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BrașovM; 11 Iulie v.
In capitala Boemiei se oferă 

acjl lumei din monarchiă și din 
afară unu spectaculfi fdrte remar
cabilă pentru timpulă și împreju
rările de ac}]. Praga a devenită, 
cu ocasiunea espi sifiunei cehice, 
Mecca tuturoru Slaviloră din mo
narchiă, ba și a acelora afară de 
monarchiă.

Organulu de căpeteniă din 
Viena ală centraliștiloru germani 
caracteriseză acestă faptă cflcendă : 
,.este lucru destulă de ciudată că 
tocmai într’o capitală provincială 
austriacă se unescă tdte apele 
slavice.“

După Poloni, Slovaci, Croați 
și ceilalți Slavi de sudă au urmată 
Serbii în visitarea esposițiunei ce
hice din Praga, fiindă primiți toți 
cu însuflețire din partea Cehiloru, 
cari au fostă salutați ca înainte 
mergătorii culturei slavice.

Acum au alergată și Rutenii 
din Graliția la Praga, în numără 
de vre-o 160, și au fostă primiți 
cu entusiasmă. Representantulă 
orașului Praga a bineventată pe 
ospeții Ruteni, „cari au venită spre 
a întinde mâna Cehiloru, frațiloră 
loră slavi“. Caracteristică e res- 
punsulă, ce l’a dată vorbitorulă 
Ruteniloru, care a accentuată, că 
după ce Slavii din tăte părțile au 
adusă Cehiloră omagiele loră, Ru
tenii n’au putută se rămână mai 
pe josă decâtă ei, și de aceea au 
venită și ei la Praga.

Nu puțină a contribuită la cre
area acestui curentă de a se ma
nifesta solidaritatea Slaviloră, pro
grama și direcțiunea politică a 
Cehiloră tineri, și ori-ce ar dice 
adversarii acestora despre acestă 
direcțiune, ori-câtă de multă ar 
declara’o de estremă și imposibilă, 
nu se pote trage la îndoielă, că 
destășurândă stegulă solidarității 
Slaviloră, Ce iii tineri facă o po
litică de interese forte practică.

A produsă ună resensă viu în 
tabăra germană împrejurarea, că 
unulă din vorbitorii Cehi salutândă 
pe frații Șerbi a cflsu : Noi Cehii 
suntemă convinși, că frații noștri 
ne voră da mâna în momentulă 
,,decisivă“. Acestă espresiune a 
fostă declarată de cătră foile ger
mane ca o amenințare, nu la 
adresa Rusiei, ci la aceea a Austro- 
Ungariei pentru casulă unui con
flicts cu Rusia.

Ne putemă închipui la ce re 
sultate voră ajunge suspiționările 
Nemțiloră centraliști, când foile 
loră voră ave se raporteze asupra 
primirei, ce-i așteptă pe ăspeții și 
pe „frații" din Rusia, cari voră 
merge în dilele aceste se visiteze es- 
posițiunea din Praga.

într’o privință foile germane 
au dreptate. Mișcarea de înfrățire 
slavă, ce se tace astădi în Praga 
este de o importanță, care, deși 
pentru moments nu păte ave re- 
sultate practice, le păte ave în
să cu atâtă mai multă în viitoră, 
mai alesă decă se va continua po
litica suprematistă și dușmană na
ționalități loră negermane și ne
maghiare din monarchiă.

CRONICA POLITICĂ
— 11 (23) Iulie.

— Desbaterile asupra titlului pro 
iectului de lege pentru reforma admi- 
nistrațiunei s’au terminata în ședința 
dela 21 Iulie, rămânândă, ca votarea să 
se facă în diua următore. Desbaterile 
asupra titlului au durata șese dile. In 
ultima c|i a desbateriloră acestora, mi- 
nistrula-președinte Szapary a făcută a 
teuțl pe oratori, ca în vorbirile loră să 
nu se abată dela obiectă. La primulă 
articula ală proiectului de lege s’au in
sinuata pănă acum peste 20 de oratori.

Generalulă francesă Saussier a ți
nută ună toastă cu ocasiunea unei ser
bări a oficeriloră din armata teritorială 
franoesă, în care a (fisă că alianța triplă e 

de vină că să facă așa teribile înarmări 
și totdeodată îi admoniâ pe oficerl, ca 
să nu se încredă necondiționată în ma- 
șinele de răsboiu pentru oarl să întrecă 
statele unulă pe altulă. Nu prafulă fără 
fumă, melinita, ci puterea morală a sol- 
dațiloră garanteză victoria.

— In Roma s’a ținută o adunare 
a reuniunei radicale de aici, care 
a hotărită să continue agitările în 
contra alianței triple și să provd- 
ce pe tote reuniunile democratice 
ale I’ aliei, ca se să esprime în modă 
plebiscitară asupra cestiunei, cumcă re- 
înoirea alianței triple îndatorâză demo- 
orația italiană, să respecteze tractatulă și 
să renunțe la provinciile neresoumpărate, 
mai departe cumcă responsabilitatea pen
tru reînoirea acestei alianțe, nu cade a- 
supra națiunei, ci asupra guvernului.

— ErI diminâța a plecată regele 
Âlecsandru alu Serbiei in călătoria spre 
Rusia. înainte de plecar- cu o di s’a 
publicată în foia ofiuiosă ună anunță în 
care se c|ice, ca regele Âlecsandru că- 
lătoresoe în Rusia, pentru ca să facă o 
visită la curtea din Petersburg, care a 
dovedită față de națiunea serbescă tot
deuna bunăvoință. Reîntornândă din Ru
sia, va pleca cu intrega suită la Ischl, 
unde va face de asemenea o visită cur
ții Auustro Ungare, oare asemenea e con
siderata ca binevoitore față de regatulă 
Serbiei și față de dinastia Obrenoviol.

— 11 (23) Iulie.
Slabii începută. In 18 Iulie s’a ținută 

la Fagărașă prima adunare ordinară lu
nară a comitetului administrativă sub 
presidiulă noului fișpană Guido Baus- 
sneru. In vorbirea sa de deschidere, fiș- 
panula se esprimâ favorabilă despre 
noulă proiectă d« reformă administrativă, 
dela care așteptă însemnate înbunătățirl. 
După acesta urmă oetirea unui raportă 
ală inspectorului r. de școle Carolă Ka- 
kukay despre starea școlelorO poporale 
din comitată în ultima jumătate a anu
lui. După ce s’a cetită acestă raportă, 

— spune „Kolozsvar", — membrii ro
mâni din comitetulă administrativă au 
declarată, că ei n’au înțelesă raportulă 
cetită în limba maghiară și au pretinsă 
ca fișpsnula să dispună a se ceti rapor- 
tulă și în limba românescă. Fișpanulă 
n’a băgata in semă cererea membrilor^ ro
mâni și ca mare aderentă ală „ideei de 
stată" ce este, a enunciată simplu, că 
raportulă s’a primită. — Decă este ade
vărată aceea, ce se sorie în „Kolozsvar" 
și decă așa-șl înțelege d-lă de Baussnern 
chiămarea sa în comitatulă Făgărașului, 
atunci de ce trâbă a fostă asigurarea 
lui cu ocasiunea instalârei, că va fi ne- 
părtinitoră și va face să se respecte 
legile ?

** *
Sărmanii Moți! De ună timpă încoce 

furiile unguresol și-au îndreptată săgețile 
asupra biețiloru noștri Moți, oărora acum 
mai alesă, de oând în calea esploatărei 
păduriloră li-s’a pusa pandurii unguresol, 
li merge rău de totă. I-a mai luată 
apoi la gonă și presa ungurescă, care 
directă și indirectă ațîță în contra loră 
în modulă celă mai bruscă. Deunăcflle 
scimă, cu câtă răutate vorbiau foile un- 
gurescl despre ună conflictă, ce dicea 
oă s’ar fi iscată între locuitorii români 
dela Albacă și dela Gilău și între pă- 
ditorii erariall. Acum i-se telegrafieză 
lui „ Egyetertes ", că în causa acelui 
conflictă, s’a pornită cercetarea cu mare 
grabă și că e nădejde, că dintre 24 de 
Moți acusațl, mare parte voru ajunge in 
temnițe. — Se vede trăba, că suntă forte 
grabnici și punctuali judecătorii unguri, 
când e vorba de a băga în temnițe pa 
bieții Moți, der nu totă așa de grabnici 
și punctuali suntă ei, când e vorba de 
a lua măsuri în oontra măceluriloră și 
abusuriloră comise de uneltele unguresol 
față cu poporulă română, — dovadă 
casulă dela Feldru!

.* -t- â

Cu privire la adunarea despărțămân
tului ZXXII (S.-St.-Mărtină) ală Asocia- 
țiunei transilvane, ce este convocată pe 
diua de 2 Augustă n. c., ni-se scrie din 
partea d-loră protopopi Macaveiu și To-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

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

(Fine.
Sosi primăvera. Albinele zuzuiau prin

tre florile din grădina forestierului. Ruth 
ședea pe o bancă și netedia gâtulO mole 
ală căpriârei, care.o privia cu ochi stră
lucitori, mâncândă din mâna ei. Ună 
vestmentO îi acoperia talia și-i înălța 
paliditatea feții sale de-o frăgedime par
ticulară. Ana Dolling sta în ușă și o 
privia zimbindă.

— „Astădi e o di minunată ; multe 
s’ar pute ierta și uita, nu-i așa Ruth? 
Pădurea nostră însă e frumosă și erna."

— „Da, aici e frumosă și erna. Voi 
ați avută dreptate când ați disu, că eu 
n’așl voi să mă mai ducă de-aicl. Numai 
Eva lipsesce.

Ruth se sculă și îșl puse mâna pe 
umerii Anei,

— „Las’o să se odihnescă", replică 
acesta linu. „Voia lui Dumnedeu fiă bi
necuvântată. — Uite colo, vine o tră
sură. Să fiă ore a lui Aldenhofen ?“ Tră
sura veni mai aprăpe și se opri. Ună 

bărbată se scoborî din trânsa, „Dumne 
deule, e Helda ! VoescI să vorbescl cu 
elă ?“ întrebă Ana.

— „Sigura ! Ea sunta miresa lui, ai 
uitată tu asta?"

— „Ațiadâră vă lasă singuri", șopti 
Ana dispărenda pe ușă.

Helda veni mai aprdpe, era palida, 
însă liniștită, fdrte liniștită. Elă îșl ri
dică pălăria spre a saluta si Ruth ob 
servă o șuv ță argințiă de pără, ce i-se 
coboria pe frunte.

— „Bine ai venită, Kurth, bine ai 
venita! Vedl, eu am sciută, că tu vei 
veni; în presimțirile mele totdeuna mă 
potă încrede".

— „Iți mulțumesoă, Ruth, pentru 
vorbele, cu cari mă întâmpini." Elă îi 
sărută fierbinte mânile. „Ruth, vrei să 
șecjl puțină lângă mine, cum ai ședută 
odinidră de atâtea ori?" se rugă elă cu 
blândeță.

Ruth îi împlini dorința. Elă se puse 
lângă ea; asupra lui se părea, că năvă- 
lescă cugetele cu vehemență.

— „Câtă de adese-orl am dorită 
sosirea momentului acestuia și de câte 

ori ml am imprimată în memoriă frum- 
seța lui! Și întru adevără, că e fru- 
mosO !“

Ochii lui străluciau umetjl, ca și când 
li-s’ar topi ghiața, care atâta timpă a 
acoperita nobleță sufletului său.

— „Ora acesta e frumosă pentru 
mine, Ruth, așa de frumosă îucâtă nu 
ași schimba o cu nimică în lume. Amin
tirea ei mă va însoți pururea în viitoră".

— „Tu vorbesc I așa de seriosă 
dragă Ruth?! Asta îmi causeză du
rere .“

— „Nu mă recunosc! tu? Eu vor- 
besoă în caracterulă, ce mi l’am însușită 
în amarulă timpă alu suferinței. Iți mai 
aduci aminte de diua aceea, în care șe- 
deamă aici și tu ’ml vorbiai de sora ta 
și nu voiai să mă lași să călătoresoă ?"

— „Da, Kurt, o sciu!"
— „Și sci tu cum eu în loculă 

aoesta ml am descoperită dorințele inimii 
mele? Da, și mai sci tu, că pota aduoe 
și jertfe? Uite aici, Ruth, vedl șuvița 
acesta arginție de pără.... Nu înfiorarea, 
că m’au condamnată pe nedreptulă, nici 
onorea tăvălită în pulvere și nici mâ
nia pe sora mea, care m’a dejosită, fă- | 

cându-mă otrăvitoră, nu acestea mi-au 
scosă pără albă, ci luptele, ce le-am 
avută cu inima mea. Ruth, eu am ve
nită adl, să-mi răscumpără cuvântulă. 
Nobilulă meu sânge pretinde, ca să mă 
despartă de tine în loculă acesta. Ră- 
tăcit’am prin estinsa pădure cu dorința 
nehotărîtă, ce ml a fostă cuprinsă sufle- 
tulă, der pădurea de astădată nu avea 
nici o mângăere pentru mine. Fremă- 
tulă fruncjeloră ei îmi șoptia o melodiă 
despre fericirea pierdută. Deodată însă 
audii o vooe bărbătescă, ce-șl povestia 
visulă tinereții.

— „Ah, acuma sciu totulă", dise 
Ruth roșindă și-și coperi fața cu mânile.

— „Nu, tu nu scii totă", relua
Helda. „Ascultă-mă cu paoiință, te rogă. 
Eu am văzută adevărata iubire de aură 
a acelui bărbată și am audită mărturi
sirea ta... Te am fostă pierdută....  pier
dută pentru totdeuna. Se întorcea pă- 
mântulă cu mine și mă depărtaiu inca
pabilă de altă cugetă, decâtă acela, că 
te-am pierdută prin vina mea. In aoea 
nâpee te-am iubită nespusă de multă, cu 
mii de dureri în sufletă și c’ună marti
riu chinuitoră. Am intrată desperată în. 
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dorană, că acea adunare se va ține în 
șcdla română gr. or. din Cetatea de balta, 
er pentru petreoerea, ce se va da cu 
aoea ocasiune, s’au luată măsurile de 
lipsă, ca mâncările să se p6tă căpăta la 
otelă.

** *
Dară. Ni-se împărtășesoe, că ferioi- 

tulă Ladislau Vaida din Clușiu a testată 
și pentru Asooiațiunea meseriașiloră ro
mâni din Brașovă suma de 25 fi. v. a.

** *
Mușcată de viperă. Ună casă de 

morte dintre cele mai durerdse s’a în
tâmplată în comuna Bania din oomita- 
tulă Caraș-Severinului. D-ra Otilia, fru- 
mosa fiică a proprietarului de ferestreu 
Ioană Popesou, aflându se în grădină, a 
voită să rumpă o roșă pentru fidanța- 
tulă ei și astfelă și-a întinsă mâna la 
tufișă. Când era însă să rumpă roșa 
fixată, deodată se asvârli pe mână o 
viperă mică și o mușcă greu. îngrozită 
a țipată odată, la ce fidanțatulu ei grăbi 
și-i smulse șerpele ce i-se încolăcise în 
jurulă mânei. Numai decâtă fu chiămată 
mediculfl, der a fostă deja târcjiu, căci 
pe când sosise acesta, Obilia nu mai era 
în vieță. Casulă e cu atâtă mai durerosă, 
cu câtă fidanțații voiau peste puțină 
timpă să jure credință înaintea sfântului 
altară.

** *
Pentru monumentalii lui I. C. Brătianu 

au subsorisă oficerii din garnisâna Bu- 
curesol peste 5000 de franol.

* * *
Societate de consumă. Scimă, că s’a 

proiectată aici în Brașovă înființarea 
unei societăți de consumă de carne. 
Pentru înființarea aoestei societăți s’a 
trimisă pe la diferiții loouitorl ai ora
șului o listă în tote trei limbile, subscrisă 
de d-nii Szava și JBiro, ca dirigențl ai 
societății. Doritorii de a se faoe membri 
voră avă a se înscrie în acestă listă, 
după care apoi voră fi convooațlla adu
narea constituantă, unde li se va ceti pro- 
ieotulă de statute și numai cei ce voră 
consimți și voră vota acestă proieotă, 
voră fi considerați ca membri. La în
scriere, membrii voră depune o taxă de 
10 fi., din care se voră procura obiec
tele și uneltele trebuinoiose pentru so
cietate.

4=& *
In contra invasiunei Evreiloră în Ro

mânia. Mai multe escadrone de călărași 
din Moldova au fostă concentrate la gra
nița rusescă și la granița austro-ungară, 
pentru ca să împedece năvălirea în Ro
mânia a Evreiloră alungați din Rusia.

*
0 desmințire. Din Clușiu se sorie: 

Soirea foiloră din Budapesta, în urma 
căreia procurorulă Cseytey ar fi înâbu- 
nită într’o călătoriă și ar fi dispărută, 

e absolută neîntemeiată. Cseytey s’a în- 
torsă din călătoria sa și a și plecată 
deja în afaceri oficidse la Sebeșă.

* * *
Salonulă stereoscopă ala domnului 

Jean Strecker, s’a deschisă în localulă 
unde a fostă prăvălia Ioană Dușoiu, strada 
Căldărariloră. Representațiunile se schim
bă în fiecare di.

* * *
Regele Milană, care se află aoum în 

Carlsbad a dată ună prâudă în onărea 
principelui Ferdinand ală Bulgariei, la 
care au luată parte afară de acâsta încă 
ună generală sârbescă, și fostulă minis
tru română de finance Menelas Gher- 
mani, care e vechiu amică cu regele Mi- 
lână. In totă timpulă șederei sale la 
Carlsbad, prinoipele Ferdinand s’a pre
umblată cu Menelas Ghermani, fostulă 
ministru de finance.

* * *
Mulțămită publică. Cu ooasiunea ma- 

ialului șooleloră române din Fsgărașă, 
d-lă Nioolau Șerbană, drd. în Bu
dapesta, a trimisă în favorulă ambeloră 
școle române ună dară de 5 fl., din oarl 
cu începerea anului școlastioă viitoră se 
voră procura reohisitele de lipsă pe sema 
șoolariloră săraol. Pentru acestă dară, 
d-nii învățători din Făgărașă I. Berescu 
și B. Rațiu esprimă mulțămită d-lui 
Șerbană.

** *
Invitare la petrecerea de veră îm

preunată ou o producțiune de diletanțl 
ce se va arangia Dumineoă la 2 
Augustă nou curentă în șalele șcdlei 
din Cută. Venitulă curată este destinată 
pentru „Fondulă școlastioă". — Ioană 
Bitea, președinte; Ioană Dicu Decanu, 
cassieră. Inceputulă la 7 ore sera. Pre- 
țulă intrării: de persdnă 1 fl.,defamiliă 
de 2 membri 1 fl. 50., peste 2 m. 2 fl. 
SuprasolvirI și oferte marinimose pentru 
„Fond. școl.“ se primescă cu mulțămită 
și se chitâză pe cale cjiaristică. Mâncă
rile se lasă în grija familiiloră. De vină 
gratisă și cuartire s’a îngrijită comite- 
tulă arangiatoră.

** *
Ună succesorii a lui Blondin. Vesti- 

tulă „trecătoră peste Niagara" — după 
oum se scrie din New-York — a 
aflată în (jilele aceste ună imitatoră. 
Ună echilibrictă din Toronto, anume 
Discon a trecută cataractulă Niagara 
pe o funiă grosă de ună policară.

* * *
Colera in Asia, piarulă „Pol. Cor." 

anunță că colera progreseză între pele
grinii din Mecca și după cum spună de- 
peșile oficiâse, au fostă dela 11 pănă la 
12 Iulie n. c. 35 de cașuri de morte. In 
închisârea din Aleppo s’a ivită ună casu 
mortală de coleră.

Contra-memoriulft studenti- 
loru maghiari.

Amă anunțată deja răspunsulă tine- 
rimei dela școlele superiâre maghiare la 
memoriulă tinerimei universitare din Ro
mânia, apărută în Pesta sub straniulă 
titlu „A magyar Românok es a magyar 
nemzet". (Românii maghiari și națiunea 
maghiară).

Acestă broșură (formată 8°, 64 pa- 
gine.) oare — precum se elice în prefață 
— s’a trimisă în traducere francesă și 
germană șcăleloră din străinătate, diare- 
loră și tuturoră factorilorft distinși și 
competerțl în politică, în viâța publică 
și în vieța socială, e împărțită în 12 ca
pitule.

Nici într’unulă din aceste oapitule 
nu se cuprinde vr’o ideă nouă, ci dela 
începută până la sfîrșită tinerimea ma
ghiară ține isonulă limbagiului șovi- 
nistft și pătimașă, în care cjilnicti suntă 
tractate cestiunile nostre din partea pressei 
ungurescl și a politicianiloră maghiari 
de totă soiulă.

Cetitorii noștri cunoscă forte bine 
acestă limbagiu, cunoscă argumentele, 
cu cari șoviniștii maghiari se încercă a 
justifica sistemulă de guvernare asupri- 
toră actuală și suntă sătuli până în gâtă 
de sistematica întortochiare a adevă
rului în cestiunea atâtă de dară și lă 
murită a libertății nostre și a egalei 
nostre îndreptățiri naționale. Ar fi der de 
prisosă a reproduce pe largă espeotora- 
țiunile tinerimei maghiare.

Ne vomă mărgini prin urmare a-le 
arăta oetitoriloră noștri pe scurtă mer- 
sulă ideiloră cuprinse în oontra-memo- 
riulă studențiloră maghiari, reservân- 
du-ne a discuta în deosebi unele ces- 
tiunl de căpeteniă sulevate în acestă 
broșură politică.

După-ce se aduoă nisce laude esa- 
gerate la adresa poporului maghiară, 
care cu „moralitatea", „cultura", „or
dinea", „dreptatea" și „iubirea sa de li
bertate" ar fi susținută singură acestă 
stată timpă de o miiă de ani, făuritorii 
contra-memoriului îșl varsă mănia a- 
supra României, dicendă, oă numai de 
când ea s’a ivită pe harta Europei a 
prinsă rădăcină ideia panslavismului și 
daco-românismului, și că nutrirea aoestei 
idei a daoo-românismului a fostă în pri
mula rândă și scopulă Memoriului stu- 
dențiloră români. Acestă scopă însă 
suntă siguri studenții maghiari, oă nu se 
va ajunge, de-orece: „cw minciuni nu
mai găgăuții și dmenii creduli se potă se- 
duce“.

De aici încolo începe „combaterea". 
O anexare la România a teritoriului un
gară locuită de Români nicl-odată nu 
s’ar pute realisa — cjică studenții un
guri, — dedreoe și pe acestă teritoriu 

majoritatea loouitoriloră o formâză Ma
ghiarii (Sic1), pe cari România ou tdtă 
puterea ei n’ar fi în stare a-i stăpâni. Dâr 
o asemenea anexare, continuă contra-me- 
moriulă, nu o doresoă nici chiar Ro
mânii, cari totdeuna au trăită în strînsă 
solidaritate ou Maghiarii. Răscâla de 
sub Horia n’a fostă îndreptată în contra 
Maghiariloră, ci în contra nobilimei feu
dale, âr revoluția din 1848 a fostă pusă 
la oale de cei din Viena și de aceea ar 
fi o negare a istoriei, deoă studenții ro
mâni dela Buouresol numescă pe luptă
torii dela 1848 ai poporului română „eroi 
ai libertății".

După acestea urmeză desfășurarea 
teoriiloră lui Rethy, care negă continui
tatea Româniloră pe pământulă Daciei 
cu scopă de a „arăta", oă aceștia nu 
potă pretinde autonomia Transilvaniei, 
ca poporă autohtonă.

Maghiarii — studenții unguri— 
nicl-odată n’au fostă dușmani au Româ
niloră și n’au umblată să-i desnaționa- 
liseze, căci de ar fi vrută acesta, „as
tăzi nici pomenire n’ar mai fi în Unga
ria de rassa română". Nici astădl nu 
suntă Maghiarii inimicii Româniloră și 
nu umblă să-i maghiariseze: dovadă 
administrația, justiția, dovadă numărulă 
celă mare (sic!!) de funcționari români, 
pe oarl însă „fanaticii" dela Buouresol 
nu vreu să-i bage în sâmă, cj.icen.dtl 
oă suntă renegați.

Se provdcă mai departe studenții 
unguri la legea de naționalitate din 1868, în- 
șirândă „nenumărate" libertăți ouprinse 
în ea. Niol aceea nu-i adevărată, că 
Maghiarii ar fiinimi oii culturei române, căci 
doră din „mila" loră s’a răvărsată lumină și 
asupra României; Românii de sub stăpâ
nirea ungurâscă au întemeiată primele 
iustituțiunl culturale ale României.

In privința șooleloră, Românii de 
sub stăpânirea unguresoă, după părerea 
studențiloră unguri, stau strălucită: ei 
au șooll românescl cu limbă româ- 
nescă și sub conducerea românesoă; 
foile pedagogice românescl se înmulțesoă 
din cji în cji, fără ca guvernulă să le o- 
prescă, ba elă li-a dată și subvențiuni (??) 
Pentru gimnasiulă din Năsăudă a jert
fită guvernulă unguresoă mai bine de 
ună milionă (Sic!) La universitatea din 
Clușiu și Budapesta se află catedre de 
limba română (cu „Românulă maghiară" 
Moldovân G^rgely — N, Red. Gaz ) etc. 
etc. Apoi Kișde lovurile au fostă numai 
pentru binele Româniloră năsoooite.

Numai de persecuțiune să nu se 
plângă Românii, căci doră după legile 
vechi în Ardeală, poporulă română, oa po
poră imigrată, a fostă numai ună po
poră tolerată și nimenea nu putea să o- 
cupe posturi, decâtă numai devenindă 
„nemeșă" maghiari. Astăijl din gra
ția „generosei" nații maghiare, po-

aoestă casă. Tu soii, ce a urmată mai 
departe. Din ăra în care te ai înfățișată 
la mine în închisdre, din momentulă 
acela, eH°Q ml-am propusă să-ți arătă, 
ce pote prețui iubirea mea. începeam 
să mă certă cu inima, care astăzi e li
niștită în peptulă meu, der în greua 
luptă a eșită învingătore și astfelă potă 
continua mai departe, nu-i așa?"

Helda se soulâ și privi orologiulă, 
ce și lă scosese în decursulă povestirei. 
„Aldenhofen trebue să sosescă de looă ; 
eu l’am rugată să vină pe timpulă a- 
oesta. Elă scie totă. Ruth, vrei să ml 
întindl pe ună momenta mâna? Așa, îți 
mulțămesoă. Tu ai fostă ângerulă meu 
și mă vei reține. Nu-i așa, că tu-ml lași 
triumfulă, ce l’am dobândită după o 
luptă atâtă de îndelungată. Eu renunță 
de bună voiă la prețiâsa ta iubire. Sciu, 
că tu ești a lui Aldenhofen, întrâgă și 
curată. Tuturoră li-am pusă oapătă și 
acum așteptă numai conoediarea ta 
Asta credă, că ml-o vei da. Ruth, mă' 
lași aoum să mergă ?“

— „Kurth!" suspină ea înecată de 
lacrimi. Densa îi ține strînsă mâna, apă- 
sându-o pe inimă.

— „Cugetă câte-odată și la mine în
fercirea ta, căol și eu îmi am partea mea 
acolo. Așa-i, că te vei gândi la mine, 
ca.... “

— „Ca la o inimă de aurău, clise 
Ruth, punându șl mâna stângă pe oapulă 
lui, ce sta plecată adâncă înaintea ei....

Elă era dusă de multă și Aldenho 
fen, neobservată, îi pășise alături.

— „Fericirea ndstră atâtă de soumpă 
a fostă răscumpărată, încâtă trebue să 
o înohidemă, ca să nu se sparie", cji86 
elă lină și seriosă.

Trecură cinci ani. In B. încetaseră 
dmenii de a mai vorbi despre întâm
plările sensaționale, cu cari fură ocupate 
tâte limbile atâta timpă. D-na Stiller 
încă se mutase de ună ană la cele e- 
terne. La oasa forestierului eoonomisa 
Ana totă așa de sîrguinoiosă, ca și mai 
înainte și de când Bruch fu numită ase- 
soră în B., nu mai ședea sera singură 
ou bătrânulă citată. Și adese-orl mergea 
Bruoh la oasa forestierului. Lui îi plăcea 
curățioa fată a forestierului și nu era 
departe timpulă, când să o conducă la 
altară, oa pe o miresă. Irina țSchmit- 

dorf se măritase după ună funcționară de 
stată. Contesa Georne încă s’a măritată 
după ună prință din Germania de Nord 
— așa se oetia, oelă puțină, prin cjiare. 
Asta era ultima soire despre dânsa . . .

înaintea porții cu gratii a cimite- 
rului se opri într’o <ji de vâră o tră
sură, din oare se coborî o damă înaltă 
cu ună vălă negru. Pleoată ou capulă, 
ea îșl îndrepta pașii cătră ună mor- 
mântă din mijloculă cimiterului, unde o 
cruoe simplă purta numele Evei Dol
ling. Pe mormântă crescuse iederă și pe 
lâDgă acesta erau nisce cununi prds- 
pete, pe cari atârnau încă pioăturile de 
apă, cu cari fură umedite. Ună îngeră 
se afla pe-o columnă de marmoră și a- 
răta ou mâna spre mioulă mormâută dela 
pioidrele lui. Pe verdeța mormântului se 
vedea o cunună de trandafiri albi, âr o 
bancă albă de sub crengile unei săloii 
triste învita la odihnă pe visitatorl.

Străina se pleca și ceti puținele cu
vinte soulptate în cruoe: „Evald Georne", 
apoi înghenunchiâ, stândă oâteva minute 
înnemișoare. Nisoe pași mici o făcură să 
se soole. Ună copilă de-o frumsețe în- 

gerescă, cu oohii negri învăpăiațl și îm
brăcată în haine de catifea negră sta 
uitându-se la ea și ținea în mână o oană 
umplută ou apă. Străina făou o mișcare 
vehementă oa și când ar voi să tragă 
pe mioulă băiată la sînulă ei, der în 
urmă totă se stăpâni.

— „E copilulă lui", murmura ea 
lină. „L’așI fi ounosoută dintr’o miiă 
alții. Vino mai aprope, dragă, tu vrei să 
udl florile, nu-i așa?"

— „Acestea suntă mormintele nâs- 
tre, oe faol aici?" întrebă miouțulă, esa- 
minândă curiosă cu ochii lui mari pe 
necunoscuta. Elă păși mai aprope și-și 
goli apa din cană.

— „Cum te ohiamă, dragă ?“
— „Kurt Aldenhofen", răspunse bă- 

jatulă ou voce sonoră.
Dama suspină odată adâncă și du

rerosă.
— „Ești tu singură aici?"
— „Nu, e ou mine și mătușa mea 

Ana".
— „Se află aoasă părinții tăi?"
— „Nu. Tata și mama s’a dusă la 

moșii mei, căci ei suntă pre bătrâni șj 
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„oă dânșii în interesulă apărărei liber
tăți cuvântului în parlamentă nu potă 
conoede, ca Ugron pentru declarația sa 
în parlamentă, să dea vre-o satifactiune.“ 
Acăsta ou atâtă mai multă să fiă de
sărcinată de ună astfelă de obligământă, 
cu câtă ounoscuta sa deolarațiă în par
lamentă, dânsulă șl-a dat’o numai ou 
reservă, dâoă soirea despre espresiunea 

’folosită de amintitulă oficeră din Fiume 
este adevărată.

Acestă deolarațiă verbală o predară 
martorii lui Ugron partidei oontrare și 
în sorisă și ou acesta deolarară din par
tea loră, că traotările suntă terminate. 
După acesta apărură cătră seră din nou 
martorii căpitanului Uzelac la Ugron 
§i-lă întrebară, decă ară fi dispusă, ca 
să dea satisfacția ca omă privată. De
putatul^ Ugron răspunse, oă elă nu cu- 
nâsce de looă pe oăpitanulă Uzelao și 
oă nu se ocupă de dânsulă de locă pe 
oăile private. Și pentru ouvântulă aoesta 
elă nu are față de acela nici ună felă 

■ de obligământă. Afară de acesta, după 
cele întâmplate nici nu pâte fi posibilă, 
ca posiția sa oa persână privată să șl o 
schimbe ou calitatea sa de deputată. 
Seoundanții oăpitanului Uzelao luară a- 
cestă declarațiă la ounoscință și se de
părtară.

Declararea lui Ugron în dietă privi- 
tore la căpitanulii Uzelac.

Cu ocasiunea interpelației, ce 
deputatulu G. U.gron a fostu adre- 
sat’o ministrului-președinte în șe
dința dela 15 Iulie a dietei ungu
resc!, interpelatorulu cită din ra- 
portulG. oficioșii alu poliției din 
Fiume următârele cuvinte, ce le-ar 
fi rostită căpitanulu Uzelac cătră 
unu medicii de regimentu: „Ic7i 
'mochte auf meine Verantwortung eine 
Truppe Soldaten ausrflcken lassen, wn 
die Kerle niederzupfeffern1,1. (Aș da 
ordinii pe răspunderea mea se iesă 
le fața locului unu detașamente 
de soldați și se-i culce la pămentu 
pe acești ștrengari).

Citându acestu pasagiu, adause 
Ugron următârea declarațiă, pentru 
care apoi a fostu provocată la 
duelu :

„Decă raportulă poliției este adevă
rată, atunci oficerulă, care a cutezată 
„a faoe o asemenea declarațiune nu este 
„vrednioă să mai porte portepeulă nici 
„o singură oră; acela trebue să fiă go 
„nită din sînulă armatei, deârece ună 
„asemenea omă nu este oficeră, nu se 
„află cavalerismă și curagiu militară în- 
„tr’ună omă ca acela, care vrea să în
trebuințeze arma față c’ună poporă ne- 
„armată, oi unulă ca acesta este ună 
„călău.11

0 voceserbescă despre Kogălniceanu.
ț)iarulă „Odjek“, organulă principală 

ală partidei radicale din Sârbia, dedioă 
ună articolă marelui bărbată de stată 
Michailă Kogălniceanu. Elă dice :

...După lonă Brătianu, oare a fostă 
ună fiiu renumită ală Valachiei, a venită 
acum rândulă lui Kogălniceanu, oare a 
fostă de asemenea ună fiiu renumită ală 
Moldovei. Kogălniceanu n’a fostă numai 
ună politică și parlamentară însemnată 
oi era și ună ilustru savantă, ună stră
lucită publioistă și ună istorioă, care a 
brăzdată drumulă istoriei țării sale. A luat 
parte însemnată la unirea oeloră două 
principate Moldova și Valachia, din ca’e 
printr’o desvoltare continuă a crescută Ro
mânia de astătfl Ca ministru președinte 
sub prinoipele Cuza a adusă la îndepli 
nire unirea, și a pusă petră fundamen
tală a regatului român independentă, oare 
ooupă o posițiune importantă în sud-os- 
tulă Europei. Și desființarea robiei ță- 
raniloră e opera sa și cu deosebire elă a 
oreată primele principii administrative 
de stată.

Deși răposatulă a stată în fruntea 
culturei timpului nostru și a fostă ună 
bărbată de stată cu idei moderne și li
berale, totuși ținu cu o tăriă de feră la 
tradițiunile istorice, naționale și religiâse 
ale poporului său. Elă a fostă ună ado- 
ratoră ală oulturei europene de vestă, 
pe care și-o însușise pe deplină.

Dar cu tâte acestea, la orl-ce ooa- 
siune a intervenită pentru aceea, oa Româ 
nia să nu se depărteze de linia, oare i 
este designată ei ca stată orientală și 
ortodoxă și pănă la mârtea sa a fostă 
ună adversară declarată ală tuturora 
combinațiuniloră politice, cari ar aduce 
pe România în conflictă cu oelelalte po 
pore din peninsula balcanică și ou Rusia. 
Studiile sale istorice au înrădăcinată în 
dânsulă convingerea neclătită, oa popo
rală română să nu șl nege treoutulă său. 
să nu se isoleze de celelalte popore 
ortodoxe ale lumei orientale, și să nu-i 
fiă răpită esistența ei națională și garan
țiile ei prețiâse pentru viitoră. Din acestă 
oausă a fostă elă ună amică și adora- 
toră sinceră ală națiunei sârbescl, de ale 
căreia progrese se bucura cu sinceritate, 
pentru-că elă credea în solidaritateana- 
țiuniloră orientale și ortodoxe și pentru 
oă elă privea desvoltarea și prosperarea 
fiăoărei din aceste națiuni ca o garanță 
mai multă a devoltării și prosperării 
propriei sale națiuni. Cuprinși de du
rere depunemă la catafalculă acestui 
bărbată de stată română espresiunea ve- 
nerațiunei și condolenței nostre. Perde- 
rea, pe care a suferit’o amica nostră 
națiune vecină, e jelită și de națiunea 
sârbesoă. După cum succesele ambeloră 
națiuni au încinsă în jurulă loră o le
gătură de amicițiă și de solidaritate, așa 
și acum prin sentimentele reciproce și 
prm doliulă comună să se întărescăideia 
solidarității totă mai multă și să prindă 
totă mai adânci rădăcini!“

Mortea lui M. Kogălniceanu.
Amănunte nouă, — Consultațiunile, operația 

si mărtea.»
,,Lupta1' află dela d. dr. N.

Drugescu mediculii curantu alu 

d lui Kogălniceanu în țeră și care 
a însoțitu pe ilustrulâ cetățenii la 
Pariau, următârele amenute asupra 
operațiunei și mârtei sale:

A 2 a (ji după sosirea la Parisă, 
profesorală Guyon l’a sondată și a con
statată, că prostata este mare și mai are 
trebuință de dilatațiă; cu tâte că, după 
dilatarea ce i se făouse în țeră, canalulă 
era destulă de largă, nu puteau pătrunde 
însă instrumentele de sfărâmarea petrei 
(litrotitorulă.)

Avândă în vedere constituția bol
navului, oare a ’fostă multă sdrunoinată 
în urma oongesției pulmonare ce a avută 
cu o lună mai înainte, a ținută a fi esa- 
minată și de ună medică specialistă, 
ohemândă pe profesorală Bouohard.

Esaminându-lă, s’a pronunțată, că 
orede cloroformisarea posibilă, deși nu 
pâte garanta ou sigurață evitarea ori 
cărui pericolă; oare după oum se scie, 
pâte surveni și la ună omă mai tînără 
și cu o constituția mai bună.

Totă în aoestă soopă a mai fostă esa- 
minată și de d. dr. Guyot, medică șefă 
de serviciu la spitalulă Beaujon, pe care 
l’a avută d. Kogălniceanu ca medică ală 
legațiunei, când era ministru plenipo- 
tențiară.

Profesorulă Guyon, în urma aoes- 
toră esamene, i a făcută în mai multe 
ședințe dilatarea uretrei ou sondele Be- 
nique, astfelă, că după 20 de (fii® a pu
tută ave ună oanală destulă de largă 
pentru introducerea litrotitorului.

La 20 Iuniu, după-ce a luată tâte 
preoauțiunile neoesarii, a procedată la 
operațiă. Cloroformisarea a fostă făcută 
de asistentulă d-lui Guyon, Dechatlet, 
care i-a dată cloroformulă după noua 
metodă și ou mare îngrijire.

Profesorulă Gnyon, cu abilitatea-i 
recunoscută, aprâpe în 15 minute a sfă
râmată petra. In urmă a făcută spălă- 
tura vezioei pentru estragerea sfărămă- 
turiloră și operația era terminată, când 
de-odată, pe oând făoea revizia pentru 
a se convinge, că n’a mai rămasă ni- 
mică în vezică, bolnavulă a făoută ună 
sforță, a strânsă dinții și imediată res 
pirația s’a oprită.

Cu totă ajutorulă dată la timpă a 
fostă imposibilă a-lă readuce la vieță.

D. Guyon, care avea în d. Kogăl
niceanu pe unulă din cei mai buni a- 
micl, era fârte desolată și regreta, că l’a 
operată.

Câtă a durată operația nu i-s’a dată 
de câtă 10 grame cloroformă și mârtea 
a provenită — probabilă — din causa 
cordului, care era atinsă de degeneres- 
cență grăsâsă.

Convocări.
Despărțământulă ală 35-lea ală Aso- 

ciațiunei transilvane, la care aparțină 

cercurile pretoriall: ală Turdei, larei și 
ală Vințului de susu, îșl va țină adunarea 
generală în 8 Augustă n. c. după prâncfă 
la 4 âre în sala șcâlei gr. oat. din Turda 
vechia, la oare adunare generală prin a- 
cesta suntă învitațl ou onâre atâtă mem
brii Asooiațiunei, oâtă și toți aoeia, cari 
se interesâză de cultura poporului român.

Turda, 22 Iulie n. 1891.
Comitetulil despărțământului.

*

La adunarea generală a despărță
mântului XX (Blașiu) ală „Asooiațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului românău, care se va 
ține în 1 Augustă st. n. la 10 âre a. m. 
în sala „Hotelă Univers11 în Blașiu, suntă 
învitațl cu onâre toți membrii despăr
țământului și sprijinitorii literaturei și 
culturei poporului română.

Obieotele : reconstituirea subcomite
tului despărțământului, alegerea directo
rului, înscrierea de membri ordinari și 
ajutători, eventuale propuneri.

Blașiu, 23 Iulie 1891,
Delegată din partea direotorului:

I. Germană, 
prof.

*

Adunarea generală a „Asooiațiunei 
transilvane11, tinută în Reghinulă-săsescă 
la 27 și 28 Augustă 1890, în ședința sa 
a II a Nr. 205/1890 a statorită o nouă 
arondare a despărțăminteloră. Conformă 
aoestei nouă arondări s’a instituită des- 
părțătnântulă 21 cu centrală în Năsăudă 
cuprincjendă comunele din oerculă poli
tică ală Năsăudului și ală Rodnei.

Subscrisulă fiindă însărcinată diu 
partea onor. Oomitetă prin hârtia sa d. d. 
24 Sept. 1890 Nr. 245 ex 1890 și prin hârtia 
sa d. d. 25 Marte 1891 Nr. 99 ex 1891 a 
îndeplini reorganisarea despărțământului 
pe baza nouei arondări, prin aoâsta am 
onâre a anuncia ținerea adunărei gene
rale de constituire pentru despărțămân
tul Năsăudă pe 2 Augustă st. n. a. o. 
la 4 âre p. m. în Năs&udă.

La aoestă adunare generală cu tâtă 
onârea învită pe toți p. t. d-nl membri, 
precum și preoții, binevoitorii și sprigi- 
nitorii mărețului scopă, ce-lă urmăresce 
Asociațiunea.

Spereză, că numerâsa inteligință din 
aoestă despărțământă va dovedi prin 
participarea ei la acâstă adunare, că scie 
prețui deplină însămnătatea Asooiațiunei 
nâstre și folâsele salutari, ce le-a adusă 
și le aduce pentru literatura și cultura 
poporului nostru, și-i va da spriginulă 
cuvenită.

Năseudu, 18 Iuliu 1891.
Dr. Const. Moisilu.

Logodnă. Din Gherla ni-se anunță 
logodna d lui Alesiu Hossu, proprietară, 
ou d-ra Laura Călină

Proprietară :
Or. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabil ă ’ mtarima-.'
Gregoriu Maiorii

Din trăsură ea se plecă cu ună fos- 
netă de faille și de dantele. Ea-șl puse 
vârfulă piciorului pe scara trăsurei. Elă 
o recunoscu prin voalulă ei. Ea-i strigă 
cu voce tremurătâre cuvintele: — O, 
mulțămescă cerului! D-ta ești? D-ta ești 
în adevără?

Elă nu cuteza să răspundă. Era 
lucru atâtă de înfricoșată aceea, ce avea 
să-i spună! Elă îșl plecă fruntea, tăcu, 
cuprinsă de rușinea, de-a fi ună ucigașă.

— O, te rogă vorbesoe! Ești așa 
de încremenită ! Ești pâte rănită ?

In fine dise elă :
— Nu, nu suntă rănită.
— Ah, strigă ea, sărindă din tră

sură .
— Der elă?...
- Elă?
— E mortă! murmură elă.
Atunol ea-lă prinse de după gâtă.
— Te iubesoă! Te iubescă! Ai fă

cută bine, oă l’ai omorîtă. Tu ești tare 
și viteză. Dâcă credl oă mă impârtă câtă 
de puțină mortea lui, te înșeli. Nicl-o- 
dată nu l'am iubită, nicl-odată! nici
odată ! Auc|I ? Suntă sări, în care noi 

femeile suntemă nebune, și decă în se
rile acestea suntemă singure, ajunge ună 
cuvântă, o drăgostire îndrăsneță, pentru 
ca să ne perdemă capulu. Nu, nu capulă, 
oi inima.

Tu singură ești, pe oare te adoră, 
pe care tot-deuna te-am adorată. Ei, 
haide să mergemă. Să ne întârcemă 
acasă, să nu ne interesămă nici de cei vii, 
nici de cei morțl. Der vino ; îți spună, 
că tu singură ești acela, pe care te iu
bescă.

Eiă se uita la ea încremenită și 
într’o uimire mută.

Așa-deră acestă mârte, care aduse 
în desperare sufletulă său atâtă de amă- 
rîtă, nu o mișoa de locă, pe ea, care era 
complicele trădătorului! Din contră, ea 
se bucura de acesta; se simția fericită; 
ea mărturisea, că nicl-odată n’a simțită 
iubire pentru acela, care a murită pen
tru ea! Elă o privia încă cu ochii în
cremeniți.

— Der vino! repeți ea, și desfă 
cându-șl voalulă ușoră, îșl întinse spre 
elă buzele ei purpurii, cari ardeau de 
dorulă unei sărutări.

Elă răspunse în fine ou o espresiune 

nehotărîtă, oa cineva, care vorbesce în 
visă:

— Da, vină, der sunt puțină cam 
nervosă; n’așl vre să mergemă cu trăsura, 
să mergemă deol pe josă.

— Da, să mergemă, cfise ea veselă, 
punându șl brațulă într’ală lui. îmi vei 
istorisi circumstanțele mai de aprâpe. 
L’ai omorîtă repede, seu lupta a ținută 
multă? Mă rămășesoă, că avea frică. 
Elă nu era vitâză, cum ești tu... Der 
ce-ți lipsesce? Tu nu răspuncjl de looă. 
De sine se înțelege, că trebue să sciu 
totulă.

— De sigură, dise elă; se înțelege 
de sine.

Ei trecură acum peste ună podă; 
elă se opri.

— VedI tu, cfise elO, acolo îndărătă 
la stânga, în dosulă șirului de plopi, 
casa aceea din cărămidl roșii cu cele 
două stegurl... ?

— Da, vădă-
— In grădina casei aceleia, acolo 

în mijloculă aleel celei mari, acolo ne-amă 
bătută.

- Ah!

— Da, acolo a cădută elă.
— Și n’a scosă nici ună țipetă, când 

fu nimerită ?
— N’am aurită nimică.
— îmi vei arăta grădina, nu e așa ?
— Da, mâne seu poimâne.
— Ce amabilă ești!
— De altmintrelea oredă, că și de 

aici poți vedâ grădina. Vino mai aprâpe 
de balustradă, pleoă-te puțină. — Așa! 
— Și mai! — Câtă poți de multă. — 
Scii, acolo în dosulu plopiloră. — Mai 
plecă te puțină!

Ea scâse ună țipetă! Elă o apucă 
de pioiâre și o aruncă în josă peste ba
lustrada podului; ea se sbătea în aeră 
și cădu greu în valurile galbine și a- 
dâncl, pe oând hainele ei se umflară 
de-asupra apei. Elă însă îșl continuă 
drumulă spre sătulă mai apropiată unde 
îlă arestară pe acestă criminală, care nu 
fu mulțămită cu aceea, că a ucisă ună 
omă în duela, der a înecată pe lângă 
acesta și pe o femeeă în Sena.

Corneliu.
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< ursulii pieței JBrașo^u.
din 24 Iulie st. n. t>l

Discontulii 6- 8°/0 pe anfi.

Bancnote românescl Cump. 28 Vend .‘9 31
Argintă romănescă • „ 9 22 9.27
Napoleon-d’orI • - „ 9.29 n 9.32
Lire turcescl „ lb 60 r> 10 65
Imperiali - - „ 9.48 n 9 63
Glalbinl - • „ 6 40 n 5.45
8cris. fonc. „Albina11 6% 101.- w —

n n r> ^°/o n 99.50 n 1C0.—
Ruble rusesc! „ 132.— M 133.-
Mărci germane „ 57.20 n 67.70

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

ostii ungare [2-a emisiune] —.
lmor( isarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) 113 25
Bonuri rurale ungare ... 2 —
Bonuri croato-slavone • • - 104.7
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescfl. ■ - —
[mprumutulii cu premiulii ungurescii 142.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ABONAMENTE
j»

Cursulu la bursa din Viena.
din 23 Iulie a. c. 189 i

tmortisarea dator ei căilorii ferate de

tlenta de aură 4°/0 105 15
Renta de hârtiă 5% 10210
‘mprumutulă căilorii ferate ungare

aură - - . a 117.—
dto argintă 19.25

ghedinului 131 40
Renta de argintii austriacă - - - - 92.65
Renta de hârtiă austriacă 92 70
Renta de aură austriacă ill 50
Dosuri din 1860 189.86
Acțiunile bănceiaustro-ungare ,028
Icțiunile băncei de credită ungar. 41.25
Icțiunile băncei de credită austr 294.75
GlalbenI împărătesc! 57
Napoleon-d’orl 9.3b’/2
Mărci 1U0 împ, germane 57 75
Londra 10 Livres sterlinge 117 55

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni.
luni.
anu .

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

a

A vist, d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s 

bmevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii d« 
pe fâșia sub care au primită (țiarulă nostru până acuma

Domnii, ce se abonâză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscuta tuturoru D-loru abonați, că mai 
ivemă din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiunilorC 
BGazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se putO 
a iresa la subsemnata Administrațiune în casti de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni................... ....
șese luni .............................
unu anu. .............................

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni...................., . . . . 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anu... .................... 8
șese luni . . ... 4
trei luni............................. .2

Pe
Pe
Pe

>
11. -
ÎL —

50 cr,.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Budapesta—Pi*edealu Predealu — Budapesta
!■

B--I*esta-Aradii-Treiusrireius-AB,adu-B.-I>esta 
!= ’

Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân. ratu persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

person.

Trenu 
accele
rată

Trenu 1 
do 

persân.

Trenu 
de 

porsân.

Trenu 
accele
rată

Trend 
de 

persân,

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Viena
Budapesta
Szch ok
P Ladăny
Oi adea mare

Mezo Telegd
dev 
3ratca
3ucia
C’ucia
Huedin 
Stana 
Aghiriș
Ghirbău
Mădeșel

Clușiu

I 
i,

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9 07
9.37

3.25

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă

Teiușu

Ci ăciunelii 
Blașiu
Mi, ăsasa

Copșa mică j
Mediașă
Ehsi batopole 
Sighișora 
Haefalău
Homorodâ
Augu ^tinii 
Apața 
feldiora

Brașovu

TimișO
PredealG
Bivuresol

10.37
11.10
11.28
12 38

1.14
121
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persone

12.20
1 41
2.26
8.50

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
4.49
5.35
7 23 
8.09 
8.43
9 18

i 10.05

9.15
11.19
12.57
2 12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Bncur-scl
Pre deal fi
Timișii

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustinîi 
HomcrodQ 
Hașfalău 
Sighișora 
Eiisabetopcle 
MediașO 
Copșa mică j

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

8.50
5.16
5 57
6 58

Viena
Budapesta 
Szoiin k

Trenu 
de 

pGrsân-

5.47
6.—
6 18
6.34
7.34
7.57

Mic ăsasa
Blașiu
Crăciunelfi

Teiușu

8 22
8.38
8.43

9.14

AiudO 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
GhirișO 
Apah da

Clușiu

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

JBureșu-Sjudoșu—Bistn’ița

7.31

I
sus

Nădășelt.
Ghirbău
Aghireșă
Ste na
B Huiedin 
Ci u ci a
Buci a
Bratca
Rev
Mezo-Telegd

Oradea mare

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

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
140

1 25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53 
5.3<
5 47

7 23
8.03
8.37
9 04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2 27
2.49
3.47
4.07
4 28
2.34
4.52
5.26

Aradu I 
)

GlogovațO 
Gy< rok 
PnlllțO 
Radoa L'pova 
Conop 
Beizava 
SoborșmU 
Zamă 
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva 
Simeria (Pîski) 
O ățtia
Ș botfl
Vinț. de joși 
Alba Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5 56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9 50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.- 3.25 Teiușu
1.50
3.57
6 52

T. <]. per.

2 20
2.34
3 05
3.23
3.39

Alba Iulia
Vinț de joșii 

jȘibotfi 
Crățtia 
Simeria (Piski) 

,1 Deva
Branicica
Llia
Guiasada 
ZamO 
■loborșinfi 
Berzava 
Conopo 
R-idnn Lipo 
Paubșfl 

,|Gyotok c uu;jJGlogOVațO 
10.50 )
11.161 Aiathl | 
11.44l|Szolnok 
12 06; Budapesta 
12-38.l VLna

9 50
1.05
5.24
5 46
5 57
6 19
6.3<’
6 48
7.12
7.27
8 07
8.33
8.57
9.13
9 29
9 53

va

3.09
3.50
4.09
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 

1011 
10 34 
10.46 
11.18
4.15
7 20

“605

5 14 
Toi 
6.20 
6.49

8.24
11.51

1 55
7 20

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8 47

10.C9
11.51

1.55
7.20

1.39,Ocna
2 19 Sibiiu
2 36
3 03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
5.28 p
5 53|CoP^
6 24 
7.02 
7.17
7 46
7.57
8 08
8 30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

SÎBBLCB'ia (Pîski. B^cîb'bsșb’bbî j.Petroșeni-Simcria (Pîski 
6.34i===;' 
g 52 Simeria 
ț.40 S'ie'ii

Hiițegu
P i
Crivedia
Banița
Petroșeni

8.—v
8.15
8.29
8.53'
9 12[
9.51

10 06
10.23
10.42
11.171
11 51 
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

6.- 10.35 4 Petroșeni 6.- 10 50 6.20
6.35 11.26 Banița 6 41 11.40 6.54
7 21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.— 6.36|P ii i 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Haț<-gO 8 36 1.54 8 25
9 21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

A radia—Tiiuișora Timișâi'a—Aradu
Aradu
[Vini a
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora
7.32 12.47 8.04 Viuga
8 42 2.04 8.57 Aradu

5.0b
6.40
7.50

6 20 1.11
7.21 2 46
8.03 3 50

©«Ibbb’bsbb—Tiarda || Turda,—CSlsirisii11 
" ------ ~ ~ Turda | 4.50|
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișfi | 5.10|

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10 20 'I
Turda

Bistrița—Mui'esâ-Ijudosu•> ? ț

HI6.4811 Țagu-Budctelicft . 
9.59|| MurășQ-Ludoșh .

BistrițaMurășîi LudoșG 
Țagu-BudatelicG . 
Bistrița ....

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

1.16
4.15|
7.21

Copșa mică
Șeicamar<- 
Loamneș

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
415 12.08 8.27
4.46 12 38 8.59
5.10 1.- 9 23

Sihiiii—Copșa-mScă

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeiea mar?

a mică

10.17
10 43
11 09
11.40
12.05

7.35 4 34
8 02 4.58
8.30 5 25
9 05 5 55
9.34 6.20

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea
Ludoș

Oșorheiu .

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3 27
5.20 11.17 5.14
5 35 5.36
7 10 7 15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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

Simeria (P sk )-Hunedora

Simeria (Piski) 10 50 4.4.0 9.16
Cerna 11 13 5 03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria u?>ski)

9 30 2.30 8 50
9 50 2.50 9.10

Hunedora 4 46 2.32
C-ri,a 5 11 3 -
Simeria 5 28 3.20

Brasov—Kernesci

Odorfiieiu—SiglalșAraSiglaișora— Odoadieiu

S ghișbra. . . 4 30 1125 Odorheiu. . . 815
Odorheiu . 7.21 2.11 S'ghișora. 10.52

Careâi-Msari—Sel&u II Kelau—Careii-iuai’i

3.15
6.10

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

4 55
6 36

SKerncsci—Brasov
li ——=------------

Careii mari .
Zelău. .

5 5o| Zelău .
11.—|l Careii-marl .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A MGRESIANU BrașovS


