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„GAZETA TRANSILVANIEI11.
Cu fl Iulie 1891 stilts vechiu 

8’a deschisă nou abonanientu, la care în- 
■/Itămu pe toți amicii ți sprijinitorii fâiei nostre.

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

e șâse luni 6 fl., pe uni anii 12 fl.
Pentm România și străinătate: po trei 

uni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, p* unii 
»nfi 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria; pe anii 2 fl., pe 
»ese luni 1 fl.

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

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

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

Administrațlniiea „tlazetei Transilvaniei*1
Brașovfl, 10 Iulie v.

Ne este încă în prbspetă me- 
rnoriă tragiculu casu alu versărei 
de sânge din Feldru, întâmplată 
astă tâmnă, cu ocasiunea msta- 
lărei noului preotu, impusă popo
rului prin intrigi și uneltiri.

Scimu, că cu ocasiunea aceea 
mulțime de locuitori români au 
fostu măcelăriți din partea gen- 
darmilorii ungurescl; morțl au că- 
cțutu șese imediată, uciși fiindu 
de glânțele gendarmii oru, er 14 
au fostă greu răniți, dintre cari 
doi au și murită.

Fâră’ndoelă acesta a fostă unu 
casă dintre cele mai grave și era 
cu atâtă mai mare nedumerirea 
de a cunosce atitudinea autorită- 
țiloră judecătoresc! în cestiunea 
de față, fiind-că se scia din ca- 
pulu locului, că în opiniunea pu
blică figureză ca complici ai aces
tui măcelă chiar nisce organe ale 
administrațiunei, nisce unelte orbe 
ale celoră de susă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

(14)

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

într’o închisore comună, pavată cu 
petri, a cărei ferestruică era provăcjută 
ou grilajă de fierO, între patru păreți 
goli și reci, unde se afla o măsuță și 
ună scaună, stătea asesorulă Helda cu 
fața îmărmurită și cu vestmintele în dis- 
ordine. Ochii lui fără espresiune, erau 
ațintiți asupra unui ungheță. Timpă de 
ună oesă stătea elă așa, de când adecă 
l’a arestată procurorulă. Faptulă acesta 
nici nu l’a surprinsă și când procurorulă, 
ca cunoscută, îșl ceru scusele pentru 
împlinirea datorinții, elă îi primi cu 
sânge rece scusele. La tote întrebările, 
ce i-se puseră, a răspunsă, că tragiculă 
sfîrșită ală micului Evald și ală Evei 
Dolling îi pare totă așa de enigmatică, 
ca și celorlalți 6menl.

Zuruitulă eheiloră nu conturbară pe 
Helda, care abia îlă aucjia. Chiar nici vo
cile, ce acum îi deveniră mai cunoscute, 
nu-lă făcură să-și vină în ori, întru atâtă 
era elă de adâncită în gânduri.

— „Ună pătrară de oră, domnișoră, 
și nu uita, că se întâmplă pe răspunde

Era vorba așa-deră de o tur- 
burare a ordinei publice dintre 
cele mai mari, care avea sâ con- 
stitue unu casă de cercetare câtă 
se pâte mai gravă din partea jus
tiției.

Der justiția ungurescă se vede 
treba, că nu prea ține semă de 
justițiă, când are de a tace cu po
porală românescă. Corespondența 
de pe valea Someșului, ce o pu- 
blicămă mai josă, ne spune, că 
tribunalulă regescă din Bistriță a 
sistată cercetarea în causa versă
rei de sânge dela Feldru și a lă
sată lucrurile încurcate.

N’a aflată cu cale tribunalulă 
din Bistriță să cerceteze, decă este 
adevărată, că acelă măcelă a fostă 
numai resultatulă unoră intrigi, 
și că s’a comisă de gendarmii un
guri în stare de bețiă și fără nici 
o causă întemeiată? N’a aflată cu 
cale se caute a da satisfacțiunea 
cuvenită acelora văduve neni ro
ci te și numeroși răniți, câți au că- 
cjută victimă răsbunării unoră u- 
nelte pecătâse, cari au reclamată 
asistența gendarmiloră și cari îm
preună cu aceștia au fostă urzi
torii înfricoșatului măcelă?

Sistarea cercetărei în trista 
afacere a versărei de sânge din 
Feldru a produsă, firesce, cea mai 
mare amărăciune în sinulă popo- 
rațiunei acelei comune, căreia îi 
dă viuă espresiune și corespon
dența nostră de mai josu.

Poporală din Feldru este de 
părere, că cei dela judecătoriă s’au 
temută, că ducendu-se la sfîrșită 
cercetarea, se va constata, că văr
sarea de sânge a fostă provocată 
cu cea mai condamnabilă răutate 
și ușurință, nu de cătră poporu, 
ci de cătră organele administra
țiunei și de cătră gendarmii, pe 
cari acestea i-au adusă într’ajutoră.

Noi credemă, că în nici unu 
casă, nici chiar atunci, când ar fi

rea mea. La prisonierl criminali nu-i 
permisă nimănui să între.u

Era compătimitore vocea șefului, oare 
roșii aceste vorbe cătră Ruth Cheia se 
învârti în broscă și în momentulă urmă
torii Ruth se afla singură cu asesorulă. 
Ea, mișcată adâncă, cotemplâ fața sufe- 
ritore a asesorului.

— „Kurt, eu sunt aicl.“
Helda îșl întorse încetă oapulă spre 

ea. Nici o trăsură nu se schimba din 
fața iui, ci o privi îmărmurită și indi
ferentă.

— „Nu fi atâtă de liniștită, dragă 
Kurt, oăcl atunci mă temu dise ea.

— „Ce vrei dela mine?“
— „Vreu sâ-țl spună ună cuvântă 

de mângâiere... Tbte le voiu cerca spre 
a găsi pe ucigașă!"

— „Nu-i de lipsă. Otrăvitorulă e 
deja aflată.“

— „Eu nicl-odată nu voiu crede în 
învinovățirea ta.“

— „Ai venită doră, ca să mă vecjl 
dejosită, nu?!“

— „Ierte-țl Dumnedeu vorba asta“, 
dise Ruth cu demnitate, apoi vorbi mai 
departe în tonă confidențială. „Kurt, tu 
te-ai nimicită însuți. Vecjl, eu am venită 
aici casă-țl oferă mâna mea. piua de erl 

fostă ne’ndoiăsa causa conflictului 
sângerosu, nu era cu cale și nu 
era cu dreptate de a se sista 
cercetarea. Cu atâtu mai vîrtosă 
însă a trebuită se se facă ea, cu 
câtă poporală pote aduce dovecjl 
flagrante pentru desvinovățirea sa.

Casulă e mai gravă, de cum 
s’ar păre acuma, după ce a trecută 
atâta timpă. E vorba aici de 
celă mai elementară postulată ală 
dreptății și justiției în stată; de 
datoria supremă, ce o are statulă, 
cu organele și autoritățile lui, de 
a păzi buna ordine și de-a scuti 
vieța și averea cetățeniloră; e 
vorba în fine de aceea, că 6re 
mai este considerată Românulă în 
țera acesta ca cetățenii. care se 
bucură de scutulu legiloră, orinu- 
mai ca ună ilotă vrednică de îm
pușcată ?

Pâte că judecătoriloră din Bis
trița să le pese puțină de aceea, 
decă au murită și au fostă ră
niți câți-va „țărănoi*1 români;pe 
noi însă nu ne pâte lăsa lucrulu 
acesta totă așa de indiferenți și 
d’aceeaceremînnumeledreptății lo
vite în față, ceremă și pretindemă 
dela locuitorii români din Feldru 
și dela fruntașii și conducării loră 
din acea comună și din acelă ți
nută, ca să nu lase lucru întru atâta, 
ciserecurezeși seapelezepănă lamo- 
narchul cerând, ca cercetarea, ce s’a 
începută și nu s’a sfârșită, să se 
facă din nou cu cea mai mare ri- 
gore; se se constate, cari suntă 
vinovății și să se pedepsescă, er decă 
se va dovedi, că poporală n’a dată 
pricină la acelă sângerosă măcelă, 
să se dea familieloră celoră neno
rociți despăgubirea, ce li-se cuvine.

CRONICA POLITICĂ
— 10 (22) Iulie.

— Sâmbătă s’a închisă la Parisă 
sesiunea ordinară a Camerfei francese 
pentru acesta ana. Nu multa înainte de 

e ștârsă din memoriă-ml și timpulă din 
urmă vreu să-lă uită și nu voescă de 
câtă să împlinescă ceea ce ți am pro 
misă odată în 6ră grea, adecă de a ți 
recompensa generositatea. Kurt, acestă 
6ră a sosită și a sosită sinceritatea mea. 
Eu nu mă țină deslegată de promisiune 
și pentru asta ni am reîntorsă. Mă mai 
.ntrebl dâră, că pentru-ce am venită și 
ce voescă dela tine? Tu mă respingi?!11 
Ea îșl întinse mânile rugătorii.

— „Te îndreptă Ia ună viitoră mai 
fericită. La ce să te legi de ună crimi 
nală, care te-a condamnată și nu a 
sciută prețui valorea inimei tale. Tu 
voesd să-mi ajuți și uiți, că eu nu o 
merită11.

— „Nu vorbi așa, dragă Kărt. Te 
rogă uită cum am uitată și eu“.

— „Tu nu crecjl, că eu am otrăvită 
pe Evald ?“

Ruth îșl ridioâ drâpta: „Jură 
că nu!u

O lină mișcare trecu peste trăsurile 
lui Helda. „Și tu vrei a ți jetfi pentru 
mine viitorulă tău?“ întreba elă după 
o pausă.

înaintea ei se iviră în aceeași clipă 
înfocații oohl ai lui Aldenhofen cu totă 
farmeculă și impresia loră seriosă. Ea

închidere a suie’- i.ă iuisteriulă o nouă 
lovitură simțite’ ș; mume în cestiunea 
dotării șcâlei p !y> flinice. Președintele 
consiliului și Minis1 rulă de răsboiu Frey- 
cinet era apropo să șl dea di misiunea și a 
renunțată la ace numai considerândă, 
că o crisis >- etului în timpulă va-
canțeloră j țiului ar pută deveni
o mare perptuwuate. Freycinet vo- 
iesce să șl . preseuteze proiectulă său 
referi toră la sporirea creditului pentru 
școla polytehnică la tomnă, când se voră 
redeschide camerele. Faptulă, că în de
cursă de trei dtlo s’a putută ca minis- 
teriulă de două-orlsă fiă adusă în minori
tate dovedesce însă, că în camera fran- 
oesă să află din nou ună grupă de de- 
putațl, cărora li s’u urită deja și de ca- 
binetulă actuală ce isistă din 17 Martie 
1890 și oă aceste rente suntă gata 
de a se uni cu £ o oposiționale și
antirepublieane, spre a trâuti guvernulă.

Din Sofia sosesoă soiri sensaționale 
în privința tortureloră, ce se aplică față 
cu bănuiții omorîtori ai lui. Belcev. Sub 
reservă se publică soiri, că Scambulov 
încercă tote mijlâcele posib le ca să-și 
răsbune asupra iuimiciloră săi politici. 
Despre miuistrulă Caravelov se dice, că 
asemenea unui criminalistă de rendti fu 
tractată în închisâre. Elă a fostă ; usă 
în lan'url și aruncată într’o umedă i in 
tunecosă celulă a temniței. Stambuiov 
ardonâ, ca să s* aducă trei Macedoneni, 
intimi amici ai lui Caravelov, și să i 
pună pe banoa de tortură. Aci li-s’au 
arsă la flăcările unui focă degetele dela 
mâni și dela piciore, pănă când acestea 
carbonisându se, s’au prefăcută în oenușă.

SOIRILE piLF .
— 10 (22) Iaii ft.

0 interesantă provocare la dueltt. 
Scimă, că deputatulă Gavrilă Ijgron, în 
ședința dela 15 Iulie a dietei agurescl, 
a adresată o interpelare ministrului-pre
ședinte în causa demo istrați.miloră anti- 
maghiare din Fiurne. In interpelarea sa, 
deputatulă Ugron s’a fol sită de nisce 

îșl puse mâna pe inimă, care în modă 
poruncitoră îșl pretindea dreptulă, bu
zele ei înse d’ -ă clară și decisă: 
„Da!«

— „Cu t< bine, Ruth, tu nu mă 
iubescl“.

— „7 ■ mai puternică, decâtă
iubirea !“

ErășI ur £,ausă, în care Helda 
privi pătrundetoră ' i față. Ochii lui stră- 
luciau și mânile-i se încrucișară pe 
pieptă.

— „O fiiim-d de aurit“, dise elă 
blândă și lină, cu, >i ând ar vorbi numai 
ou sine.

— „Tu nu me respingi?!11 O for
țare timidă zăcea i i vorbele Ruthei, ca 
și când ar alerga du pă fericirea vieții...

Helda nu năsp ■ îse nimioă. Era, ca 
și când sufletulă lui ar asculta ceva 
mare și sfântă și în farmeculă acestei 
sublime impresiunl, se apropia de ea, 
îșl plecă fruntea la păioânță, o atinse 
de pietrile reci ale p iimentului și bu
zele lui sărutară tivii a sbnpiei haine a 
Ruthei.

La espresa dorin ,ii a. contesei Ge- 
orne, miculă Evald iu înmormântată 
lângă Eva. Ea a urmată conductulă fu- 
nebralu cu ochi întunecați și fără de la- 
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termini forte violențl la adresa demons
tranților® și mai alesă la adresa osta
șilor® croațl din regimentul® de infan
teria 79, staționată în Fiume, despre 
cari seim®, că și ei suntă acusațl, că au 
luată parte la demonstrațiunl și între 
cari se aflau și câțiva oficerl. Din causa 
terminilor® violențl folosiți de Ugron, 
corpul® oficerescă dela menționatul® re
gimente croată, se simte ofensată și e 
hotărîtă, ca pe Ugron să-l® pro voce la 
duela. După cum spune „Egyetertes", la 
20 Iulie a și sosită în Budapesta ună 
căpitană însoțite încă de ună oficeră 
dela regimentulă croată din Fiume, cari 
în numele întregului corp® oficerescă au 
venită să câră satisfacțiune dela G. 
Ugron Fiind-oă Ugron îu timpulă de 
față se află la Odorheiulă s&cuiesc®, cei 
doi oficerl croațl voră trebui să-l® aș
tepte pănă se va re’ntârce.

** *
„Societatea studenților!! români dela 

universitatea Fr. Wilh. din Berlin" aduce 
la cuncscința studențiloră români, oarl 
ară dori să-și complectezp studiile la 
universitatea din Berlin, că este dispusă 
a da tote informațiunile necesare, în a- 
cestă privință. A se adresa : G. I. Capi- 
tanovicl, Chorinerstrasse 76, I. Berlin.

** *
Comitetulu centralii al!! Ligei pentru 

unitatea culturală a Româniloră aduce 
la cunoscința publicului și a membriloră, 
că noulă locală alu comitetului și biroulă 
Ligei s'a instalată în Passagiulă ro
mână.

*
Tinerimea serbescă și confederațiunea 

balcanică. ț)iarului croată-sârbesc® nSrbo- 
branu i-se scrie din Belgradă, oă tine
rimea serbescă dela școlele superidre de 
acolo, într’o adunare ținută de curând® 
a primită în unanimitate statutele unei 
societăți căreia i-se dădu numele: „Pre- 
tecau [înainte mergătorul®.] Scopulă so
cietății este: a mijloci cunoscerea reci
procă a poporeloră balcanice și apropie
rea între sine a tinerimei din Balcan, 
ca astfelă să se pună basele unei lucrări 
comune pe tărâmul® culturală și politioă, 
tote în vederea unei confederațiuni intre 
popârele balcanice. îndată la fața locului 
s’au înscrisă o mulțime considerabilă de 
membri la acâstă societate.

** *
Conferință. ț)iarele de dincolo ne spună 

că cunoscutulă publicistă și redactor® 
aldiarului „Kreuzzeitung" Schwennehagen 
va pleca în dilele acestea la Praga pen
tru ca să țină o conferință în favorulă 
Ligei culturale a Româniloră și în favo
rulă Româniloră din Ungaria, apoi se va 
duce la Karlsbad și la Marienbad.

*£ *
La institutul!! bacteorologiciî din Bu- 

curesoi a mai trimisă guvernulă austriacă 

ună copilă mușcată greu de ună câne 
turbată. Precum se vede resultatele dela 
institutulă acesta dau mai multă garanță 
ca celă din Budapesta, care a fostă re- 
fusată pe nenorociții din Bucovina muș- 
cațl de lupi turbați.

* * *
Contra-memoriulă studențiloră ma

ghiari, din care amă primită și noi 
ună esemplară în limba ungurâscă, pănă 
acuma s’a trimisă la funcționarii și 
consilierii ministeriali și dela aceștia în 
susă: la episcopii catolici și gr. cat., la 
ev. reformați, și gr. orientali români și 
șerbi, aprâpe la totl membrii din camera 
magnațiloră, la fișpanii comitateloră din 
Ungaria și Croația, la primarii orașeloră 
și la toți directorii șcâleloră superiore 
maghiare și la directorii școlelorh medii. 
— Toți aceștia voră ave așadâră o lec
tură „amusantă" pănă la pliotiselă în se- 
sonulă de castraveți murați.

* * *
Nou patriarch!! ală Constan tinop olului. 

Ca candidată la patriarchia din Constan- 
tinopolă în loculă lui Dionisie, care de
misiona în săptămânile trecute, se amin 
tesce Ioachimă ală III, fostulă patriarchă, 
care înainte cu patru ani a abdioată din 
causă, că nu a voită să tolereze inge
rință străină în biserica ortodoxă. Foia 
serbescă croată din Zagreb® (Agram) 
„Srbobran" r]ioe, că Ioachimă e ună 
omă de principii mai înalte și e energică. 
Ea speră, că pe lângă episcopia bulgară, 
acestă nou patriarchă va admite și în
ființarea unei episcopii sârbescl în Sârbia- 
vechiă de sub dominațiunea turcâscă și 
în Macedonia.

* * *
Comunicația pe căile ferate române. 

Direcțiunea căiloră ferate române aduce 
la cunoscința publicului, că ou 4'ua de 
21 Iulie n. c. trenulă expresă, care plecă 
din BucurescI la 4 ore și 40 minute p. 
m., precum și trenulă oare sosesce în 
BucurescI la 11 ore și 35 minute sâra, 
nu au în Predeală nici o legătură cu 
trenurile, oarl vină din Budapesta. Trenu
rile directe BucurescI Pesta Vienași vice
versa suntă de aci înainte următdrele: 
Via Predeal#: Trenulă expresă care plecă 
din BucurescI la 7 ore și 35 minute dimi- 
nâța, și celă ce sosesce în Buouresol la 9 
dre și 30 minute sâra. Via Verciorova: Tre
nul expresă, care plâcă din Buouresol la 6 
dre și 40 minute sera, precum și tre-r 
nulă, care sosesce în BucurescI la 9 dre 
și 55 minute dimineța.

* * *
Serbii la esposiția din Praga. Sâm

băta treoută au plecată din Belgrad ou 
ună trenă specială vr’o 200 de Șerbi la 
esposițiunea boemă din Praga. Intre 
aceștia suntă ună archimandrită, vr’o 
câțiva protopopi, apoi oficerl, neguță

tori și funcționari, însoțiți de ună ooră 
vocală ală căruia membrii toți suntă în- 
brăcațl în costumă națională. La Praga, 
au fostă întimpinațl de trei oonsilierl 
orășenescl, de mai multe corporațiunl și 
de o mulțime mare de cehi, cari între 
urări furtunose i-au bineventată. Serbii 
fură salutați ca „frați ai lor®" din par
tea oonsiliarului orășenescă Podlipny și 
din partea altora, cari toți accentuară 
solidaritatea tuturoră Slaviloră. In nu
mele Sârbilor® a răspunsă archimandri- 
tulă Dr. DraghicI, dicendă între altele: 
„Geniulă bărbaților® mari ai Slaviloră 
planâză de-asupra Oehiloră și Sârbilor®: 
Viitorulă e ală idiomului slavă. Espo- 
sauții nu suntă gloria numai a Oehiloră 
ci a tuturoră Slaviloră," Ilie Drăguți® 
a obiecțirnată, că cultura oehă stă la 
ună nivelă europeană și că slavismulă 
representă în Europa o putere dintre 
cele mai mari.

O"b strio-c ti/cme a
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și legea asupra jurisdicțiuuei curiei în afaceri 
electorale.

Sâmbăta trecută ministrulu de 
justițiă Szilagyi a presentatu ca
merei din Pesta proiectuiiî de le
ge asupra jurisdicțiunei în afaceri 
electorale.

Este vorba adecă ca în viitoru 
se pbtă decide Curia regescă decă 
o alegere de deputată e valabilă 
seu nu. Froiectulu de lege pre
sentatu de d-lu Szilagy este plinu 
de disposițiunî forte stricte și se 
deosebesce de proiectele din 1875 
și pe la 1888, cari n’au fostu pri
mite de dietă.

Se crede în asemeni împreju
rări că fiindă numita lege una 
din legile de garanțiă cerută de 
oposițiă, acesta după presentarea 
ei, se va îmblânzi și va renunța 
dela obstrucțiune.

Speranțele aceste înse, păru a 
nu fi de locu întemeiate, căci se 
asigură că conducători stângei es- 
treme Irânyi și Ugron suntu ho- 
tărîți a combate proiectulu de re
formă alu administrației și mai 
departe. Ei de multu au anunțată 
obstrucțiune în urma unei scri
sori, ce au primit’o dela Kossuth.

Pe lângă aceste și marea ma- 
ioritate a celoră din stânga es- 
tremă este pentru obstrucțiune. 
Se mai asigură, că la § 1 ală nu
mitului proiectă de lege mai mulți 
dintre estremi voescă se facă o 
moțiune, în care este provocată 
ministrulu președinte de a pro
pune M. Sale Regelui disolvarea 
camerei, pentru ca țera se pbtă fi 

pusă în posițiune de a se decide 
asupra cestiunei administrative.

Situațiunea este der destulă 
de acută și critică, cu t<5te că se 
vorbesce și de o eventuală învo
ială între guvernă și stânga es- 
tremă.

Afacerea din Feldru.
De pe valea Someșului, Iulie 1891.

Domnule Redactorii! Vă este bine
cunoscute de mai înainte modula de a- 
legere (?) a primarului din nefericita co
mună Feldru, săvârșită câtă se pote de 
nelegalfi și în modă despotio®. In contra 
acelei „alegeri" s’a făcută la timpulă 
său recursă la congregațiunea comita- 
tensă, dâră durere, că din lipsa de spri
jină suficientă,recursul® a fostă respinsă, 
enunțându-se recurențiloră : că „ale
gerea" s’a întâmplată după regulă (sza- 
bâlyszeruen), adecă cum se întâmplă 
de obiceiu „alegerile" adl la noi. Sen- 
tență cu 2 înțelesuri. Cu acesta dâră 
„vredniculă" (?) primară a fostă întărită 
în postulă său și de acum înainte pâte 
să dăscălâscă cum îlă va tăia capulă pe 
aceia, cari i-au fostă protivnicl. De al- 
mintrelea a și începută să-și arate „afa
bilitatea" față de cei ce nu l’au voită, 
căci doră elă este birău ? âr fiiulă său 
solgăbireu și prin urmare puterea e în 
mâna loră, — dispune de gendarml ori 
și când.

Până mai deunădl piimarulă acesta 
era mai indulgentă, căci ori și cum, a- 
ducându-șl aminte de rolul®, ce a ju
cată în causa ou preoții, se cam sfia de 
tribunală ; acum însă, după-ce tribunalulu 
regescu din Bistrița a sistată cercetarea 
mai departe în causa versărei de sânge din 
Feldru, îșl pote juca mendrele față de 
bietulă poporă cum îi va plăcâ.

Atâta aprobarea denumirei prima
rului, câtă și mai vârtosă sistarea cer- 
cetărei judecătorescl, a produsă în po
poră o indignațiune câtă se pâte de 
mare. La tote târgurile din jură : de 
prin Bistriță, Năsăud®, Rodna, etc, unde 
numai se află indivic]! din Feldru, se 
adună mulțimea pe lângă dânșii, între- 
bându-i: „ce s’a alesă din posna aceea 
dela d-vostră?" — „D’apoi âoă așa, oă 
cei împușcațl îsă morțl și se odihnesoă, 
eră cei rămași, văduvele și orfanii nă
căjesc®, căol n’au nici ună sprijină, 
nici o mângâiere !.... Noi am totă aștep
tată să fim® ohiămațl undeva și să ju- 
rămă pe oe amă văcfută dâr, nu ne-a 
ohiămată nimenea nicăirea, și astfelă —• 
săracii de noi, — s’a astupată totă trâba. 
Se vede, că totă domnii îsă de vină, 
căci decă era cineva din noi de vină 
ni-ar fi perită âsele prin temnițe"...

„Noi" — <fich mai departe âmenii 
din Feldru — plângemă numai în po-

criml și când preotulă aruncă o mână 
de pământă pe cosciugul® micului Evald, 
se plecași densa și slobozi un® pumnă de 
țărînă în gropă. O privire curiosă arunca 
ea asupra Ruthei, care sta palidă și ne- 
mișoată, ca o statuă de marmoră, mân
gâind® pe întristata Ană, ce se aruncase 
după cosciugul® Evei, nelăsândă să-lă 
cobore în gropă. Privirea ei apoi se 
opri pe încărunțitul® capă ală lui Dol
ling, ale cărui lacrimi necurmate îi cur
geau pe față în josă, privindă în a- 
dânoimea mormântului. Lângă Ruth se 
vedea capulă unei fete eu pâră roșu, 
— era prețuita ei soră. Carmen cu o 
furiă de durere privi spre acestă grupă, 
când sufletul® ei se lupta cu gândul®, 
că în ce chip® s’ar fi uitată acelă băr
bat® pentru care ea șl-a jertfit® copi
lul®, oând s’ar fi coborît® oosciugulă 
Ruthei în mormânt®!....

— „Mă chinuesoă tâte torturile ia
dului", esclamâ oa tare, când se sui in 
trăsura, ce o ducea la locuința ei. Ea 
refusâ de a fi însoțită de Irina, pentru- 
ca neoonturbată să-și potă urma gân
dirile....

O liniște mare domnia în casa fo
restierului, după înfiorătorea oatastrofă.

Ruth se mutase la Dolling și se silia să 
ocupe loculă Evei în inimile loră. Mâ 
nile sîrguiroiâse ale Anei lucrau și a- 
cum ca mai înainte, dâr ea adese-orl 
era cuprinsă de melancoliă. Se opria 
adese-orl în mijlocul® lucrului și privia, 
pironită, într’o parte, ca și când ar vedâ 
oeva acolo. Er Ruth? — Ea ședea pe 
soaunulă Evei lângă mescidra de cusut® 
și privia lucrurile începute, ce-șl aș
teptau terminarea. La durerea ei puțină 
se cugeta. Numai când vedea pe ins
pectorul®, care forte rară, însă regulată 
își făcea datoria de a merge la casa fo
restierului, numai atunol, un® suspină 
puternică îi isbuonia din inimă și-și îm
preuna mânile ca de rugăciune. . .
* •••••••••••••■

Contesa Carmen de mult® pleoase 
la tatăl® său. Ea merse tocmai așa de 
repede, precum veni, dâr lăsa în urma 
ei multe reamintiri triste.

*
* *

Vâră dispăruse cu tâtă splendorea 
ei. Vânturile de tomnă urlau prin câm
pii pustii, 8cuturândă îngălbenitele frun
te de pe arborii pădurei, o volbură du
se o mână de frunefe uscate cătră oimi- 
teră, ele căzură lângă porta cu gratii 

și ridicându-se ârășl, se aședară între 
două morminte săpate de curând®.

Bătrânul® Dolling îngenunchiâ lân
gă mormântul® fiicei sale și rosti o lun
gă rugăciune. Elă apoi se sculă și-și 
netezi fața cu căciula. O mișcare de du
pă tufișul® cimiteriului îlă făcu pe Doi 
ling să privâsoă în jură. Stătu pe loc® 
și căuta în fața roșită de beutură, ce-1® 
privea cu ochi holbați.

— „D-Ta aici Dolling, amică vechiu? 
Cum te afli?" efice vorbitorulă înticjân- 
du-i mâna.

— „Dâr D-ta, Scholz, cum vii aici?" 
întrebă Dolling nesigură. „Aucjisem®, că 
te ai fi dus® în America?!"

— „încă nu m’am dusă, dâr o să 
merg®. Am venit®, ca se mai capătă 
nisce parale."

— „De la cine să capeți parale ? 
credă că aici n’ai nici ună prietină" ob
servă forestierul®.

— „Hoho, eu am prietini cu influen
ță. N’am decât® să dică ună cuvântă și 
busunarele mele suntă pline cu monete 
de aură", (fis® bețivul®, apoi înoepusă- 
povestâscă tâtă întâmplarea, oum a pri
mită dela contesa bani și otravă, oa să 
pustiâscă pe mirâsa fratelui ei.

— „Dela contesa Georae ? Omule, 
ovgetă ce vorbesc!. Eu nu voiu face nici 
ună pasă, pentru-oă pe copila mea n’o 
mai pot® reînvia, însă un® nevinovată 
sufere pentru acâsta și elă trebue mân
tuită. “

— „Și ce pedâpsă voiu primi âre?"
— „Nu sciu. Dâcăînsă ai avută o com- 

plioe și d-ta ai fostă numai instrumentă, 
atunci pedâpsa nu va fi atât® de aspră."

Scholz vădendă, că fapta lui a ră
pită copila iubită a bătrânului Doling 
dise: mă ducă și mă insinuez® de bună- 
voiă la jutecătoriă. Contesa va face ochi 
mari !...

Ca ună fulgeră se lăți veste, că 
Scholz a fostă adevăratulă făptuitoră ală 
crimei întâmplate în casa forestierului. 
Asesorul® Helda fu eliberată îndată.

Numele contesei Georne se ivea îcl 
și colo în desbaterea ce decurgea la ju
decătoria criminală, contesa însă a de- 
olarată cu ocasia unei investigațiunl, că 
ea odată a văcjută pe acelă omă. Ast
felă Scholz fu condamnată la închisâre 
de 10 ani, în care și întrâ.....................

(Finea va urma.)
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■triva stăpânirii nostre din sată, în po
triva primarului și a notarului, că dâcă 
nu pofteau domnii gendarmii în sată, 
nu se întâmpla nimicii! In gendarml au 
dată unii și alții cu petri numai după-oe 
au vâcjutQ dmenii, că au căzută câți va 
rnorțl; înainte însă de ce au înoepută 
gendarmii a pușca, n’a dată nimeni ou 
petri, despre asta amil putâ jura toți 
câți am fostă de față, ba suntă martori 
și de prin satele vecine, cari încă ară 
jura, ca și noi, decă i ar lua judecătoria 
înainte. De altmintrelea ori damă noi 
ou petri, ori ba, gendarmii au fostă pre
gătiți să ne pusoe, că âoă ce a disă 
unulă dintre ei atunci diminâța înainte 
de posnă: avemă să facemă carne
■de porcii!“ Acesta au audit’o câțl-va 6- 
menl cari ară putâ jura ori și oând, 
dâră acuma a trecută, s’a astupată lu- 
crulă și vai de capulă nostru. Nu mai 
avemă nici ună sprijină, gândescl oă 
noi am făcută mai rău deoâtă totă 
lumea!“...

Așa se tânguesce bietulă poporă și 
are dreptate, însă dreptatea lui nu i o 
respectâză nimeni.

In causa, cu vărsarea de sânge din 
Feldru s’au ascultată o mulțime de 6- 
meni, deră după câtă sciu eu afară de 
gendarml, n’a întărită niol unulă cu ju 
rământă oeea ce a mărturisită ; cu tâte 
acestea, însă cercetarea s’a sistată. Din 
ce motive s’a sistată, o soiă numai cin- 
stitulă tribunalu, căci celoră ne’ndreptă 
țițl nu li-s’a spusă pănă aoum; eu însă 
susțină și potă cjice cu tâtă hotărîrea, 
— sprijinită fiindă și de opiniunea pu 
blică, — că poporulă n’a fostă de vină 
în niol ună punctă de vedere, ceeea oe 
s’ar fi dovedită atunci, când cercetarea 
nu s’ar fi sistată, justiția însă a sistată a- 
facerea înainte de ce ar fi cercetată oausa 
mai cu de-amăruntulă.

Se vede, că nu s’a întrebată nime
nea despre aceea, că ore fost’a de lip
să să se aducă la o instalare de preotă 
gendarml? Și dâcă totuși i-a adusă ci
neva nu trebue să se trâcă ou vederea 
faptulă, că gendarmii au pușcată înainte 
.de a fi loviți cu petri, ceea ce nu s’a pu 
tută întâmpla deoâtă într’o stare anor
mală ori de bețiă, ori de mâniă, după 
cum se și susține și la timpulă său s’ar 
fi putută documenta. Nu s’a luată în fine 
în considerare nici împrejurarea, oă cei 
pușcați mai toți, au fostă pușcați dela spate 
ba unii chiar în fugă. Tote acestea la o- 
taltă luate, se vede, că „n’au fostă de 
ajunsă“, ca să constitue o crimă, deși 
unulă din cei esmișl de tribunală spre 
constatarea faptei, atunol îndată după 
măcelă s’a esprimată: că în causa asta 
obiectă de crimă este, reounosoândă 
însuși, că n’a fostă de lipsă să se câră 
asistență de gendarml. ț.

Sferșitulii resboiului vamalii cu 
România.

Foile oficiale din Viena și din Pesta 
publică trei ordinațiunl, prin cari se pune 
capătă răsboiului vamală cu România, 
delăturându-se tote restrioțiunile ce au 
esistată în comerciulă cu România. 
Aceste ordinațiunl se referă la tote mă
surile de retorsiune, oe le-au luată gu
vernele austro-ungare în contra corner- 
ciului română la 1886.

Prima ordinațiune, pe care a dat’o 
ministrulă de comeroiu în înțelegere cu 
ministrulă de finance, delătură taxele va
male de răsboiu, la cari au fostă supuse 
mărfurile de proveniență din România 
la intrarea loră pe teritoriulu vamală 
austro-ungară, așa că de aici încolo pro
ductele române potă fi importate în 
Austro-Ungaria sub aceleași condițiunl ca 

. și productele altoră țin. Se restabilesce 
mai departe comerciulă de măcinată liberă 
de vamă a moriloră din Austro-Ungaria, 
cum era mai înainte.

A doua ordinațiune dată de minis
trulă de agricultură în înțelegere cu mi
nistrulă de comerciu și cu celă de fi
nance, cassâză disposițiunile, prin cari 
s’au fostă oprită în 22 Maiu 1886 iran- 

situlă de rîmăton, oi, capre și de miei din 
România prin Ungaria. Aoestă transită 
va fi supusă disposițiuniloră esistente ve- 
teriuare-polițienescî.

In fine ordinaținnea dată de miuis- 
trulă de agricultură în înțelegere cu mi
nistrulă de comerciu și de finanțe, prin 
care se liberâză ârășl impoftulă și es- 
portulă de verdețuri, pome, planie și părți 
de plante (clasa VII a tarifului vamală 
dela 25 Maiu 1882). Asemeni producte 
naturale se potă importa și esporta în 
viitură după disposițide generale esistente 
pentru comerciulă loră. Ineâtă privesce 
obiectele cart ar pute să lățâscă filoxera, 
reîutră în vigore deocamdată disposi- 
țiile ordinațiunei dela 28 Iunie 1882 nr. 
41,025.

*
* t>

„Neue Freie Presse“ anunță, că gu- 
vernulă austro-ungară a ridioată tote 
taxele vamale diferențiale cari loveau 
produsele româue. Ast felă comerțulă de 
făină ală moriloră diu Ungaria ou Ro
mânia va fi s JUtită de vamă. Granițele 
imperiului rămână insă totă închise pen
tru vitele din România, pănă la încheierea 
unei convențiunl speciale între aceste 
două state.

țliarulă vieneză adauge la începu- 
tulă negocieriloră cu Germania, Italia, 
Elveția și Sârbia, guvernulă austriacă 
s’a adresată și cătrăguvernulă română ară- 
tându-i, că Austria e dispusă să intre 
și cu România în negocieri pentru în
cheierea unei convențiunl comerciale. Gu- 
vernulă română a refusată înse pentru mo
menta de a intra în asemeni negocieri, do
rind a încerca în timpă de câte va luni aplica 
rea noului tarifă vamală. Ună tratată co
mercială cu România, care ar fi de a- 
ceeașl mare însemnătate ca și pentru Aus
tria, va încorona opera cea mare a po
liticei economice.

Cestiunea Evreiloru în România.
N. Ceaur Aslan continuând:

Acum mă întrebă, cari suntă armele 
nâstre pentru a îndepărta și oonjura pe 
ricolulă ?

Nu acusă pe nimenea; nu este tim
pulă încriminăriloră; dau strigătulă de 
aArmă, .și vă rogă să punemă o mână 
seriâsă, câtă este încă vreme!

Avemă art. 10 din legea poliției ru
rale, mai avemă și legea, care reguleză 
condițiunile, în care este tolerată aceea, 
ce se numesce : comerciulă ambulantă ; 
două legi cu aplicarea cărora suntă în
sărcinați nisce prepușl împiegațl, lipsiți 
în mare parte și de moralitate și de 
simțământulă sacru de îndeplinire a da
toriei loră, și mai alesă lipsiți de ori și 
ce controlă.

Cum se aplică legea? Se v’o spună; 
amploiații noștri nu au decâtă o preocu
pare: aoeea de a asigura guvernului is- 
bânda în ori ce alegeri. Am vădută spre 
pildă la Iași, ună prefectă de "poliția, 
ocupată cu confecționarea listeloră elec
torale ; scotea pe ună alegă^oră, pune 
pe altulC, cisluia, combina, și acesta a 
sa meritoriă operă o trimetea primarului 
spre a i servi la formarea listeloră și pe 
când 4'stdd prefectă conlucra astfelă la 
fericirea țărei sale... pe la barierl, în 
tote serile, întrau harabale, pline de Evrei 
străini, fără a fi supărațl de nimenea, 
erau primiți în taină, de coreligionarii 
loră și pe urmă.... mistuitl prin totă țâra; 
acâsta se petreoea, și pote se petrece 
înoă aprop) clinică la Iași! Ce se mai 
întâmplă și pe airea, lasă acestea, 
D loră, la aprețiarea Domniiloră-vostre!

Facă agricultură, Domnii mei, în ju- 
dețulă Vaslui, pe imobilulă Negrești, 
mioă orășelă, umplută să înțelege, cu 
vârfă de Evrei; mai ană 4ărescă pe ună 
individă, și la întrebarea mea, de unde 
este, nici a putută să-mi răspundă, căci 
nu soia românesoe.

De unde, cum era venită? Cu ună 
covrigă și o litră de rachiu, și etă lă 
instalată cetățenă în o comună rurală 
din țâră : după acesta judecați, de restă! 
Mi-se relateză, oă actualmente Brăila și 
Galații suntă inundate de Evreii, isgo- 
nițl din Rusia. (Aprobări).

Ei? Care vă este arma? Șciu, D-le, 
Ministru, că ați dată ordine severe. . . . 
dâr, oe folosă, decă ele nu se ese^ută, 
din causa inferioriloră, ce mai toți suntă 
așediațl de aoea populațiune coruptă și 
corupătâre !

Ună Evreu» oare de mai bine de 
20 de ani ține în arândă moșii în Mol

dova, dicea: că puțină îlă ooupă ce par
tidă este la guvernă, ori cine pdte vede 
în condicile lui câtă îlă costă anuală 
primarulă, subprefectulă și câte odată 
chiar și prefectulă!

Ce miseriă, Domnii mei, și ce pri
mejdia, în același timpă !

Apoi în asemenea condițiunl, ce 
puteți face D-v6stră, Domnule Ministru 
neajutată de niol o lege eficace și lă
sată la discrețiunea unui fuueționarismă 
ce pare a ignora, că avemă o patriă!

Mai puteți ore ave vr’o îndoiâlă 
despre certa și ourânda îngenuuchiare 
a naționalităței nostre, dâcă actualele 
stări de lucruri nu voră afla o grabnică 
și energică îndreptare?

Etă, d loră, și reflecsiunile unui dia- 
ristă corespondentă ală „Gazetei din Co 
loniau în oălâtoriă dela noi din Augustă 
1884 :

„La Români se potă calcula 2 nas- 
„cerl pentru o căsătoriă; la Evrei suntă 
„șese nascerl! La Români pentru 100 
„morțl suntă 106 p nă la 107 nasceri... 
„Decă aceste proporțiunl voru dura său 
„chiar se voru înăspri, atunci de sigură, 
„mai aleșii în întinsa parte nordică a Ro
mâniei, elementulu ariană va ajunge în o 
„minoritate uimitori1 /“

Și cum, Domnii mei, aceste reflexiunl 
să nu dobândescă totă însemnătatea unei 
întristătore adeveriri, când ne vomă re 
porta la trecută ?

La 1846 a apărută o lucrare forte 
meritoria a prințului Nicolai Sutzu; da 
tele statistioe din ea ne arată, că la 
acea dată, iu tâtă Moldova nu erau de 
câtă 11,056 de familii evrees 'I, sân 55.280 
de suflet.e; de atunci încdce avemă lu
crări statistice, cari într’ună modă ma 
tematică aprope ne potă lumina asupra 
mersului crescândă ală acelei popora- 
țiunl; din 70 mii locuitori ai lașiloră E- 
vreii represintă 50 000 numai în Iași; 
Berlinulă, cu o populațiune de aprope 
2 miliâne, nu posedă de câtă 54 mii 
Evrei ! !

Am înaintea mea raportulă oficială 
ală multă regretatului șefă ală serviciu
lui sanitară din Iași de atunci, stunatulă 
dr. Flaișlen; găsimă în elă următorulă 
avertismentă, forte semnificativă, și ne
greșită, nu dată pentru trebuința causei: 

„Viitorulă căutândă a’lă afla după re- 
sultatulă acestoră 10 ani (adică dela 1864 
la 1874) trebue se spunemă, că esactă în 
50 de ani (adică la 1925) in orașulă lași 
nu va ii nici unu creștină și că tota po- 
pulațiunea va fi alcătuită numai din 
Evrei, 1“

Etă Domnii mei prevederile Șefu
lui de serviciu de atunci au dobândită 
o înspăimântă tore consa trațiune prin 
mersulă ulterioră ală lucruriloră.

Remarcabila lucrare a d-lui Dr. Th. 
Filipescu, mediculă șefă actuală ală 
serviciului sanitară, nu face decâtă să 
confirme și pe anii strecurațl dela 1874 
și până la 1885 mersulă decrescâudă 
ală populațiunei creștine, și ridicarea 
crescândă a populațiunei EvreescI, esactă 
în aceleași proporțiunl fatale, ca acele 
constatate dela 1846 și până la 1874; 
iată ce 4'ce în raportulă său, valorosulă 
medică din Iași:

„Decă la Creștini s’ar afla o cres- 
„cere mai mioă, decâtă la IsraelițI, a- 
„câsta șl-ar găsi esplicațiunea în oifra 
„mare a populațiunei israelite din orașă ; 
„der descreșcera persistentă a popula- 
„țiunei creștine prin escendentulă de 
„morțl este ună raportă forte defavora 
„bilă, și ar trebui sâ preocupe nu nu- 
„mai pe tie-care Română, ci în specie 
„pe administrațiunea supremă a acestei 
„țâri, căci acesta progresiune amenință in 
„timpă relativă scurtă, ca acestfi orașîi, 
„se nu mai fiă Românu !“

In fața acestui desastru, de care 
naționalitatea nostră este de sigură ame
nințată, ce amă făcută, ce facemă noi?

Ce facemă noi? In anulă 1890 se 
presintă în comuna Petricanii dela jud. 
Neamțu ună Evreu cu numele de Moses 
Weber, clisîâ și alămarulă; acestă indi
vidă, gonită din comuna Davidenii, sosi 
acolo și începu negooiărl cu locuitorii 
spre a-i permite să stabilescă pe teri- 
toriulă comunei și pe malulă unui părîu, 
o moră și o velniță ; în schimbulă acestei 
permisiuni, elă luâ angajamentul^ să 
dea comunei suma de 600 franol pentru 
a se pute săvârși clădirea unei Biserici 
începute. Ademeniți de aoâstă ofertă, lo
cuitorii încuviințară cererea sa; cousi- 
l>ulă comunală însă precum și prefectura, 
refusară de a da sancțiunea loră unei 
asemeni transacțiuni. Evreulă dispăru 
de-odată și peste câte va săptămâni se 
întârse în comună cu autorisațiunea că
pătată dela Ministeră ! ! Evreulă se in
stala, despre cei 600 franol nici nu mai 
fu vorba, se înțelege.

Ce să mai adaugă ; faptul vorbesce de 
la sine! Cum se făcu trâba? Cine o 

făcu? Prin ce ganguri misteriose evreulă 
parveni a surprinde buna credință și a 
pălmui legea și interesele vitale ale 
țărei....!

Iată-lă stabilită în mijloculă neuo- 
rocițiloră locuitori, ale cărora svâroolirl 
în lupta pentru esistență, probabilă, că 
nici voră pute mai târdiu străbate prin 
sgomotulă lupteloră nâstre parlamentare! 

(Va urma.)

Logodnă. D-lft Georgiu Șandoră și 
d ra Măriora Grozavă fidanțațl.—Orșova, 
28 Iunie 1891.

Telegramele „Gaz. Trans/6 
(Sorviciulă biroului de cor. din Pesta.) 

Budapesta, 22 Iulie. In urma 
conferinței unoru deputați distinși, 
secundanții lui Ugron, au declarații, 
că Ugron nu e îndatorată se dea 
satisfacțiune cavalerescă căpitanu
lui Uselac. Sera veniră secundanții 
căpitanului Uselac la Ugron, pe 
care l’au întrebată, că bre e aple
cată a da ca omu privatu satis
facțiune? Ugron respunse, că în 
vieța privată nu cunosce pe căpi- 
tanulu Uselac și nu are față de 
acesta nici o îndatorire, prin ur
mare nu i va da nici o satisfac
țiune.

Berlinu, 22 Iulie. Pe când nu 
mai e intenționată cererea de cre
dite nouă militare, se cțice, că par- 
lamentulu germană va cere sume 
mai mari pentru construirea de 
căi ferate strategice, piarului 
„Kolnische Ztg.“ i-se anunță din 
Petersburg, că s’a hotărîtu defini
tivă rusificarea șcbleloru elemen
tare ale coloniiloră germane din 
Rusia sudică, care are de scopă 
micșorarea capacității de producere 
a acestora.

Odessa, 22 Iulie. Colonia săr- 
bescă de aici face imposante pre
gătiri pentru primirea regelui Ser
biei. Suntă de așteptată manifes- 
tațiunl panslaviste.

DIVERSE.
Mortalitatea între pelegrinii la Mecea. 

piarulă „Times of India“ cuprinde în nu- 
merii sâi din urmă date importante asu
pra mortalității pelegrinilor^ indici la 
Mecca. A treia parte din aoeștia, dice 
numita foiă, cari vină din Bombay la 
Mecca și Medina nu se mai întorcă acasă. 
Acâstă afirmațiune o dovedesce statis
tica oficială, în urma căreia din 64,638 
pelegrini, cari au părăsită dela 1884— 
1890 India, 23,449 suntă priviți de dis
păruți. „Dispăruții“ aoeștia în mare 
parte au perită de bole și de strapații, 
o parte din aceștia au fostă uciși pe 
drumulă între Dseda și Mecoa. In dru- 
mulă cătră casă pieră 200 pănă ia 300 
dintr’o miă. Causa acestei mari mortali
tăți suntă bâlele contagiose, ce se nască 
pe bordulă corăbiiloră, starea cea prâstă 
a serviciului sanitară, și în multe cașuri 
și bătrânețea și slăbiciunea pelegri
nilor!;.

Intre doi prietini. Doi prietini eșeau 
dintr’ună salouă unde erau expuse ta
blouri de pictură, și vorbindă despre 
pictori:

— Cunoscă pe unii oe au modestiă 
și talentă. Cunoscă mulțl cari au talentă 
și nici o modestiă. Der care să fiă§lipsită 
de talentă și care să aibă modestiă .. nu 
cunoscă!

In institutulu de băețl „Cultura'1 
din orașulu Buzeu (Romiwwa) fiindu 
vacantă

«ol posta Se jrofesorl-peilajoft 
se aduce la cuhoscința doritorilorti 
de a ocupa unu asemenea postu. 
Condițiunlavantagiose. Ase adresa 
la Direcțiunea Institutului.

Directoră, T. JEtogcițianu.

Proprietară:
Dr. Aurele Mureșianu.

Redactoră responsabilă intariinfdă?
Gregoriu Maiorii.
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t «KFSiafiu pieței Brașovis.
din 21 Iulie st. n. SttOl

Hancnote românescl Cump. > .30 Vend. 9 33
Argintă romănescă „ 924 „ 9.29
Napoleon-d’orI „ 9.30 „ 9.34
Lire turcescl „ ÎL 50 „ 10.55
Imperiali „ 9.48 „ 9 53
(Jalbinl „ 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „A.I1 ’ i/n Wl-

; „ „ 9 >.50 „ 100.-
8uble rusescl » Î32.— „ 183.-
MArcI germane 57.— „ 57.50
DiBContulă 6- 8°/0 p . anf.

Cursulu la bn « fi.îi Viena.
din 20 Iulie

itstiia de aură 4°/0 105 15
Renta de hârtiă 102 20
Imprumutulă căiloră ferate i arv

aură ....... 117.—
dto argintă 9.35

Amortisarea datoriei căiloră fe
ostă ungare |l-ma emisiune1

Amortisarea datoriei căiloră feri
ostă ungare [2-a emisiune]

Amorf isarea datoriei căiloră ferate
ostă ungare (3-a emisiune) 25

Bonuri rurale ungare ... 2 —
Bonuri croato-slavone - - ■ ■ : ..7-
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .... -
Imprumutulă '’u premiulă ungure 25
Dosurile pentru regularea Tisei ?

ghedinului 1.24
Renta de argintă austriacă ■ 92.60
Renta de hârtiă austriacă • 92.70
Renta de aură austriacă - 1140
Losiirl din 1860 139.25
Acțiunile băncei austro-un. 102t'.
Acțiunile băncei de credr 41.26
Acțiunile băncei de cred: 29 .50
Galbeni împărătesei- • '■.56
Napoleon-d'orI ... 9.34'/.
Mărci luO împ. german- 57.75
Londra IC' Livre* stertir.ge ■ • • 117 50

mmioria tie lem si fabrica fle mașini a lui wnj Wi
SOCIETATE PE ACflI IN BUDAPESTA. UU* AJLttO IX 
FABRICA ȘI BIROULO CENTRAL'S: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULt

VI., Kiilso văcz-iit 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,
Recomandă escelentfi construatele

Garnituri de treieratu cu aburii și cu vârtejii (Gopel), 
precum și ou mai multe din cele mai mari premii distinsele 

Pluguri patent, ale

/

lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri Rayol patent., 

PIugurl-Rayol, Pluguri originale ale lui 
Schtick și pluguri Vidats pentru o brazdă, 
unelte pentru lucrarea pământului, grape și 

spărgători de bulgări.
594,24-17

Macini le semăsiatn îs rânduri „HALADAS", patentate ale lai Schlict 
Mai departe s’află în deposits mori pen
tru curățitulu cerealelorft (sistemă Bak-r 
și Vi<Lts), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cimuruzO), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de aburii „Hungaria“ patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru mori de uleiu.

Mașini originale americane de sece
rată și legată snopii, mașini de cosită 
drba, căi ferate pentru câmpii etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată.
SC?.Prețuri-curente la cerere gratis și franco.

Avist d-lora abonați!
tiugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sf 

b nevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postaid și numerii d* 
e fâșia sub care au primită ^iarulu nostru pânâ -icuma

Admmîstraț, „Gaz. Trans.“

Unu practicantă, 
seu ucenicii se primesce în 
băcănia Gr’ădSBiaE’u 
St rada Negră, Ho.1. 
■■■■■MMIIIBIIIIIilllllll II

Nr 9138-1891 631,2—1

PUBLICAȚIUNE 
referitore la încassarea dărei comita- 

tense pentru șosele în anulă 1891.
Conspectele asupra dărei comitatense 

ce are de a se încassa în anulă 1891, 
fiindă aprobate de Inaltulă ministeriu, 
se află la oficiulă orășenesoO de dare 
din 20 Iulie pană inclusive 3 Augustu a. c. 
spre examinare din partea fiecărui. Fie
cărei partide interesate ’i stă în dreptei 
de a’șl așoerne în decursultt acestora 15 
c}ile în contra acestei dări reparțiate re
clamările la comitetulă administrativo.

Acele partide, a căroră dare pres
crisă representă suma de 100 fi. seu trece 
peste acestă sumă, se îndrumeză, ca să’șl 
plătescă darea imediată la cassa comi- 
tatensă,— pe oând din contra celelalte 
partide au de a’șl solvi acestă dare la 
oficiulă orășenesefl de dare.

Brașovă, în 18 Iulie 1891.

PT Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
a 5 cri se potu cumpera în 
tutungeria L Gross, și în li
brăria Nicolae Chircii.

ZLdZex'Svxlxx 'tzrexx'ULX'ilox'nj.
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 20 Iulie 1891
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Vuna
Budapesta
Szcli ok
P Ladâny
Oi adea mar- j

Mezo Telegd 
lîev
3 i a tea
lucia
G ucia 
luedin 
Slana
Aghiriș
Ghirbău
4ădfșel

Clușiu

A pahida
Ghiriș
i lucerdea 
[J'Ora
Viuțul de
Aiudă

sus

Tei ușă

10.50
8 30

11.38
2.12
3 53'
4.-
4.39
5 22
5.45
6.05

I 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

I 11.45
| 12 13'

12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26

8.-
1.50
3 57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

851
9 07
9 37

10.37
11 10
11.28
12 3S

1.14
"1 21
1.29
1.54
2.13

3.25

Crăeiunelă
Blașiu 
Mi. ăsasa

Copșa mică
Me'diașQ
Ehsi batopole 
Sighișora 
Hajfalău
Humorodă
Augu ațină 
A pața 
ttelriiora

Brașovfi

TimișQ
Predeală
Bu'-uresol

6.10
6.41
7 17
8.-

5.50
T22
11.63

1 50
2.24
3 03
3.46
357
4.29
455
5 34
5.51

9.15
11.19
12.57
2 12
2.19
2.49
3.26

421
4.55

Bucur sc.l
Predeal ă
TnnișiJ

Brașovfi

Feldidra
Ap ața 
Augustinft 
Ho mor odă 
FI» stal eu 
Sighișora 
Eusabetopole 
Mediașu

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
Grăciunelă

Tei ușă

8 22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Viatul de 
Uiora
Cucerdea

’ Ghirișă
Apahida
Clușiu

9 48
9.50

10.06

11.04
11.19
. 2.27
12 58
1.15
1.35
2.09
2 19
3.01
3 31
9 30

®— Bistrița,

Murășă LudoșO 
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8.-
8.07
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9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
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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

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

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1 40

4.-
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9.59

8.50
5.16
5.57
6 58

Aradu

Viena
Budapesta 
Szolib k

10.50

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53
5.3(’
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
847

10.09
11.51

1.55
7.20

7.10
7.43
8.27
8.59
9 23

3.- 10 47
3.31 11.27
415 12.08
4.46 12 38
5.10 1.-

Copșa mică 
Șeica mar, 
Loamneș 
Ctena
Sibiiu

il____________

3.09
3.50
409
4 52
4 55
5.23
5 59
6.24
6 49
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

1.39!
2 19,
2 36
3 03
3.3Q
4 17
4 33
4.55
5 17
5.28
5 53
6 24
7.02
7.17
7 46
7 57
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8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

3.25Teiușă
i Alba lulia
, Vinț ne josă 
Și botă 
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Simeria (Piski)
Deva
Branioica 
[Uia 
|Gurasada
Zarnă
Soborșină 
iBerzava 
Conopă 
Rudn» Lipo 
Paul șfi

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
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

9 50
1.05
5.24
5 46
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6 19
6.31’
6.48
7.12j
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9 29 p .
9 53 Gy°rok

10 jg Glogovață

11.16 At,ldU
11.44lSzohiok
12 (16 Budapesta
12-38.l v™

8.03
8.37
9.04
9.46

11.08
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
8.29
8.53
9.12
9.51

10 06
10.23
10.42
11.17
11 51
12.09
2.241----------------- -------- -------
4 47 Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda iZ&Ol 9 30 2.30 8 50 

Turda 8 ~|------ ' ‘ ------ ' “ ‘ ‘ ‘ 1

Giogovață 
Gyerok 
Palllță 
RaduaLipova 
Ounop 
Betzava 
Soborșină 
Zamă 
Gnrasada 
Iiia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
O ăștia 
Ș botă
Vinț. de josî 
Alba lulia 
Teiii.șă

va 5 14
6“oî
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

Sibiiu—Cogpșa-mică

Sibiiu 7 35 4 34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Luamneș 8 30 5 25 11.09
Șeica mar» 9 05 5 55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea- Osorheiu - R.» săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Lndoș 3 34 9.J1 3 27
Oșorlieiu 5 20 11.17 5.14

5 35 5.36
Rcgh.-săs. 7 10 7 15

Regh -sâs. -Oșorh.- Cucerclea

Siseteria (Piski, Peiroșeiii; seni-Si mesia. (Piski

Simeria 6.- 10.35 4.22
--

PetroșenI 6.- 10 50 6.20
S' i em 6.35 11.26 4.5b Banița 6 41 11.40 6.54
Hnțegii 7 21 12.23 5.42 Orivadia 7.19 12.19 7.20

JP i 8.06 12.— 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
1 Orivadia 8.47 2.23 7.24 Haț* gă 8 36 1.54 8 25
Bin ița 9 21 3.19 8.04 St.reiu 9.18 2.49 9.01

;|Petroșenî 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9 35

Ai’adia--TÎBBBBSWB’a 9 k a-isafida

>Aradă 6.15 11.30 7.15
1
Timișora 6 20 1.11 5.051

Alving a 7.32 12.47 8.04||Vmga 7.21 2 46 6.40
Timișora 8 42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3 50 7.50

ffiflîin’ișn—TBBB'da || Tus'da—

Regli.-săs.
Oșorlieiu J

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6 58
7 47

8 -
9 35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (P sk>)—Huneddra

Simeria (Piski)
OerilH 
Huneddra

10 50
11 13
11.48

4.40
5 03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Oerna 5 11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

8.40
6.05

SBisti’ita—Muresii-lLBadosu•> •> •>

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

1.16
4.15
7.21

1U«». »z > Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

8.08 10.55 4.— 10.44 Gliirișă | 5.io| 9 50 2.50 9.10| flSa’așov— 2£ea*iBe$ci

Sighișoi*a—0<lorlieiu || <fî«lorlirht—Sâgîs5șm*a

S'ghișbra. 
Odorheiu .

4.Soln 25 Odorheiu. . . 8 15
7.21 2.11 Sghișora. . . 10.52

Brașov
3. ig[ Zernesci 
6Â0|-

Cas’eiâ-iaaari — %eiăia || SZel&u—tlareii-marî

Careu mar]
Zelău. .

5 5()j ZMău . . .
11.—1| Careii-maii .

Tipografia A. MUREȘIANLJ, Brașovu

5.45
7.26

4 55
6.36

iZcjmescB—B§a*as® v•>

Zernesci1.561
6^8] Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


