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s’a deschlsO nou abonainenîu, la care în- 
vltămâ pe toți amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Pretulu abonamentului9J
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 8 fi 

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

.uni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe uni 
«16 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
făse luni 1 fl.

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _ Administrațlnnea „Băietei Transilvaniei11,
Brașovti, 9 Iulie v.

ScimG, câtfi de mare a fostă 
iritațiunea, ce a produs’o în sinulh 
oposiționalilorb din dieta ungară 
vestea despre schimbările de fiș- 
panfi din Ardealu și despre demi- 
sionarea lui Banffy și a lui Beth- 
len Gabor.

Oposițiunea maghiară, ca tbte 
oposițiuniJe din cpua de ac|l, se 
tolosesce, firesce, de orî ce oca- 
siune spre a lovi în guveinu, mic- 
șorându-i și condamnându i fap
tele înaintea „opiniunei publice11, 
din punctu de vedere naționale.

Și cine formeză în Ungaria 
„opiniunea publică militantă11? Nu
mai și numai Maghiarii, cfiaristica 
loru și societatea loru, care dă 
tonulu. înaintea acestei „opiniuni 
publice11 nu este destulu de a sus
ține, că guvernulii nu precede 
destulu de bine într’o cestiune seu 
alta, ci pentru a lu discredita, tre- 
bue sâ fia trasă la îndoielă, îna
inte de tbte, puritatea simțului 
seu șovinistu națională.

De aceea oposiționalii maghiari 
și mai alesu cei din partida Ko- 
șuthistă nu lasă se trecă nici o 
ocasiune, ce li-se oferă, de a în
fățișa ministeriulu Szapary ca slugă 
plecată a celoru din Viena, ca ne- 
aptu de a pute stăpâni cu des
tulă energiă și prevedere naționali
tățile nemaghiare din țeră în in- 
teresulu maghiarismului și alu as- 
pirațiuniloru sale șoviniste ș. a.

In timpulu din urmă li-a venită 
în ajutoră oposiționaliloră și pa- 
raponisitulă fișpanu demisionată, 
Betblen Gabor, care fiindă alesă 
la Bălăușerl ca deputată, — scimă 
în ce împrejurări pecătbse, — s’a 
folosită de posițiunea sa în dietă 
ca sS-și verse foculă și nâcazulu 
în contra ministrului Szapary, care 
l’a silită să se retragă.

Bethlen Gabor s’a folosită de 
ocasiune, ca se-și facă puțină 
nimbă între șoviniștî și a atăcată 
în dietă politica de naționalitate 
a guvernului, înfâțișândă lucrulă 
astfeliu, ca și când demisionarea 
sa ar fi fostă pricinuită numai de 
politica conciliantă, ce a inaugu
rate domnule Szapary față de 
Sașii din Ardeală.

In urma acesta foile subven
ționate de d-lă Szapary au pri
mită poruncă să sară în ajutorulă 
lui și se spele puțintelă pe pre- 
tențiosulă pașă de odinibră.

Situațiune fbrte delicată pen
tru o foia oficiosă! Cum se pbte 
să-lă combată pe Bethlen Gabor 
fără a atăca politica lui de națio
nalitate și cum să atace acestă 
politică șovinistă fără a spune, că 
într’o privință seu alta ea nu este 
bună și corSspuncjătdre.

într’o asemenea penibilă situa
țiune s?au aflată și oficioșii dela 
„Kolozsvâr-1. Ei trebuiau să com
bată pe Bethlen Gabor, ce se tacă 
der? Au fostă siliți să declare, că 
politica sa de naționalitate e rea, 

pentru-că e condusă de ură în 
contra naționalitățiloră din Ar
deală. Fostulă fișpană crede, că 
acestea l’au scosă din postulă seu 
de pașă. Der nu e așa, alte suntă 
căușele. Politica de ură a con
telui însă pote se aibă urmări rele, 
mai alesă, că elă a câștigată pen
tru ea pe câți va inși.

„După acestă politică a lui 
„Bethlen Gabor, — $ice „Kolozs- 
„vâr“, (în Nr. 155 a. c.) Transil
vania n’ar consta decâtă din stă- 
„pânitori și stăpâniți, naționalita
tea stăpânitbre și domnitore ar 
„fi Maghiarii și stăpâniții ar fi Sa- 
„șii și Valahii. Fiii națiunei ma
ghiare stăpânescă pe fiii Sașiloră 
„și Româniloru! Maghiarii s’ar bu- 
„cura de tbte drepturile, Sașii și 
„Valahii ar purta tbte sarcinile... 
„după acesta politică Valahii și 
„Sașii ar trebui se fiă stiînsă des 
„părțiți de Maghiari, ca nu cumva 
„se se amestece cu ei, ca nu cum- 
„va să se întâmple ^contopire. 
„Ună oficiu, Sasulă și Valahulu nu 
„pâte căpăta aici, ar trebui să-i 
„declarămu prin lege ca necapabili 
„pentru postulă de fișpanu „ca să 
„nu se pbtă ivi nici mâcară casulu, 
„ca ună Sasă ruginită (bakszâsz) 
„se potă scote pe ună Bethlen Gâ 
„bor din postulă său de fișpană11.

„Minunate ar fi stările aceste!“ 
esclamă „Kolozsvâr11, vrendă să 
simuleze pe nevinovatulă.

Aceste stări însă nu suntă nu
mai ună ideală ală contelui Beth 
len Gâbor, ci suntă în adevără 
stările reale de astăcți. Maghia- 
rulă în adevără este astăfll stă- 
pânitorulă privilegiată, și oficio- 
sulă dela fbia din Clușiu jbcă 
ună rolă forte tristă, decă îșî în- 
chipuesce, că păte sărestărne po 
litica de ură a contelui Bethlen 
Gabor prin aceea, că ia în apărare 
principiulă egalității dintre cetă- 
țeană și cetățeană. Acestă prin

cipiu este de multă recunoscută 
în lumea civilisată, de care pre- 
tindemă a ne ține și noi, și totuși 
acestă lume încă și astăcfî nu se 
compune decâtu din stăpânitori și 
stăpâniți.

Deosebirea este numai, că unii 
stăpânescă cu ura, er ceilalți cu 
cultura, mintea și dibăcia loră, er 
cei dela „Kolozsvâr11 de sigură că 
nu se potă număra între cei din 
urmă.

CRONICA POLITICĂ
— 9 (21) Iulie.

— Din inoidentută vorbirei din Londra 
despre pace a împăratului Wilhelm, dia- 
rulă radicala „Dnew.k List“ cjice, oă 
pacea europeană numai atunci va fi a- 
sigurată, decă Germania va ceda Alsa- 
ția Lotaringia, Schleswig-Holstein și a 
treia parte din Polonia, âr Austro-Un- 
garia, teritoriile sârbescl în Bosnia și 
Herzegovina, Dalmația și Voivodina, pre
cum și Trientulă, Triest, Polonia ru- 
sescă, Galiția, precum și Transilvania 
românâscă.

—Presența escadrei francese în Stock
holm a stîrnită din nou vechile simpatii 
ale Svediei pentru Francia. La ospățulă 
dată în onirea dspețiloră francesl, ridică 
regele Oscar, două toaste, dintre cari 
celă ridioată în sănătatea marinei fran
cese e o viuă dovadă, că prin vinele 
sale curge sânge francesă. Regele î;I 
lăuda originea sa francesă și amiciția sa 
ou admiralii francesl și esprimâ marea sa 
admirațiune pentru marina francesă. Și 
în Hasselbecken, unde autoritățile civile 
și militare șvediene aranjară o serbare 
în onorea dspețiloră francesl, a domnită 
mare entusiasmă. Fostulă ministru de 
finance actualulă guvernatoră din Stok- 
holm, baronulă Tamm toasta pentru re
publica francesă și dise între altele, că 
deja soirea despre sosirea escadrei fran
cese în Svedia a fostă primită ou mare 
entusiasmă, și oă bucuria poporațiunei, 
a crescută mai tare ou câtă se apropiă

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

(13)

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

Piânsete și suspine loviră aucjulă lui 
Aldeuhofen, când acesta deschise ușa 
locuiuții lui Dolling. Pe sofă zăoea mi- 
oulă Evald ou o espresiune liniștită ase
menea unui îngeră adormită. In mâna 
dreaptă încă ținea strînsă mingea de gu- 
mi, ce i o dete Eva în dup’amecja aceea. 
Inima lui numai de vr-o câteva ori a 
mai palpitată după beutura înveninată. 
La capulă lui stetea Irina cu fața despe
rată. Lipsită da puterea cugetării, pri- 
via ea spre contesa, ce părea oa nebună 
și era ÎDgenunchiată lângă oadavrulă 
copilului său împlorândă ajutorulă ce
riului. Aldeuhofen pășise spre elă și-lă 
privea tristă.

— „Lothar!11 dise contesa primjen- 
du-i brațulă. „Vii d-ta, oa să te bucuri 
cum se nimicescă tote speranțele mele?u

„D6mnă contesă, numai durerea ne
mărginită răpesce din gura omului ase
menea cuvinte neescusabile,“ replică Al- 
denhofen cu demnitate. ,,Nu spre a mă 
buoura am venită aici, oi spre a lua 
parte la durerea d-vostră!“

— „Sunt acuma destulă de umilită. 
Am suferită de ajunsă ?“ cjise Carmen 
în tonă batjocuritoră. „Ave vei celu pu
țină acuma oompătimire față de necre- 
dinciosa d-tale miresa de odinioră, care 
a trebuită să-și dea sângele inimei nu
mai ca să stea pocăită înaintea d tale?“

— „Eu nu te înțelegă, contesă. Pof- 
tescl d ta. ca eu în presența acestoră 
persâne, se repetă aceea, oe pentru am- 
be părți ar fi durerosă ?... N’a fostă de 
lipsă mortea acestui mică nevinovată, ca 
să te pocăercl pentru mine". O privire 
nedesoriptibilă se vedea în ochii lui Al- 
denhofen. „Și ucigașulă acestui copilă ?“ 
întrebă elă cu deosebită energiă.

In momentulă acesta se deschise 
ușa și pe pragă apăru Kurt de Helda, 
palidă ca mdrtea și cu ochii strînșl.

— „Elă e — elă e ucigașulă!“ strigă 
Carmen aruncându-se spre fratele ei și 
cu o furiă totă mai vehementă îlă apucă 
de peptă. „Spune nu tu ești ucigașulă ? 
Mărturisesce! Negarea nu-țl va ajuta 
nimică, căci tu singură ești care ai luată 
parte la mdrtea fiului meu ! Tu i-ai rui
nată vieța numai pentru ca să devii în 
posesiunea averei.“

— „Da, eu sunt făptuitorulă!“ re
plică Helda, ca lipsită de consciință. Elă 

părea a fi înțelesă numai cuvintele din 
urmă “

Mărturisirea acesta fă iu o impresiune 
deprimătdre asupra Contesei.

— „Tu, tu!“ sberâ ea, care părea 
preschimbată într’ună demonă și ca o 
furiă stetea înaintea asesorului, care, 
fără a o mai asculta îșî luă looă pe ună 
scaună. Elă îșî prinse capulă cu ambele 
mâni, ca și oând i-ar fi prea greu.

— „Așa deră totuși tu ai comisă 
fapta într’o poftă ușuratecă ! Nenorooi- 
tule, spune, cum ai venită la acăstă ideiă 
ticăldsă ?u

Helda se părea, oă-șl aduDă cu 
violență cugetele și apoi aruncândă o 
privire ageră asupra lui Aldenhofen, 
fu de-odată cuprinsă de-o adencă sur
prindere.

— „Pentru-ce ești aicl?“ întrebă 
elă cu vocea înecată în timpă ce pri
virea lui rătăcia departe, ca și cândă ar 
fi voită să mai caute pe cineva. De-odată 
se scolă apoi în susă strigândă :

— „Evald! Ce-i cu elă. E mortă? 
O, e mortă!...“ Sunetulă vocei lui ră
gușite și fără accentă părea că nu se 
mai sfârșesce. Merse clătinându-se până 
lângă oadavru și plecându-se spre elă, 
dise lină: „Ce ți-s’a întâmplată ție, mi

cule îngerașă de zaci aicl?!“ Cum s’a 
întâmplată aoesta ? — întreba pe ins- 
peotoră.

— „Tu ești ucigașulă lui! Ce mai 
întrebi, după ce ai mărturisit’o însu-țl?“ 
strigă contesa Carmen.

Helda privi cu ochi mari asupra ei, 
fără sâ o înțelegă.

— „De ce bdlă a murită ?“ întrebă 
elă mai departe pe inspectoră.

— „A fostă otrăvită; așa mi-s’a 
spusă.u

— „Otrăvită!“ O neîncredere vă
dită se tipări pe fața lui. „Cine a avută 
otravă și cine ura pe miculă băiată?“

— „Tu și eră tul11 replică contesa 
cu voce statornică. „Tu ești ucigașulă 
lui — eu o voiu dovedi-o.u

Asesorulă făcu din umeri indiferentă 
și fără frică. Amenițarea nu părea că 
are efectă asupra lui.

Intr’aceea o mână atinse brațulă lui 
Aldenhofen și atunci audi vocea medi
cului care-i șopti încetă: „O femeiă în 
agonia morții sale doresce să vorbesoă cu 
d ta. VoescI să mergi în odaia cealaltă?“

Dânsulă îi urmă mișcată, și curândă 
ajunseră la patulă, unde Eva trăgea de 
morte. Bătrânulă forestieră se topia de 
durere lângă copila care acum să despăr- 

primeiP.fi
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Ziua sosirei. Acum, după, oe doriții os- 
pețl suntă de față, le dise acestora: „In 
numele tuturoră acelora, a căroră inimă 
tremură de bucuriă la aucjulG cuvântului 
„La France*, fiți binevenițl!"

In 23 Iulie va sosi escadra francesă 
în Kronstadt. Din inoidentulă acesta pu- 
blioă cjiarulil „Kronstadtsky Vjestnik" 
una ordina de c|i alh admiralului gene
rala ala flotei rusescl, marele duce Alexis, 
în urma căruia întrega escadră din marea 
ostică va ave sâ întîmpine într’ună moda 
solemna escadra francesă.

SOIRILE QILEL
— 9 (21 Iulie.)

Cuventulfl „magyar". La articulula 
de fonda de erl ala foiei nostre, în care 
vorbima despre răspunsulă studențilora 
maghiari, s’a strecurata o erore oontur- 
bătire de sensa, eliminându-se dintr’una 
pasagiu una rândă întrega. Acesta pa
sagiu (colona 3. pag. 1) este a se oeti 
astfeliu:

„Căci nu trebue să uităma, că cu- 
ventula „magyar" în limba maghiară 
are înainte de tote înțeleșii genetică și că 
în aedstă limbă nu esistă ca și în celelalte 
limbi doue cuvinte deosebite pentru cele două 
înțelesuri: unuia geografica politica, er 
celalalta genetica, cum este la Germani 
„ungarisch" și „magyarisoh", la FranoesI 
„hongrois" și „magyar" și cum deose- 
bima și noi Românii poporațiunea „un
gară", adecă a Ungariei fără deose
bire de naționalitatea geuetioă „ma
ghiară".

Tot-odată reotificămă greșala, ce s’a 
strecurata pe aceeași oolonă mai josă 
în iuțâlă, efleendu-se : „dușmanii limbei 
și culturei îmguresd*, în loca de a se 
dice „dușmanii limbei și culturei româ
nești.*

* * *
Donațiuni. Cetimu în „Transilvania", 

organula Asociațiunei transilvane: „Dla 
Parteniu Cosma, directorul^ institutului 
„Albina" și membru ala comitetului, prin 
hârtia dto 11 Iuniu a. o., vestesce co
mitetului, că d la Dr. Aurelii- Mană, no
tară publica reg. în Oravița, care a pe
trecuta în Sibiiu mai multe Z^® a 
cercetata între altele și șoola Asocia
țiunei, satisfăcuta de oele ce le-a vădută 
la aoesta institute, s’a oferita a con
tribui, până când va fi în viață, pe fiă- 
care ană cu suma de 200 fi. v. a. la sus
ținerea școlei, care sumă până oând va 
cere trebuința, să se distribue ca ajutore 
de 50, 100 său 200 fi. v. a. între eleve 
internate de părinți mai lipsiți seu cu 
familiă mai numărâsă, er când astfela 
de ajutore nu vora mai fi necesare, suma 
donată să se întrebuințeze spre alte sco
puri ale școlei; donatorula nu-șl reservă 
nici una dreptă; banii vora întră la 
oassa Asociațiunii în fiă-care ană deo

dată înainte de 1 Septemvre. Ce pri- 
vesce întrebuințarea sumei, comitetulă 
va ține contă de dorința, esprimată de 
donatora și va ajutora din ea deooam- 
dată eleve interniste de părinți mai lip
siți". — De asemenea ’i s’a raportata 
comitetului, că fericitula Ladislau Vajda, 
fostă secretara ministeriala în pensiune, 
în testamentulă său din 7 Ianuarie c. 
a lăsată Asociațiunei transilvane, în fa- 
vorula fondului șcălei ei de fete, suma 
de 200 fl. cu dorința, ca și densulă să 
fiă socotită între membrii fundatori ai 
aoestei reuniuni.

* 
* *

Ținerea în secretă a planurilor!! mer
sului trenurilor!! in timpii de răsboiu. Di
recțiunea căiloră fer. reg. ung. — după 
cum se anunță din Budapesta — a or
donată, ca toți funcționarii, praoticanții, 
funcționarii subalterni, diurniștii și ser
vitorii, suută îndatorați, oa pe lângă ju
rământul^ de oficiu, să mai depună încă 
ună jurământă privitoră la ținerea în se- 
oretă a planuriloră mersuriloră căiloră 
ferate în timpă de răsboiu. Acostă jură
mentă l’a depusă totă personalulă în 
fliua de 15 Iulie n. c., respective au sub
scrisă reversulă, oe cuprinde textulă ju
rământului. De aici înainte toți funcțio
narii, cari vora intra în serviciulă căi
loră ferate, voră ave să depună și acesta 
jurământa pe lângă jurământulă de o- 
fioiu.

** *
Unii procuror!! dispărut!!. Procurorulă 

reg. din Olușiu, Anton Csejtey, a îne- 
bunita fără de veste în călătoria sa 
oficiosă dela Brașovă la Clușiu. încă 
dela Brașovă se observa, oă presenta 
semne de ^ebuniă, de aceea ’i de 
deră ună tovarășă de drumă. Ajungândă 
trenulă în stațiunea Gucerdea, Csejtey, 
după cum spune „Magyar Hirlap" a să
rită josă din vagonă și a dispăruta în 
întunereculă nopții. Pănă la plecarea 
trenului nu a putută fi găsită.

** *
0 propunere in causa salarisării învăță- 

toriloru. Cu ooasiunea ultimei adunări ge- 
ner. a reunniunei învățăt. rom. cat. din 
diecesa Albei-regale, canoniculă Carol Hu- 
Bzâr, ca inspectoră generală de școle 
oonfes., a propusă, ca Reuniunea să pe- 
tiționeze la ministeriu pentru a se lua 
măsuri de lipsă, ca învățătorii să nu-șî 
mai primâscă salarele loră de la poporă 
prin repartițiune, ci să și-le 'primescă 
de-a dreptulă dela oficiile inspectorate- 
loră de dare, er aoestea se încaseze re- 
partițiunile dela poporă deodată cu da
rea. Propunerea a fosta primită unanimă 
din partea reuniunei și se dice, că mi 
nistrulă ungurescă de oulte și instruc
țiune consimte cu ideia acesta încă de 
mult, der n’a cutezatsă pășescă cueape față 

de temă, oă confesiunile nu se voră învoi 
a-șl face învățătorii lorii dependenți de au 
toritățile civile. Aoum însă, după oe din 
partea unei confesiuni s’a făcută moțiune 
în direcțiunea aoesta, se orede, Zice „E- 
gyetertes", oă ministrulă va face pași în 
direcțiunea acesta.— Avisă autoritățiloră 
șoolare confesionale!

* * *
Recolta în părțile Coprului (lângă 

Budatelecă) ni se scrie, oă pănă aoum e 
fârte frumosă și promițătore, oum de 
mulțl ani n’a mai fostă.

* * *
Aniversarea de 25 de ani a memo

rabilei lupte maritime dela Lissa a fostă 
sărbătorită în orașulă Lissa ou mare 
solemnitate. S’a oelebrată ună serviciu 
divină.

* * *
Cursu pentru baterea potcovelorii. Mi

nistrulă ungară de agricultură are in- 
tențiunea ca să înființeze în anulă acesta 
mai multe cursuri temporale pentru ba
terea de potcâve. Mai întâiu se voră 
înființa astfelă de cursuri în Zala Eger- 
szeg și Szepsi Sz.-Gyorgy. Cursurile a 
oeste, cari au de soopă de a instrua pe 
măestrii fauri și pe calfele de faură în 
potcovirea oailoră amăsurată sciinței, 
constau în instrucțiunea teoretică și în 
potcovirea practică a căiloră.

* * *
Pentru maghiarisarea Serbiloru a asem- 

nată ministrulă ungurescă de oulte și 
instrucțiune publică ună ajutoră anuală 
din visteria statului în sumă de 5000 fl. 
pentru susținerea unui „Kișdedovo* în 
Taban (comitat. Somogy). — Așa se 
întrebuințeză la noi banii contribuabi- 
liloră !

* «■ *
Agio vamalii pe luna lui Augustă s’a 

stabilită cu 16l/2°/0.
* * *

Furtună. Ni-se scrie, că la 19 Iulie 
n. o. s’a slobozită asupra Chiciudului de 
Câtnpiă o furtună mare, cum nu s’a mai 
pomenită pe acolo de 15 ani încooe. 
Tote fânurile au fostă bătucite la pă- 
mântă, comunicația chiar și numai dela 
o casă la altă devenise în primele ore 
după furtună aprope imposibilă. Deși 
grindină n’a căcjută, pagubele însă suntă 
forte mari.

* * *
Concertă împreunată cu dansă, va a- 

rangia tinerimea teologică din Beiușă și 
jură Duminecă la 2 Augustă st. n. 1891 
în sala „ospătăriei opidane" din Beiușă. 
Comitetulă arangiatoră : Simeonă Cornea, 
președinte. Georgiu Lupșia, controloră. 
Georgiu Popă jun., oasariu. Prețuia de 
intrare pentru persănă: 1 fl., pentru fa
miliă 2 fl. Inceputulă la 7 bre sera. Ofer
tele au a se trimite la adresa d-lui oa

sariu și împreună ou suprasolvirile se 
voră chita pe calea publicității.

Programa'. 1) „Motto“. 2) „Cuvântă 
de deschidere", rostită de președintele 
Simeonă Cornea, cler, abs.; 3) a) „Se
renada14. b) Crângă ruptă14 eseoutate de 
cor. v. sub conducerea lui Georgiu Popă 
jun., cler. abs. 4) „Sila14, poesiă de O. 
Boliaoă, declamată de Georgiu Popă 
jun., cler. abs. 5) „Doina doiniță44, de 
Vorobchieviol, esecutată de cor. voc,; 
6) „Necesitatea conservării obioeiuriloră 
religiâse naționale ale pop. rom.14, diser
tația de Simeonă Cornea, oier. abs. 7) 
„Cisla", de C. Porumbesou, esecutată 
de cor. voc.; 8) „Canțonetă14, monologă 
de V. Alexandri, predată de Georgiu 
Lupșa cleric, c. II.; 9) „Cântecă de pri- 
măveră", de C. Porumbesou, esecutat. 
de cor. voo.; 10) „Importanța limbei ma
terne la cultivarea unui poporă44, diser
tația de A. Horvat cleric, o. II. 11) 
„Adio pădurei14, de Mendelsohn, esecu
tată de oor. voc.

* * *
Ursi. In pădurea dela Kezdipolany 

(comitatulă Treiscauneloră) nisce urși au 
mâncată mai multe vite și oi.

Graz, 19 Iulie n. 1891.
(Coresp. part, a „G-az. Trans“.)

Domnule Redactoră! In afacerea 
„răspunsului14 lui Moldovâu ’ml permită 
a mai grăi ună cuvântă, pentru-oă ’ml 
zace la inimă ca adevărulă sâ esă la 
ivelă.

Am fostă și la profesorulă Bider- 
mann; dânsulă înoă a primită susă „lău- 
datulă“ „vâlaszirat14, der n’a răspunsă 
nimica; și dâosulă voiesce a sta departe 
de polemicele nâstre și n’are causă de a 
se dechiara nici pro ni<! contra. Totă 
asemenea și profesorulă Schuchardt. Ca 
să nu mi-se facă imputare, că luptân- 
du mă pentru adevără, vin însumi a 
spune ună neadevără Vă rogă să con
statați, că profesorulă Vargha e presi- 
dentă la „Circolo academico italiano11 
fiind că scie bine italienesoe și ca atare 
delegată din partea universității, de ori
gine însă e, precum am aucjită, ungură. 
Cu acestea am Zish ultimulă ouvântă 
în acestă afacere. Chioreanulu.

Studenții francesT cătră studenții 
româm.

Comitetulă studenților!! însăr- 
cinatu cu respândirea memoriului 
în cestiunea Româniloru din Tran
silvania și Ungaria, a mai primită 
douS răspunsuri, unulu din partea 
„Uniunei studenților^1 din Lille și 
aid doilea din partea „Asociațiunei 
studențiloru academici din Dijon1,1.

ția de elă. Căruntulă lui capă îi era ple
cată spre peptă și pe trăsurile lui dure 
apăreau săgețile durerii.

Ana era plecată spre sora ei, aco- 
perindu-i fața cu sărutări; durerea îi era 
nemărginită. Ochii Evei să mai deschi
seră, când apoi zări pe inspectorulă, pe 
care cu atâta încordare l’a dorită.

— „Am avută trebuință să mai vor- 
bescă odată cu d-ta“, șopti ea cu voce 
înădușită. „Rămâi pănă se va sfîrși to- 
tulă, acesta este ultima mea rugare, 
voesol?14

Aldenhofen făcu afirmativă cu ca- 
pulă; ochii lui străluceau de lacrimi, 
când privia spre suferinda față, care cu 
încordare neesplicabilă îșl stăpânea du
rerile, ca să nu întristeze pe ai săi. „Și 
nu se scie, cine a făptuită înfiorătârua 
crimă ?“ întreba elă.

— „Nu, asta o scie numai Dumne
zeu14, Zise Ana mustrătoră. „Laptele 
stătea în foișoră, când am adusă pe 
mioulă conte. „Singură asesorulă era 
în apropiere când mă ocupam cu co- 
pilulă.11

— „Asesorulă e nevinovată, șopti 
Eva abia înțelegibilă. Ea făcu o mișcare 

cu mâna, chiămândă pe Aldenhofen. 
“Ruth?11 întreba ea obosită.

— „Dânsa va fi soția mea. Eu o 
iubescă peste măsură și o voiu stima.“

O raZă luminosă apăru în ochii ei 
și apoi două lacrimi se strecurară pe în
vinețită ei față.

— „DumneZeu să te binecuvinte14, 
murmură ea încetă. „Salută pe Ruth!11

Cu o privire lungă îșl luâ rămasă 
bună dela Aldenhofen, căruia i-se deș
teptă o presimțire depărtată, că aceste 
fete i-au fostă pote pentru elă mai multă 
de cum șl-a închipuită vre-odată.

Tata și sora se apropiară de patulă 
suferindei, er Aldenhofen se retrase. In
să când sună ora sacră, care numai o- 
dată se aude pentru fiă-care muritoră, 
din nou îlă atraseră lângă pată ochii 
muribundei și elă fu martorulă acelui de- 
primătoră sărută oe mortea îlă depuse 
pe pleopele ei.

Lumina dimineții îșl răvărșa raZele 
sale asupre cadavrului Evei și făcea să 
se clatine frunZele de iederă dela fe- 
restă ce forma o ghirlandă de umbre în 
jurulă albului catafalcă!........................

*
* *

Era în dub’ameZa Z^®i următore, 

când Ruth, urmată de Friedel, urcă scă
rile de Petră ale palatului Forestierului. 
Dânsa venia dela Dolling, unde se du
sese de dimineța îndată după reîntârce- 
rea inspectorului cu d-na Blum. Confu- 
sia și tristeța erau la gradu supremă ; 
judecători și funcționari de stată veni
seră, ca la fața locului să constate fapta. 
Vre-o câțiva curioși din B. încă se aso- 
ciară la cunoscuții familiei lui Dolling; 
fiă-car evoiasă afla ceva. Contesa Georue și 
d ra Schmidtorf încătrebuirăsă se înfăți
șeze, la looulu unde miculă Evald ză
cea încă în aceeași posițiă pe sofa.

O șoptă de compătimire se strecură 
prin șirulă celoră de față; „Unicu-i co
pilă și ucigașulă propriulă ei frate...44 
Ruth auZi esclamaret acâsta și numai 
decâtu stărui, ca Ana să-i enareze de- 
cursulă întâmplării.

Intr’acestea sosise timpulă de ple
care.

— „Eu rămână11, Zise Ruth.
— „Der nu te potă lăsa singură.14
— „Eu însă nu mă ducă, căci vreu 

să soiu, outeza-voră să condamne pe 
Helda!" esclamâ Ruth cu o privire așa 
de tristă, încâtă pe Ana o pătrunse a- 
dâncă.

— „Dragă copilă, eu mă ducă — 
rămâi, deeă nu se pote altcum," Zise 
dama bătrână.

— „Vină, îndată ce voiu afla re- 
sultatulă judecății", Zis® Ruth seriâsă|.

Resultatulă în fine să văflu ; elă fu 
sdrobitoră pentru asesorulă, așa, că Ruth 
rămase înmărmurită de spaimă.

Helda a fostă condamnată și înoă în 
aceeași Zi avea să fiă dusă în închisore. 
Cei de față se împrăștiară; ei toți gră
bi au cătră casă spre a duce vestea mai 
departe.

Ruth trecu repede prin pădure, ' ur
mată de Fridel, fără de-a se opri ună 
singură momentă. Urca scările și cu ne
răbdare deschise ușa salonului verde, pe 
ală căruia pragă însă tresări puternioă, 
trăgându-șl semă de însemnătatea aces
tui pașă, ce o conduce în apartamentele 
lui. Aldenhofen stătea cu brațele des
chise în mijlooulă salonului. Elă o aș
tepta aiol.

— „Scii tu Lothar... Sci tu ?"
Elă făcu din capă; era fârte palidă 

și ochii îi străluciau.
— „Scii tu ce trebue se faoă eu 

acuma ?“
Elă arunca o privire confusă asupra 
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Scumpulă nostru camaradă,
Amă primita exemplarele memoriu

lui, pe cari ni le-ați trimisă.
Comitetulă le-a pusă imediată în ci

tire și membrii Uniunei au luată cunos- 
cință de densele cu ună interesă dintre 
■cele mai vii.

Asociațiunea nostră, în acâstă scri- 
sore, care pote să trâoă ca oficială, vă 
asigură, că noi scimă stima forte bine 
pe aceia, cari luptă în numele convincțiu- 
niloră sincere; adăugemă chiar, că noi 
avemă pe inimă o rană, care e departe 
de a fi cicatrisată și că astfelă noi sun- 
temă multă mai apropo decâtă alții de 
a fraternisa cu voi, dedrece două pro 
vincii francese îndură tote turmentele, 
ceea-ce amă pute numi cu o vorbă bar
bară, în raportă tocmai ou procedeulă : 
desnaționalisarea.

Voi numiți Francia sora mai mare 
a României; fiți asigurați, ca ea nu va 
rămâne indiferentă la noutățile care-i voră 
veni de aoolo de josă, dela sora sa mai 
mică, dela amica sa.

Vă mulțămimă pentru încrederea ce 
ne-ațl dovedită, și vă rugămă, domnule 
președinte să fiți interpretulă studențiloră 
din Lille pe lângă camaradii din Bucu- 
rescl.

Secretară-generală, Bailly.
*

Dijon, 7 Main 1891.
Scumpiloru camaracți și frați,

Căldurosi lă apelă, pe care l’au adre
sată studenții României frațiloră loră 
din Franța a găsită ună eoou în inimile 
mișcate ale studențiloră din Dijon.

Starea de inferioritate, în care Ma
ghiarii pună pe Români și, pretențiunea 
loră brutală de a unifica rasele prin forță, 
suntă, în acestă secolă de progresă și 
de libertate, ună aotă de tirăniă, oare 
trebue să excite reprobațiune în tâte 
inimele generâse.

Asociațiunea studențiloră prin vocea 
comitetului său vă asigură de totă sim
patia membriloră săi.

Ea nu va uita nobila conduită a 
Româniloră, suntă acum 20 ani, în cur- 
sulă anului teribilă, când Franța, ca și 
juna sa soră, se sbătea sub mâna de 
feră a celui mai forte.

Fiți convinși, că devisa nâstră li
bertate, egalitate, fraternitate, va fi prac
ticată de noi câtă numai va sta în pu
terea nostră.

Sprijinulă nostru morală nu va lipsi 
nicl-odată frațiioră noștri Români, cărora 
noi le dorimă din totă inima nostră rea- 
lisarea patrioticei loră dorințe.

Salutare și fraternitate
Comitetulu Asociațiunii studențiloră 

din Dijon.

ei, apoi îșl pleca capulă îngreunată, ca 
și când și ar subscrie sentința morții.

— „Iți mulțămesoă... Da, îți mul- 
țămescă! “

Apoi urmă o tăcere momentală; nu
mai sălbatioe palpitări ale unei inimi 
sdrobite de durere să mai audiau. Acum 
isbucnielă, ambițiosulă bărbată, și adâncă 
suspinândă se aruncă pe ună scaună aco- 
perindu-șl fața cu mânile.

Intr’ună târcjiu, Ruth întrerupse tă
cerea și se aruncă înaintea lui.

— „Rămasă bună, Lothar!" tjise ea 
cu voce înecată.

— „Nu este altă cale. Trebue să se 
întâmple"...

—. „Nu este altă cale"... Eu trebue 
să mergă la elă.

— „Și de va fi judecată..., atunoi?" 
— O teribilă luptă sufletescă îi înecă 
vocea.

— „Atunci voiu rămâne a lui, pen- 
tru-că eu îi voiu fi singurulă racjimă, sin
gura i mângăere și nirnică nu trebue să 
mă rețină, peutru a-ml împlini dato- 
rința!“

— „Tu ești tare, copilă — mai tare 
deoâtă mine! Eu mă uită la tine, spre 
a-ml dobândi tăria pentru vieța singura-

Cestiunea Evreilor* în România.
N. Ceaur Aslan continuând:
Voiu trece acum la Israiliții din țâra 

nostră. Situațiunea devine aici atâtă de 
anormală, încâtă cu cea mai adâncă în
tristare vomă fi nevoiți să constatămă 
marea culpabilitate oe ni se pote impu
ta din faptulă neesplicabilei nepăsărl, oe 
pănă astăcjl am arătată, față cu imensulă 
perioulă la oare amă expusă naționali
tatea română.

Voiu lăsa să vorbâscă cifrele, ce în 
sumbra loră elocență ne voră spune mai 
multa deoâtă ne va pute vreodată spune 
elocența cea mai convingătâre !

Domniloră, etă cifre și vă prevină, 
că în acâstă privire, nu pote fi vorba 
decâtă de cifre aproximative; căci oine 
pâte ounâsce în vre-o țâră, numărulă 
esactă ală unoră individl cari neconte
nită se strecdră se mută și strămută și 
au din tradițiunl, orârea numărului?

G-ermania: Germania întregă nu po
sede decâtă 600.000 Evrei, așa că la 80 
vine ună Evreu.

Anglia, acea pudioă și umanitară, 
Anglia nu posede decâtă 46,000 Evrei 
și prin urmare ună Evreu la 760 locu
itori Englesl.

Cu tote acestea vă aduoețl speră, 
înoă aminte câtă larmă, ce întinsă miș
care se produse când fu mai deunădi 
vorba de a mai primi în sînulă ei o su 
mă de Evrei, isgonițl din Rusia; nu nu
mai ei se refusară de a- i primi pe teri- 
toriulă propriu disă englesă, dâr ea chiar 
se opuse a le da ospitalitate chiar și pe 
vasta întindere a oolosaleloră ei oolonii!

Umanitate, principii moderne, câtă 
poftiți........... din gură și în spinarea
altora, er când e vorba ! . . . .

Franța posede 50 000 Evrei; adecă 
ună Evreu la pentru 750 Francesl.

România, fericită, barbara Româniă 
posede peste 400.000 Evrei; în raportă 
cu întrâga țâră, esistă ună Evreu la 13 
Români!

De-i vomă lua, în raportă cu po- 
pulațiunea numai a Moldovei, apoi avem 
ună Evreu la 5 Români!

De i vomă lua pe orașele, reședința 
de districte, apoi acolo peste t ită lo 
culă ei suntă marea, marea majoritate!!

Mai deunădi s’a făcută ună recen- 
sământă la Fălticeni și s'au constatată 
8000 locuitori; ei bine din aceștia 5200 
suntă Evrei și numai 2800 suntă creștini 
de tâte naționalitățile!

Dâr sâ mergemă mai departe. Avemă 
în Moldova, precum scițl, 13 orașe de 
reședință. Ce însemnâză ună orașă în- 
tr’ună Stată? însemnâză vieță, corner- 
oiulă, mișcarea economică și intelectuală, 
pentru localitățile respective; orașele 
dau impulsiunea vitalităței în o țâră.

Ei bine, nu vă gândiți la acestă 
faptă îngrozitoră, că tote a ieste centrurl 
ale nâstre suntă adl în mâna Evreiloră? 
Că din aceste centrurl se esalâză atmos
fera de care trăeșce restulă țării și mai 
alesă populațiunea rurală!

La ce ne putemă aștepta, la oeea 
ce amă ajunsă, nu aveți decâtă să cu- 
treerațl acele localități și să vedeți câtă 
de josă a picată nivelulă intelectuală și 
morală, grațiă miasmeloră ce se ridică 
din intruisiunea aceloră străini, pe la 
vetrele populațiunei nâstre ! Mai este âre 

tică, în oare rămânândă de aci încolo 
mă voiu dedica lui Dumnezeu. Tu tre
bue să sci, Ruth, că astfelă și nu altcum 
trebuia să tracteze femeia aceia, căreia 
Lothar Aldenhofen i-s’ar fi consaorată! 
Și deși renunțarea ascunde mii de ghimpi 
în sine, — dânsa totuși mă face mândru 
și voiu fi credinoiosă ție în tote 
vieței mele. Anii juneții mi-i-a amărîtă 
o femeiă coohetă, și totă așa a trebuită 
să sufere și închipuirea ce mi-o for
masem despre viâță. De altă parte însă 
pănă la gropă îmi strălucesce cea mai 
frumosă stea, ce a luminată vre-odată 
unui bărbată. Eu îți mulțămescă, Ruth, 
pentru totă ce tu mi-ai dată și pentru 
durerea, ce mă va tortura pănă la morte, 
însă-’ml va îndulci ougetulă, că o su
portă pentru tine, căci într’adevără tu 
o meriți."

Aldehofen se scula îșl ridica capulă 
însă ochii lui scânteiau ună picură, ce 
străluoea ca ună diamantă. „Acuma 
du-te!" 4ise elă lină.

Și dânsa se duse. Eșindă din casă 
pioiârele-i tremurau ca și oum i-ar de- 
nega serviciulă, dâr în fine Ruth totuși 
se duse....  (Va urma.) 

posibilă, să suferimă o asemenea stare 
de lucruri fără a ne împinge noi înșine 
spre abisulă ce v’am semnalată? fără a 
lăsa să se verse dilnică otravă la rădă
cinile însuși ale arborului nostru na
țională ?!

Să fi deja ajunsă, Domnii mei, la 
acea stare de complectă paralisiă încâtă 
niol se mai simțimă răulă și să trăimă 
în elă ca în elementulă nostru, cum c|ioea 
multă regretatulă nostru poetă ?!

La Botoșani suntă 50.000 locuitori 
dm care 38.000 Evrei și numai 12.000 
Români, suntă 12 biserici creștine și 72 
de sinagoge!...

Aoâstă stare de lucruri constitue 
ună întregă pericolă națională ; Moldova 
este în o grea cumpănă; populațiunea 
din Moldova este amenințată în esistența 
ei vă rogă d-loră, să nu stămă ună mo
menta pe gânduri și să alergămă în aju- 
torulă ei! (Aplause.)

Dâr, domniloră, să nu uitămă și ună 
altă perioulă; căci, din nefericire, în 
Moldova, unde vomă pune pioiorulă, 
durerose surprinderi ne aștâptă!

Fruntăriile nâstre cele mai espuse, 
nordulă Moldovei e încunjurată de ună 
cordonă de Evrei. Din jură împrejură 
și pănă adâncă în inima țărei, nu este 
sată, nu este târgușoră, mică sâu mare, 
nu este de aprâpe imobilă care să nu 
fiă în mânile loră !

Apoi, domnii mei, când națiunile 
mari nu negligă nimică pentru a spori 
si întări elementulă autohtonă, tocmai 
la punctele pe unde oontaotulă și lupta 
cu inamiculă suntă oerte, ce felă de în
grijire arătămă noi âre pentru sârtea 
nostră, când tocmai acele puncte le lă- 
sămă în mâna străiniloră fără căpătâiu, 
fără niol o legătură, nici de sânge, niol 
de simțământ cu solulă, unde sângele 
copiiloră noștri are, la ună momenta 
dată, r se curgă în șirâie! (Aplause.)

Etă ce (jicea Napoleonă celă mare, 
vorbindă de Evreii din Alsația și Lota- 
ringia, două departamente din puternica 
Franță: In 1806, în o ședință a cosiliu- 
lui de Stată, presidată de marele Itnpe- 
ratora,Fapoleonu, luandă ouventulă acesta 
cjise următârele :

„Trebue să intervenimă cu legea 
„acolo unde prosperitatea generală (să 
nu uitați că nu e vorba de câtă de 2 
departamente, âr nu de o jumătate de 
țâră, preourn este oasulă ou Moldova) 
„este în perioolă ; guver nulii nu pote privi 
„cu nepăsare cum o națiune degradată a 
„pusă mâna pe două departamente în 
„Franța Evreii trebue tratați ca unu po- 
„porii deosebită, âr nu ca o sectă reli 
„giâsă. Evreii suntă spoliatorii timpuri
lor moderne, adevărate cârduri de Cioră 
„Trebue tratați prin legi escepționale, 
„er nu prin legi civile. Ar fi periculoșii 
„de a lăsa cheile Franciei in mâna unoră 
„omeni, cari nu au simțămentulă iubirei 
„de patria! cu precepte filosofice nu veți 
„schimba pe Evrei, legi esoepționale 
„suntă necesare. Trebue interzisă corner- 
„ciulă Evreiloră, fiind-că faou abusurl 
„cu elă, întocmai precum se interzice 
„unui juvaergiu lucrulă când falsifică 
„aurulă.

Vă rogă Domniloră, să-mi permiteți 
să vă mai citeză și opiniunea ilustrului 
mareșaiă Moltke] în o soriere a sa asu
pra Poloniei din 1832, găsimă urrnă- 
torele:

„Cu totă împrăștiarea loră, Evreii 
„suntă strînsă legați; ei suntă conduși 
„spre ună țelă comună, după tâte regu- 
„lele, de cătră superiori necunosouțl. 
„Respingândă tâte încercările guverne- 
„loră, de a-i naționalisa, Evreii formâză 
„ună stată in stată și au devenită în Po
lonia o adencă și încă nici astăcfl închisă 
„rana a acestei teri!

Și mai departe:
„Asfelă în resbelulă de ia 1812, ei 

„au formată spionii pentru ambele părți, 
„trădândă pe amendoue.“

Etă Domniloră ce ne așteptă la 
fruntariile nâstre, unde județele întregi 
suntă ou desăvirșire în mâna loră !

(Va urma.)

Literatură.
A apărută :
Tratatulă boleloru acute-infectătore cu 

privire la istormulă și la descrierea loră 
specială, la vindecarea principală și sis
tematică, conformă sciinței și invențiu- 
niloră mai recente, cu medioamente apro
bate parte de casă, parte de farmaciă, 
în adausă ou recepte numărose, ou re- 
gule de precauțiune și cu dietetică, des
crisă pentru poporulă și cărturarii ro
mâni de Simeonă Stoica, magistru în 
ohirurgiă și veterinară, medică cerouală 
ală Rodnei din comitatulă Bistrița-Nâ- 
săudă. Membru pe vieță ală asociațiunei 
transilvane pentru literatura și oultura 
poporului română. Propiietatea auto

rului. Tipariulă lui W Krafft din Sibiiu 
1891 Formată 8° mare ou 167 pagini. 
Prețuia 1 fi.

Cununiă. D-lă Ioană Nițu Popă când, 
de profesoră și D-ra Rosalia Mureșiană îșx 
voră serba cununia la 9 Augustă n. ârele 
4 p. m. în biserica română gr. oat. din 
Budușu. — Sîncerile nostre felicitări!

Telegramele „Gaz. Trans.“
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 21 Iulie. ț)iarului 
„Miinchen Allgm. Ztg.“ i-se a- 
nunță din Paris din cercuri bine 
informate, că votulu camerei din 
ședința de joi a făcutu o impre- 
siune, ca și când s’ar fi dispusă 
mobilisarea. Atmosfera continuă 
a fi înăbușitore. Atâtu poporulă 
câtu și deputății suntu netăgăduită 
în gradu mare iritați.

Belgrad 21 Iulie. Mâne la 8 
6re dimineța regele Alexandru 
plecă în Rusia.

Viena, 21 Iulie. Privatierulu 
Schwarz în etate de 69 de ani, a 
împușcată de două ori asupra so
ției sale, care a fostu rănită de 
mbrte, apoi încercă se se sinu
cidă trăgendu-șl unu glonțu în 
capu.

DIVERSE.
Cea mai tare femeiă a fostă fără 

îndoâlă amerioana Estelle Austin, oare în 
ciroulă Beanum și-a arătată la diverse 
ocasiuni puterea ei heroulană și care a 
răposată dilele acestea în Worcester în 
etate de 45 de ani. încă în vârsta de 17 
ani, ea avea o putere extra-ordinară. La 
representații, ea lua pe umeri câte-o 
țâvă de tună în greutate de 400 de funțl 
și la ambele margini ale țevei stătea 
câte-ună omă mare. Mai era apoi și es- 
celentă călărâță. Greutatea ei era de 250 
de funțl, înălțimea de 5 urme și 10 po
licari. A fostă măritată după ună băr
bată, despre oare se dioea, oă are „sta
tură de fieră". Copii n’a avută.

Ploie de cernelă. S’a vorbită adesea 
de așa disele ploi de sânge, oarl se da- 
torescă presenței unoră oiuperci colorate 
în aeră. Fenomeuulă cunoscută sub nu
mele de ploie de cernâlă, a fostă ob
servată în luna lui Noembre 1889 la 
Angers (dep. Maine-et-Loire) Franța, de 
D. M. I. Guâlin, directorulă observato
rului meteorologică în următorele cir
cumstanțe: D, Guâlin sosi la observa- 
toră in diminâța tiflei de 8 Noemvre pe 
o câță dâsă, pe care ună vântă slabă 
dela Nordă Nordă—Vestă nu putu să o 
risipâscă, când zări pe arbori și pe in
strumente nisoe pete negre, încă umede, 
sămănândă cu pioăturl de ploie destulă 
de dese, tari și de oulâre perfeotă nâgră. 
Spațiulă udată de acâstă ploiă avea o 
lungime de 4 la 5 metri, și ocupa Jardin 
des Plantes, unde se afla observatorulă 
pe o lungime de 2000 metri, de și a- 
câstă plâie trebue să fi avută o întin
dere multă mai mare. După o analisă 
minuțiâsă D. Guâlin împreună cu colegii 
săi recunoscură, că fenomenulă se da
tora presenței substanței negre de fumă 
topită în vaporii apoși ai ceței și acâsta 
cu atâtă mai precisă, cu oâtă vâutulă 
veni dela Nordă—Nordă— Vestă, unde se 
află uzină de gază. La finele lui No- 
emvrie, adecă după trei săptămâni, a- 
ceste petre negre nu dispăruseră încă.

Necrologu. Elena Tordășianu n. Ra- 
țiu, soția d-lui Al. Tordășianu, proto- 
presbiteră gr. or. în Alba Iulia, a răpo
sată la 6 (18) Iulie o. în anulă ală 53 
ală etății. 0 deplânge întristatulă soță 
împreună cu surorile răposatei Raveca 
Popescu și Ana Patiția, D. Rață ca frate, 
văd. Terezia Rață, Rubină Patiția ad
vocată, și Mina Rață n. Balașă ca oum- 
nată și cumnate.

Fiă-i țărîna ușoră!

Proprietară: 
Dr. Aurelii Mureșianu.

Bedaotoră responsabilă interijaas>lA 
Gregoriu Maiorii-



GAZETA TRANSILVANIEI. Mr. 152—1891.agiua 4.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 20 Iulie a. c. 18î> >

Renta de aurii 4°/0 105.15
Banta de hârtiă 5% 102 20
[mprumutulil căilorii ferate ungare

aurii il7.—
dto argintii • fa 9.35

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

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

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) 113 25

Bonuri rurale ungare - - • 2 —
Bonuri croato-slavone - - • 104.7
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .... - . —.—
Imprumutulti cu premiulfi ungurescă 142 25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului l3l 24
Renta de argintii austriacă - • • 92.60
Renta de hârtiă austriacă 92 70
Renta de aură austriacă 11 40
LosurI din I860 139.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1O2( .—
Acțiunile băncei de credită ungar. 41.25 
Acțiunile băncei de credită austr 29 .50
Galbeni împărătesei- ■ • .56
Napoleon-d’orI .... 9.34’/5
Mărci luO împ. germane 57 75
Londra 10 Livres sterlinge 117 <0

Nr 2945-11-91 629,2-2

PUBLICAȚIUNE
referitore la următorele statoriri de dări.

In puterea §§. 16 și 18 ai art. de 
lege XLIV din 1883 se aduce la cui os- 
cința generală, cunn ă conspectele pentru 
măsurarea dârei trimise subscrisului oficiu 
din partea direcțiunei finwnțiare și anume:

1. Conspectulă pentru repartițiunea dâ
rei de pămeotă. cupriucjendo toți oo 
sesorii de pămentă ;

2. Conspecti le măsurărei dărei după 
chiriă ?i classele de case;

3. Conspectele măsurărei dărei de ago

nisitCî de classa I și II, conținendă 
darea servitorilor^ supuși dârei, darea 
calfeloru , d«rea meseriașilor;! fără 
calfe, darea diurniștilorO etc. precum 
și darea posesorilor!! de case, de pă
mânt!! și a capitaliștilor^ de a II clasă;

4. Conspectele măsurărei dărei de ago
nisită de a IV clasă, conținând!! fuuc- 
ționarl cu salarii anuali! seu acei in- 
dividl cu plată, mai departe funcți
onarii și servitorii de stată, acei 
municipali, comunali și privați cu 
gratificațiuni, cu pensiuni etc.

5. Conspectele de măsurare ală arun- 
cului asupra dărei generale de ve
nii ă după darea de casă și de pă
mentă ;

6. Conspectele de măsurare conținendă 
partidele supuse solvirei dărei după ca
rnetele de capitale și după rente—se află 
la subscrisul;! oficiu în decursulă a 8 dile 
i. e. din 20 Iulie până inclusive 27 Iulie 
1891 înainte de prândă dela 8—12 ore 
și după prâu4ă dela 3—5 ore spre exa
minare din partea fiecărui.

In contra quoteloră de dare defipte 
în aceste conspecte se potă ascerne ma
gistratului orășenescă recursele, adresate 
comitetului administrativă, și anume:

1. Acei supuși dărei, cari au fostă 
deja. în anule tre, ut< dăjduiți cu o specie 
din dările amintite în decursă de 15 dile 
i. e. pănă inclusive 4 Augustă a. c.

2. Acei, i ari se dăjduescă cu una 
din amintitele spe ii de dare pentru prima 
oră în anulă 1891. în decursă de 15 dde, 
încependă cu ^iua inducerei dărei în li
belulă pentru solvirea dărei. Recursele, 
asnernute d pă espirarea acestoră ter
mine se respingă ca întârziate.

In fine se provoca toți dăjdierii ca 
spre scopulii prescrisei amintitei ră dări, 
să’șl așternă fără îutârcliare subscrisului 
oficiu libelele de dare pro 1891.

Brașov#, în 13 Iulie 1891.

OflciDln orașenescu Se flare.

Serv ici ulu de studii și construcțiuni: căi 
ferate șosele și poduri alil ministerului lucră- 
riioriî publice din HoiXLâHÎeb face cunoscută, 
că are necesitate de

■ (

eșiți cu diplome seu certificate din unele din 
șcdieie tecimice: Viena, Berlimi, FaristL, 
Bruxelles, Gand., Zurich etc. și se fiă de na
ționalitate Români seu celfl puținii să cundscă 
limba română.

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

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1891.
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Viena
Budapesta
Szc 11.ok
B Ladâny
Oi adea mar--

10.50

Mez<5 Telegd 
Itev
Bratca
Bucia
Ci u ci a
Huedin
Slana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nâdășel
Clușiu

Apahida
Glnriș 
Cucerdea
U’Ora
Vințul de sus
Aiudă

Crăciunelă 
Blașiu 
Mi ăsasa

I
I

Uopșa mică j

Mediașă
Elis> batopole 
Sighișora
Hațfalâu
Homorodă
Augmtină 
Apața
Feldiora

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

851
9 07
937

10.37
11 10
11.28
12.38
1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Brașovtt

5.50 ’
9 22

11.53
1 50
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4 55
5 34
5 51
6 12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8 45

10.21 
11.09
11.17 
11.26
11.54
12.18
12 58

1.34
1.51
2 29
2 48
3.03
3.26 
4.07 
5.09
5.35
7 23
8.09
8.43
9 18

10.05

3.25
9 15

11.19
12.57
2 12
2.19
2.49
3.26

421
4.55

Timișă
Predeală
Btmuresol

12.20
141
2.26
8.50

Bncur-soi 
Predealn 
Timișu
Brașovfl

Feldiora 
Ap ața 
Augustină 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sighișora 
Eusabetopole 
Mediașă 
Copșa mică ]

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

5.47
6 -
6 18
6.34
7 34
7.57

Mii ăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8 22
8 38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uibra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

sus

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

9 48
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12 58
1.15
1.35
2.09
2 19
3.01
3 31
9 30

Nâdășelt
Ghirbău
Aghireșă
St«na
B Huiedin 
Ciuma
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare j

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

ffllureșu-ljudoșu—Bistrița

12.17
12.47

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4 45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6 58

Viena
Budapesta
Szolm.k

10.50

Aradu

1.26

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.041.52
2.18 10.44
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

11.07
1.16
3.31
6.35
140

1.25
1.00
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53
5.30
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

SSistrâța—Mwreșu-JLiudoșii
Bistrița . . . .
Tagu-Budctelică . 
MurSșă-Ludoșă .

Murășă Ludoșă
Țagu-Budatelică .
Bistrița ....

Nota: Numeri; încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Oi ăștia 
Ș.botă
Vinț. de jost 
Alba Iulia 
Teiușii

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

11/8
11.40

3.25|
9 50
1.05
5.24
5 46
5 57
6 19
6.30
6.48
7.12
7.27
8 07
8.33
8.57
9.13
9 29
9 53

10 19
10.50
11.16!
11.44iSzolnok
12 OOBuflispesta 
12^l Viena

Teiușii
Alba Iulia
Vinț de josă 
Și botă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[lia
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava
Oonopo 
Rudna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

2.30
3.11
3.30
3 53
416
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
6O6‘

3.37
4.-

4.41
5.06
5.18

5 45

6.08
6 34

7.11
7.31

8 14
8.24

11.27
1 25
7.20

1.39
2 19
2 36
3 03
3.30
4 17
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

Copșamică
Șeica mar» 
Loamneș 
Onna
Sibiiu

3.-
3.31
4 15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12 38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9 23

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica mare 
Copșamică

Sibiiu—Copșa-smcâ

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

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20
Ludoș 3 34 9.11
Oșorheiu ■ 5.20 11.17

5 35
Regh.-săs. 7 10

2.41
3 27
5.14
5.36
7 15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Petroșeni IjlPetroșeni-Simeria (Piskî

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10 50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegu 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pili 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hat*-gă 9 36 1.54 8 25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

r

1 Regh.-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

!•!l°!

Aradil
Vinga
Tiinișora

6.15
7.32
8 42

1
11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora 
Vin ga 
Aradu

6 20
7.21
8.03

1.11
2 46
3 50

5.05
6.40
7.50

dhirisu—Turda Turda--Ghirișiî
Ghirișiî 
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.-

10.20
10.44

Turda
Ghirișii

4.50
5.10

9 30
9 50

2.30
2.50

8 50
9.10 ffiSrasov—Eernesci

Simeria (P sk>)—Hunedora

Simeria (Piski) 10 50 4.40 9.16
Ceru a 11 13 5 03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria (Piski;

Hunedora 
Cam a 
Simeria

4 46
5 11
5 28

2.32
3 -
3.20

7 22
7 50
8.10

isoraSighișora—Odorbeiu Odorheiu—

Careii-mari—Zelftu i| SEelău—Careii-mari

Sighișora. . . 4.30 1125 Odorheiu. . . 8 15 3.15|
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4 55
6 36

1.16
4.15
7.21 Careii-mari .

Zelău. .
5.5o| Zelău .

Careii-mari .11.-
1.56
6.48

ÎKernesci—Brașov

Zernesci
nir

8.-
8.24

8.20
9.44

TipograBa A. MUREȘIANU. Bratjovă


