Prof. Vargha dankt 
Yerbindlichst fîir die liebenswurdige Zu- 
sendung der interessanten Streits chrift*.  
M’a rugată încă să declară, că d-lui stă 
departe de politica militantă — și simte 
egală simpatiă atâtă față de Români 
câtă și față de Unguri, ca față de ori 
ce națiune nisuităre (aufstrebende Na
tion). M’a rugată mai departe a Vă co- 
munioa, că terfelirea numelui d-sale prin 
jurnale e forte neplăcută.

Primiți D-le Redaotoră etc.
Chioreanulu.

SOIRILE QILEI.
— 8 (20?Iulie.)

Modificarea legei pentru pensionarea 
învățătorilor^. pilele acestea ministrulă 
ungurescă de oulte și instrucțiune pu
blică așternu pe biroulă camerei ună 
proiectă pentrum odificarea articulului de 
lege XXXII din 1875, privitoră la pen
sionarea învățătoriloră și institutoriloră 
dela șcâlele poporale și dela asilele de 
copii publice, precum și la ajutorarea vă
duvelor ă și orfaniloră acelora. In ințele- 
sulă modificărei propuse, dreptulă de 
pensiune îlă voră ave în viitoră și în
vățătorii și învățătorele dela școlele de 
praxă de pe lângă preparandii, dela in- 
stituțiunile umanitare, dela șcâlele înfe- 
riâre de comerciu și industria, precum 
și dela tâte șcâlele, cari faoă parte din 
instituțiunile poporale de învățămentă. 
Ca basă a pensionărei se voră socoti 
anii de serviciu. După 10 ani de serviciu 
pensiunea va fi de 40% din salară, âr 
după 10 ani de serviciu, pensiune 
se va urca în fiă-care ană cu câte 
2% așa, că după 40 de ani de serviciu 
pensiunea va fi egală cu salarulă. La o 
pensiă mai mare decâtă salarulă, nu 
potă conta nici cei ce voră ave peste 
40 de ani de serviciu; acei învățători 
însă, ală oăroră salară e mai mică de 
300 fl. voră fi pensionați după norma, 
după care se pensionâză cei cu salară 
de 300 fl. Văduvele voră primi la 6 luni 
după mârtea bărbațiloră loră o pensiă 
de 5O°/o din salarulă bărbatului răposată, 
de cumva acelă salară n’a trecută peste 
600 fl, Decă însă salarulă bărbatului ră
posată a fostă mai mare de 600 fl., după 
suma, ce trece peste 600 fl., văduvele 
voră primi ună adausă numai de 20%.

** *
Esamenulă cu elevele din internatulă 

privată de fetițe ală d nei Maria Belu 
din locă s’a ținută erl. Atâtă esamenulă 
teoretică, ce s’a ținută înainte de prânejă, 
câtă și mai alesă esamenulă practică din 

lucrulă de mână și menagiu, ce a urmată 
după prânejă, au suocesă fârte bine. 
Croitulă, țesutulă și menagiulă au fostă 
obiectele principali, în o.irl s’au distinsă 
elevele din acestă internată. La vederea 
publicului erau espuse țăsăturl și diferite 
lucrări de mână frumâse, esecutate de 
eleve. Sera a urmată o masă, la care 
s’a servită bucate gătite de eleve. La e- 
samenă a fostă invitată și a luată parte 
și d-lă inspectoră de școle reg. ung. 
Fr. Koos, er din partea bisericei înainte 
de prândă a fostă d-lă parochă Gr. Per
imării, er după prând d-lă paroch și protop. 
on. B. Baiulescu, ambii au felicitat pentru re- 
sultatul dobândită pe d-na Maria Belu care 
conduce și susține aoestă internată nu
mai din zelulă și cu puterile proprii.

* * *
încă ună Românii condamnată pentru 

„agitațiune." Din Aradă se telegrafieză, 
că tribunalulă de acolo a condamnată 
pe învățătorulă română Iuliu Grrofșo- 
reană din Galșa la unu ană închisâre de 
stată, sub cuvântă, că cu ocasiunea 
alegeriloră oomunale din 1890 s’ar fi 
adresată cătră poporă cu cuvintele: 
„Frațiloră, poporă română 1 Țineți la 
„olaltă și nu vă dațl pe partea câniloră 
„și păgâniloră de Unguri și de Nemți! 
„Nu vă vindețl sângele vostru câniloră, 
„cari suntă Maghiarii!" Foile ungurescl, 
cărora li-se telegrafieză acâstă scire, ob
servă totă-odată, că învățătorulă con
damnată „este unulă dintre cei mai fa- 
natiol agitatori în întregă comitatulă 
Aradului." — N’amă primită încă nici o 
informațiune cu privire la acestă casă, 
ce de multă ar fi trebuită să ni-se facă 
ounoscută. Din modulă, cum se pro
nunța însă foile ungurescl, este dară, 
că și aiol e vorba de o victimă a furiei 
șoviniștiloră unguri.

* * *
Regina României in Budapesta. Alal

tăieri, în 18 Iulie o., Regina României 
sosi cu suita sa la orele 7 și J/2 în Bu
dapesta. Regina călătoresce în celă mai 
strictă incognito, însoțită fiindă de d-șdra 
Elena Văcărescu, ală cărei nume în timpul 
din urmă a fostă așa de desă amintită. 
Regina dimpreună cu suita sa descinse 
la „Hotelulă Regina de Anglia," unde 
petrecu până sera la 8 âre, când îșl 
continuă călătoria directă la Veneția. La 
plecare, regina a fostă salutată de Con- 
sululă română, Dlă Ghica, de vicecon- 
sululă Cantaouzino cu soția sa, de Că- 
pitanulă orășenescă substitută Pekary 
și de directorulă generală, Cavalerulă de 
Brahm ș. a.

* * *
Statistica emigrărilor!! la America în 

anulă 1890 o presentă consululă gene
rală englesă din New-York în modulă 
următoră : Din Germania au emigrată 
în decursulă anului trecută 68,058; din 

Anglia 62,829 ; din Italia 58,248; din 
Rusia 49,119; din Austro-Ungaria 53,445 
(și anume din Austria 30,442, âr din Un
garia 23,003); din Svedia și Norvegia 
33,860. Mai bine ca a treia parte din
tre emigranțl suntă din Germania, Aus
tria și Ungaria.

* * *
Producțiune literară. Tinerimea ro

mână de pe Valea Almașului și jură in
vită la producțiunea literară împreunată 
cu jocă, ce se va arangia Dumineoă în 
14/26 Iulie în Hida. Venitulă curată 
se va destina pentru procurarea de oărțl 
și rechisite eleviloră săraci dela școlele 
poporale române din aoelă ținută. Ince- 
putulăla4âre p. m.— Pavelă Roșea, pre
ședinte. G. Mureșană, secretară. I. Pop, 
cassară. I. Andreiu jun. controloră. In
trarea : de persână 1 fl., de membru în 
familiă 80 or. Ofertele și suprasolvirile 
se voră chita publice. De provisiune, pe 
lângă prețuri moderate, se va îngriji.

Programa: 1. „Cuvântă ocasională" 
rostită de Ioviană Murășiană, stud. teol. 
abs. 2. „De-așI fi iubit’o...,", cântare ese- 
cutată de d-șâra Maria Nosa și Ioană I. 
Georgia, ștud. teol. 3. Fragment din 
„Dan căpitană de plaiu", de V. Alec- 
sandri, declamată de I. P. Georgia înv. 
4. „Paraponisitul", monologă deV. Alec- 
sandri, predată de Ioană I. Georgia, stud, 
teol. 5. Cucuie cu penă sură...", doinăpopo- 
rală, cântată cu acompaniamentă de Ioană 
Druhora, stud. teol. 6. „ Câștigulă mo
rală", poesie de I. Vulcană, declamată 
de d-șora Veronica Olariu. 7. „Vespa
sian și Papinian", dialog de I. Negruzzi, 
predată de Ioviană Murășană și Ioană 
Druhora, stud. teol. 8. „Iân la teatru", 
anecdotă de Th. D. Speranță, declamată 
de Iovian Andreiu, stud. teol. abs. 9. 
„Răsai lună...", coră de G. Musicescu.

* * *
Călduri mari in Spania. Soiri din 

Spania ne spună, că acolo e mare căl
dură. In Madrid termometrulă s’a urcată 
la 100 grade Fahrenheit, în Valencia și 
Alioante pănă la 104, în Sevila în multe 
locuri s’a topită trotoarulă de asfaltă. 
In provincia Cindad Real, s’a crepută 
pământulă, multe isvâre au secată.

* * *
Musica orășănescă va da ună con

certă Marți în 21 Iulie în hotelulă ,,Eu- 
ropa“. Programa e următâre : 1. „Dor- 
mus“ marșă de Scharoch. 2. Ouvertură 
la opera ,,Vilhelm Tell" de Rossini. 3. 
,,Gross-Wien" valsă de Ioan Strauss. 4. 
„Historische Mărsche." Chronologisches 
Potpourri de Emil Kaiser. 5. „Fort- 
schritt", polca franchise de A. Brand- 
ner. 6. „Loin du bal" intermezzo de Gil- 
let. — „Rhapsodie" de Liszt, — „Douce 
Souvenance“ Valsă de Waldteufel 9. a) 
Volksliedchen, b) Mărchen, de Komzâk. 
10. „Wiener Volksmusik. Mare potpuriu

bilitatea acestei floricele, veni altulă și 
cu o mână îndrăsnâță rupse mărgărita- 
rulă de aură dinaintea mea, punându’lă 
la pieptulă său. Der pe câtă m’am în
târziată eu, pe atâtă s’a grăbită cela- 
laltă, și astfelă elă curândă fudisgustată 
de curata floricică. Elă preferi parfu- 
mulă îmbătătoră ală rosei și nu prețuia 
particulara frumseță a tesaurului său... 
Noi, nebunii, ne uitămă tot-deuna la 
esterioră și puțină la valârea internă! 
Eu însă am alergată după flârea aruncată! 
Sunt ună pețitoră grabnică — nu-i așa? 
Deră nu vreu să mai întârejiu și a doua 
oră; palpitările inimei îmi spună, ce-am 
suferită. Și acum sunt aici, flore albă. 
A-țl descrie iubirea mea nu sunt în 
stare. Insă melancolia visuriloră sufle
tului meu te doria pe tine, doria cre- 
dinciâsa ta inimă de aurău....

— „Nu potă altcum!... Eu sunt a ta 
pănă la morte!" se audi într’ună târZiu 
ună murmură lină de pe buZele Ruthei.

N’au urmată nici îmbrățișăturl și 
nici șopte de iubire, ci Aldenhofen îșl 
ridică pălăria de pe capă împreunându-șl 
mânile spre a se ruga.

— „Ce faci?" întrebă Ruth, privind 

îngrigiată spre seriosulă bărbată.
— „Mulțămescă lui DumneZeu pen

tru fericirea, ce mi-a dat’o", replică elă 
sărbătoresce. „Și acum primesce și tu o 
mulțumire, scumpa mea Ruth!" Elă o 
strînse la peptuLâ lui și-i sărută fruntea.

— „Tu ești!“ șopti Ruth. „Eu te-am 
recunoscută din cuvintele din urmă. Spre 
tine a arătată tatălă meu atunci. Ah, vi- 
sulă meu acum s’a prefăcută realitate."

— „Nici pe mine nu m’a’nșelată 
câmpulă Herta", Zise Aldenhofen cugetă- 
toră. „O neesplicabilă și tainică presim
țire îmi Zice») că eu aici îmi voiu afla 
fericirea."

** *
„Sub nici o condițiune nu te lasă 

sub acoperemântă străină," Zis® Alden
hofen, când o petreoea prin orașă cătră 
casă. „Tu vei rămâne și mai departe 
sub auspițiile d-nei Blum. Pănă la sosi- 
sirea surorei tale Ana, eu voi locui într’o 
odaiă la forestierulă Dolling. Iți con
vine așa?“

Duruitulă unei trăsuri, ce venea 
repede de cătră orașă, înghiți răspunsulă 
Ruthei.

— „Decă nu mă înșelă, a fostă me- 

diculă“, Zise elă, uitându-se fără voiă 
după trăsură. „Căruța abia atingea pă
mântulă; sbura formală."

— „Ea merge pe drumă cătră pă
dure," Zis® Hath înspăimântată. „Să 
mergă âre la Dolling?"

— „Nu te spăria, dragă; la ce ase
menea idei! Drumulă acela conduce și 
la P., pote acolo este vr’ună bolnavă," 
o liniști Aldenhofen.

— „Eu am promisă Anei Dolling, 
că vomă mai vorbi", Zis® ®a neliniștită." 
O frică neesplicabilă o cuprinse.

— „AstăZi ® prea târZiu, mâne în
să te conducă și atunci le vomă esplica 
causa întârZierei tale. Și decă se va în
voi sora ta, atunci pe ună timpă scurtă 
te voiu conduce la părinții mei, cari te 
voră primi cu o nespusă bucuriă. Ruth, 
te învoesol tu la asta?"

— „Cum vrei tu, scumpulă meu Lo
thar ! “

Aldenhofen se opri în piață: pep- 
tulă lui se ridica cu vehemență; elă pă
rea cufundată într’o mare de fericire.

— „Pe mine m’a cuprinsă o neli
niște grozavă. înaintea palatului fores
tierului se vădă strălucindă nisce lu- | 

mini," dise Ruth deșteptândă pe adân- 
citulă bărbată.

înaintea palatului se mișcau nisce 
persâne. „Fridel!" strigă Aldenhofen. 
„Domnulă inspectoră!" răsunară mai 
multe voci. — „Pentru DumneZeu, d-le 
inspectoră, ce nenorocire înfiorătore!" 
esclamâ în acelă momentă d-na Blum.

r- „Ce s’a întâmplată? Te rogă, es- 
plică-te", Z's® Aldenhofen liniștită, arun- 
cândă o privire îngrijată asupra Ruthei, 
care se înspăimântase.

— „Fost’ai în pădure?"
— „Am fostă înainte de-a însera."
— „Ună servitoră a venită după 

d-ta și după medioă. Eva și miculă 
conte fură otrăviți de o mână răută- 
ciâsă."

— „Otrăviți? — Imposibilă!" Al
denhofen privi în jură ; Ruth, încreme
nită de spaimă, începu a striga; elă o 
cuprinse în brațe și o duse în susă la 
d-na Blum, apoi demandâ să i-se înșe- 
leze calulă.

— „Du-mă și pe mine", se rugă Ruth 
cu voce tremurătâre. „O, scumpa mea 
Eva! eu trebue să o mai vădă odată."

Aldenhofen o liniști cu frăgeZime 
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de Komzâk. 11 „Valurile Dunărei" valsa 
româneseă de Ivanovicl. 12. „Vohin?“ 
poloa franoaise de Krâl. Inoeputulă la 
8% 6re sera.

Cestiunea Evreiloru în România.
Scimă că în timpulă celă mai 

din urmă s’a adusă în discusiune 
în camera română grava și impor
tanta cestiune a Evreiloră. Prilegiu 
la acestă discusiune a datu o in
terpelația și o moțiune propusă de 
deputatulîi din Moldova N. Ceaur 
Aslan. Camera a luată în conside- 
rațiă, precum amti arătată deja, 
moțiunea propusă și a decișii a se 
alege o comisiune pentru studiarea 
mesuriloru ce trebue se le ia gu- 
vernulă față cu lățirea Evreiloră 
în țeră. Cestiunea acesta se dis
cută și se va mai discuta multă 
încă de aci încolo în România, de 
aceeâ credemu a fi de interesă ca 
și cetitorii noștri se cundscă cu- 
prinsulu interpelărei d-lui Ceaurîi 
Aslană, în urma căreia s’a încinsă 
discusiunea:

D-lă N. Ceaur Asian în introducerea 
discursului său dioe, că cestiunea evre
iască este de ună interesă vitală pentru 
România. Abordândă cestiunea acesta, 
d ie că nu se află sub îndemnulă vre
unui sentimentă de răsbunare, seu a u- 
noră prejudiții.

„Din oapulă locului declară, dice 
vorbitorulă, că recunoscă că mulțl din 
Evrei merită considerațiunl; că suntă 
mulțl dintre ei, cari de altmintralea ar 
fi ună elementă trebuitoră, folositoră în 
ori și ce societate; der încâtă se atinge 
de massa cea mare, de acea massă negră 
israelită a Europei, pe acesta o consi
deră ca una din oele mai periculose plăgi 
ale naționalitățiloră".

Țări constituționale mai puternice, 
continuă oratorulă, și au simțită de o 
datoriă ca să se opună în contra Evrei- 
loră. In Germania pănă acuma câtva 
timpă esista ună mare curentă antisemită, 
însuși împăratulă actuală și mai mulțl 
demnitari erau în capulă acestui curentă. 
Totă asemenea și marele imperiu ru- 
sescă consideră presența celoră 5 mi- 
lione de Evrei ca ună pericolă în contra 
desvoltării economice și naționale a po- 
porațiunei sale. Decă statele mari voră 
să înlăture acestă pericolă, apoi cu atâtă 
mai vertosă România, care e o țeră 
mică, e datâre să ia măsuri stricte în 
contra Evreiloră. Poporulă evreescă e 
ună elementă periculosă în mijloculă na- 
ționalitățiloră în care trăescă, fiind-că 
sub adăpostulă religiunei, Evreulă for- 
meză în realitate o asooiatiune politică, 
economică și comercială în o comună și 
tainioă înțelegere în tote țările unde se 
află în scopă de a ajunge la înghenun- 
chiarea tuturoră naționalitățiloră în mij- 

„Tu rămânl aci; astfelă de lucruri nu 
suntă pentru tine ; cugetă, că tu trebue 
să trăesol pentru mine."

— „Nu, te rogă, du-mă și pe mine", 
se rugă Ruth cu lacrimi.

Ougetă-te Ruth, ce însemnătate va 
mai ave vieța pentru mine, decă tu te 
jertfescl fără cruțare!“ șopti Aldenhofen.

Ună momentă li se întâlniră ochii, 
apoi Ruth îșl pleca capulă. „Eu ră
mână", cjise densa supunându-se.

— „Dumnedeu să - ți răsplătescă 
jertfa! Sciu, ce te-a costată."

Cu fața uimită se uită bătrâna damă 
la Aldenhofen și la Ruth, fără ca să înț> 
legă ceva. Inspectorulă privia zîmbindă 
spre uimita damă și luându-i mâna o 
duse cu respectă la buzele sale, apoi îi 
istorisi repede, că după ce Helda șl-a 
retrasă cuvântulă, Ruth s’a învoită, ca 
să fiă soția lui.

— „O, Dumnecjeulă meu! Acâstă
buouriă, acâstă surprindere pentru noi și 

. părinții d-tale........esolamâ d-na Blum.
— „Mângăe pe Ruth", îi șopti elă

..în urechiă, scuturându-i mâna.........
(Va urma.) 

looulă cărora întâmplarea l’a aruncată. 
Furtulu, bancruta, înșelăciunea, trădarea, 
speyurulu acestea suntă pentru elă jus
tificabile îndată ce ele se referă la altă 
ființă, oare nu e din nemulă loră. Tote 
mijlocele suntă bune pentru ei. Pressa 
chiar în mânile loră e numai ună instru
mentă puternică pentru a duce în erdre 
opiniunea publică asupra causeloră ade
vărate ale suferințeloră poporațiunei, ale 
căroră autori suntă totă ei. Der și chiar 
guvernele de multe ori cadă pradă is- 
cusiteloră loră operațiuni financiare. 
Acolo unde Evreulă a găsită ceva, acelă 
ceva s’a prefăcută în ruină — uitați-vă 
la Galiția și heloții ce o populeză astăcjl 
— er unde Evreulă a găsită ruina în 
urma lui a rămasă — pustiu!

După acestă introducere vorbitorulă 
continuă din cuvântă în cuvântă astfelă:

Tacit cficea de Evrei:
„Moravurile Evreiloră suntă lipsite 

„de moralitate; ele suntă murdare, ei 
„suntă poporulă celă mai decăzută (de- 
„terrima gens)“.

Decă acum 2000 de ani Tacit a pu
tută dice acestea despre o rassă întregă, 
de sigură că la aucjulă lui venise așa 
felă de fapte încâtă să-i fiă permisă a’șl 
esprima astfelă impresiunea sa; prin ur
mare, nu noi facemă acusațiunl numai 
de circumstanțe și pentru trebuința cau- 
sei, ci suntă tradițiunl seculare, care nu 
potă să piară ori oâtă de susă ne-amă 
urca în negrele timpuri pentru a ne da 
seamă de uriciosele deprinderi ale acestei 
rasse.

Iată ce ne dice Ferdinand Hess;
„De anulă nou ună Evreu întrebă 

„pe altulă, decă nu a înșelată ună creș- 
„tină ; decă nu a furată pe vre-unulă, 
„decă nu cum-va 'l-a înșelată ou vre- 
„ună veoselă. Decă celălată răspunde 
„că da, atunci e bine, căci a făoută lui 
„Dumnezeu ună Eorban, adecă ună sa
crificiu !“

Kant, Domnii mei, iată ce dice Hant 
marele filosofă despre Evrei:

„Evreii suntă o națiune de înșe
lători 1“

Iată și opiniunea lui Luther:
„Evreulă nu este ună Cetățeană, ci 

„ună sugrumătoră !“
Fichte, altă filosofă se eprimă ast

felă :
„Ei voră să aibă drepturi ca toți 

„âmenii, cu tote că ei nouă ne neagă 
„asemenea drepturi. A le da însă drep
turi pentru acesta, nu vădă altă mij- 
„locă de câtă acesta: a le tăia într’o 
„nopte la toți capetele pentru a le pune 
„altele în loculă loră, în care să nu se 
„afle nici umbra unei idei evreescl!"

Pentru ce Evreulă este ună elementă 
periculosă din punctulă de vedere so
cială ?

Pentru ce? apoi, d-loră, asemeni 
moravuri, și vicii, elă le comunică mij
locului în care se mișcă; ori și ce sim- 
țământă mai înaltă, mai morală, dis
pare ; naturele se vioiază la ală loră 
contactă ; și acestă năprăsnică înrîurire 
devine cu atâtă mai corozivă, cu ,.câtă 
populațiunea neevreească este mai in
cultă, și prin urmare mai puțină resis- 
tentă.

Apoi domnii mei, când vomă con
sidera teribilulă numără de evrei față 
ou acelă ală populațiunei române, ne 
vomă convinge lesne de puțina resis- 
tență ce elementulă străină pote întâlni 
în populațiunea autohtonă din acestă 
țeră! Acestă disproporțiune devine mai 
alesă isbitore, și prin urmare, periculosă 
pentru Românii din Moldova.

Cancelarulă de feră, Prințulă Bis- 
marele se esprimă astfelă la 1874 în una 
din interesantele ședințe ale Camerei din 
Prusia:

„Am să dau ună altă esemplu, efii- 
„cea ilustrulă Prință, care va cuprinde 
„întrega istoriă a raporturiloră dintre 
„Creștini și Evrei. Cunoscă o localitate 
„unde populațiunea evreiesoă este nu- 
„mărosă; unde suntă locuitori ce nu potă 
„numi nimică ală loră pe întrega loră 
„proprietate; dela pată și pănă la vă- 
„trară totă mobilierulă aparține Evreu
lui și loouitorulă plătesce pentru fiă- 
„oare bucată o chirie pe cfi‘, bucatele de 
„pe câmpă și din hambare aparțină 
„Evreului și Evreulă vinde locuitorului 
„cu banița cele trebuitore pentru hrană, 
„sămânatulă și întreținerea vitei. Despre 
„o cametă creștină, de o asemenea na- 
„tură nu am aucfită încă niol-odată, 
„celă puțină nu a venită la cunosoința 
mea !“

Să-mi mai permiteți Domnii mei, 
de a vă comunica și unele aprețiărl ale 
principelui Rudolfă, ală cărui finită tra
gică și misteriosu a umplută lumea de 

o profundă jale. In descrierea călătoriei 
sale prin Ungaria, etă ce augustulă de
functă (ficea despre Evrei:

„In orașă, domnescă aprdpe ca unici 
„locuitori Evrei, acei adevărațl Evrei, 
„cu talarulă luugă (caftanulă), cu barba 
„înperoiunată, în șuruburi lungi; chiar 
„și prin sate ei se întindă din ce în ce 
„mai multă și ajungă la predomnire, ei 
„ducă populațiunea rurală la marginea 
„abisului și pe urmă o pună săi slu- 
„jescă."

Pentru oe, Domniloră, Evreulă este 
elă ună elementă perniciosă din punc
tulă de vedere națională?

Pentru oe ? Pentru că elă patriă nu 
are, ori și oe s’ar cfice; nimioă nu-lă 
legă de pământulă unde alții îșl varsă 
sudorea loră.

Patria loră este ună ce, învăluită în 
negurile unoră închipuiri chimerice ; pre- 
tențiunile și încercările de asimilare suntă 
pure frase: Evreulă are ună modă de a 
gândi, de a simți; elă posede o întrâgă 
țesătură de deprinderi morale și intelec
tuale, ce suntă apanajulă esolusivă ală 
rassei loră; ună Evreu este ună Evreu, 
o ființă aparte și nici pdte fi altceva !

Legăturile, aspirațiunile lui îlă facă 
să crescă, să trăiescă și să lucreze după 
anume preoepte, ce au intrată în sân
gele, în viața lui.

Patria loră ? Ei pretindă că o caută 
încă!

Legea loră ? Ea este aceea a loră 
și pentru nimica în lume ei nu ar 
schimba-o pentru o altă lege, și pentru 
a ounâsoe pe a loră nu aveți deoâtă să 
plecați urechia la suspinele acelora, cari 
au venită în contactă cu ei (Aplause),

Și cu t6te aceste au esistată ună 
guvernă în acestă țeră, oare pentru ași 
faoe proselițl a pusă decorațiunea, Cru- 
oea creștină, pe peptulă aoeloră individl, 
cari nu au avută altă merită în viâța 
loră decâtă a reduce deciml de familii 
la sapă de lemnă, prin îngrozitârea loră 
camătă!! (Aplause).

Necontenită ni-se vorbesoe de Asi
milare, Domnii mei ; etă ce ne spunea 
despre acestă glumeță afirmațiune ună 
însuși Evreu, Membru din Parlamentulă 
Englesă, d-lă Lucien Wolf.

„Pal Mall Gazette.11 conținea nu de 
multă următorea declarațiune a deputa
tului Englesă;

„Cu tdte aserțiunile contrare, eu 
„pretindă cu tăriă, oă Evreii trebue mai 
„înainte de tote să fiă Evrei, înainte de a 
„fi EnglcsV. nu vreau să esaminesă, mai 
„de aprope, absurditatea în puterea căreia 
„ași avâ de pusă simțementulu mărginiți/ 
„de naționalitate mai presusă deoâtă as- 
„pirațiunile ce’ml suntă împuse prin le- 
„gile fundamentale ale rasei mele! Noi 
„Eveii avem în aceea ce se numeșoe 
„legea mosaică ună credo politică de ună 
„caracteră forte detailată.•“

Și acum să ni-se mai vorbescă de 
asimilare!

Etă ce mai găsimă în „Archives 
Israelites" din Parisă :

„Israelă este o naționalitate, suntemă 
„Evrei fiindcă suntemă născuțl Evrei; 
„copilulă eșită din părinți Israilițl este 
„Israilită, nascerea îi impune tote înda
toririle unui Israilită și nu prin tăierea 
„împrejură deveuimă Israilițl, — nu sun
temă Israilițl fiind-că suntemă tăiațl îm
prejură, ci lăsămă ca copiii noștri să 
„fiă tăiațl împrejură fiindă-că suntemă 
„IsraelițI. — Sigilulă de Israelită ni 
„se pune prin nașcere, și acelă sigila 
„nu-lă putemă perde nicl-odată! Chiar 
„Israilitulă, care nâgă religiunea sa, care 
„se botâză, nu înoeteză de a fi Israilită 
„și este pe veci supusă îndatoriloră unui 
„Israilită!“

Nu le dioemă noi acesta; vorbescă 
prin gura Evreiloră.

Să vedemă ce dice d-lă Cremieux, 
marele președinte ală faimosei alianțe 
israilite în 1860:

„ImprăsoiațI, în mijloculă Popore- 
„loră, cari suntă otile drepturiloră și 
„intereseloră nostre. vomă rămâne îna- 
„inte de tote Evrei. Naționalitatea nostră 
„este religia părințiloră noătri; nu reou- 
„noscemă pe vr’o altă !“

Și mai departe :
„Dogmele nostre trebue în o cji să 

„umple lumea întregă. IsraelițI ! Cu tote 
„oă răvărsațl asupra tuturoră puncteloră 
„din lume, să nu încetați de a vă con
sidera ca membrii poporului alesă.

„Ună nou imperiu mesianioă ună nou 
„Ierusalimă trebue să se ridice în looulă 
„Impărațiloră și a Papiloră!“

Iată tendința manifestă și nu aceea 
a unui israelită incultă, oi aoea profesată 
de unulă din cei mai marcanțl membri 
ai oomunității Israilite din Franța ; elă 
a avută chiar onâre a fi unulu din mem
brii influențl ai guvernului provisoriu 
francesă din 1848 și capulă alianței is
railite. (Va urma.)

Logodnă. D-lă Severii Barbu s’a lo
godită ou d-ra Eugenia Hloldovanu din 
Sighișora.

Cununia. D-lă Dr. Laurențiu Popii 
advocată în Abrudă și d-ra Elvira Fă- 
gărășianu se voru oununa la 23 Iulie n. 
o. în biserica română gr. cat. din Fă- 
gărașă.

DIVERSE.
Trend împedecatu de albinl. Foia din 

New-York „Railroad Gazette" sorie, că 
în cjilele acestea ună roiu de albinl a 
oprită ună trenă ce mergea pe calea fe
rată Pennsilvania. Pe când înainta adecă 
trenulă mai repede, de odată năpădi 
ună roiu puternică asupra locomotivei. 
Mașinistrulă și fochistulă îngroziți de ne- 
pasta acesta, s’au retrasă în vagonulă 
lângă locomotivă și fiind-că roiulă nu 
mai slăbia din dragoste și nu voia să 
părăsesoă locomotiva au trebuită să o- 
prâscă trenulă. Ună stupară, omă hazliu, 
ce tocmai se afla în trenă, făcu obser
varea, că astăcjl și albinele au ajunsă la 
apogeulă culturei și oivilisațiunei, — do
vadă roiulă din cestiune, care nu doresoe 
alta decâtă să-și scotă biletă pentru o 
călătoriă de plăcere la New-York. A 
trebuită astfelă să stee pănă oe nu 
s’a așetjată și roiulă în trenă unde fu 
prinsă.

DuelulO in Ungaria. Gazeta juridică 
ungurescă „Jogtudomânyi Kozlbny" face 
o curidsă statistică a duelului în Unga
ria. In anulă 1888 reese din aoâsta sta
tistică, că tribunalele ungurescl au con
damnată 73 indivicjl pentru crima due
lului. Cea mai mare pedâpsă a fostă dela 
2—5 ani temniță de stată și cea mai 
mică dela 2—14 dile totă temnița de 
stată. Din cei condamnați 51 au fostă 
neînsurațl, 20 însurațl, 1 despărțită și 3 
văduvi. După naționalitate duelanțl au 
fostă 68 Maghiari, 1 Germană, 5 Ro
mâni, și 1 Sârbă, er după religiune 44 
rom. cat. 4 gr. cat. 3 gr. or. 4 aug. 5 
helv. 1 unitară și 9 jidani. De altfelă 
duelurile ungurescl au devenită făimâse 
în Europa pentru sfârșitulă nesângerosă 
ce-lă au mai totdeuna.

Logică copilărescă. „Fiule, din ce 
suntă făcute hainele tale?" — «Din 
lână". — „De unde vine lâua? — „Dela 
oiă." — „Oui ai să mulțămesol așadâră 
hainele tale?" — „Tatălui meuu.

0n revient toujours. O căsătoria u- 
nică în felulă ei s’a serbată la Cold- 
Ashley în Northampton-Shire. Dintre 
noii căsătoriți, bărbatulă era în etate de 
86 de ani, er femeie de 87 de ani. Deja 
încă înainte cu 66 de ani erau să se că- 
sătorescă, der diferite cause au împede- 
cată căsătoria. In restimpulă aoesta de 
66 de ani bărbatulă s’a oăsătorită de 
patru ori, er femea de 3 ori. In sfârșită 
acum se uniră vechil amanțl.

ț Necrologu. Erl a fustă înmormân
tată tînărulă in etate de 21 de ani Emi- 
liană Scurtu, răposată Vineri în 5 Iulie 
v. c. după suferințe îndelungate. — Fiă-i

^Rectificare. In darea de sema a co
mitetului parochială din Beșnovă, publi
cată în nr. 147, dela 4 (16) Iulie ală foiei 
nostre între marinimoșii contribuențl suntă 
a se însemna: Frații D. lllie din Bucu- 
rescl cu 100 lei, er nu „10 lei", după 
cum din erore s’a publicată.

In instituțulă de băețl „Cultura11 
din orașulă Buzeu (România) fiindu 
vacantă

îral josffl fle profesortt-pefiagop, 
se aduce la cunosoința doritoriloră 
de a ocupa ună asemenea postă. 
Condițiuni avantagiose. A se adresa 
la Direcțiunea Institutului.

Directoră, I. Bogațianu.

Proprietară:
Dr. Aurelă Murcșianu.

Redaotoră responsabilă intarimală: 
Gregariu Maiorii.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Mr. 151—1891.

Cnrsuflii pieței Krașovii.
din 20 Iulie st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.29 Vend. 9 33
Argintă, romănescă „ 9 22 « 9.27
Napoleon-d’orI - - „ 9.29 „ 9.33
Lire turcescl - • „ 10 50 „ 10.55
Imperiali - - ■ • „ 9.48 „ 9 53
GalbinI - - - „ 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 101.— n

n „ n 5°/o n 99.50 „ 100.-
Ruble rusescl „ 132— „ 133—
Mărci germane - ■ „ 57.20 „ 57.70
Discontulă 6- 8% pe ană.

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

Amortisarea datoriei căiloril ferate de
ostii ungare (8-a emisiune) 113 20

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

ungurescă - - - —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 142.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

Cursulu la bursa din Viena.
din 18 Iulie a. c. 1891

Renta de aură 4% 105.15
Renta de hârtiă 5°/0 - - - 102 35
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură 116—
dto argintă - - • ■ 99.50

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

ghedinului 13125
Renta de argintă austriacă - - - - 92.75
Renta de hârtiă austriacă .... 92.75
Renta de aură austriacă.................... 111 35
LosurI din 1860 • - • 189.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1030.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 842.25 
Acțiunile băncei de credită austr . 295.40
Galbeni împărătesei- - - .... 6.56
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. germane - - 57.72b
Londra 10 Livres sterlings - 117 45 2

Dipl. de ondre gj
Londra 1878.

Esseg 1889.
Dipl. do ondre.

I.-Palankal887 
Med. de anru.

'"Viena 1 
Medalia pentru 

merită.
Budapesta 1885 
Dipl. de ondre.

c. și r. escl. priv.

Prima fabrica Se Syrmier Portland-Cement și varn-liytlranliG
in BEOCSIN.

și depositulu: Budapesta, V., Bi&dolfsqiaai S, 
d-nl didar! și architecțl, întreprinderiloră de construcțiunl,

Biroulii-Centralu
recomandă onor.
proprietarilor!!, comiteteloră rurale și bisericesc!, precum și onor, publică 

doritorii de-a clădi, propriele sale fabricate în

Portland-Cement și varii hydraulicfi,
car! se lifereză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infor- 
531,88-30 mațiuni se trimită la cerere punctuală.

Serviciiuu de studii și construcțiuui: căi 
ferate șosele și poduri alU ministerului lucră
rilor^. publice din Honiâllîa face cunoscuta, 
că are necesitate de

eșiți cu diplome seu certificate din unele din 
șcdieie tecimice: Viena, Beriinu, Parisu, 
Bruxelles, Gand, Zurich, etc. și se fiă de na
ționalitate Români seu celil puținii se cunoscă 
limba română.

Amatorii de a fi angagiați pe uiinlu. doi 
seu mai mulți ani, suntă rugați a trimite ser- 
viciului în Bucurescl, Strada Minerva nr. 
16 propunerile cu o copiă legală după diplomă 
seu certificate, cu indicațiunea naționalității, 
etății, timpului servita și anume la ce lucrări.

Parisu 1876 
med. de bronz.

Kecskemăt 1872 
med. de argint.

Neusatz 1875 
med. de auru

Triestă 1883 
med. de auru

Szeged 1878 
med. p. merită

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1891

Budapesta—PredealA Bredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mâcă—Siluiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
accele
rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca
Bucia 
Oiucia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudă

J 
I

sus

Teiușă

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața
Feldidra

Brașovă

Țimișă
Predeală
Bucurescl

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

5.50
3.25

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

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

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

Bucurescl
Predeală
Timișă

Brașovă j

Feldidra
Apața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediaștt

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl

)
1

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

12.20
1.41
2.26
8.50

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

Teiușă

Aiudă
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghirbău 
Aghireșil
Stana

; B. Huiedin
. Ciucia
Bucia
Bratca

, Rev
' Mezo-Telegd
1 |
i Oradea mare' 
i I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

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

12.17
12.47

1.26

MureșU-Uiidoșii—Bistrița

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelică 
Bistrița . . .

4.-
6.48
9.59

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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
1.40

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

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
8.294
8.5»:
9.12
9.51

10.06
10.231
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.401

Aradă
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop
Berzava 
Soborșină
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josO 
Alba Iulia 
Teiușă

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

Teiușă
Alba Iulia
Vinț de joșii 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[lia
Gurasada 
Zamă
Soborșină
Berzava 
ConopO 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradă j

Szolnok
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

~605

3.37
4.-

4.41
5.06
5.18

5.45

6.08
6.34

7.11
7.31

814
8.24

11.27
1 25
7.20

1.39
2.19
2 36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
517
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
1.40

Loamneș
Ocna
Sibiiu

Trenu
do __

persdn- Șeica-mare
Copșamică 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

Sibiiu— Copșa-mică

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

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu

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

Regh.-săs.-Oșorh.-Cucerdea

Simei*ia  (Piskî) BetroșeniUBetroșeni-Simeria (Piski)

Simeria
Streiu' 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 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

Aradia—Timișora Timișora—Aradia
Aradă
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradă 8.03 3.50

Ghirisu—Turda
*1  

6.05 Sigliișora—Odorlieiu

Bistrița—iVfîureșu-lLudoșu

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

1.16
4.15
7.21

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

Sighișdra. 
Odorheiu .

6.20
6.54
7.20
7.51
8 25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorlieiu ■
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

Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.201 Turda
Turda 8 ~~8.08 10.55 4.— 10.44] Ghirișă

| 4.50| 9.30 2.30
1 5.10| 9.50 2.50

5.05
6.40
7.50

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

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 528 3.20 8.10Turda—©hirișu

8.5 .
9.10| Brașov—SKeruesei

Odorheiu—Sighișdra |
4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15
7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52

Brașov
3.15! Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

6.10
___

Careii-marI—25elă,u || 2Kelă,u—dareii-iuark
Careii-marI.
Zelău. .

5.5o| Zelău ? T
11. —' Careii-marI

I^Brașov
1.56]

'Zernesci—Brasov

Zernesci 8.-
8.24

8.20,
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu 1
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