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Brașovu, 13 Decemvre st. v.
Mai curendu decâtu s’ar fi aș

teptată s’a pronunțată guvernulă 
Szapary în cestiunea disolvării 
dietei unguresc!.

In ședința dela 23 Decemvre 
n., după ce s’au cetită a treia oră 
proiectele de lege cu privire la 
tractatele comerciale cu Germania, 
Italia, Belgia și Elveția, s’a ridi
cată ministrulă președinte Sza
pary și a declarată, că după ce 
tractatele de comerciu voră fi pri
mite și de camera magnațiloră, 
guvernulă are de cugetă a pro
pune cordnei disolvareă dietei dela 
1887. Acestă hotărîre, $ise contele 
Szapary, se baseză mai înteiu pe 
motivulă, că mișcarea electorală 
s’a începută în tdtă țera și că în 
asemeni împrejurări nu se pdte 
aștepta, ca dieta se desbată liniș
tită. Ală doilea motivă, care a 
îndemnată pe guvernă a lua acestă 
hotărîre este credința, că proiec
tele de lege, ce le-a propusă și le 
va propune, se voră desbate mai 
curendă de dieta nou alesă.

Declarația acesta a ministrului 
președinte a produsă, firesce, mare 
nemulțumire în sînulă oposiției 
maghiare, der ea n’a fostă primită 
cu bucuriă nici de cătră majoritate. 
Ea a și dată nascere unei discu- 
siuni caracteristice, care a fostă 
însoțită de esclamări, car! numai 
spre lauda guvernului nu suntu.

Danielă Irânyi din stânga eș
ti ynă a vorbită de-o confiscare 
a dreptului electorală în fața îm- 
prejurărei, că alegerile ținendu-se 
în capă de iernă, alegătorii în 
multe locuri nu voră fi în stare 
se mergă la urnă din causa dru- 
muriloră grele și nepracticabile. 
Același vorbitorii accentua mai 
departe, că nu s’a votată proiec- 
tulă de lege asupra jurisdicțiunei 
curiei în afacerile electorale și 
întrăbă, decă voiesce guvernulă, 
ca și viitbrele alegeri se se facă 
cu cunoscutele mijloce mișelesci?

Aici mai mulți deputaț! din

stânga înterupseră pe vorbitorii 
strigându: „Pretutindeni la ale
geri au înșelată!“ „Națiunea e 
înșelată!, legea e falsificată!“

Unu alții vorbitorii din opo- 
sițiă, Beothy, cjise, că în disolvarea 
dietei vede o retragere a guver
nului și superioritatea morală a 
oposiției. ț)ice, că tbtă procederea 
guvernului e neparlamentară și că 
se creeză unu casu de precedență, 
identificându-se pariamentarismulu 
cu domnirea unui partidă, care 
de 21 de an! a monopolisatii puterea 
în Ungaria.

In contra disolvării a mai pro
testată Helfy și Ugron, er mai pe 
urmă contele Apponyi, care între 
altele 4i0e> că astăveră, când cu 
discusiunile înfocate asupra re
formei administrative, guvernulă 
n’a avută curagiulă a disolva ca
mera, er astăcțl, când n’are nici 
ună motivă, o disolvă, contândă 
că-i voră veni în ajutoră greută
țile elementare, ce se opună în 
timpă de ernă esecutării dreptului 
electorală.

Multă ilaritate s’a produsă, 
când ministrulă Szapary, vrendă 
să motiveze, de ce guvernulă n’a 
disolvată camera încă astăveră, a 
fostă întreruptă de unu deputată 
cu cuvintele: „Pentru-că atunci 
încă nu aveați bsnl.“

Astfelă a decursă ultima șe
dință meritoriă a acestei diete, 
care se va întruni la începutulu 
anului viitoră, numai ca se asculte 
mesagiulă de închidere.

Der pe noi nu ne intereseză 
atâtă cestiunea cum va decurge 
lupta între guvernulă și oposiția 
maghiară la viitbrele alegeri.

Ceea ce ne intereseză mai multă 
și în primulă rendu suntă măsu
rile, ce trebue se le luămă noi 
Românii fără întârziere și în'tote 
părțile, pentru ca alegătorii noștri 
să fîă feriți de-a căde victimă 
amăgiriloră și terorismului parti
delor maghiare și pentru ca să nu 
se înstrăineze de corpulă național.

CRONICA POLITICĂ,
— 13 (25) Decemvrie

— Cetimă în (fiar0!0 din România: 
D. L. Catargiu a cetită în 11/23 Decemvre 
la cameră și la seuati decretulă, prin 
care se disolva ambele corpuri legiui- 
tore și se oonvdoă alegătorii precumi 
urmeză: In cfd0!0 de 1, 2 și 3 Februarie 
1892 pentru cameră, 5 și 6 Februarie 
1892 pentru senată, er noile corpuri le- 
giuitore suntă convocate pe (fiua de 24 
Februarie 1892.

— Prin cercurile politioe din Viena 
se dă ca sigură soirea, că în cabinetulii 
ministeriali din Viena, va intra ca mi
nistru fără portofoliu ună membru aii 
stângei germane, anume deputatulă ora
șului Linz, contele Kuenburg, oare a și 
sosită în Viena, unde a conferită cu mi- 
nistru-președinte conte Taaffe. „Neue 
Freie Presse“ vorbindă despre intrarea 
oontelui Kuenburg în oabinetă scrie în- 
tr’ună articolă de fondă, oă contele 
Taaffe a oonferită înoă înainte cu câteva 
luni ou oonducătorii stângei Plener și 
Chlumecky. Acestă din urmă a refusată 
cu resoluțiă, de a intra în ministeră. 
Stânga germană aștepta oa Plener, șe- 
fulă recunoscută ală aoestei partide, va 
intra în minister, dâr oontele Taaffe declara 
imediată, oă nu se pote învoi ou intra
rea lui Plener, care în urma capacității sale 
de bărbați de stată, p6te întră în oabi
netă numai ca ministru-președinte, dâr 
că dorința coronei este, ca oontele Taa 
ffe să ocupe și mai departe postulă a- 
cesta.

— Cu privire la părerea guvernului 
francesă în oestiunea ruperei raporturi- 
loru diplomatice între Francia și Bulgaria 
scrie diarulă guvernamentală din Parisă 
„France“ ună articolă din care estra- 
gemă următârele : Prinoipele Ferdinand, 
<fioe numita f6ie, oare a intrată în Bul
garia în urma vătămărei pe fața a trao- 
tateloră esistente, este ună favorită ală 
alianței triple și ală Angliei. Foile en- 
glese, germane, austriaoe și italiane a- 
proba procedura nelegală a lui Stambu- 
Inv. Nu se traoteză despre soirile pre
tinse false oe le-a răspândită numitulă 
(jiaristă asupra lui Stambulov, ci despre

aceea, că ore pretinsulă prinoipe ală 
Bulgariei e ună suverană independentă- 
și oă ore capitulatunile, cari suntă în 
valora în Bulgaria au înoetată? Tratatulă 
de Berlină a fostă semnată de tdte pu
terile. Ce e dreptă, (fi00 numita foiă, noi 
nu putemă trimite niol o flotă în marea 
nâgră, ca să învețe minte pe Stambulov, 
căci nu zace în obiceiulă nostru de a 
lua refugiu la asemenea volnioii. Nu e 
toomai așa de sigură, că bărbați de 
stată ou sânge rece, voră aproba așa de 
ușori atitudinea lui Stambulov, oa unele 
foi ale alianței triple. „Deoă nimenea 
încă nu a aprobată în modă ofioială ao- 
tualulă guvernă ală Bulgariei, acâsta în
semnă, oă voesoă oa să țină măsură. 
Bulgaria este ună stată vasală și Sulta- 
nulă nu a renunțată pe deplină la suve
ranitatea sa, a cărei esercitare întâmpină 
de multeorl pedeol, dâr a cărei princi
pii suntă nealterabile. Prin urmare pro 
oederea lui Stambulov îngereză dreptu
rile Turciei. Acesta rabdă, der fără în- 
doielă este o nepreoauțiune, de a mai 
înmulți plângerile domnitorului supremă, 
și ou deosebire într’o afacere, oare-lă pâte 
sili să intre în traotărl asupra ra
porturilor ă esterne cu cerbicosulă său 
vasală.

— O sorisâre adresată din Constan- 
tinopolă „Corespondenței politiceu, co
munică, că d. Cambon a anunțată la 
11 Deoemvre Marelui Viziră întrerupe
rea relațiuniloru francobulgare. La 17 
ambasadorulă a protestată contra explu- 
sărei d-lui Chadourne învooândă oapitu- 
luțiunile. Djevad Pașa a invitată pe d. 
Cambon să expue într’o notă punctulă de 
vedere ală guvernului franoesă. Se asi
gură oă Pârta să mențină opiniunea sa oare 
recunosoe Bulgariei dreptulă incontesta
bilă de a explusa pe străini din Terito- 
rulă său. Face să reiasă faptulă oă a- 
gentulă Franciei, d-nulă Lannel, între
ținea relațiunl de intimitate cu d. Cha
dourne și oă prin urmare, elă nu ar fi 
consimțită la espulsarea sa. De altmin
trelea se dă oa principii, că explusarea 
supușiloră streini de pe teritorulă Tur- 
oiei nu este menționată, ohiar în modă 
implioită în nici una din olasele oapitu-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ oăiamă de caprițiulă meu și doriami, oa 
mai bine să mă fi odihniți în patulă 
meu caldi de pe Piazza Barberini. Nici 
nu-’ml trecea prin gându să mă scoli și 
să o iau la sănătosa. Credi, că unica 
ideiă, ce o aveamă, era. ca nu oumva 
vre-ună vagabundi ori altuli să mă fi 
observați încă la lumina lunei, că ședă 
aici, și acum folosindu-se de ocasiunea 
acesta favorabilă, să-mi împlânte uni 
cuțiti în gâti.

„Ședândă astfelă, între asemenea 
idei, audii de-odată la spatele mele uni 
suspini — uni suspini omenesci atâtă 
de adâncă și de îngrozitori, atâtă de 
pătrunsă de durere și de o adâncă des- 
perațiune, încâti repede ca fulgerulă mă 
întorseiu, simțindă, oum sângele îmi în- 
ghiață în vine. Nu văcfuiu nimici. Lo
culi în giurulă meu era goli și totuși 
simțiamă, oă nu cutezamă să-mi întorci 
erășl spatele spre partea aceea, de unde 
venise glasulă acela înfricoșată.

„De aoeea îmi apăsaiu mai tare pă
lăria pe oohl, strînseiu mantaua mai 
bine pe mine și mă aședaiu de cealaltă 
parte a crucei, mereu cu ideile miște-

ridse și grozave, de a aucji din nou acelă 
suspină înfricoșată, der totuși firmă ho- 
tărîtă, oa șă stau pănă la ultimulă mo
menta, căci după cesulă mănăstirei, mai 
lipsia numai ună pătrară de 6ră pănă 
la mecfulă nopții.

„ Intr’aoeea simțiamă, oum îmi svîcnia 
sângele la tâmple. Aiol eramă înferbân- 
tată, aci rece oa ghiața și ori deoâteorl 
începea vântulă Siroooo să vîjăe și să 
urle, simțiamă o anumită liniște internă, 
fiind-că credeamă, că nu voiu pute aucji 
aoelă glasă tânguitoră, deoă s’ar repeți.

„De-odată — și tocmai în momen- 
tulă, când îmi răcjimaiu capulă de oru- 
cea de feri rece ca ghiața — se autji 
ârășl aoelă suspină. De astă-dată se 
părea, oa și oând ar veni de susă dela 
oele trei lănci, cari împodobiau oruoea, 
și ca și oând ar pătrunde cu o putere 
electrioă prin feră în josă, pentru oa să 
se transplânte pănă în fibrele cele mai 
interne ale creeriloră mei.

„Sării în susă ou ună țipătă, oare 
fu refleotată în modă sinistru de cătră 
păreții boltiți ai arenei; der îmi era ou 
neputință să desooperă ceva, atâtă de

mare era întunereculă și atâtă de desă 
negura, oare oa și ună aburi uniformă 
și cenușiu umplea spațiulă. Tremuramă 
din orestetă pănă ’n tălpi și numai ou 
mare greutate putuiu să-mi scotă oesor- 
nioulă, pentru oa să mă convingă, că 
numai cinci minute mai lipsiau pănă la 
terminulă fixată. Inima îmi bătea în 
peptă ou putere; doriamă să fugă în 
ruptulă capului afară din arenă ; și nu
mai ideia, oă ar rîde de mine, dâcă ași 
fi eșită cu câteva minute mai curândă, 
mă ținu la postulă meu.

„Der nu mai îndrăsnii să mă așecli 
lângă cruce. Ba ohiar și numai ideia, că 
ași pute aucji suspiDulă aoela neesplioa- 
bi!ă și înfiorători, era de ajunsă, să mă 
înebunesoă de jumătate și asfelă înce
pui să umbluîm prejurulă orucei—oupis- 
tolulă în mână și firmă hotărîtă să slo 
bodă pistolulă spre loculă aoela, de unde 
ași fi auciită tonulă.

„Abia ocolisemă de vre-o/sâteva-orl 
oruoea, când spre marea mea uimire ob
servai, că brațele ei cele negre, cari 
pănă acum se înălțau în aeră, acum dis
părură în negură. Voiam să mă apropiu

2)

Onopteîn amfiteatrulu Flaviiloru.
După Bergsoe; trad, de Cornel.

„Câte-odată mi-se părea, oa și oând 
ași aucfi în mijloculu urletului și ala vî- 
jăitului furtunei șoptindă voci misteriOse, 
mi-se părea că ași audi sgomotulu înă
bușită ală pașiloră și între acestea ună 
strigătă de spaimă, care din timpă în 
timpă răsuna în modă înspăimântători 
în nemijlocita mea apropiere. Der de- 
oreoe sciamă, că ruina e locuită de o 
mulțime de cioicl și de cidre, să nu mai 
vorbescă de bufnițe, ulii și liliaol, mă 
liniștii cu ideia, că nisce dspețl de a- 
ceștia nocturni, conturbați prin vîjăitulă 
furtunei, trebue că îșl ridică vocile lori, 
căutându-șl ună adăposti sigură.

„Firesce, că nu prea aveamă atunci 
curagiu, căci întunereculi se lăsă pe în- 
cetuli atâtă de tare asupra colosalei 
arene, când nu puteami vedâ la dece 
pași înaintea mea, și în întunereculi a- 
cesta vântul ă mereu vîjăia, gâfăia, șuera 
și se văera, așa încâti de multe-orl mă

ooempln.ru
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ațiiloră. piarulă de St.-Petersburg (Ț00 
în privința incidentului din Sofia; că fia
rele facă multe comentarii, dâr unii lu
cru este de discutatil : acesta âste că 
după traotatele internaționale, guvernulă 
din Sofia era ținută se reourgă la agen- 
tulă Franciei. — Acesta emisiune oon- 
stitue o atingere flagrantă a capitula- 
țiuniloră.

SOIRILE yiLEI.
— 13 (25) Decemvre.

Fundațiune. D-na Ana văd Dr. I. 
Moga din Sibiiu, în înțelesulă disposițiu- 
niloră neuitatului său soții, oferi comite
tului Asociațiunei transilvane 4000 acți- 
uni de ale societății de asigurare „Tran
silvania" în valdre totală de 1000 fl., cu 
scopă de a fi primite și administrate din 
partea acestui comitetă ca o fundațiune 
specială ou numire „fundațiunea Dr. loan 
Moga și soția sa Ana născută Bologa“, 
avândă a face o parte din averea totală 
a Asociațiunei. Din venitulă fundațiunei 
voră fi a se crea și distribui stipendii 
pentru fetițe de naționalitate română din 
Ardâlă fără distingere de confesiune, 
cari freouentâză vre-o șcâlă de fete cu 
oaraoteră națională românescă, respec
tive confesională româneso, în prima li
niă însă șcâla oivilă de fete a Asociațiu
nei și șcâla elementară a „Reuniunei 
femeiloră române din Sibiiu".

* 
4: *

Pentru biblioteca Asociațiuei. Pe lân
gă fundațiunea de 1000 fl., dâmna Ana 
văd. Dr. I. Moga dărui frumâsa biblio
tecă scientifică medicală a ferioitului său 
soță constătătore din 100 diferite opuri 
în 26 tomuri legate și 28 broșuri, spre 
a fi încorporată la biblioteca Asociațiu
nei. — De-asemenea d-na And Hodoșă 
a dăruită pentru biblioteoa Asooiațiunei 
o parte considerabilă din biblioteca fe
ricitului ei soță Dr. I. Hodoșă, fostă 
secretară ală Asooiațiunei.

* 
* *

Regina României, aprope restabilită, 
este totă pe malurile laouriloră italiene. 
Carmen Silva, din ordinulă mediciloră, 
nu se pâte ocupa încă ou literatura. în
dată ce se va vindeca, ea se va întârce 
la BucurescI, 4i°e „Naționalulă".

** *
Suflete pierdute. Am amintită, oă 

cerculă electorală ală Năsăudului a ho- 
tărîtă într’o conferență ținută deunădile 
să candideze de deputată erășl pe jidano- 
maghiarulă Arthur Jellinek. Era vorba, 
oă la numita conferență au luată parte 
și Români. „Nemzet" dela 23 Decemvre 
spune, că într’adevără a luată parte și 
Români, conduși fiindă de renumitulă 
„cavaleră" I .Ciocană, oare a ținută pri
ma vorbire în care a îndemnat pe „to
varășii săi" să spriginâscă la alegeri pe 
partidulă guvernamentală, partidulă celă 

mai „binefăcătoră" pentru țâră. — De 
sigură) oă „cavalerulă Ciocană mai râv- 
nesce după vre-o cruce pentru „merite".

* 
* ♦

Demisionați!. In ședința dela 7 No- 
emvre n. o. a comitetului Asociațiunei 
transilvane, s’a primită abținerea d-lui 
Ioanil Popescu din postulă de primă-se- 
cretară și redaotoră ală „Transilvaniei", 
organulă Asooiațiunei transilvane, rămâ- 
nendă, ca dela anulă nou încolo și pănă 
la proxima adunare generală d-sa să fiă 
substituită în modă interimală.

* * *
„Jokay intre Valahi" Sub titlulfi a- 

cesta „Budapest" dela 20 Decemvre scrie, 
că „neaoșulă" poată maghiară Jokay 
Mâr va candida la viitârele alegeri de 
deputațl, în cerculă Oraviței. Archi ma- 
meluculă Jokay și-a pierdută oreditulă 
în Cașovia și de aceea d-lă Szapary i-a 
reservată ună ceroă electorală română, 
așa 4ice „Budapest", âr pentru ca ale 
isbândei căi să-i fiă bine pregătite, gu- 
vernulă a trimisă la Oravița dreptă oor- 
teșă, pe Rezei Szilviusz, „fericitorulă" 
ceroului electorală Ceioa, care în aoeștl 
patru ani și mai bine, de când s’a in
augurată dieta de față, nu și-a căscată 
acolo gura măcar o singură dată — A- 
tragemă atențiunea Româniloră dela 0- 
ravița, să se feresoă ca de focă de eoeștl 
lupi îmbrăcațl în piei de oiă și să le 
respingă ori ce înbiărl și lingușiri.

* 
4c *

Cereale române în Rusia. In portu
rile sudice ale Rusiei, s’a întâmplată în 
anulă aoesta pentru prima oră să se im- 
porteze oereale din România. Prima 
partiă sosi în cjilel0 aceste în numitele 
porturi, în oantitate de 60,000 de punți.

* * *
„Lumea ilustrată." Sub aoestă titlu 

a apărută la BucurescI o nouă revistă 
ilustrată, oare se distinge în deosebi prin 
ilustrațiunile ei curate și fârte frumose. 
Revista în totală are ună esterioră ele
gantă, formată mare 4°, hărtiă fină, ți
pară curată ; învălitârea representă ună 
frumosă tablou în colori. După cuprinsă, 
revista e de asemenea promițătâre ; ea 
șl-a propusă a publica scrieri din dife
rite ramuri ale sciinței, artei și litera- 
turei, fiindă representată și partea pri- 
vitâre la vieța socială, musică și modă.

„Lumea ilustrată" va apără la 1 și 
15 a fiă-oărei luni. Prețulă pe ană 20 
de lei pentru România, âr pentru alte 
țări 23 lei 60 bani. Abonamentulă se 
pâte faoe la administrația revistei în 
BucurescI (Hotel de France Nr. 8), pre- 
oum și la tâte librăriile mai mari din 
România și străinătate. N. 1 conține 8 
ilustrațiunl și vre-o 8 piese parte prosă, 
parte poesiă; apoi interpretarea ilustra- 
țiuniloră, mode eto.

* 
4t *

Mulțămita lui Battemberg. 0 tele

gramă din Sofia spune, că d-lă Menges 
fostă secretară privată ală prințului A- 
lexandru de Battenberg a remisă preșe
dintelui Sobraniei o scrisâre a prințului. 
Acâstă sorisâre, care a fostă cetită în 
ședință și primită cu entusiaamă prin a- 
plause vii, mulțumeșce Camerei și nobi
lului poporă bulgară pentru decisiunea 
loră generâsă; ea rogă pe președintele 
Slavkoff să fiă pe lângă ei interpretulă 
sentimenteloră sale de recunosoință. Prin- 
țulă faoe urări pentru prosperitatea Bul
gariei și a demniloră săi fii, cari s’au 
arătată așa de viteji pe câmpulă de bă- 
tae și cari sciu să-și amintescă în modă 
atâtă de generosă de acela, oare a avut 
fericirea să fiă în capulă loră în 
timpuri grele, dâr gloriăse. Dumnecjeu 
să protâgă în tot-dâuna pe soumpa Bul
garia, acesta este dorința arejâtâre a fos
tului său servitoră devotată și oredin- 
ciosă amică.

** *
Reuniunea femeilor!! române din Abrud, 

Abrudsatiî și jurii, învită la petrecerea 
de dansă împreunată cu sorțire (tombola), 
ce o va arangia în presără anului nou, 
adecă la 12 Ianuarie n. 1892 în sala dela 
„Romancuța" din Abrud. Sorțirea se va 
începe la 2 ore d, a., âr dansulă la 8 
ore săra. Intrarea la sorțire, pentru cei 
învitatl este liberă; er la dansă prețulă 
de Intrare e 50 er. Gomitetulu arangiator.

** *
Fornetea in Rusia. Miseria generală 

și suferințele ce a cuprinsă păturile de 
josă ale poporațiunei Rusiei, a atrasă 
atențiunea societății mai înalte. Urmând 
esemplulă lui Tolstoi, cerourile aristocra
tice din Mosova, au pornită o mare 
mișcare întru ajutorarea celoră suferitori. 
Spre soopulă acesta s’a formată ună oo- 
mitetă eseoutivă, care primo loco se va 
nisui se adune tote sumele, ce înainte 
de asta se dedeau pentru baluri și alte 
petreceri. Țarulă Alexandru ală III, oare 
s’a pusă în fruntea mișcării a dată din 
casseta propriă 200,000 ruble, suma 
ce ar fi trebuită s’o cheltuescă cu balu
rile. — In anulă viitoră, dâră nu se vor 
face baluri în Mosova.

♦* *
Alinarea miseriei in Rusia. Renumi

tulă soriitoră rusă Tolstoi a organisată 
în districtulă Dancov, guvernamentulă 
Riazan, bucătării poporale unde se dă 
gratisă de mâncare âmeniloră lipsiți. 
Contele, conduce însuși, împreună ou 
fiioele sale, aceste bucătării.

♦* *
Vapore ciocnite Cetimăîn „Timpul". 

Vaporulă looală, oare sosea erl sera dela 
Ismailă și Tuloea (ală companiei danu
biano) înserândă pe drumă și-a aprinsă 
felinarele reglementare: albă la oatargă 
și roșu și verde la lături. Ajunsă în fața 
zalhanalei d-lui Antachi, căpicanulă a 
văzută, oă ună remoroher venea cu tătă 

iuțâla din spre susă, și îndată i-a dată 
prin fluerulă sirenei, semnalulă de a- 
larmă. Din nenorocire era prea tânejiu. 
Remorcherulă veni, cu totă forța și lovi 
vaporulă oampaniei danubiene dreptă în 
compartimentulă mașineloră, punându’lă 
în pericolă d’a scambra. Căpitanulă vă- 
cjendă pericolulă îșl aruncă ou iuțală va
porulă de mală. In aoestă intervală 
însă grâza și panica, fiindă la culme pe 
bordulă austriacă, dădură cu toții nă
vală pe puntea remarcherului și în a- 
oâstă învălmășelă oâți-va călători — se 
cjice trei-patru — și-au găsită mârtea 
în valurile Dunărei. Ceilalți pasageri au 
trebuită să vie pe josă, în celă mai mare 
frigă, încărcațl ou bagajele loră pănă la 
Galați.

** *
Principele moștenitorii alii Svediei, se 

va duoe în ourendă la Petersburg, pen
tru ca să facă visită Țarului.

*
* *

Navigația pe Dunăre, după oum a- 
nunță foile din România, s’a înohisă pen
tru anulă aoesta pe tâte liniile.

*
* *

Mai multe linii telegrafice din Româ
nia au fostă întrerupte din oausa vis- 
oolului.

**
Comitetii parlamentarii. In Berlină 

s’a oonstituită (ȚI0!0 aceste ună oomi- 
tetă parlamentar germană pentru „arbi- 
tragiu și pace", sub președința deputa
tului Baumbach. Aprâpe toți deputății 
progresițl s’au insorisă.

♦ 
* *

Victor Iacobs, ministrulă de stată 
ală Belgiei a reposată alaltăerl în 
Bruxelles.

♦* *
Lupi. Se sorie diu Agram: In co

muna Vrbovec au sfâșiată lupii in de
cursă de 48 de âre, doi cai, doi boi și 
7 porol. Căpetenia distriotului a dispusă 
o gână în contră lupiloră la oare voră 
lua parte 1600 de țărani.

Voci asupra discursului lui Dr. Gregr.

Discursulă lui Eduard Gregr este 
multă criticată de cătră foile Cehiloră 
bătrâni, dâr nici în foile Cehiloră tineri 
nu-lă lasă, nescărmănată. Se aooentueză 
din amândouă părțile, că dâcă ar fi lip
sită câteva pasage din aoâstă ouvântare 
ea ar fi avută mai mare efeotă și nu ar 
fi dată prilegiu contrariloră națiunei 
cehe de a cjioe, că în sînulă represen- 
tanțiloră loră s’ar nutri idei dușmănose 
statului. Dovadă oă în privința acesta 
disoursulă lui Gregr n’a fostă suocesă 
este și împrejurarea, că deputatulă Dr. 
Herold, i-a făcută ună oomentaru vrândă 
să slăbâsoă unele pasage prea aspre jale 
ei, asupra cărora, se <Ți°e! și-a espri-

de ea, dâr acum îmi era chiar peste pu- 
țință ca să o găsescă. Umblai oruoișă și 
ourmecjișă încâce și în colo, cădeamă de 
multe-orl peste buoățl de stîlpl sfărîmațl, 
dâr orucea n’o aflamă, și totdeodată 
aveamă ună sentimentă misterică și ciu
dată, ca și când spațiulă în giurulă meu 
s’ar lărgi, așa încâtă părea, că pribegesoă 
pe ună pustiu nemărginită, pe ună pus
tiu acoperită de o negură cenușiă, pe 
care nu o puteamă străbate ou privirea. 
Căut8i spre eșirl, ’ — ele dispăruseră; 
mă înceroai să ajungă în coridore, — 
era, ca și când ar fi atârnată în aeră ; 
mă întorsei ârășl spre cruce, care, după 
cum sciam eu, se afla în mijloculă are
nei, — dâr mi-se părea, ca și cum ași 
descrie ună ceroă mare nedefinită, ca și 
oum m’așl afla într’ună labirintă de ne
gură și de nori. In fine se părea, ca și 
când ași fi orbecată jură împrejură ca 
și când întregă amfiteatrulă colosală 
s’ar fi întorsă și în mijloculă acestei or- 
becărl rătăcite aucjii pentru a treia âră 
și încă aprâpe de mine aoelă suspină 
înfricoșată,

„Cu energia desperărei mă întorsei 

într’aoolo și slobocjii pistolulă și la lu
mina roșiatică, ce urmă după împușcă
tură, văcjui, că am nemerită unulă dintre 
mioile altare, din ală cărui frontală mă 
privia fixă o figură de oălugără, cu au
reola gloriei împrejurulă oapului său. 
împușcătura răsună cu o putere supra
naturală printre boltiturl și ecoulă o re
flecta de sute de-orl printre arcadele și 
arourile de triumfă sfărâmate și între 
păreții eliptici ai amfiteatrului.

„Ună roiu de paseri, spăriate de 
detunătură, se înălțară în aeră și sbu- 
rară croncănindă răgușită de-asupra ca
pului meu, pe când o părechiă de liliacl 
fărte mari sburară atâtă de aprâpe de 
mine, încâtă i-așl fi putută prinde ou 
mâna.

„In momentulă acela răsuna prima 
lovitură a clopotului dela Santa Fran- 
oisca Romana și mie mi-se părea, ca și 
când ași audi voci afară, cari mă stri
gau pe nume. Pe lângă aceea îmi părea, 
ca și când detunătura și foculă m’ar fi 
smulsă din starea mea visătore, în care 
mă aflasemă. Vedeamă cu totulă lămu
rită lioărindă loculă de eșire, și veselă, 

că am soăpată așa de ieftină, alergai în- 
tr’acolo ca să mă întâlnescă erășl cu 
amicii mei romani, ce mă așteptau 
afară.

„Dâr abia ajunsei în primulă cori- 
doră, când mi-se întâmplă ârășl ceva, ce 
mă umplu de groză. Nu era urletulă fur- 
tunei ceea oe aucjii, nici șueratulă vân
tului, care se îndesuia printre coridârele 
boltite nu, era ună fâșăită, ună mur
mură, ună zuzăită lină, misterică șișop- 
titoră, ca și când ași fi fostă încungiu- 
rată de numărâse oete, ce se apropiau, 
— cete, pe cari nu le puteamă vedâ, 
dâr cari cu tâte acestea mă apăsau tru- 
pesce în modă ciudată, mă ridicau și 
mă abăteau din drumulă meu. Era o a- 
păsare și o îndesuiâlă, ca și în <Jlua 
de PascI, când se îndesuiau massele de 
âmenl în biserica Sf. Petru.

„Dâr nu vedeam nimioă și totuși 
eram purtată de ună curentă, încâtă 
abia într’ună coridoră putui fi liberă, 
tocmai atunci oând mi-se părea ca și 
când ar fi voită să mă înalțe pe nisoe 
scări nevăzute în etagiulă de susă.

„Amețită și înspăimântată mă repe

zii afară în arena, care zăcea într’ună 
amurgă nehotărîtă. Dâr cele patru-spre- 
cjece altare ale ei dispăruseră și în lo
culă ei se afla o baltă puturosă de sân
ge. Mă uitaiu împrejură. Era, ca și când 
nisce masse albe de negură să învârtiau 
în neorânduială spre vomitâre, și apoi 
plutiau în cercuri mari în formă de stra
turi dealungulă terasseloră amfiteatrului.

„Voii să alergă spre altă ieșire. Dâr 
abia făcui câțiva pași, când — aprâpe în 
looulă aoela, unde slobocjii pistolulă — 
observai ună oălugără Oapuțină înaltă, 
palidă și slabă, care ou brațele încruci
șate pe peptă mă privea lungă.

— „„D-ta ai uitată ceva"", cjise elii 
ou voce sâoă și oiudată: „„Ia aceea, ce 
ți-se cuvine!““

„picendă acestea, îșl băgă mâna în 
buzunarulă rassei sale și scâse ună o- 
bieotă greu, pe oare mi-lă puse în mână: 
— era glonțulă de pistolă, oare 
purta înoă urmele varului, pe oare-lă 
lovise. (Va urma). 
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mată părerea de rău, chiar și clubulă 
Cehiloră tineri.

piarulO Cehă „Slovenek" e năoăjită 
pentru-oă Gregr vorbindă de dreptulă 
publică ală Boemiei și vrândă a arăta 
că Ungaria prin dobândirea dreptului ei 
publică a câștigată numai, a lăudat prea 
multă pretinsa ei prosperare, c^ioendă, 
că de altă parte Boemia dă îndărătă. 
„Și totuși" esclamă numita fâie „esposi- 
țiunea regnicolară din Praga a avută 
ună succesă atâtă de străluoită, âr în 
Pesta se gândesoă încă și acum, dâoă 
să arangieze o esposițiune regnioolară 
ungurâscă, pentru că să temă de fiasco. 
Dr. Gregr a mai lăsată să cadă și cu- 
ventulă că în Ungaria n’ar fi atâtea 
oerte ca în Austria. Adevărată, că în 
Ungaria nu esistă o certă de popâre a- 
tâtă de sgomotâsă ca la noi, adauge 
„Slovenek", pentru-că Maghiarii au le
gată fedeleșă naționalitățile nemaghiare 
așa înoâtă nu se mai potă mișoa...........
Mulțl credă, că Gregr, numai de aceea 
a vorbită așa fără de nici o oruțare spre 
a pregăti și a anunța în modulă acesta 
drumulă cătră oposițiunea passivă. A- 
oâsta este fârte verosimilă, căci Cehii 
tineri neputândă a avea succesă în par
lamentă, ară dori să iasă din elă.

** *

*) Acestă numără ală „Unirei" nesosin- 
du-ne, l’amă reclamată, însă nu l’amă primită 
,pănă astădl. — Red,

piarulă Cehiloră tineri „Narodni 
Listy" din 22 Decemvre se ocupă în- 
tr’ună articulă de fondă cu manifesta- 
țiunea bărbațiloră de încredere ai Cehi
loră bătrâni, în contra Dr. Gregr. In 
contra statului austriacă, 4^°® numi ca 
foiă, au mai vorbită astfelă și alțl băr
bați afară și înainte de Gregr. Față de 
aoelașl stată s’au scrisă declarațiunl, 
proteste și promemorii, fără ca autorulă 
aoelora să fiă numită trădătoră de țâră. 
.Față de același stată a vorbită și Dr. 
Rieger în vorbirea sa în dietă în 25 Fe
bruarie 1867. In altă locă numita fâiă 
aduce aminte farului „Politik" la aceea, 
oă, elă a fostă acelă ^iară, care a tipă
rită acelă rescriptă din Septemvre pe 
hârtiă mâle. Afirmațiunea foiloră Cehi
loră bătrâni, că comisiunea parlamen
tară a Cehiloră tineri, șl-a esprimată 

. desaprobarea ei față de dep. Dr. Gregr, 
e desmințită în modă formală de cătră 
cjiarulă „Narodni Listy. După datoria 
.parlamentară o astfelă de desaprobare 
nu se pâte face nici odată din partea 
unei oomisiunl, ci numai din partea 
clubului respectivă. Acesta însă nu s’a 
întâmplată, din nici o parte nu i s’a es- 
primată vre-o desaprobare dep. Dr. 
-Gregr.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Diecesa Lugoșului, c|iua Cuv. Sava 1891.

Onorabilă Redacțiune! Observațiu- 
nea eșită în „Unirea“ Nr. 50*),  care 
numai ooreotă și la locă nu se pâte 
numi, făcută la adresa veteranei „Ga
zeta Transilvaniei", ou privire la drep- 
tulă ori competința acesteia, de a critica 
mersulă oauseloră biserioesol-șoolastioe, 
mă face să cjioh și ®u o vorbă în causă, 
rugându-mă ca alții încă să-și desfășure 
părerile loră. Nu e rău, dâcă o oausă ca 
acâsta, care ne interesâză pe toți, se 
oerne puținelă, ca să fimă în ourată noi 
cu noi.

Mi-se pare, că domnii dela „Unirea" 
puțină au fostă, ori niol-decâtă in cura 
animarum, căol altcum ară trebui numai 
să se buoure, când vădă, că unii ori alții 
dintre oredinoioșl se interesâză, le zace 
la inimă mersulă treburiloră nâstre bi- 
serioescl școlastice, er niol pe departe 
să nu se indigneze, și ou atâtă mai pu
țină să facă usă de espresiunl prea aro
gante și temerarie, oum e: sutor ne ultra 
crepidam, făoută la adresa unui organă 
veterană probată, a căruia chiămare este 
ou ori ce preță și între ori ce împreju
rări a sbioiui vițiulă și a vindeca răulă, 
dintre cari răulă ce esistă pe tărâmulă 

bisericescu școlastică unitii, așa oredă, oă 
nu are prerogative a fi scutită de ju
decata unuia ori altuia binevoitoră.

6 re Prea Veneratele nâstre Consis- 
târe luoră întotdâuna ooreotă și în tâte 
privințele oonsoiențiosă? și despre ce 
lucră ele, nouă âre să nu ne fiă iertată 
nimănui a cp®® nimica? Da, nouă preo- 
țiloră concedă nu ne este iertată, pentru- 
că îndată suntemă îndrumați la obediența 
canonică, care de multe - ori devine pa- 
liulă, sub oare se astruoă ilegalitățile 
eolesiastioiloră celoră mai mari față 
de cei mai mici; dâoă ni-ar fi și nouă 
iertată să cjioemtî câte una, din când 
în oând, nu s’ar întâmpla oasurl ca la 
Feldru, nu s’ar da ansă la plângeri în 
oontra nepotismului din dieoesa Oradiei 
mari, de cari multe cetisemă într’ună 
timpă în „Gazetă". Dâr fiind-oă din die
cesa Lugoșului, de când aoâsta e gu
vernată de Uustritatea Sa Prea demnulă 
arohiereu Dr. Victoră Mihali, mai ni- 
mică nu se pdte ceti prin (jiare, ar cu
geta oineva, că aoi mergă lucrurile de 
totului bine, și oonsistorulă ar puroede 
întru tote prea oonsoiențiosă.

Ddmne apără! nici pe departe! Se 
pdte, când demnulă Archiereu ar fi în- 
cungiurată numai de consilieri drepți și 
consoiențioși în tâte, ar merge luorurile 
bine; însă dâcă voiu insera unele fapte 
împlinite în Consistoriulă din Lugoșă, 
îmi veți concede, cumoă aoele numai 
după dreptate și oonsoiențiosă nu s’au 
deoisă; prin urmare vă veți putâ închi
pui, oâtă iubire de dreptate voră fi a- 
vândă aceia, cari au deliberată asupra 
loră, oarl ou dreptă se presupune, de 
comună au datina a cutropi pe bunulă 
archiereu cu voturile loră; numai așa 
pdte fi, căci altcum nu s’ar întâmpla. Și 
âtă cum:

a) Anulă trecută se publioase con
cursă pentru o parochiă—Scăiușă; — la 
acesta recurseseră 6 preoți meritați, aoeș- 
tia toți au fostă praterațl și paroohia a 
fostă conferită unui teologă eliminată 
din 2 seminare, ou numele Oiora, oare 
din vocațiune oătră oariera preoțescă și-a 
schimbată numele în „Varju“.

J) Preotulă Ganga din Comoriște, 
unde servise 13 ani, pentru nisce flâcurl 
muierescl a fostă amovată din acea pa
rochiă și strămutată la Jitină în looulă 
unui preotă abia de 8—9 luni ordinată, 
și înlocuită în Comoriște cu aoesta, oare 
este favoritulă....... unui canonioă din
Lugoșă.

c) Paroohia și Protopopiatulă, de 
presente vacante, din Orăștiă, ou tdte oă 
pentru aoeste recurseseră încă 9 preoți, 
toți bătrâni și ou merite pentru diecesă, 
aceștia au fostă toți ignorați și paro
ohia cu protopopiatulă Orăștiei s’au con
ferită unui teologă absol. neordinată înoă, 
oare în sensulă §. 65. p. a. din statutele 
diecesane, nici că avea dreptulă a re
curge după beneficiu, ci trebuia să fiă 
dispusă oelă puțină numai ună ană la 
Rudabaia ori la Tîrnava; în săptămâna 
aoesta se însura ca protopopă, — lucru 
ne mai pomenită în analele provinoiei 
nostre metropolitane,.... și aceste tdte de 
dragulă oui?...

Și tdte aceste să nu te consterneze? Și 
să nu diol nimica? Ba, din contră, dâcă 
aceste altoum nu se potă vindeca, pre
cum nici nu se potă, aoi e mama „Ga
zeta", organulă forului supremă ală opi- 
niunei publice, ne vomă văeta până 
atunol, pănă oând de aceste nu se voră 
mai întâmpla, pănă ce se va stârpi 
răulă pretutindeni, și din sînulă Consis- 
tdrielcră, căol nu suntă infalibile, multe 
se întâmplă, se judeoă și aoolo, oarl nu 
ară trebui să se întâmple, să se judece!

Unu preoții.

„Unii învățătorii — a luatu lumea 
în capii!“

(La adresa Onor, redacțiuni a „Luminătorului11 
în Timișâra.)

Suntă vreo 14 4Rei d® oând redao- 
țiunea „Luminătorului" (nr. 90 dela 9 
Dec. n. 1891) a adresată redaoțiunei nds- 
tre o provooare ciudată și naivă.

Cetitorii noștri îșl voră aduoe aminte, 
oă în nr. 258 ală „Gazetei", reprodu- 
oându-se o notiță a „Luminătorului" des
pre ună învățătoră, care a luată lumea 
în oapă fiindoă ar fi fostă șioanată în 
modă ne mai pomenită de oomitetulă 
parochială etc. eto., noi amă trasă la 
îndoiâlă aoeste informațiunl ale „Lumi
nătorului" pe temeiulă unoră date, ce 
le-amă și indioată.

împrejurarea acâsta a turburată pe 
confrații noștri așa de multă, înoâtă au 
mersă pănă a ne soma, ca său ne 
susținemu, său să revocămu, său să ne mo- 
dificămă observările ce le-amă făcută în 
nr. 258.

Pentru ori și cine, care a cetită so
marea „Luminătorului", trebuia să fiă 
clară, oă nu este nicldeoum în dreptă 
de a se arăta ofensată și de-a ne cere 
așa cjiodndă satisfacția și încă „in ter
menii de 10 (țile'i; trebuia sâ fiă clară 
pentru ori și cine, oă aoâstă prooedere 
a „Luminătorului" dovedea numai preo- 
oupațiune.

Cine a susținută, că „ună învățătoră 
română confesională dintr’o comună în- 
veoinată ou Timișâra și aparținătâre die- 
cesei Aradului" eto. a fostă șioanată și 
prigonită de organele bisericescl așa, că 
a trebuită să ia lumea în capă? — „Lumi- 
nătorulă", nu „Gazeta" !

„Gazeta" n’a făoută alta deoâtă a 
trasă la îndoiâlă acâstă scire, susțiindă, 
că are date după cari acelă învăță
toră a trebuită să ia lumea ’n oapă din 
vina lui propiă.

Ce putea fi dâr mai invederată de
oâtă aoeea, oă datoria de a dovedi afir- 
mațiunea sa era a „Luminătorului". 
Noi amă negat’o, prin urmare era rân- 
dulă oeloră ce au făcut’o, să-o docu
menteze.

In looă de acâsta „Luminătorulă" a 
căruia redaotoră este jurisconsultă, vine 
cu pretenția oa să dovedimă noi mai 
întâi afirmările nostre negative. La casă 
contrară amenință, oă „va publica afa
cerea întrâgă ou numitulă învățătoră, pe 
temeiulă dateloră și aoteloră ofioiâse".

Pretențiunea „Luminătorului", fiindă 
nedreptă și neîntemeiată, noi amă pre
ferită a-i da ocasiunea să-și faoă datoria 
de-a dooumenta, ceea ce a susținută; 
amă lăsată dâr anume să trâcă „termi- 
nulă de deoe cpl®14 >10 somațiunei.

Atâtă spre a ne lămuri posițiunea 
în acâstă afaoere, pe’care „Tribuna" în 
modulă ei obicinuită s’a înceroată să-o 
esploateze în contra nâstră făcându-se din 
nou ridioulă, mai alesă prin afirmarea, 
oă amă fi atacată diecesa Caransebeșu
lui, pentru că amă adusă simpla scire, 
oă „precum ni-se asigură", acelă învă
țătoră s’a așe4ată la altă stațiă în die
oesa Caransebeșului.

In fine încă numai o vorbă.
„Luminătorulă" crede, că prin ob

servările nâstre la notița sa, noi l’amă 
fi timbrată oa „mistifioatoră ală adevă
rului".

Aoâsta nu este așa. Noi nici oă 
ne-amă gândită la „Luminătorulă", oi 
numai la oasulă, oe l’a atinsu și pe basa 
informațiuniloră nostre i-amă 4is0 ou 
alte cuvinte: n’ai dreptate!

Trebuia dâr redaoțiunea „Luminăto
rului" să ne dovedâsoă sâu oă noi sun
temă mistificați, sâu să reounâsoă oă 
dânsa a fostă mistifioată și rău informată 
și să rectifice soirea adusă, âr sigură, 
oă nimănui nu i-ar fi treoută prin gândă 
a-o aousa oă „mistifică adevărulă."

Numai atunci „Luminătorulă" ar 
veni în prepusă, că în oasulă de față 
este preocupată, părtinitoră și mistifică- 
toră, când neputândă dovedi oeea ce a 
susținută, n’ar vrâ de altă parte să re
ounâsoă, că a greșită în oontra ade
vărului !

DIVERSE.
0 recepta vindecătore de tote bolele. 

Poporulă spaniolă în cașuri de bălă nu 
prea alârgă la mediol, mai alesă fiindoă 
niol nu prea găsesoă medici, decâtă la 

depărtări fârte mari. Astfelă se istori- 
sesce următorulă oasă oaracteristioă : In- 
tr’ună sată nu departe de Baroelona s’a 
întâmplată înainte de asta ou doi ani, 
că s’a bolnăvită ună subloootenentă de 
gendarml și în timpulă aoesta elă tri
mitea de obioeiu ună tînără țărână la 
orașă ou o receptă, ca să-i aduoă medi
cina de lipsă dela farmaoiă ou oare a- 
poi se și însănătoșâ. La oâteva săptă
mâni în urmă se întâmplă, că se bol
năvi și tînărulă. Fiindcă din întâmplare 
o reoeptă de-a sublocotenentului rămă
sese la elă, tînărulă trimisese ou ea pe 
tatală său la orașă, ca să-i aduoă și lui 
medicină de aoeea, de oare avusese sub- 
locotenentulă, fiindcă dâoă aoesta s’a în- 
sănătoșată, tînărulă oredea, oă sigură și 
elă se va însănătoșâ. Medicina 'i s’a și 
adusă și tînărulă o luâ în aoelașl modă, 
oum vă4u oă o luase și subloooteDentulă. 
Fiindoă din întâmplare tînărulă s’a în- 
sănătoșată, țăranii începură să orâdă, oă 
acum ori oe bâlă se pâte vindeca ou 
reoepta de mai susă. Când în sată ori 
în împrejurime se întâmpla vre-ună casă 
de bălă, âmenii luau recepta și haide la 
farmaoiă după lâourl. Asta a mersă totă 
așa timpă de doi ani de 4^e, pănă oe 
în fine farmaoiștiloră din Baroelona le 
păru bătătoră la oohl cum de aoeeașl 
receptă se întrebuințâză de atâtea-orl. 
Ei se interesară de lucrulă acesta șiast
felă ajunseră să afle cum stă trâba. No- 
roculă a fostă, că în reoeptă din întâm
plare se presoria o medicină ușoră și 
inofensivă, căci altmintrelea putea să se 
întâmple mari nenorociri ou bieții bol
navi neprioepuțl.

Potopulu viitorii. într’ună cercă dis
tinsă vienesă, oelebrulă Falb, despre 
care au vorbită atâta gazetele europene, 
a espusă basele fundamentale ale siste
mului său sciințifică și a condusă, oă 
ună diluviu universală va avâ locă în 
anulă 6100. Falb șl-a basată aserțiunile 
pe următârele socoteli: E constatată, că 
cantitatea de apă pe pământă treoe prin 
schimbări mari. S’a demonstrată, oă la 
fiăoare 1200 de ani, cantitatea de apă 
pe globulă nostru este cea mai mică. 
Insă după aoâstă scădere apa înoepe a 
cresce din ană în ană astfelă oă după 
2000 de ani âmenii trebue să-și pără- 
sâscă locuințele de pe câmpuri și să-și 
facă altele pe dâlurl și pe munți. In 
patru mii de ani pământulă e peste totă . 
aooperită de apă, care cresce mereu în 
volumă. Astfelă se esplică diluviulă uni
versală despre care vorbesce biblia. Pro- 
duoțiunea apei în atmosfera nâstră spo- 
resoe pănă ce totă pământulă e muiată, 
și atunci se întâmplă o transformațiă 
radicală. Pe urmă apa se împuținâză și 
ese dâsupra continenteloră, cari începă 
să producă plante, animale mici, mari, 
și în sfârșită omeni, la întâmplare. Se 
pote ca omulă viitoră pe globulă nos
tru să semene ănui altă animală, âr nu 
maimuței ca acum. După asta âr se 
umflă apa, âr pieră toți âr este trans
formațiă și totă așa mai departe.

Cnrsnln la bursa din Viena
din 24 Decemvre a. c. 1891

Banta de aură 4°/0............................ 106.35
&«nta de hârtiă 5u/0............................. 101.35
Inaprumutulă căiloră ferate ungare -

aură.................................................116.80
dto argintă . . . ■ . 98.50

âmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - 113.20

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

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

Bonuri rurale ungare .... 90.70
Bonuri croato-slavone ..... 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.75
Renta de argintă austriacă ■ ■ - - 92.25
Renta de aură austriacă - - - - . 109.10
Renta de hârtiă austriacă .... 92.60
dalbenl împărătesc! - - .... 5.59
Napoleon-d’orI ...... 9,34
Mărci luO împ. germane - ... 57.83
Londra 10 Livres sterlinge ... 117.70

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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PUBLICATIUNE.
După descoperirea făcută din partea 

unoră domni profesori, căușele casuriloră 
de îmbolnăviri ivite în Brașovă în tim- 
pulă celă din urmă se potfi reduce la 
apa de băută. Acesta mă silesoe a face 
locuitorii atențl, să nu ia apă de beutu

din acele fântâni, cari portă însemnarea 
„apă de trebuință14, însă nu de beutu și 
din precauțiune, întâiu să fierbă bine apa 
de băută din ori și ce fântână luată și 
să o pună să se răcescă înainte de a se bea. 

Brașovfi, 20 Decemvre 1891.
Nr. 1633/91 (734,3-3) Primarulu.

INSOTȚĂRE. —
Am ondrea a aduce la cunosoința on. publică, că am primită re- 

presentarea pentru orașulă Brașovu și împrejurime a
Stabilimentului peutru văpsitulu vestminteloria 

și spălatulu pe eale chimicii a lui 

Bela Haltenberger din Cașovia
(fondată în anulă 1810)

Cu 1 Decemvre a. c. îngrijescu primirea și predarea stofeloră pen- 
văpsită și spălată pe cale chimică. Prețurile le fixeză fabrica după

a n

tru _ _
starea în care se află materialul^ pentru văpsită, și pentru lățirea unei 
clientele în cercurile cele mai depărtate și soutirea mușteriiloră de chel- 
tuell, se obligă a plăti portulă trimiterei și retrimitere); astfelă on. pu
blică n’are alte cheltuell, decâtă numai plata pentru văpsită. îmi per
mită a atrage atențiunea onor, publică cu deosebire asupra văpsitului 
vestminteloră purtate din stofă și mătase, în t6te culorile moderne des- 
ohise și închise, după modelurile dorite. Asemenea și asupra spălătoriei 
chimice, care corăspunde tuturora cerințeloră moderne. Vestmintele 
bărbătesol să văpsescă și se curăță în starea loră, fără a se deseose, 
vestmintele de dame însă se potă numai curăți pe cale chimică în starea 
loră nedescusută. Fabrica este întocmită și pentru curățirea și văpsirea 
peneloră de struță, și primesce tote obiectele de asemenea natură spre 
reparare. Lucrulă și esecutarea suntă garantate. Prețurile cele mai ief
tine. Cartele cu mostre se află la mine spre esaminare, și dau deslușiri 
la întrebările eventuale.

In asceptarea on. comande semneză cu distinsă stimă,

F. scrawT
732,3—3. Tergulu inului Nr. 21.

B
tose

de
vorfi
Intre-

HOU cu ară- 
exactă și anexându documentele

(hi

i

PUBLICAȚIU1TE

Direcțiunea generală a CăilorO. Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

la Serviciulu de Întreținere din Bucureștii, Craiova, Pitești^ 
Buseu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntfi rugați 
a presenta cererile D-loru în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
reștii celu multu pănă la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loru 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulă militară.
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii 

adresa în scrisă seu verbală la Șefillu Serviciului 
ținere C. F. R., BucurescI, Calea Victoriei Nr. 124.

724—15.

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891
Sludapesta—Predealii JPr edealu—BS u dap esta SB.-IPesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradii-B.-Pesta Hopșa-mică—Sibiiu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
aocele- 

ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu j

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiuști

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

Oopșa mică j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1,54
2.13

Augustină 6.10
Apața 6.41
Feldiora 7.17 Tren de

8.— persâne
Brașovu 11.-
Timișă 2.41
Predeală 3.26
BuourescI 9.50

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

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

BucurescI
Predeal u 
Timișă 
Brașovu j 

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigili șora 
Elisabetopole 
Mediașă

1

Copșa mică ) 
I

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft

Aiudă 
Vințul de 
Diora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare’

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

MEureșu-Xiudoșii—ISistrița

Murășă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelică . . . .
Bistrița.............................

J 
I

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

Viena
Budapesta
Szoinuk

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03 (
8.37 (
9.04:
9.46:

11.03 i
11.29:
12.06 I
12.37]
12.53 (

1.18
1.39
2.13
2.27;
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42 

' 11.17 
; 11.51 
’ 12.09 
i 2.24

4.47
• 8.40
i 6.05

!Aradfi
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamu 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușfi

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.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50 Alba-Iulia
1.05 VM. de josu
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.5C
11.16
11.44]
12.00
12.38

Tei ușii

Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[lia
Gurasada
Zarnu 
Soborșină
Berzava
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

Szolnok 
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18 
' 4.15

7.20
_05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53,
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu < 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

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

ISistrița—Mureșia-Sjudosu

Sisueria (Piski) Petroșeni Pciroșeni-Sâmeria (Piski) Simeria (Piski)—Hunedora

4.-
6.48
9.59

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

Nota:

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

6.- 10.35
6.35 11.26
7.21 12.23
8.06 12.-
8.47 2.23
9.21 3.19
9.45 4.—

Aradii—1

4.22 |Petroșeni
4.58 Iganița 
^•42 ICrivadia

IBanița 
lCrivad;„ 

6.3b|Pui 
7.24|Hațegă 
8.04|Streiu 
8.36 Simeria

6.— 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

6.20 Simeria (Piski)
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3 —
3.20

7.22
7.50
8.10ora iora—Aradu

Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Cohirisu—Turda Turda--Ghirișu

Ghirișu 
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20
10.44

Turda
Ghirișu

4.501
5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

1.16
4.15
7.21

Odoi’lieiu—i oraSighișora— Odorheiu

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișâra. . .

8.15
10.52

3.15
7.21 6.10

Car eii-mars --%elău | ® elău—Car eii-mark

11.—I
Careii-marI . . . .
Zelău........................

5.50 Zelău . .
Careii-marI

1.56
6.48

Nume încuriiadrațl cu linii grăse însemnezi! 6rele de ndpte.

JBrasov—Kernesci
Brașov 
ZeruescI

5.45 2.58
7.26 4.39

Nemeșei — BSrașov
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov-Cli—VașarJueiw.
Brașovu
Uzonă
S. Georgiu
C.-Vașarheiu

8.30
9.43

10.23
12.46 |

3.10
5.23
5.03
7.200

OS».-WaMarlieiM—Brașov.
Cli.Vașarheiu
S.-Georgiu 
Uzonă
Brașovu

4.00
6.32
7.00
8.08

2.45
5.17
5.45
6 53

Tiporg&fi« A. MUREȘIANU, BrașovO.


