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Brașovd, 15 Octomvre v.
Iarăși a fostă pusă la ordinea 

tțilei în camera ungară, Dumne- 
4eu scie pentru a câtea-6ră, aface
rea demonstrațiunl] oră dela Fiume 
și în specială afacerea Uzelac și 
aceea a încununărei mormântului 
banului de odinioră Iellacicî de 
cătră regimentul^, care pdrta a- 
celașî nume.

In ce privesce amintitele de
monstrațiunl, ministrulă-președinte 
Szapary a declarată în respunsulă 
seu la interpelațiunile, ce ’i s’au 
adresată, că soldații, cari au luată 
parte la acele demonstrațiunl, au 
fostă pedepsiți de cătră ministe- 
riulă de resboiu și că același mi- 
nisteriu a desaprobată purtarea 
căpitanului Uselac față cu acele 
demonstrațiunl.

Afacerea încununărei mormân
tului lui Iellacicî nu are ună ca- 
racteră politică, cjise ministrulă; 
a fostă numai ună actă de pie
tate, der totuși forma, în care s’a 
făcută, n’a fostă bine alesă, din 
care causă ministrulă de resboiu 
a dată o circulară cătră tdte co- 
mandele, ca se se feresca și de 
aparința unoru demonstrațiunl și 
se fiă cu tactulă și cu considera- 
țiunea cuvenită la raporturile na- 
ționalitățiloră din diferite părți.

In fine asigură ministrulă-pre- 
ședinte, că raporturile dintre mi- 
lițiă și cetățeni în Fiume suntă 
cele mai escelente și declară, că 
în ori-ce casă guvernulă va face, 
ca poliția în Fiume sâ trecă dela 
comună la stată.

Putea se credă omulă, că a- 
ceste declarațiuni ale ministrului- 
președinte și mai alesă asigură
rile lui, că ministrulă de resboiu 
a pedepsită pe unii, a desapro
bată pe alții și a luată mesuri 
pentru viitoră cu atâta prevenire, 
voră liniști spiritele „patrioțiloru" 
agitați din dieta ungară. Der in- 

terpelanții din oposițiă nu numai 
că nu s’au liniștită, ci au îndrep
tată din nou și mai vehemente 
atacuri în contra armatei și a gu
vernului și astfeliu respunsulă d-lui 
Szapary va fi înregistrată în cro
nica 4iareloru maghiare oposițio- 
nale erășl ca o pagină negră din 
istoriă, ca ună desastru față cu 
uneltirile cercuriloră conducetâre 
ale armatei comune și altele de 
acestea.

Unulă dintre interpelanți, voi- 
nicosulă aliată ală hiper-naționa- 
listului conte Apponyi, Gavriilă 
Ugron, a fostă forte vehementă 
în râspunsulă seu, dată ministru- 
lui-președinte Szapary. Elă a escla- 
mată între altele, că Ungaria po
sede ună guvernă atâtă de slabă 
și „miserabilu11, încâtă pentru fapta 
unui Uselac nu scie se dea, decâtă 
o admoniare. Firesce, că nici ata
curile în contra armatei n’au lip
sită în vorbirea lui Ugron și au 
fostă acompaniate de pe băncile 
stângei estreme cu aprobări sgo- 
motose.

Cuvintele, cu cari i-a replicată 
contele Szapary lui Ugron, c|i" 
cândă între altele, că se mulță- 
mesce cu judecata camerei și n’are 
lipsă de părerile și de încrederea 
lui Ugron, au fostă aplaudate de 
cătră majoritate, der n’au contri
buită întru nimică de a potoli pa
siunile ațîțate de cătră agitatorii 
din oposițiă.

Scopulă este vedită. E vorba 
de o formală licitațiă de patrio- 
tismă și de naționalismă între par
tidele maghiare, pentru ca una, 
mai multă ca alta, sâ se reco
mande publicului maghiară la vi- 
itdrele alegeri. De aceea guver
nulă Szapary este declarată de 
celă mai slugarnică și pecătosă și 
atunci, când produce mesurl și 
declarațiuni de-ale ministrului co
mună de resboiu, cari după păre

rea nostră, suntă concesiuni deja 
prea mari în fața agitațiuniloru 
tendențiâse în contra a totă ce 
privesce interesele armatei.

Afacerea Iellacicî, prin urmare, 
nu numai că nu a fostă aplanată 
prin actele de prevenire ale mi
nistrului de resboiu, der voră ră
mâne ună tăciune, care va arde 
și mai departe sub spuză, pănă 
ce p6te vre-o altă întâmplare va 
face se isbucnescă în flăcări.

Voci asupra visitei
Românilor Ardeleni la Praga.

„Memorial Diplomatique" din 
Parisă scrie în numerulă seu mai 
nou următorele:

Ună grupă de Români din Tran
silvania, oondușl de dr. Aurel Mureșianu, 
directorulă „Gazetei Transilvaniei14, au 
visitată esposițiunea din Praga, unde au 
fostă în modă frățesoă primiți de oătră 
Slavii Boemiei, oarl suntă uniți ou Ro
mânii din Translaitania.

Acâstă întâlnire, atâtă de cordială, 
care a unită pe Slavii și pe Românii 
Austriei, nu este fârâ de importanță, 
pentru-că ea marcheză tendințele loră, 
de a se solidarisa pentru a pute resista 
mai bine „încălcăriloră și vexațiuniloră 
germane și maghiare.14

Publicândă acestă observare a 
numitului cjlaru. francesă, „Revue 
D’Orient“ din Pesta 4ice; De si
gură, „Memorial" este ună c^a™ 
diplomatică francesă, care n’are 
nici-decum pretensiunea, de a fi 
considerată „grundlich", adecă 
care espune lucrurile temeinică. 
„Revue D’Orient" critică mai alesă, 
că „Memorial Diplomatique" vor- 
besce de Românii din Transilvania 
ca și când s’ar ține de Austria, 
Uită înse foia francesă din Pesta, 
că Francesii, în cele mai multe 
cașuri vorbindă de monarchia 
nâstră, o numescă pe scurtă „Aus
tria", că prin urmare și în casulă 

de față, „Memorial Diplomatique" 
a înțelesu întrega monarchia dua
listă.

CRONICA POLITICĂ.
— 15 (27j Octomvre.

— Mare sensațiă a produsă în Pesta 
afacerea ministrului Szilâgyi. S’au în
tâmplată adecă următorele : in oursulă 
ședinței de Sâmbătă a camerei, deputății 
Kaas și Bolgâr se presentară la minis
trulă de justițiă Szilâgyi și-lă rugară în 
numele deputatului Horansky să esplice 
câteva espresiunl din discursulă său dela 
22 a. 1. c., prin cari Horanszky se simte 
personală vătămată. Dedreoe Szilâgyi a 
refusată de a-șl esplica discursulă, ros
tită înaintea publicului în cameră, Kaas 
și Bolgar cerură o satisfaoțiune cava- 
lerescă. Pănă acum încă nu s’a mai po
menită, ca ună ministru să fiă provooată 
la duelă. De aceea consiliulă de mi
niștri a deoisă, de a așterne totă afa
cerea aoâsta monarchului. Ministrulă și 
ou consilierii intimi este datoră a cere 
permisiunea monarchului înainte de a se 
angagia la ună duelă. După ce trecu 
timpulă de 24 de 6re, fără ca ministrulă 
Szilâgyi să-și fi numită pe martorii săi, 
martorii deputatului Horanszky au fostă 
tăcuți atențl, că ministrulă nu este pusă 
în posițiune de a răspunde așa curândă. 
Secundanții lui Horanszkyi au hotărîtă 
în asemeni împrejurări de a mai aștepta. 
Szilâgyi a numită ca martori ai săi 
pe contele Keglevich și pe Coloman 
Szell.

Se anunță, că Duminecă s’au întru
nită martorii ministrului de justițiă Szi- 
lagyi și ai deputatului Horanszky, spre 
a disouta diferențele dintre aceștia doi. 
După ce din ambele părți s’au dată es- 
plicărl, s’au oonstatată, că și unii și alții 
au înțelesă rău luorulă și că acuma prin 
lămurirea lui și prin delăturarea neînțe- 
legeriloră, afacerea s’a aplaudată.

Certa acesta între Szilâgyi și Ho
ranszky, precum amă amintită, s’a iscată 
în urma vorbiriloră loră din ședința dela

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Frații gemeni.
(Novelă de E. Plouvier.)

I.
Era o di frumosă de Septemvre.
In strada regală din Amiens nisce 

cărămidari se trudeau să repareze oope- 
rișulă unei case vechi. Marca nobilitară 
de marmură, ce era de asupra porții, ci- 
radele sculptate de-asupre ferestriloră; 
josă băncile de pâtră, treptele ce con
duceau susă în etagiu și tote oelelalte, 
pănă la cele mai minuțiose sculpturi, 
prin vechimea loră dădeau edificiului o 
înfățișare impunătore. Timpulă însă, care 
nu cruță nimică, n’a putută trece nici 
pe aici fără de a nu’șl imprima urmările 
sale. De pe colțurile casei petrile că
deau, păreții orepaseră pe unele locuri 
și cu deosebire coperișulă de cărămidă 
era fdrte hârbuită.

Der ori cum ar fi fostă, contele Los- 
tranges era mândru de vechia sa locu
ință, deși acesta mândriă avea să o plă- 
tâscă scump prin marile reparaturi, ce 
era acum nevoită să le facă.

Unulă dintre cjilerl, ună tînără mun

citorii, ședea pe ună colță ală acoperi
șului, răcjiniându-șl piciorulă într’ună 
canală ruginită, care prea ușoră s’ar fi 
putută rupe. Tinărulă însă să vedea a fi 
atâtă de preocupată, încâtă nici prin 
minte nu-i trecea artfelă de griji, ci cu 
oapulă răcjemată pe mâni, sta și se 
uita dusă.

Coperișulă, pe care se afla cjilerulă 
nostru, era în partea aripei drepte, unde 
se aflau apartamentele tinerei con
tese Eva Lostranges. In aripa stângă 
erau ale contelui Lostranges. Ferestra 
odăii de durmită era din întâmplare 
deschisă, așa, oă de pe acoperișă putea 
omulă să vadă înlăuntru. Tinărulă di- 
leră zări în odaiă juvaerele cele scumpe 
și privirea acestei comori făcu mare 
efectă asupra lui. Multă timpă stete ast- 
felă adâncită în deosebite cugete, când 
într’ună dreptă cu elă, pe acoperișulă 
aripei stânge, apăru ună altă tînără lu- 
crătoră, care întru atâta sămăna cu ce- 
lalaltă, înoâtă la prima vedere puteai să 
constați, că ei suntă frați. Cestă de ală 
doilea de asemenea pute privi de pe co- 
perișă în odaia tinerei contese Eva și 
prin ferestra, ce era desohisă, văcju pe 

maică-sa, care cosia pe sema d-rei Eva, 
ce încă nu sosise acasă de pe la rude- 
niele ei.

Tinerii muncitori erau așa-deră frați 
și încă frați gemeni. Asămănarea loră 
era uimitâre. Der pe câtă demultă să- 
mănau în privința esteriorului, pe atâtă 
să deosebiau în privință sentimenteloră.

Intre ei era distanța aceea care des
parte posibilulă de reală. Unulă e Ri
chard, oare privea la mumă-sa; elă 
să lăsa a fi condusă de inima sa. Cela- 
laltă era Valentină, care îșl păscea oohii 
în odaia contelui; acesta slugia minții 
sale; sufletulă unuia iubia cu tdtă ardo- 
rea, ală celuialaltă însă era rece; unulă 
era onestă așa că mai bucurosă ar fi 
murită de f6me, deoâtă să se cugete la 
ună câștigă neonestă, celalaltă era însă 
lacomă, — înghița cu ochii comorile 
contelui. De-altmintrelea amândoi erau 
înzestrați dela natură cu frumose însu
șiri spirituale, amândoi erau omeni tineri, 
cărora numai crescerea reoerută li-a lip- 
lipsită pentru de a deveni nisce bărbați 
escelenți. Der la nascerea loră a fostă 
de față miseria; acesta i-a legănată și 
i-a silită, ca devenindă în putere să-și 

agonisescă pânea din rodele muncei 
obosităre.

Frații se aflau așa-dâră față în față 
der privirile loră nicl-odată nu li-s’au 
întâlnită. Cu grumazulă întinsă înainte, 
cu ochii țintă și cu buzele pe jumătate 
deschise, șoptia Valentină:

„Oh! măoară o parte din acea co- 
mără de-ar fi a mea și eu credă, că cu 
mintea mea ași săvârși mari lucruri, de 
cumva este adevărată aceea, ce de atâ
tea ori amă audită povestindu-se, că 
adecă în Parisă omulă cu istețime și per- 
severanță, se p6te îmbogăți forte ușoră 
și numai începutulă să-lă poți face și să 
fi curagiosă.... Der eu nu amă nimioă, 
nu am cu oe să începă..... Ah! îndată
va trece timpulă dejunului, voră veni 
zidarii și eu erășl trebue să cară la 
vară.... Etă! colo înaintea mea comora!
Ore să cercă pe contele Lostranges și 
să-i descoperă cugetele mele, să-i spună 
ce planuri minunate fierbă în creerii mei 
și numai nu am cu ce să înoepă să lu- 
creză pentru realisarea loră. O ! pros- 
tulă de mine, — elă nu m’ar primi, m’ar 
socoti că ’să nebună.... Numai să vrâă, 
ar fi lucru ușoră de a mă coborî pe ca" 
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22 Octomvre. Horanszky (Apponyist) a 
critioată forte aspru prooederea minis
trului de justițiă, căruia i-a imputată, că 
afară de centralisarea tableloră regesol, 
n’a făcută nimică și că face numai pe 
intrigantulă între guvernă și partida gu
vernului. Ministrulă Szilagyi respinse 
ataourile lui Horanszky, amintindă o con
vorbire privată între elă și Horanszhy 
de pe timpulă, când Szilagyi a eșită din 
oposițiunea moderată. Horanszky să fi 
declarată atunol, că sub anumite oondi- 
țiuni, ar merge ou Szilagyi. Aceste des
coperiri au dată ansă la afacerea, care 
precum vădurămă, s’a aplanată în modă 
paclnică.

— țJiarulă „Italia" anunță, că în 
cercurile oficiale italiano se consideră 
ca fârte probabilă sosirea la Palermo a 
unei flotile francese, care s’ar duoe să 
salute pe regele Umberto, când va inau
gura esposiția. „Ideia de a trimite o es
cadră franoesă, ca să salute pe rege, cjice 
„Italia", nu dateză, după cum se spune 
într’o sorisâre a unei persone în stare 
de a fi bine informată, decâtă de câteva 
cjile. Ea s’a agitată în sinulă ministeriu- 
lui franoesă Duminecă la 11 Octomvre 
și a fostă votată în unanimitate de mi
niștri, subordonându-șl hotărîrea avisului 
șefului Statului. Pănă acjl nu se ounâsoe 
înoă deoisiunea d-lui Carnot; pare însă 
neîndoiosă, oă proieotulă va ave și apro
barea d-sale.

SOIRILE PILEI.
— 15 (27) Octomvre.

Directorul!! nostru, d-lă Aurel Mu- 
reșianu s’a reîntorsă erl din călătoria sa.

* *«
Uniunea monetară Latină, piarele 

din Parisă anunță, că la 31 Decemvre 
1891 Franța va denunța traotatulă u- 
niunei monetare latine și nu va mai con
simți la prelungirea lui. Prin cjisulă trao- 
tată se stipulâză, oă la expirarea sa fie
care parte contraotantă va relua partea 
sa de monetă de argintă strecurată la 
celelalte, spre a o plăti în monetă de 
aură. După calculele cele mai probabile 
vre-o jumătate miliard de argintă va fi 
schimbată în aură de statele uniunei 
monetare în proporțiile următore ; Italia 
210 miliâne ; Balgia 180 miliâne; Greoia 
și Elveția 110 miliâne.

* * *
„Petru Maiorii", societatea de lec

tură a tinerimei române din Budapesta, 
s’a oonstituită pentru anulă școlară 1891 
—92 astfeliu : In comitetă : președinte 
George Morariu stud, medic; vioe-preș: 
Alesandru. Mihuța stud, fii; secretară: Elie 
Cristea stud, fii; casară: Ioană Petroviciu 
stud, fii; oontroloră: Ioană Rednioă 
stud med; notari: Georgiu Davidă stud. 

fii. Ambrosiu Boitoră stud, med ; biblio
tecară : Mihailă Ciuta stud, jur; eoo- 
nomă: Petru Pența stud. jur. In comi- 
siunea literară s’au alesă: Alesandru 
Mihuța, Floriană Munteană, Atanasiu 
Brădeană, Valeriu Onițiu, Eugenă Ma
rinescu, Ioană Baptistă Boiu și Georgiu 
Davidă. De redaotoră la fâia „Roșa cu 
ghimpl“ s’a elesă Aureliu Trifu, âr de 
oolaboratori: Alesandru Străvoiu stud, 
jur. și Antoniu Pușcariu st. tehnioă.

** *
La tergulii de vite de la Constanța, 

au intrată 1347 berbeol, cari s’au ’ex
portată pentru Constantinopolă.

** *
Vinicultura în România. Ministrulă 

agrioulturei, oomerciului, industriei și 
domenieloră, din România, a decisă a 
împărți ună numără de 80.201 vițe a- 
merioane oultivătoriloră de vii din dife
rite regiuni ale țării. Tote vițele cu ră
dăcini se voră libera proprietariloră în 
tomna anului curentă.

** *
Esposițiă regnicolară ori universală ? 

Contele Ziohy leno, dela care a ema
nată ideia arangiării unei esposițiunl u- 
niversale cu ooasiunea serbăriloră mi
lenare, a scrisă o broșură, în oare ple- 
dâsă pentru arangiarea esposiției univer
sale, în contra hotărîrei camerei indus
triale, care scimă că e pe lângă aran
giarea numai a unei esposițiunl regni- 
oolare.

** *
Tergulii de rimători dela Turnu-Seve-. 

rină. Prețurile se mențină fermă la 88 
—90 bani chilogramulă cu operațiuni 
mai multă pentru interiorulă țărei. Rî- 
mătorii intrațl în tergă pănă la 28 Sep- 
temvre, atingă cifra de 4387. Din aceș
tia 1916 s’au vândută în interiorulă ță
rii, 405 s’au exportată în Austro-Unga- 
ria âr 2066 au rămasă în selașe. Sănă
tatea viteloră este escelentă.

♦
* a

Compania de navigațiune rusă Graga- 
rină. piarulă „Revue de l’Orient“ arată 
că prințulă Gagarin a plecată la Bel- 
gradă spre a se înțelege cu guvernulă 
sârbă asupra întinderei operațiuirloră a- 
cestei companii în Sârbia. Numitulă 
cjiară adaogă, că prințulă Gagarină se 
va duce la BuourescI pentru același 
scopă în oe privesce porturile române.

** #
Societatea rom, cat- de binefacere din 

locă, va arangia la 31 Oct. n. în sala 
otelului „Central Nr. 1“ o serată musi- 
cală împreunată cu dansă. Venitulă e 
destinată pentru ajutorarea oopiiloră să
raci.

Congresulu național-bisericescu.
In In ședința VII, ținută la 8/20 

Octomvre, deputatulă Parteniu Cosma 
propune, oă tote afacerile fundațiunei 
Gozsdu să se transpună unei comisiunl 
instituite speoială pentru esaminarea afa- 
ceriloră numitei fundațiunl. Propunerea 
se primesoe și în oomisiunea specială 
pentru afacerile fundațiunei Gozsdu se 
alegă deputății: Ioană Petrică, Ioană 
Lenger, Gerasimă Candrea, Augustină 
Hamsea, Ioană Poppă, Aurelă Suciu, 
Mihaiu Popovioiu, Ooriolană Bredioeanu, 
Iuliu Novacă.

Urmâză la ordinea 4*l 0i raportulă 
comisiunei speciale instituită în afacerea 
propunerei făcută din partea I. Pr. Sale 
D-lui archiepisoopă și metropolită, oa 
adecă, începândă cu anulă nou 1892 
după calendariulă nou, respective ou 20 
Decemvre 1891 cal. veohiu, să se intro
ducă în întrâga administrațiune biseri- 
oâsoă a meVropoliei gr. or. usulă oalen- 
dariului nou, Tămânândă neatinsă usulă 
oalendariului vechiu în oele tipărite ri
tuale.

înainte de a se refera în meritulă 
ac estei propuneri, Inaltprâsânția Sa vine 
a’șl espune de nou motivele, cari l’au 
îndemnată a-șl face propunerea, motive 
purcese din cea mai ourată intențiune 
și sinoeră dorință de a înlesni mersulă 
administrării bisericescl; de vreme ce 
însă în decursulă desbateriloră decurse 
în sînulă comisiunei, s’a convinsă, oă 
față de însemnata schimbare a usului 
vechiu din unele părți se dă espresiune 
unoră îngrijiri și temeri, întonândă din 
nou, că schimbarea propusă avea să pri- 
vâsoă numai afacerile administrative, dâr 
nu și cele tipice-rituale, în lipsa sprigi- 
nului așteptată dechiară, că ’șl retrage 
propunerea.

Oomisiunea organisătâre, esaminândă 
proiectulă de regulamentă pentru proce
dura la alegerea deputațiloră pentru con- 
gresulă națională bisericesoă, raportâză, 
oă aeelă proieotă l’a întregită cu mai 
multe disposițiunl esențiale, cari după 
vederile comisiunei nu potă lipsi din ună 
regulamentă, carele după esperiențe de 
20 de ani este menită să introducă or
dine perfectă și uniformitate în alegerile 
pentru deputății oongresualf.

Germanii și „Societatea de ma- 
ghiarisare11.

Era de prevecjutti, că societa
tea de curendu înființată în Bu
dapesta pentru maghiarisarea ca
pitalei, „Magyar-Egyesiilet*'  — va 
fi întimpinată din partea Grerma- 
nilorfi cu unu resemțementQ demnii 
de fanatismului maghiarii. Astfelu 
„Allgemeine Zeitung“ din Miin- 

chen, indignată de scopurile neso - 
cotite ale acestei societăți, sub tit- 
lulti „Eine magyarische Patrio- 
tenliga“ scrie între altele:

Cum îndrăznescă fanaticii Maghiari 
să maghiariseze Budapesta ? Pentru ce 
să fiă agrăițl chelnerii germani, dmenl 
cinstiți, numai în limba ungurescă, de 
ce se hotăresoe ca în tâte prăvăliile să 
târguimă pe unguresoe și să nu întrămă 
în prăvăliile cu firme germane ? Petițiu- 
nea adresată Majestăț’i Sale în afacerea 
teatrului germană e numai ună pretextă, 
la care se provocă Ungurii numai pen
tru ca să „justifice1* (?) alcătuirea nu
mitei sooietățl, — causa adevărată însă 
zaoe mai adâncă ascunsă în soopurile ei, 
materia esplosivă a fostă deja de multă 
adunată și petiția în afacerea teatrului 
germană numai a aprins-o de a esplo- 
dată. Și în contra oui e îndreptată acestă 
răsboiu? Naturală, că în contra Germani- 
loră din Budapesta, căol totă mai suntă 
120.000 de suflete în capitala Ungariei. 
Nu e destulă, oă s’au pusă să maghia
riseze grabnică șcâlele, funcțiunile pu- 
blioe, oi se slujesoă aouma de oelă mai 
drastică mijlocă de maghiarisare, aloă- 
tuindă „liga patriotică" așa numită 
„Magyar-Egyesuletu. Cine au inițiată 
acestă mișcare ? Nisce journaliștl și ad- 
vacațl de origine germană, jidană și da
neză, cari portă în frunte marca de re
negați și suntă obieotulă de dispreță 
ală Germaniloră amărîțl, apoi li urmâză 
omenii lacomi de avere, miopii, fricoșii, 
și speculanții, la cari se mai asooiază și 
individl de o posițiune mai înaltă. Acestă 
morbă detestabilă se vede cătă de răs
pândită este elă în capitala Ungariei, 
din chiar motivulă, că s’au insinuată ca 
membri: preoți, profesori universitari, 
judecători și alții, cari infectați de acestă 
morbă epidemioă, împingă țâra pe ună 
povărnișă fârte primejdiosă....

Afacerea demonstrațiuniloru dela 
Fiume.

In ședința dela 23 Octomvre a die
tei ungară, ministrulă-președinte, cotele 
Iuliu Szapary, a răspunsă interpelăriloră 
oe ’i le-au adresată deputății Ugron și 
Horanszky în causa demonstrațiuniloră 
dela Fiume.

Mai înțâi ministrulă-președinte arată, 
oă n’a putută să răspundă pănă acum 
din causă, că oomisiunea mixtă însâroi- 
nată cu cercetarea lucrului abia în 25 
Augustă și-a terminată afeoerile, când 
dieta era disolvată.

Acestă oomisiune, care și-a înoepută 
lucrările la 6 Augustă, a ascultată cu 
totulă 151 de martori. Din actele în- 
vestigațiunei apare, că în decursulă 4i*  
leloră de 23 și 24 Iunie, când cu de-

nală și de a-ml lua din odaiă atâta, câtă 
mi-ar fi de lipsă pentru oa să-mi cercă 
norooulă în Parisă. Der aoâstă faptă s’ar 
numi furtă și pentru comiterea lui m’ar 
lua la gonă... Ei, der suntă sute de mo
duri de scăpare. Ași fugi în Parisă și a- 
oolo mi-ași sohimba numele.... O, de
mi-ar succede!.... Etă; colo vădă ceva 
străluoitoră, pare mi-se e diamantă. Elă 
să fiă fârte prețiosă. Numai dâoă ași 
avă curagiu.

Astfelă de ougete umblau prin creerii 
lui Valentină, și aceste cugete pentru 
elă nu erau nouă, ele de multă îi suntă 
înrădăcinate în inimă, așa că acum nici 
nu se mai înfiora de ele.

Pătrunsă de durere se uita Riohard, 
răcjimându-șl oapulă pe mâni, la mumă-sa 
care lucra fără încetare. „Ah, îșl dicea 
tînărulă — de sigură trebue să fiă și o 
altă viâță, oare va răsplăti suferințele 
de aici, din acâstă lume. Nisce ființe 
precum e mama mea, cari aici în viâța 
acâsta suntă împovărate cu mai multe 
suferințe, decâtă ca să le potă suporta, 
suntă dovecjl vii și nerăsturnabile ale 
vieții - viitâre! Cine ar cuteza ca să 
credă, că o viâță plină de suferințe, pe 
cum e viâța mamei mele, nu-șl va căpăta 

în veci răsplata. Dumnecfeu e dreptă și 
nu-șl va uita a trimite binecuvântarea 
sa asupra mamei mele. Dâr ore mie, 
da-mi va vieța aoâsta atâta răsplată, 
câtă ași merita pentru suferințele mele.

Nu, asta numai în cealaltă lume o 
potă aștepta... Etă, în etate de 18 ani sunt 
aruncată între aceia)vpe cari lumea cultă 
îi desprețuesce; suntă sclavă, jucăria 
domniloră, trăescă numai casă potă câș
tiga oâteva centime pe sâma mea și a 
mamei mele, neputândă spera o sârte 
mai bună dela viitoră. Der atâta nu-i 
destulă, vieța ml-o face mai grea de su
portată și împrejurarea, că în inima mea 
s’a furișată amorulă, oare aoum este așa 
de înrădăoinată, încâtă acum constitue 
o parte din vieța mea. Acâsta-i apoi a- 
devărata suferință!... Sărmana mamă, ea 
nici nu cugetă, ce chinuri mă munoescă 
pe mine. Ea nu scie, că într’o seră, când 
am mersă la biserică, oa să-mi aflu acolo 
liniște sufletâscă, am întâlnită o fată tî- 
nără, modestă și frumosă, la privirea că
reia mi-s’a oprită încă și ruga, ce-o în- 
dreptamă cătră Dumne4eu. Am văcjut’o, 
am iubit’o și încă cu atâta ardâre, în
câtă tu, buDa mea mamă, ai pute fi ja- 
lusă de amorulă fiiului tău“.

Astfelă se cugeta și vorbea în sine 
Richard, der mamă-sa, Marta, soia, că 
fiiulă ei iubesoe, a cetită acestă lucru 
din strălucirea ochiloră, din vorbirea, din 
tonulă și din totă purtarea lui. Este ceva, 
ce e mai ageră ca privirea vulturului, 
mai pătruncjătoră oa întrebarea judecă
torului, — și acesta e ochiulă mamei.

Tocmai bătu orologiulă și muncitorii 
trebuiau să se apuce de luoru. Marta se uitâ 
în susă și pe aooperișă observa pe Richard. 
Acesta trecu pe acoperisă spre aripa ceea- 
laltă a edifioiului, ca să schimbe câte-va 
cuvinte cu mamă-sa. Valentină numai 
acuma îlă observa.

— „Și tu ești aici frate ?“ îlă în
trebă Valentină.

— „Da, ședă aici și fantaseză“.
Amândoi schimbară câteva vorbe 

cu mama loră apoi s’au dusă să-și vadă 
de lucru.

Mama tineriloră muncitori, văduva 
Marta, era o femeiă cinstită; la prima 
vedere putea omulă ceti de pe fața ei 
onestitatea și bunătatea. La oasa oon- 
telui, unde umbla adese-orl la lucru, era 
iubită și prețuită. Ea era săracă, ce-i 
dreptă, dâr îmbrăcămitea ei era totdâuna 
ouratăi Curățenia e unicul lux ală miseriei.

La casa contelui Lostranges atjl se 
făcea pregătiri pentru o mare festivitate. 
Se arangiase o serată cu dansă în onâ- 
rea tinerei contese Eva, care pe timpulă 
acesta petrecea la țâră pe la rudeniile 
sale și acjl avea să se re’ntorcă pentru 
a-șl serba a 16-a aniversare a nascere isale.

La amâcjă lucrătorii s’au coborîtă 
pentru ca să mănânce. Valentin însă, 
atrasă de o putere neînvingibilă, rămase 
la looulă său, luându-șl acolo amâ4& sa 
scurtă și simplă, apoi ârășl s’a lăsată 
dusă în gândirile sale păoătose. Pâte că 
a sosită minutulă săvîrșirei negrului pro
pusă, căci îșl 4ise suspinândă: „O, mă- 
cară de nu ar fi aici mamă-mea.“

In minutulă acesta au4i glasulă 
mamei sale, care întrebă:

— „Aiol ești, Valentine ?“
— „Da, mamă, răspunse tînărulă 

confusă.
— „Valentine11, continuă Marta, mă 

simtă cam rău, voiu lăsa luorulă într’a- 
tâta și mă voiu duce acasă ca să mă 
odihnesoă puțină; — nu vădă pe frate- 
tău, spune-i și lui că am mersă acasă.

(Va urma.) 
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monstrațiile, miliția s’a făcuta oulpabilă 
cu următorele punote: a spartă frontulă 
ordonată de poliția; în grupuri mai mari 
și mai mici ostașii au umblată pe stra- 
de strigând „Jivio" și față cu strigătele 
de „eviva" și de „âljen", ei sbierau si 
mai tare; singuratici ostași au strigată: 
Trăescă Fiume ală nostru, pământă cro
ată ; singuratici ostași și subofioerl au 
înjurată și insultată pe cetățenii din Fi
ume; ună hornistă a voită să împedeoe 
arestarea unui studentă din patrea po
liției.

Actele privitore la investigarea aces
tora luorurl, s’au trimisă ministrului de 
răsboiu oare pe oale oficială i-a făoută 
ouosoută ministrului-președinte Szapary. 
oumoă ostașii și subofioerii, cari au luată 
parte la aceste delicte, au fostă pedep
siți în sensulă regulamenteloră militare. 
Declarațiunea căpitanului Uselac, care 
după cum însu-șl a recunosoută, a cjisă 
cu ooasiunea aceea: „De-altmintrelea 
ordinea si liniștea nu se va pute res
tabili, pănă când nu veți împușoa se- 
riosă în aoestă neastâmpărată mulțime", 
a fostă deolarată oa necoreotă din partea 
ministrului comună de răsboiu și astfelă 
.atâtă pentru acâstă declarațiune a sa 
-câtă și din causă, că s’a amestecată în 
trebile poliției, a foștii, desaprobată și a- 
cestă desaprobare s’a făcută ounosoută 
pe calea obicinuită. (Aprobări în dreptă. 
Mișcări în stânga și stânga estremă). 
Mai departe oomandel regimentului ’i s’a 
imputată în formă de aousă, că pentru 
ce a lăsată să oânte musioa militară pe 
-nema unei societăți ou caraoteră atâtă de 
politică, în oare, după cum se cjice, ro- 
lulă oonducătoră îlă portă elemente ul- 
-.traiste de-ale naționalitățiloră. Acâstă 
ptocedere a comandei regimentului a 
fostă declarată din partea ministrului de 
răsboiu ca nepotrivită ou regimentele 
în vigore și aoesta ’i s’a făoută în modă 
oficială și tot-odată s’a făcută din par
tea ministrului de răsboiu obieoțiunea, 
că comanda regimentului n’a fostă ou 
destulă atențiune asupra raporturiloră 
sociale din Fiume și n’a luată înainte 
disposițiunile de lipsă pentru a încunjura 
.astfelă de afaceri. (Aprobări în dreptă. 
Mișcări în stânga și stânga eștremă.)

După aoeea, ministrului a răspunsă 
la interpelarea lui Horanszky privitâre 
la manifestațiile făoute la mormântulă 
lui Jellaoiol în Novidvor. Despre a- 
cesta și despre vehementele ataourl, cu 
cari a fostă întimpinată din partea o- 
posiției aoestă răspunsă ală lui Szapary, 
vomă raporta in numerii viitori.

Situațiunea politică.
piarulă „Kreuzzeitung" a primită o 

aerisire din Londra în care sunt indioațiunl 
•remarcabile asupra disposiției politice, ale 
cercuriloră de acolo. In Londra se crede 
în posibilitatea unui resboiu europeană, di- 
oendu-se, că fâmetea din .Rusia ar acce
lera intențiunile cabinetului din Peters
burg, pentru oa să se preîntîmpine neli
niștiri interne eventuale.

Corespondentulă anunță, că dânsulă 
a făoută acum de curendă în olubulă 
său ounosoință ou ună oficeră rusă de 
casacl din Cauoasă, oare petrece în 
Londra. Aoesta îi povesti, oă în cercu
rile militare rusescl se vorbesce despre 
ună răsboiu apropiată, și de aceea se 
iau măsuri corăspun4ăt6re mai cu semă 
la granița română. Elă a călătorită acum 
de curendă pe aoolo, precum și pe la 
granița galițiană, unde deja se afla sute 
de mii de trupe în barace de lemnă în 
hibernacule.

Se intenționeză de a se face ună 
felă de confinil militare, ca odinioră în 
Austria. La întrebarea corespondentului, 
că bre ce atitudine voră ave Românii 
la o trecere peste graniță răspunse ofi- 
cerulă: „Ei ne voru primi cu brațele 
deschise. “

Ofioerulă de oasacl 4ige de
parte, oă ataculu rusescă va fi de-odată 
pe trei puncte: din Cauoasă spre Erzerum, 
prin România, Serbia și Bulgaria pe 

uscată asupra Gonstantinopolului și pe 
mare asupra Dardaneleloră. Pentru oa 
să se mascheze aoestă plană, probabilă 
oă se voră faoe mari demonstrațiunl de-a- 
lungulă graniței austriace. Flota volun- 
tariloră va opera în liniște pe Dunăre, 
pe lângă cdstele Bulgariei. Sultanulă este 
deja pregătită la tăte; pașii turoesol 
deja precumpănesoă strămutarea reșe
dinței curții împărătesei la Damască. 
Despre observarea acesta din urmă asu
pra situației Turciei, nu se soie oă este 
pasărea ofioerului de oasacl său aoeea a 
cercuriloră politioe din Londra.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Clușiu. 24 Octomvre n. 1891.

Onorată Redacțiune! La interpela
rea privitbre la fondulă docențiloră 
tractuall din traotulă Clușului, oe mi-o 
face oorespondentele „ună învățătoră", 
în Nr. 226 ală „Gazetei", țină dea mea 
datorință a răspunde în următbrele :

Fondulă din cestiune s’a adminis
trată mai ’nainte, și e dreptă, că se ad- 
ministrâză și aoum din înoredințare mai 
înaltă, prin protopopulă tractuală. Des
pre starea fondului aoestuia s’au așter
nută în totă anulă rațiuni esacte. Pen
tru anulă trecută 1890, rațiunile așter
nute de mine și aprobate întoomai în 
conferența învățătoriloră dela 9 Aprilie 
1890, la oarea sigură va fi participată 
și d-lă „ună învățătoră", oa de ordine 
după aoeea s’au înaintată mai departe 
la suprarevisiune. Averea întrâgă a fon
dului s’a dovedită că constă din 321 fl. 
17 cr. v. a. adecă : 150 fl. în 3 acțiuni 
de ale „Economului" cu Nri. 748, 749 și 
584 din 1887; 103 fl. 41 cr. depunere 
la „Eoonomulă" ou libelulă Nr. 112 din 
1888; 40 fl. împrumutați învățătorului 
din Sân Mihaiulă-ung., Simeonă Lariu ou 
4 fl. interese de 10°/0 restante pe 1890 
și 18 fl. împrumutați la învățătorulă din 
Clușiu Iaoob Mureșiană ou interesele de 
8% pe 4 ani din urmă restante în sumă de 5 
fl. 76 or. Totală 321 fl. 17 cr. In spese de 
manipulațiune nu s’a oomputată nici ună 
cruoeră. Bani gata așișderea niol ună 
oruceră, toți fiindă elocațl spre fructi
ficare.

însemnă acum, oă preoțimea epar- 
chială și sinodulă său de tâmnă din 13 
Noemvre 1890, a fostă adusă hotărîrea, 
să se unesoă fondulă docențiloră ou fon
dulă oultului tractuală din motivă, oă 
tote venitele anuali ale acestui din urmă 
fondă și așa din ană în ană se folosescă 
esclusivă spre ajutorare la salariele do- 
centall în sumă de 220 fl. v. a. și 
că ar fi dreptă și convenabilă, ca ast
felă și acelă fondă să oontribue la pro
movarea intereseloră nostre oulturall. 
Prea Veneratulă Ordinariată Metropoli
tană, îndurându-se a primi în principiu 
acelă oonolusă, a resorisă sub Nr. 4304 
din 1890 să se asoulte în acesta afaoere 
și învățătorii. Conferința învățătorâsoă 
din 9 Aprilie 1891 cu majoritate de vo 
turl, la insistența și propunerea lui Iacob 
Mureșiană, președintele reuniunei comi- 
tatense a învățătoriloră din comitatulă 
Coșoonei, aflându-se și o propunere con- 
trariă, a cerută însă transpunerea fon
dului în administrarea pe viitoră a reu
niunei numite comitatense. La care, suș- 
ternendu-se protooolulă, Prea Veneratulă 
Ordinariată, din împrejurarea, că „ună în- 
vățătoră" falsă o impută „timidității 
mele", a ordinată sub Nr. 1770 din 1891 
o ulteribră ascultare a învățătoriloră în 
aoestă obiectă. Spre acestă scopă cu 
data de 20 Octomvre a. o. Nr. 546 s’a 
și oonvacată din nou o conferință a în- 
vățătoriloră tractuall. Aoum judece în
suși corespondentele, care pretinde a fi 
inițiată în tote secretele oficibse, câtă 
dreptă are, când ascriendu-ml falsă unele 
fapte și împregiurărl, cercă cu soopă 
tendențiosă a mă înegri în opiniunea 
publică.

ț)ice, oăîn interesulă „disciplinei"^) 
și în numele „învățătoriioră„ (?) îșl face 
interpelarea sa, mai arată și oă în mâ- 
nile mele fondulă e „mai puțină a

sigurată, ca ori unde". Au arătată, că 
totă fondulă e elocată spre fruotifioare; 
oe der am periclitată eu din averea fon
dului? Dâr durerea, oe-lă amăresce pe 
„ună învățătoră," să mă ierte pentru sin
ceritatea în care l-o spună, este fățărită. 
Lui nu-i pasă de sortea și siguritatea 
fondului, oi vrendă ou ori oe preță a 
dispune de fondă, cere a se transpune 
în administrarea reuniunei oomitatense. 
întrebă pe „ună învățătoră", oă i-se pare 
d-sale mai sigură administrarea fondului 
la reuniunea lăudată, fără ori ce inspec- 
țiune din partea eolesiastioă, mai alesă 
după ce însu-șl președintele aoelei reuni
uni e datoră la fondă și nu plătesoe?

Dâoă Prea Ven. Ordinariată, oăol 
nu atârnă dela mine, ar decreta aoum 
transpunerea, ou acâsta m’ar ușura nu
mai de o sarcină și răspun4ătate. Trans
punerea mi-ar fi forte ușoră. Nu ași avă 
să ceră împrumută nici ună oruceră spre 
acoperirea deficitului, nici dela dlă „ună 
învățătoră", nici dela alții.

Er spre încheiere i-așl sfătui 'dlui 
„ună învățătoră, oa soriindă" ceva în pu
blică, să o faoă cu dreptă ounoscința de 
causă și obiectivă, er nu să se servesoă 
chiar și față de ună superioră ală său 
de neadevără.*)

*) Noi eredemă, oă astfelă de ne
plăceri s’ar pute delătura ușoră, dâcă 
li-s’ar da învățătoriloră posibilitatea, de-a 
fi tot-deuna în curentă cu starea fondu
lui lord. Ar fi bine a se face acesta și 
pentru a mai încorda interesulă și ze- 
lulă învățătoriloră, cari au să oontribue 
și se lucreze înoă multă pentru sporirea 
fondului, deoă vrâu ca acesta să corăs- 
pundă soopului, pentru care e menită. 

Red.

Ioană Laslo. 
protopopulă Clușiului.

Convocare.
la adunarea generală a reuniunei învățăto- 
rescl gr. cat. „Mariana^, ce se va ținâ în 

NăsSudu la 5 Noemvre 1891 st. n.
la 8 6re a. m.

Programa:
1) Desohiderea ședinței prin preșe

dinte.
2) Publioarea statutului aprobată ală 

reuniunei.
3) Alegerea comisiuuei pentru în

scrierea de membri și oritisarea traota- 
teloră practice.

4) „Epurele", tractată practică din 
învățămentulă intuitivă în cl. II-a prin 
Ioană Mureșană, învățătoră.

5) Buoata de cetire „Liliaculă" din 
Leg. de Petri în cl. IlI-a, tractată ou 
privire la înțelesă prin Andronu Petri 
învăț.

6) „Despre coregerea ocupațiuniloră 
școlariloră", temă de discusiune prin 
Ioană Popă Reteganulă.

7) „Despre esamenele publioe" prin 
Clement Grivase.

8) „Cum să-și câștige învățătorulă 
iubirea școlariloră săi," traotată teore
tică prin Demian Nichiti.

9) „Memoria și cultivarea ei", trao
tată teoretică prin George Todorană.

10) Organisarea reuniuniloră filiali.
11) Pertractarea propuneriloră.
12) Alegerea amploiațiloră și co

mitetului reuniunei în sensulă statuteloră.
înainte de desohiderea ședinței, se 

va servi s. liturgiă în biserica gr. cat. 
din locă.

Dela Presidiulă reuniunei înv. gr. 
cat. „Mariana".

Năsăudu, 12 Octomvre 1891.
Ioană Jarda. Clementă Grivase.
vicepreședinte. secretară.

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

Budapesta, 26 Octomvre: Afa
cerea Szilagyi și Horanszky s’a 
resolvatu, prm aceea, că represen- 
tanții din ambele părți au decla
rații, că în vorbirea ministrului 
Szilagyi nu a fostu nici o vătă
mare personală.

Viena, 26 Octomvre. Starea să
nătății archiducesei Margareta s’a 
amelioratu întru câtva.

Sigmaringen, 26 Octomvre. Re
gele României a sosită la Neu- 
wied, de unde va pleca astădi la 
Potsdam.

NE0R0L0G1Î. Henriette Popovlcl- 
Barcianu n. Wieser, soția dlui Aurelă 
Popovicl-Barcianu, prim-comptabilă ală 
institutului de credită „Ardeleana" în 
Orăștiă, a reposată la 24 Octomvre n. o. 
lăsândă în urma sa trei copii minorenl. 

Fiă-I țărîna ușâră !

DIVERSE.
Producțiunea aurului, piarulă „Ame- 

rioan Almanaoh" estimeză producțiunea 
anuală a aurului la 97.761.000 dolari 
(508,340.000 franci.) Statele cele mai bo
gate în producțiunea aurului suntă: Sta- 
tele-unite din America de nordă, cari 
au furnisată în deoursulă anului curentă 
49.917 kilog. aură în valore de 170,851.000 
franci. Rusia, oare a produsă 33.740 ki- 
logr. în valore de 115.272.000 fr. Austra
lia cu 36.626 chilogr. în valdre de 
112.093.000 franci. China (în Asia) cu 
13,542 chilog. în valâre de 4.635.000 fr. 
Africa de Sudă a furnisată aură în va
lore de 21 milidne franci. Zelanda Nouă 
în valdre de 20 mil. Chili (republica). 
8.196.000 franci. Austro-Ungaria în va
lore de 6 mii. fr.

ErupțiunI în mare. Insula Pantellaria 
în apropierea căreia, —- după cum s’a 
anunțată, — s’a întâmplată o ridioare a 
apeloră mării, este în marea Mediterană, 
la 98 chilometri spre sud-vestă de Sici
lia și, oa cele mai multe insule de pe 
aoolo, de origine vuloanică. Este alcă
tuită din lavă de trachyt și are mai 
multă isvdre calde. In apropierea ora
șului Pantellaria se află ună laoă oaldă, 
bogată în aoidă carbonioă și mai multe 
peșteri și isvore din cari isbuonescă 
gazurl.

Cursulu pieței Brașovu.
din 27 Octomvre st. n. 1891.

Sancnote românescl Cump. 8.27 Vend. 9.31
„ 9.25ărgintă romănescă • „ 9 20

Wapoleon-d’orI - . „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
Imperiali .... „ 9.50 9 55
Galbinl .... n 5.40 n 5.45
Boris, fonc. „Albina11 6°/0 n

n n n 5°/o „ —.— n —.—
Ruble rusescl ... 121,— M 122.—
Mărci germane - - ,, 57.20 n 57.80
Discontulă 6—8tt/0 pe ană.

Cnrsnltt Ia bursa din Viena.
din 26 Octomvre a. c. 1891

Banta de aură 4°/0 ...... 103.85
Banta de hârtiă 5% .... . . 100 85
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aură .......... 115.50
dto argintă ..... 97.70

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111,50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - . —.—

Bonuri rurale ungare ..... 89.70
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —,—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 129.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 1003.
Acțiunile băncei de credită ungar. - 323.— 
Acțiunile băncei de credită austr. • 279.25
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orl - - ..... . 9.31
Mărci 100 împ. germane • ... 57.62'/2
Londra 10 Livres sterlings - - - 117.25

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

PUBLICAȚIUNE
Pentru stabilirea consignațiunei nu- 

meloră viriliștiloră din representanța co
munală orășenescă pentru anulă 1892, 
se va ține Joi în 29 Octomvre n. c. 
după amia4l la 3 ore o ședință publică 
în sala de ședințe a primăriei, unde fiă- 
care pote să șl ia informațiunl, respec
tive să aducă la cunoscință vre-o do
rință a sa.

Comisiunea pentru conscrierea viriliștiloră
Gustav Schiel,

691,2—1 președinte.
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PUBLICAȚIUNE
Prin care se aduce la cunoscință pu

blică, cumcâ pretensiunile încă neîncasate 
aparținătdre massei concursuale a fostei 
firme comerciale din Brașovh Kovasz- 
nai et Keresztesy, precum și următdrele 
polisse de asigurare pe vieță, estradate 
prin sooietatea de asigurare „Azienda“ 
și anume:

1, polissa de asigurare Nr. 14215 
estradată pre casulă morții a locuitoru- 
rului din BrașovG Paul Wolf, plătibilă 
producătorului și sunătore preste suma 
de 300 fi.

2, polissa de asigurare Nr. 46.551 
estredată pe casultl morții a locuitoru
lui din Brașovă Aronă Szots, plătibilă 
producătorului și sunătore peste suma 
de 500 fi.

3, polissa de asigurare Nr. 47.736, 
estradată pe casulQ morții a locuitârei 
din Brașovă Rebeca Papp năso. Donath 
plătibilă producătorului sunătore peste 
suma de 500 fl. — în urma conclusu
lui comitetului ereditoriiloră, să vorâ 
vinde în licitațiunea publică, ce se va 
țină la 7 Novembre 1891 st. n. după-a-

la 3 ore în cancelaria mea din strada 
lui Hirscher Nr. 7, celui ce va oferi mai 
multă fiindă respectivul^ obligată a plăti 
prețulă cumpărărei numai decâtă în banî 
gata.

Licitațiunea este pentru cumpără
tori necondiționată obligătăre, er față 
de massa concursuală numai dela apro

barea aotului de licitațiune prin comi- 
tetulă ereditoriiloră hotărîrea comitetu
lui creditoriloră trebue să urmeze în 
termină de 8 cjile computate dela 4Iua 
licitațiunei, căci la din contră licitațiu
nea se va privi de aprobată și cumpă- 
rătoriulă pdte dispune liberă asupra pre- 
tensiunilor și polisseloră de asigurare cum
părate. Decă comitetulă ereditoriiloră 
în terminulă susă espusă de 8 nu
ar aproba actulă licitațiunei, oumpărăto- 
rulă îșl primesce numai decâtă dela Cu- 
ratorele massei concursuale prețulă cum
părărei ce l’a plătită, și massa concur
suală are liberă disposițiune asupra pre- 
tensiuniloră și polisseloră de asigurare, 
ce a formată obiectulă licitațiunei.

Despre acesta se încunosciințeză do
ritorii de a cumpăra cu acea observare, 
cumcă atâtă conspectulă pretensiuniloră 
care formăză obiectulă licitațiunei, câtă 
și susă enumăratele polisse de asi
gurare pe vieță, preoum și chitanțele, 
referitore la plătirea premiiloră de asi
gurare le potă privi în cancelaria sub
scrisului în fiesce care cji după amea4ă 
dela 3—5 bre. Se observă totodată, 
cumcă massa concursuală nu primesce 
asupra sa nici o responsabilitate în pri
vința pretensiuniloră și nici în privința 
polisseloră de asigurare pe viâță oe se 
voră licita.

Brașovă în 23 Octomvre 1891.

Simeon Demian. 
curatorele massei concursuale. 

688,3-1

Szâm 3944—1891 tkv. 689,1—1.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirdsâg mint telekkănyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Zacharie D. Cornea vegrehajtatânak Cornea Nechita lui Iuon vâgrehajtâst szen- 
vedo elleni 36 frt. tdkekoveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben, a 
brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. j ârâsbirosâg) teruleten levd Illenben 
fekvo az Illeni 130 sz. tjkben foglalt.

269 hr. SZ. ingatlan 160 f.
270 (
271 ( n n îl 120 n

1403 n v n 10 îi

2142 n n 16 n
2163 n n n 2 n
3419 n n n 16 n
5006 n n îi 2 îî

az ârverâst ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb
megjelolt ingatlanok az 1891 dvi November ho 18-ik napjăn delelott 10 (frakor
Illen kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi âron aloi is eladatni fognak.

f
Arverezni szândekozOk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 

penzben, vagy az 1881 ăvi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeloltovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
elbleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras, 1891 evi Auguszt ho 17 napjân.

A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint tkvi hatosăg.

ILucrări de mână pentru copii.
cu începerea anului curentă școlarii a luată 
lucrări de mână pentru copii întemeiată în 

acestă șeblă se voru primi elevi dela 6—9

Subsemnata 
aspra-și școla de 
anulă 1887. In 
ani, și voră fi instruiți în lucrările mici, deprinețetdre pentru 
ochi și pentru promovarea manei.

Șcdla se va începe în 1 Noemvre n. c. Timpulă de lucru: 
Mercuri și Sâmbătă după amieeft dela 2—4 6re.

Fiă-care școlară va trebui se 
mire de 1 fl. er pe lună o taxă de 50 cr.

Primirile se facă în fiă-care c|i
Negrii Nr. 7.

plătescă o taxă de pri-

dela 3—5 6re. Strada

Cine voesce se câștige losuri și totdeodată se se bucure 
de șanse estraordinare de câștigi! acela se ia parte la socie
tatea ocasională de losuri Grupa G. înființată pe lângă reu
niunea de bancă din Budapesta A. G.. la 216 losuri de stată și 
private provecțute cu timbre austro-ungare numai cu 25 de 
părtași. — Câștigă peste 12 milibne — combinațiunl fbrte 
favorabile. Șanse esceknte de câștigu și numai 5 fl. plată 
lunară. Agenți se primești! cu condițiuni favorabile.

Ofertele se se adreseze la „Budapester Bankverein Act. 
Geselschaft“ Elisabethplaz 19.

684,3—2.

Herta Siihler,
îngrijitore de copii cu diplomă de la stată.

■ ■

între

0 specialitate necomparabilă H
tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate U{ 

este «

v ■

99 
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-oarbonic se buoură de o valore medi
cinală fdrte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „l&epât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în coDtra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are ună efectfl admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai cu rații și binefăcătorii producții naturală.
08S5" Ca bor vizii adecă beii tis cu vinii, -gbjj 

nu se pote compara acâstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

W*  Șampagnulu apelort minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Stepat44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repâti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a
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ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este:

Pentru An str o-Ungar ia:

ț

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
ună ană.................................................

luni.
luni. . ,
ană .

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pe
Pe
Pe

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

Pentru România și străinătate:
ană........................................................ 8 franci,
șese luni.............................  4 franci.
trei luni.................................. . 2 franci.

fl. -
11. —

50 cr.

Apa minerală de „Hepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tâlc birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului 

. osef Gyorgy, 
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-29

o

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


