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Pentru România și străinătate: 
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3 fi. Ună esemplară 6 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atâtă abonamen
tele ofttă și inserțiunile auntă 

a se plăti înainte.
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Brașovii, 13 Ianuarie v.
Astăcfi voimă sg ne ocupămă 

puțină de enunciațiunile noului 
ministru de interne ungurescu Ca
rols Hieronymi privitdre la îmbu
nătățirea administrației, lăsându 
deocamdată la o parte cestiunea 
întroducerei unui censu uniformă 
și a arondării cercuriloru electo
rale, ce a desfașurat’o ministrulă 
într’o vorbire a sa de mai înainte.

D-lu Hieronymi, prin espunerea 
clară și precisă a programului seu 
de acțiune, a sciutu se’șî câștige 
chiar și aprobarea oposiției ma
ghiare.

Vorbindă despre pregătirea 
proiecteloră de reformă, d lu Hie
ronymi promise, că mai înteiu va 
presenta 'unu proiectă de lege 
asupra jurisdicțiunei administra
tive. Mai departe puse în pers
pectivă, ca ceva forte necesară, 
revisuirea legei disciplinare de ac|I- 
După aceste legi, (țise elă, va veni 
la ordinea cjflei legea comunală. 

Ministrulă de interne a vorbită 
și de activitatea fișpaniloru, recu- 
noscendu, că suntă între aceștia 
și de aceia, cari merită a fi bla
mați. Der, după părerea lui, nu 
prin amovarea câtorva fișpani se 
potă delătura relele administrației. 
Aceste rele au o rădăcină mai 
adâncă.

Unu postulată de căpeteniă 
pentru îmbunătățirea administra
ției îlu vede în înăsprirea contro
lului. Nouă din dece părți ale 
plângeriloru în contra administra
ției suntă, cfise d lă Hieronymi, 
îndreptate în contra administra- 
țiunii comuneloru. Și de ce? Pen- 
tru-ca controlarea comuneloră nu 
se lace cum trebue. Pișpanii nu 
le potă controla din causa estin- 
derei comitateloră, er viceșpanii 
n’au timpă de a le controla.

Ca mijlocă de îmbunătățire 
propune aici schimbarea legii dis

ciplinare, pentru ca să pbtă fi pe
depsite abusurile, ce se ivescu în 
comune, mai curendu și mai cu, 
efectu.

Reforma comunei, ce-o are în 
vedere ministrulă de interne, nu 
va fi în cele din urmă alta, decâtu 
succesiva sugrumare a ori-cărei des- 
voltărî autonome a ei; controlulă, 
de care vorbesce, nu va fi decâtu 
perpetua ingerință în afacerile co
munei din partea guvernului.

Ca să dovedescă câtă de ne- 
putinciâsă este administrația de 
acjî ungurescă, d-lă Hieronymi des
crie în colori destulă de triste sta
rea sanitară în Transilvania și 
Ungaria. Elă constată lipsa de 
medici de cercă. Dintre 1063 pos
turi de medici de cercă, 822 suntu 
ocupate, 241 însă^nu. Salarulă a- 
cestoru medici este fărte neînsem
nată și încă nici acestă salară nu-lă 
primescu regulată.

Forte interesante suntă datele, 
ce ni-le dă ministrulă cu privire 
la difterită, care bântue atâtă de 
cumplită și în ținuturile locuite de 
Români. După datele, ce-i stau la 
disposițiă, în jumătatea a doua a 
anului trecută, 1892, au murită de 
difterită 4000. co.pii (deputatulu.. 
Horvath susține chiar, că au mu
rită în 27‘ comitate 10,000 de 
copii).

Nu se păte împiedeca lățirea 
difteritei în țeră — (țise d-lă Hie
ronymi, — pentru-că guvernulă nu 
dispune de mijlbcele necesare. Po- 
porulă trebue să fiă luminată, ca 
să respecteze disposițiile sanitare 
ale autorității, să urmeze sfatulă 
medicului și să facă arătare des
pre cașurile de bolă epidemică.

La difterită e lucru de căpe
teniă de a împiedeca lățirea ei. 
Acesta se păte însă numai isolându 
copilulu sănătosă de celă bolnavă 
și desinfectândă cu mare băgare 
de semă odaia în care a murită 

unu copilă bolnavă, patulă și hai
nele lui.

D-lă Hieronymi a luată mă
suri ca în Ungaria de sudă să se 
încerce cu tdte mijlăcele împiede
carea lățirei epidemiei și de va 
succede acesta, atunci se voră lua 
asemeni măsuri pretutindeni.

Aici amă schițată pe scurtă 
programulă îmbunetățiriloră, ce 
voesce a-le introduce ministrulă 
de interne în administrațiă și nu 
ne mai rămâne decâtă să mai 
amintimă și ironica critică, ce a 
făcut’o funcționariloră din minis- 
teriulă său, cficendă, că n’ar pute 
niciodată să aprobe ceea ce au 
făcută ei cu statutele unei reu
niuni oposiționale din Pojună, pe 
cari le-au respinsă sub cuvântă, 
că reuniunea vre să se ocupe și 
cu afacerile publice municipale, 
ceea ce ar fi numai bine și folo- 
sitoră.

Ce ar cfice ^ns® d-lă Hiero
nymi, când ar cunăsce resoluțiu- 
nile ce le primescă de ordinară 
Românii la cererile loră adresate 
pentru întărirea de statute la mi- 
nisteriulu de interne?

De sigură, că n’ar pute, vrândă 
a fi dreptu, se aprăbe nici una 
din ele, der ar pute să scape de 
răspundere, lansându ideia de stată 
maghiară, căreia ar trebui se se 
supună cu toții ș. a. Și etă aici, 
în acestă suprimare a adevărului 
pentru motive și interese de rassă, 
este adevăiatulă isvoră ală rele- 
loră de cari e bântuită acjî nu nu
mai administrația, ci totă vieța în 
stată și pentru cari Maghiarulu 
Hieronymi n’are și nu vre să aibă 
leacu.

S’au împăcata.
Din Belgrade sosesce soirea tele

grafică, oă împăcarea lui Milană cu Na
talia este deja faptu hnplinitu. Spune mai 

departe aceeași telegramă, că bucur a 
poporațiunei din Belgradă și din întregă 
Serbia este nespusa de mare. S’a făoută 
ună conductă ou torțe înaintea palatului 
regenței, în teatru regele a fostă salu
tată ou nespusă însuflețire și când intra 
în loje, musica a cântată irnnulă națio
nală serbesoă. Publioulă asistentă s’a 
soulată și întâmpină pe rege ou puter- 
nioe strigări de jivio.

Foia semi-ofîcidsă ^Zastava^ a scrisă 
într’unulă din numerii ei din urmă ună 
articula scurtă, îu care salută ou oăldnrft 
aotulă împăoărei, oare a produsă o pe
nibilă impresia în tabSra liberaliloră; 
dimpotrivă radicalii se buoură. Exregele 
Milană a înounosoiințată telegrufioă re
gența, oă declară de valabilă căsătoria sa 
cu Natalia. Milană și ou Natalia au fă- 
oută pașii de lipsă, oa pe viitoră să tră- 
escă ărășî împreună.

Aceste suntă, pe scurtă, soirile au
tentice cele mai nouă despre împăcarea 
lui Milană ou Natalia.

Suntă deja trei ani de (file, de când 
în ca8telulă regală din Belgradă a is- 
bucnită catastrofa, care a despărțită pe 
rege de regină, care a dată nasoere la 
atâtea îngrijiri pentru viitorulă țârii și 
care nimioise speranțe atâtă de bogate 
ale unui băiată, căruia i-se dădu scep- 
trulă și tronulă tatălui său.

Exregele a luată lumea în capă și 
în urmă s’a stabilită în Parish, er exre- 
gina, amărîtă și mâhnită de tristulu sfâr
șită ală luoruriloră, s’a retrasă în orașulă 
Biaritz din Francia, unde îșl dedioase 
viâța leoturei și scrierei de romane.

De-odată însă, bărbatulă divorțată 
de soțiă se presentă la casa reginei, oare 
fusese sodsă ou puterea din patria ei ; 
umilită și frântă de valurile unei vieți 
stinghisite, cere intrare. Intrarea ’i s’a 
dată și ex bă^bată cu ex-soțiă rămână 
singuri; elă plânge, ea îlă iartă și îm
păcarea este gata !

Natalia, o femeiă frumdsă, nobilă, 
ideală în aspirațiile ei, iubia pe Milană 
cu patimă, cu gelosiă și ura totă ce cre
dea, că turbură adenoita ei iubire. Mi-
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Unu unchîii rău crescuții.
Povestire de Emile Souvestre.

„E elă în ființă ! E însuși Tribert!“ 
esclamâ ddmna Fouroard, când zări ve- 
nindă pe stradă îu susă pe ună călâtoră 
însoțită de ună expresă,- care-i ducea 
geamantanele.

După acesta ea alerga la portiță și 
o desohise tocmai în momentulă, când 
oăpitanulă îșl întindea mâna sâ tragă de 
clopoțelă.

D-na Fouroard îmbrățișa pe bâtrâ- 
nulă marinară cu ună strigătă și cu la
crimi de bucuriă.

Deorece ea nu-lă vâcjuso în timpă 
de (jece aDh căuta acum, cu dreșl-care 
neliniște, după schimbările întâmplate în 
persdna lui. Fruntea lui, oe e dreptă, se 
încrețise și pârulă său încărunțise încâtva, 
în întregă însă, după disa lui, propriă 
„nu. suferise prea multe havarie*)  în ființa 
lui vie.“ Ochiulă său era încă totă stră- 

*) Termină marinară ce însemn eză: strică
ciune, deterorisare. Trad.

lucitoră, gura încă totă dispusă a zîmbi, 
trăsurile feței sale încă totă vesele și 
înfloritdre. Numai privindă în fața lui 
te simțiai fără voiă atrasă de elă ; era 
una din acele fisionomii, pe cari le pri- 
mesol cu ună sentimentă de plăoere și 
bunăvoință, ca de pildă strălucirea sdre- 
lui de iârnă.

Pentru d na Fouroard firesoe, că 
acești 4ec© ani fuseră mai grei. Tristeța 
văduviei și grijile de mamă nimiciseră 
acea a doua înflorire a frumseței, oare 
înfrumsețdză tomna vieții unoră femei. 
Inzadară ar fi căutată aoum cineva în 
fața ei după urmele fugitive ale unei 
frumseți, oare încă îșl avuse culmea sa 
strălucitdre și triumfurile sale. Aspru 
ceroată în vieță, ea îmbătrânise curendă 
și de timpuriu încetase ea a fi femeiă, 
pentru ca ou atâtă mai multă sâ pdtă fi 
mamă.

După ce se stâmpârase prima iritare, 
după acestă revedere atâtă de multă 
amânată și așa de multă dorită, domes 
Fouroard, oare condusese pe fratele ei 
îndată în odaia pregătită pe sema lui, 
voia sâ lă lase singură, oa sâ se potă 
recrea mai îi. tâiu. Insâ marinarulă o 
întrebă de fiulă ei și mama se lăsa a fi 

reținută, contra voinței, sale și șecju pen
tru ca sâ-i pdtă răspunde

Aci ni se Dare însâ, că avemă lipsă 
de o deșlușire. Intrerupemă deci poves
tirea ndstră pe ună momente, oa sâ în
tregime ceva.

Răpindu-i mdrtea fără de veste pe 
bărbatule ei, ea râmase vâduvă cu ună 
copilă în cei dintâiu ani ai copilăriei sale 
și sora lui Tribert îșl puse tdte speran
țele în copilulă acesta. Deorece ea afla 
în înplinirea datorințeloră de mamă sin
gura mângâiere pentru durerea ei oa 
mamă, se decise a nu se despărți nici
odată de fiulă ei și a i consacra lui totă 
viâța sa.

In inima femeiloră arde ună fooă 
naturală, care se împărtSșesce tuturora 
aspirațiuniloră loră și oare le seduoe 
ușoră la estreme. Ca fete tinere, ele — 
poetisândă, ascriu aceluia, oare într’o qi 
va ave sâ le dea numele sâu, cele mai 
imposibile virtuți, ca mame tinere ele 
împodobesou de mai nainte oopiil loră 
ou tote aoele calități eminente, pe cari 
basmele vechi le ascrieau finiloră de 
dîne.

Nici d-na Fouroard nu fusese mai 
înțeleptă ca celelalte: ea decise, ca oo- 

pilulă ei sâ ajungă între omenii aleși, 
oarl asemenea steleloră pe ceră, decoreză 
icl-colo mulțimea de tdte (filele 6i ca sâ 
ajunga și mai sigură la acestă resultath, 
ea făcu astfelă pe aoestft copilă predes
tinată de scopă finală ală tuturora fap- 
teloră și ougetăriloră sale. După ce elă 
ajunse în chipulă acesta a fi punctulă 
centrală ală lumei sale, August se deda 
a vede conformându-se tdte seu în fa- 
vorulă sâu, seu spre plăcerea sa. Intrdga 
împrejurime a văduvei era pusă în con- 
tribuțiune pentru elă, și stima și amioi- 
ția, pe cari o nutreau pentru mamă, se 
prefăceau în preveniri și servioii ami- 
cabile în favorulă fiului. Așa (ficendă 
după dreptulă de moștenire binevenită 
la toți, elă se deda a considera cele mai 
mari binefaceri în vidță, ca nisce favo
ruri. Ddmna Fouroard alerga așa cficândă 
în orbirea ei înaintea lui, delătura tdte 
pietrile din calea lui, de cari ar fi pu
tută sâ se împiedece, rupea ou mâna 
ghimpii de cari s’ar fi putută elă sgăria 
și ou trupulă ei îi construi ună podă 
peste prăpăstii, în timpă ce junele, care 
niol nu mai băga în sdmă acestă jertfire 
devenită oa obioeiu, îșl urma liniștită 
oalea sa, fără sâ-i trâcă prin minte, câte
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lână, ună bărbații robustă, de 38 ani 
numai, dbr hasardată și nenorocoșii în 
tbte planurile lui, într’o bună diminbță 
ațâță fooulă discordiilorO între elfi și 
frumosa lui soțiă, și urmarea a fostă ună 
divorța nenorooită.

Ge s’a putută întâmpla, oa de-odată 
oei doi soți divorțați să șl uite totă tre- 
outulă și din nou să se arunce unulă în 
brațele celuilaltă ? Ore s’au redeșteptată 
în inimile loră amintirile dulci ale pri
mei iubiri, ori dori motive politice suntă, 
cari i-au îndemnată să se apropie erășl 
unulă de altulă, să șl dea mâna și să 
trăesoă mai departe vieța conjugală?

Viitorulă va arăta oausele acestui 
evenimentă familiară ală dinastiei Obre- 
novicl. Serbii facă acum pregătiri pentru 
a primi noua familiă recăsătorită. în
trebarea însă este, oă oe voesce regența, 
oe vre RisticI și eu Avacumoviol, despre 
cari se susține, oă n’ar vede ou oohl 
buni intrarea în țeră a unui rege, care 
s’a detronată elă însuși și o regină, care 
a fostă alungată'peste hotare cu forța 
brachiului.

Și chiar decă Milană și Natalia se 
voră reîntoroe în Serbia, ce posițiuue 
voră lua ei față ou tronulă, față ou con
stituția și mai alesă față ou partidele 
politice din țeră, oarl au ajunsă să se 
lupte între sine pe vieță, pe morte, după 
putere ?

Este semnificativă, oă fiiarulă fran- 
cesă „Gaulois*  aduoe soirea, că mijloci- 
torulă împăoărei între Milană și Natalia 
ar fi fostă ambasadorulă rusă din Parish 
Mohrenheim. De altă parte lui „Egye- 
tbrtes" ’i se telegrafiază din Belgradă, 
că Gladstone, petrecendă cailele trecute 
în Biaritz, a influințată personală asupra 
actului împăoărei.

Viitorulă va arăta seoretulă acestei 
împăcări.

CRONICA POLITICA
— 13 (25) Ianuarie.

Pressa rusescă se ooupă ou vorbirea 
reoentă a cancelarului Caprivi, în care 
voesce a reounosce o deviare dela poli
tica lui Bismark. Așa „Novoie Vremia" 
orede, oă oancelarulă a fostă neliniștită, 
din causă, că s’ar pute presupune, că 
densulă ar fi fiisă, că Rusia în drumulă 
ei oătră Constantinopole ar întîmpina 
pedeol în Berlină. Elă voesce de sigură, 
ca să nu se presupună despre elă, că ar 
voi să delăture politioa lui BismBrk des
pre „osele grenadirului pomerană." Der 
din vorbirea sa reiese, că Germania are 
lipsă de o acțiune ofensivă. Caprivi vor- 
besoe despre o situațiune, oare eschide 
ori oe ideiă la o înclinare spre Rusia, 
în cestiunea drumului cătră Constanti
nopole. Răsborulă, din causa căruia elă 
nisuesce la o augmentare a armatei ger-

mane pentru o parare a lovituriloră ad- 
verBariloră alianței triple, presupune, fi 
reșce, o acțiune comună a Rusiei și n 
Franoiei. Se presupune o oombinațiune 
politică, oare oelă puțină deooamdată, 
lasă la o parte cestiunea orientală. In- 
genunohiarea Franoiei și „pedepsirea" 
Rusiei este scopulă armatei germane.

*
Conduoătorii mariloră partide din 

Anglia au adresată ciroulare din inoiden- 
tulă întrunirei parlamentului euglesu. 
Ei acoentueză importanța sesiunei viitbre. 
Gladstone, fiice în circulara sa adresată 
partidei liberale, oă voesce a atrage a- 
tențiunea camerei comuneloră asupra 
unoră luorurl de mare importanță. Du
cele de Devonshire și Chamberlan, ca 
conducători ai partidei liberale unioniste, 
au adresată de asemenea o circulară, în 
care se fiice, oă sesiunea viitbre va fi 
de mare importanță. Iustin Mao Carthy 
faoe ounoscută membriloră partidei ir
landeze, oă aoestă sesiune va fi de mire 
importanță pentru interesele Irlandei. 
Labouohere, membru radicală ală parla
mentului, declară, oă pentru oa să se 
pbtă primi proieotulă home-rule trebue 
mai întâiu să se resolve definitivă oes- 
tiunea; ală doilea, oă o asemenea resol 
vare trebue să fiă primită de partida na 
țională irlandesă. Gladstone speră, oă 
aoestă proieotă va fi primită de camera 
de josă, der nu e probabilă, că camera 
lorfiiloră îlă va primi. Într’o vorbire ți
nută în Leicester, fiise proourorulă ge
neralii Sir Charles Russel, că dâcă oa- 
mera lorfiiloră va respinge proieo.tulă, 
atunci acesta va fi din nou presentată 
în sesiunea viitbre; în timpulă aoesta 
guvernulă șl ar pute îndrepta atențiunea 
asupra unei legislațiunl interne folositbre. 
Decă camera lorfiiloră va respinge și 
pentru a doua oră proieotulă, atunci gu- 
vernulă va ehibzuî, oe are de făcută.

SCiKiLE piLEi.
— 13 (25) Ianuarie.

Sosirea părechei moștenitore române 
in țeră. Relativă la. serbările, oe se voră 
da eu ooasia sosirei în țeră a A. A. L. 
L. Regale principelui Ferdinandă și prin 
cipesei Maria, „Timpulă" află, că cele 
32 de căsătorii (câte o păreche de fiă- 
oare județă) se voră săvârși tbteîn ace
eași fii și aceeași biserică: biserica sf. 
Spiridonă. Cununia se va oficia de oătră 
I. P. S. 8. Mitropolitul^ Primată, asis 
tată de 12 archierei și de 32 de prec ți. 
A. A. L. L. regale voră asista oa nuni 
și deosebita de A. A. L. L. Regale pen 
tru fiă-care păre he va mai fi ună nună 
și o nună, care în numele A. A. Loră, 
voră lua parte la ceremonie. In momen 
tulă când se va cânta „Isaia dănțuesoe" 
tbte părechile cu nunii loră voră forma 
ună singură rondă. D. Al. Odobescu se 
ooupă cu aranjarea acestei serbări, care

promite a fi pe atâta de interesantă, pe 
câtă e9te de nouă.

— X —
înarmarea României. 0 depeșe .din 

Steyr, a fiiarului „Neue Freie Presse" 
Bpune că pusoile, oare se fabrică actual
mente aoolo pentru România, suntă după 
părerea unanimă a speoialiștik ră aus- 
triad, cele mai perfecte arme dintre 
tote sistemele cunosoute pănă acum, în 
tote privințele. România va fi deol, peste 
ună ană, celă mai bine înarmată stată 
din Europa.

—X —
Ca in Rusia. Cetimă în „Budapesti 

Hirlap", că vioeșpanuhl comitatului Tur- 
da-Arieșă a depusă din funcțiunea sa pe 
primarulă comunală din Căpușulă de 
Câmpia, Petru Thebanu pe motivă, că 
a luata parte în deputăția română, oare 
a dusă Memoraudulă la Viena.

— X —
Croații oontra musicei maghiare. Lui 

„Egyet" i-se surie din Agramă, oă prima
rulă orășenesoă din oapitala croată a 
dată o ordinațiune prin care opresce, în 
modulă oelă mai strictă, așa numitele 
musicl maghiare de Țigani, oărora le 
este intarfiisă de a cânta in localuri pu
blice. Cei oe voră căloa ordinaținnea 
voră fi pedepsiți ffirte aspru. Din oausa 
acesta balulă unguresuă proiectată nu se 
va da în Agramu.

— x—
Daruri reciproce. Olubula velocipe- 

diștiloră oehi a primită dela oei din 
Nancy, ca dară , uuă paim’erc aurită, cu 
tricoloră și cu o dedicațiune. Cehii au 
trimisă pentru aoesta o corona de teiu. 
cu monogramă, ou colorile slave și ou o 
dedicațiune.

—X —
Ciocnire pe calea ferată. 0 ciocnire 

s’a întâmplată Sâmbătă dimineța lângă 
Timișora, între trenulă Fulgeră, care 
venia dela Pesta, și acceleratulă, care 
mergea dela Vereiorova spre Budapesta. 
Cioonirea a fostă fbrte violentă și a eau- 
sată sfârîmarea mai multoră vagoue; ună 
călătoră nâmță a fostă greu rănite. Se 
fiice, oă n’au fostă alte victime. Călătorii 
Fulgerului au trebuita sâ aștepte tre
cerea acceleratului dela Pesta pentru ași 
continua drumulă spre Vâroiorova. In 
aoestă din urmă trenă se afla și d. Al 
Lahovari, ministrulă română de esterne 
oare plecase din Viena scurtă timpă după 
plecarea Fulgerului.

— X —
0 nouă alianță. 0 nouă alianță defen

sivă și ofensivă este pe oale a se în 
cheia intre Francia, Germania, Belgia, 
Luxemburg și Elveția, însă aoestă alianță 
nu e politică și n’are în vedere decâtă 
ună râsboiu în contra — lupiloru, cari 
au devenită forte amenințători in unele 
departamente ale Franciei. in 1892 s’au 
ucisă 491 de lupi, dintre cari 386 numai 
în departamentele Charente, Vienne, 
Creuse, Haute-Vienna, Meuse și Haute- 
Mame. De oând s’a ivită gerulă, lupii 
se arată în multe puncte locuite. De aoeea 
guvernele țârildră de mai susă, s’au în
voită sâ le facă împreună ună râsboiu 
de estermiuare.

-- X —
0 inscripțiune neo-punică. D. Phi

lippe Berger a presentată Academiei de

insoripțiunl din ParisO o importantă in
scripțiune neo-punioă, găsită la Meotar 
(Tunisia) de cătră d-nii Bordier și Del- 
herbe și oomuuioută de d. Gauckler, ins
pector de antichități și arte. Ineorip- 
țiunea acesta, oea mai considerabilă din 
câte se ounosoă pănă acum, e de 2 me
tri lungime. Ea e săpată pe o piatră, 
oare trebuia sâ formeze bolta unei uși. 
Ea se compune din fieoe oolbre juxta
puse, a căroră lungime variază dela 4 
la 6 linii. Inscripția dedioațiă unui tem
plu, mai exaotă a părții orientale a unui 
templu, care inscripția, pbrtă numele de 
Mizrach. Din prima încercare de desci
frare, făcută de d-lă Berger, pare a re- 
sulta, că templulă a fostă oonscruită în 
urma unei „arătări" a fieitățiloră Tat și 
Amon D. Berger apropie Mizruoh ulă 
de inscripția Mirab-ului din moseheiele 
aribe. Cele din urmă 7 colbne remteză 
numele acelora oarl au contribuită la 
cheltuielile edificiului. Ele presintă aceeași 
amestecătură de nume punioe berbere și 
de nume latine transcrise în caractere 
punioe, pe oare d. Berger a relevat’o 
deja pe celelalte insoripțiunl neo punice 
descoperite la Maotar.

— x—
Colera. Din Halle (Germania) se te- 

legrafiaza cu data de 21 lanuari-, că în 
aoea fii s’au ivită 66 cașuri de coleră în 
oasa de nebuul din Nietleben, diutre cari 
22 au murită. In 22 lauuane s’au ivită 
alte 9 oasurl dintre cari 7 decese. Au
toritățile au luată cele mai energice mă
suri sanitare.

— x —
Recitatorul^ Haus Stoof, va ține în 

sera de 31 Iauuarie n. o. o conferință 
în sala hotelului Centrala Nr. 1. Bilete 
se potu căpăta în librăria W. Hiemesoh 
și sera la oassă. Prețuia : oercle 80 or.; 
stală 60 or.; partere 30 or.; studeniți 20 
or.; galeria 25 or. fnceputulă la bre
sera. Programa este următorea: 1. „Der 
Prediger von Marienburg" de Fr. Teutsoh.
2. „Ein Voksfeind" Act. IV de Ibsen.
3. Gediohce von Petofi, de Melar. 4. 
„Der Pfairer aus dem Haferlaud" de 
Albert. 5. „Săohsische Humoresken" de 
Stoof sen.

La alegerea de Metropolitiî.

Foia bisericbsoă din Blașiu, „Uni
rea", fiice, că in ce pnvesce oontingen- 
tula voturiloră la alegerea de Metropo- 
lită, arohidiecesa nu stă în proporțiă 
drbptă cu dieoesele sufragane, a Gherlei 
și a Lugoșului. La 1868 au participată 
la alegere 4 cercuri protopopescl din 
dieoesa Lugoșului și 29 cercuri proto- 
popesol din dieoesa Gherlei, dândă în 
totală ună contingență de 99 voturi. Din 
archidiecesă au participată cele 39 car
ouri protopopescl de atunci ou uuă con
tingență de 117 voturi. La acestea mai 
suntă a se adauge voturile membriloră 
capitulări, cari după dreptă, suntă 10, 
în faptă însă de astă-dată abia voră fi 
7 — 8; apoi votula notarului capitulară, 
votulă superiorului dela Mănăstirea Sf. 
Treimi din Blașiu și 2 voturi ale corpu
lui profesorală. In totală așa-deră, ar-

se făcuseră, pentru ca aceea să i fiă ușbră 
și plăcută.

Mama lui voise să jbue rolulă Pro- 
vedinței și a fostă răsplătită, oa și a- 
cesta, cu nebăgare în semă și uitare.

Ea însăși înoepea a o simți acbsta 
în modă durerosă, der nu cuteza să o 
spună nimănui. Cinstea copilului e și mai 
vîrtosă oinstea mamei înse șl. Cum ar fi 
putută ea acusa pe Augustă de ună de- 
feotă de oaraoteră, care ar fi putută fi 
luată dreptă nemulțămire? Niminea al
tulă, decâtă numai ea soia, ce e ascunsă 
sub acelu defectă, — a-lu trăda ar fi în 
semnată deci a espune pe junele bărbată 
unei judecăți nedrepte.

Intrebându-o deci fratele ei, ea a- 
minti numai calitățile oele bune, reale 
și necontestabile ale fiiului ei. Ferioită, 
că a putută inventa o cuvântare de a- 
părare în favorulă lui, prin care se oon- 
vinse ea însa-șl, ea uitase cu totulă o- 
bosela O3pelui ei, pănă ce o oăsoare fără 
voiă a aoeluia, i-o reaminti de nou.

— „Smintită mai sunt și eu, oă 
după două nopți obositbre și nedurmite 
încă totă te mai reținu dela repaosău, 
jise ea ridieându-se. „Dor mai avemă

noi timpă destulă să vorbimă deapre Au
gustă, oă doră nu ne vei părăsi eră, și 
apoi în totă oasulă îlă vei vede tu în- 
su-țl. Culcă td puțină, frate La redeș
teptarea ta, probabilă, că studentulă nos
tru va fi aoasă".

Cu aoestea ea îmbrățișa de nou pe 
marinară și apoi se depărta. Tribert se 
arunoâ îmbrăoată, cum era, pe ună di- 
vană și în curândă adormi.

Când se redeșteptă, înoepuse d^ja a 
însera, și rafiele sorelui, ce apunea, inun
dau perdelele alcovului*)  cu o zare de 
lumină roșietioă. întărită prin somn, însă 
cuprinsă înoă de acea amețelă voluptosă, 
oare de obiceiu urmeză deștaptărei, Tri
bert începu să privesoă în giurulă său și 
a esamina mai cu de-amăruntulă odaia, 
oe i-se avisase.

Intregă mobiliarulă și arangeamen- 
tuifi aceleia proba atențiunea plină de 
iubire a dom iei Fouroard pentru elo. 
Mobilele erau aceleași, oarl se aflaseră 
în odaia tatălui său și păreau, că vo- 
iescu să i reamintâseă bătrânului marinară

copilăria sa. Ună dulapă de biblioteoă 
cuprindea puținele cărți, pe caii le cum
părase elă mai de multă, de păreți a- 
ternau harțe geografice, pe cari elă re
vedea mările peste cari plutise, susă de 
tavană spânfiura o mică corăbibră, o lu
crare dinjuneța lui și totodată o dovadă 
elocventă despre chiămarea lui de mari
nară și de asupra divanului însu-șl era 
așefiată o trofeă compusă din arme stră
ine, pe caii le adunase elă în călăto
riile sale și le trimisese odinibră lui 
Fouroard.

Elă contempla tocmai tote singula
ritățile acestui mobiliară, oare dovedea 
delicata iubire a surorei sale pentru elă, 
când se aufii deodată glasulă d-nei Four- 
card într’o odaiă laterală, alternândă cu 
ună glasă mai tînâră, mai fiuQ, în cere 
Tribert, fără multă bătaiă de capă, reou- 
ounoscu pe aoela ală nepotului sâu.

Se părea, că mama făoea fiiului u- 
nele observări, la oarl acesta răspundea 
în acelă tonă răstită ală unui oină, oare 
e dedată sâ afle la oponeutulă sâu tot- 
deuua cruțare și iertare.

— „Nu mă ducă acolo!" fiicea elă 
în acelu tonă rebelă, care e pre obiol-

nuită la copiii de „dragul mamei" și răs- 
fățațl.

— „Tu nu te ougețl la aoeea, Au
gusta", răspunse domna Fouroard ou in
sistență amabilă. „D-raLoriu oonteză cu 
siguranță, că o vei oonduoe la aoea pe- 
treoere. Dboă n’ar fi sosită unchiulă tău, 
te-așl fi oruțată eu însu ml de ostenelă, 
dbr nu potă să lă lasă singură îndată 
în fiiua oea dintâiu".

—„Ei, și eu doresoă să-i faoă ounos- 
cința", răspunse Augusta sourta. „D ra 
Lorin lasă să fiă petreoută de v*  rulă ei".

— „Der tu soi bine, oă vărula ei a 
pleoată"

— „Apoi der să rămână aoasă".
— „Ceea ce spui tu, Augustă, e 

lipsită de ori oe oonsiderare. Nu sci tu, 
că buna domnișbră n’are altă plăoere, 
decâtă partida ei de Boston*)  și că în 
etatea ei ună obioeiu e o trebuință?"

— „Ce rni pasă mie?" răspunse ju
nele totă mai superăeiosă. „Am eu bre 
nesoaiva trebuințe față ou domnișbră 
Lorin?"

*) Petulă fraucesă închisă cu perdele.
- Trad.

*) Ună jocă de cărți eșită acum din modă.
— Trad.



N . 9 -1833 GA Z® CA TRANSILVANEI. PftgZîlt? 3.

ohidiecesa, la fiitorea alegerea, ar da ună 
contingente de 128—129 voturi, presu- 
pun&ndb-, că ea va fi representată la ale
gere după numărulu protopopiatelor^ dela 
1868. Aet&c}!, după arondarea mai nouă, 
archidieoesa are numai 32 de protopo
piate, și decă alegătorii ar fi representațl 
numai după aceste protopopiate, arohi- 
diecesa n’ar da ună oontingentă mai 
mare de 107—108 voturi

Chiar admițândă însă, că arohidie- 
ce8a va fi representată la alegerea de 
Metropolită, după numărulă protopopia- 
teloră din 1868, numita fdiă află, că în 
privința votanțilorO, archidiecesă, — oa 
uDa, care în prima liniă este intere
sată în causă, — după praxa de acjl nu 
stă în proporția dreptă ou diecesele su- 
fragaue.

Câtă pentru modulă, cum să se facă 
alegerea, fâia din Blașiu pledeză, oa oan 
didarea să se faoă prin trei scrutinii, va 
seZ'că alegatorii să voteze de trei ori. 
Cine va întruni la prima votare maiori 
tatea voturiloră, să fiă candidata în lo- 
oulă primă; oine va 'ntruni maioritatea 
ja a doua votare, să fiă oaudidată în lo 
culă ală 2 lea, er cine va ave maiori
tatea la votarea a treia, va fi oaudidată 
la looulă ală treilea.

Singură pe aoestă oale crede foia 
din Blașiu, că s’ar pute da votanțiloră 
posibilitatea de a-șl manifesta dorința și 
voința cu privire la tdte trei personele, 
ce au să între în oandidațiă oăcl în 
ca-sulă contrară, căci în casulă con
trariu, când fiă - oare alegătorii ar 
vota numai odată și numai pentru oâte 
o siugură persană, prea ușoră s’ar pute 
întâmpla să între în oandidațiă vre ună 
individă, care să nu fi primită mai 
multă de ună votă ori două și încă, 
pote, și aoelea pe cine scie oe oăi ne
iertate. Prin admiterea unoră asemeni 
candidați apoi, totă alegerea ar deveni 
ilusoriă.

La procesului Panama.
In ședința din 17 Ianuarie îșl în

cepu pledoaria advocatulă generală Rau. 
Elă c^ise: Cu adâncă tristeță iau ouvân- 
tulă în acestă afaoere. Trebue să fiă ju 
decațl nisoe dmenl cu ună trecută ne
pătată, cari ocupă posițiunl înalte Unii 
dintre ei au îndeplinită opere mari, oarl 
servesot’i de ondre patriei și acești dmenl 
,stau astăcjl sub acnsa de înșelăciune și 
de fraudă. Am speranță, oă aousații se 
vorO folosi de ocasiune pentru ca să se 
justifice. Am asouliată, ce e dreptă, mar
torii, cari au susținută cinstea aousa- 
țiloră, der nici unulă nu a putută să 
sgudue acusa. Astăcjl ’ml e imposibilă să 
mai ceră rehabilitarea acestoră omeni, 
ci numai o sentință pentru condamnarea

— „ Am însă eu datorințe față ou ea", 
declară d-na Fourcard ou zelă. „Ea m’a 
învățată multă — puținulă câtă sciu, ea 
m’a ajutată în greutățile vieței ou sfă
tuia și cuvintele ei îuouragiătore, — ea 
e pentru mine o soră mai mare, mai oa 
și o mamă! Tu o soi acesta, August, și 
.trebue să-mi ajuți să-mi plătesoă da
toria1*. “

— „pi mai bine, că-țl plaoe să ți 
încarci datorințe", răspunse junele. „E 
o slăbioiuue a femeiloră să-și pună de 
,gâtă o sgardă de sclavă și a șl atârna 
■lanțuri de piciore, la oarl apoi trebue să 
le ajuți, oa să le porte.

— „Tu uiți, fiiulă meu, că oele mai 
grele nu mi-s’au impusă de oătră d-ra 
Lorin !" răspuuse mama supărată.

— „Mă silesol, să-ți aduoă aminte, 
oă niol o povară nu mi-s’a părută des
tula de grea, oând a fostă vorbă de bi 
nele tău."

— „Și oa să dovedesol aoesta, îmi 
impuți ceea oe ai făcută"...

— „Augustă!" îlă întrerupse d-na 
Fourcard iritată, „oeea oe spui tu aoutn, 
nu e nici dreptă, nici ou minte."

— „Ei bine, apoi să nu mai vor- 
bimă despre luorulă aoesta", Z'30 ^rășl 
juuele îndreptându-se spre ușă. 

și stigmatisarea loră. Unulă întrece pe 
toți ceilalți. Am dorită, oa aoestă bă
trână distinsă, care în urma vârstei și 
bolei sale a fostă crutată de aceste amă- 
răoiunl, să fiă lăsată la o parte. Der elă 
a fostă acela, care cu mândria și cu cre
dința sa orbă în steua sa, a condusă afa- 
oerea Panama pănă la finea aoâsta 
tragioă.

Advocatulă generală Rau spune apoi 
istoria acestei întreprinderi, datele false 
din foia oficială a societății Panama, 
oare s’a folosita de tdte mijldcele, pen
tru ca să asoundă adevărulă. Așa s’a 
anunțată în anulă 1886, că inginerulă 
Dingier ar fi venită la Parisă, pentru oa 
să desbată mijldcele privitdre la deschi
derea iminentă a oanalului în 1888. Pen
tru ca să țină oursurile, s’a jucată și la 
bursă. Aousatulă Fontainq a jucată cu 
hârtiile societății ă la hause. Apoi veni 
istoria loteriei. Pentru aoesta aveau 
lipsă de o lege. Pentru oa să o capete 
au publicată, că s’au fâoută deja luorărl 
în valdre de 417 milidne franol. In faptă 
însă au fostă numai 171 și chiar suma 
aoesta era neesactă. Apoi călători ingi- 
nerulă Rousseau la Panama, în urma în- 
săroinărei din partea statului; elă se 
convinse, că ună canală niveau nu se 
pote esecuta, Aoestă părere o împărtă- 
șescă și alțl speoialiștl. Sooietatea insă 
provocă o mișoare de petițiunl în ț«’ră 
în fevorulă oanalului nivean.

In anulă 1887 se ridicară primele 
preludii ale furtunei. Primele soiri des
pre nenorocirea iminentă, sosiră din 
Panama. Cu tdte acestea societatea con 
tinuâ ou minciunile. Der adevărata stare 
a lucruriloră iese din ce în ce mai multă 
ivelă. In fine vine turneulă da confe
rințe a lui Ferdinanda de Lesseps Dâr 
tdte străduințele au fostă zadarnice, pu- 
bliculă îșl astupa urechile, puțini sub- 
soriitorl se anunțară după turneu, trebue 
să se purcedă la liquidare, ală cărei 
resultato este: 13<X) milidne au festă în
ghițite, au mai rămasă 698 milidne, oarl 
representau lucrările și cheltuielile imo- 
bilisate. Unde suntă aoeste sume euorme? 
Ele au fostă risipite. Inginariloră li s’a 
dată despăgubiri fabuldse. Oonsiliulă de 
administrația primesce pe anâ 2 milidne, 
funcționarii superiori peste 21/? milidne, 
personalula inferioră milidne pe ană. 
Se încuviințară sume enorme întreprin- 
dătoriloră, pentru oa să induoă publioulă 
în erdre. Trebuiau să înșele. In anulă 
1886 întreprintjdtorulă Slaven face greu
tăți, îi încuviințezi fără nici ună motivă 
300 000 franol despăgubire. Totă aseme
nea și alțl întreprinzători franoesl primesc 
sume marl, Eiffel a primită ou totulă 
73 milidne, la oarl au profitată 33 de 
milidne.

Advoottulă generală terminându șl

— „Tu te duol să petreol der pe 
d-ra Lorin ?u

— „Nu mă ducă !“
— „Bagă de semă, oă o pretindă 

dela tine, oă o voiesoă !“
— „Nu mă ducă aoolo !“ strigă Au

gustă iritată ou îuoăpățîriarea lui de mai 
’nainte.

Și după acestea trase cu sgomotă 
ușa salonului după sine, săuroâ pe trepte, 
cântândă ou vocea plină, oa și oând ar 
fi voită să-și bată jooă de supărarea ma, 
mei lui.

Acesta se așeZase tremurânda pe 
ună soaună și unohiulă Tribert văZu. ui- 
tându-se prin gaura ușei, că ea plânge.

Soena ală oărui martoră nevăZ tă 
tocmai fusese elă, îlă informă mai bine 
despre mamă și fiu, deoâtă tdte scriso
rile, pe oarl i-le trimisese d-na Fourcard 
în deoursă de Z000 ani. Elă ounosoea 
acuma resultatulă acelui devotamentă și 
sacrifioiu nemărginită ală surorei sale. 
Findoă i se împliniseră pănă acum tdte 
dorințele cu prevenire, Augustă se de 
daee a-le prefaoe în legi. Solăvia de bună 
voiă a mamei, avuse ca urmare tirănia 
insolentă a Aiului.

(Va urma). 

apoi scusa, cere oondamuarea tuturoră 
acusațiloră, inclusive Ferdinand Lesseps.

*
Oomisionea de anohetă asoultâ în 

20 Ianuarie pe Andrieux, oare declară, 
oă nu pote spune oele 104 nume induse 
în oărtioica de însemuărl a lui Arton, de 
oreoe numai Arton posede doveZl. An
drieux împărtăși apoi, oă Rouvier a plă
tită în 1887, Zarului „Lanterne" 100,000 
Ir., pentru oa să înceteze ou ataourile 
în contra sa. Consiliulă de miniștri i-a 
înouviințată pentru aoestă scopă 80,000 
din fondulă seo/3tă. Andrieux spuse în 
fine, că deputății Mermeix și Laguerre 
au stată în corespondență ou Arton.

A doua Zl comisiunea de auohetă 
asoultâ pe deputatulă Clemencean, oare 
afirmă, oă n’a primită niol o listă dela 
barouulă Reinach.

Deputatulu Mermeix, asoultată după 
aoeea, deolarâ, că nu a stată în niol o 
oorespondență ou Arton, a cărui adresă 
niol nu o ounosoe. Totă asemenea de
clară și d^putatulă Laguerre,

Deputatulă Millevoye va interpela 
guvernulă din oausa espulsărei corespon
dentului Szekely.

Eugen Meyer, direotorulă 
„Lanterne" și Mermeix, desmintă oole 
Zise de Andrieux. „Libre Parole" anunță, 
că arestarea lui Andrieux este iminentă. 
„Lanterne" deolară, că niol odată n’a a- 
taoată pe Rouvier și n’a primită niol 
oând, din oausa unoră astfelă de ataourl, 
bani diu fondurile seorete. Se Z100, oă 
asoultarea lui Cornelius Herz va forma 
obiectulă unei oeroetărl speciale, pentru 
ca prooesulă Pana na sâ nu mai fiă pre
lungită.

„Daily Telegraph" anunță, oă din 
oausa agitațiunei din Parisă, guvernulă 
germană ohibzuesoe, că ore n’ar fi mai 
bine, să câră părerile mariloră puteri 
asupra propunerei, oă deocamdată să 
rechieme pe ambasaborulă diu Parisă și 
să-lă înloouesoă prin ună pnrtătoră de 
afaoerl.

ULTIME SCIR1.
Budapesta, 24 Ianuarie. „Ma

gyar Hirlap" aduce soirea, că mi- 
nistrulu președinte Weckerle merge 
la Viena, ea se raporteze Cordnei, 
că în timpu scurtă situația politică 
s’a schimbatu în modă esențială. In 
șirurile partidei liberale se mani
festă curente idrte deosebite, așa 
că partida, pe basele actuale, nu 
pdte ave viitorii, pilele acestea 
s’au făcută vii schimbări de pă
reri între ministrulti președinte 
Weckerle și între numeroșii mem
bri ai partidei guvernamentale. 
Mulțl dintre aceștia și-au dată pă
rerea, că situația nu se pdte salva, 
decâtu aflându-se basa comună 
pentru o împreună lucrare cu partida 
națională a lui Apponyi. Călătoria 
lui Wekerle la Viena e privită 
deci, cu mare interesă, fiind-că ea 
stă în legătură cu realisarea ten- 
dințeloru partidei liberale.

Belgradu, 24 Ianuarie. Sino- 
dulă, episcopescu dreptă decisiune, 
au nimicită divorțulă dintre Milanu 
și Natalia; în urma acesta căsă
toria s’a declarată de validă. 
Foile radicale salută cu bucuriă 
împăcarea. Consululu rusă Persiani 
a felicitată telegrafice pe Milană 
și Natalia.

NECROLOGU. Ana N. Bucurii 
Ul'dea năso. Micu din Gridă, în co- 
mitatulă Făgărașului, a răposată la 
21 Ianuarie n. o. în etate de 51 ani. 
O jălesoe întristata-i mamă, jclnioulă 
soța N. Buoură-Urdea, fiulă minorenă 
Filonă, fiica Maria cu soțulă său G. Mo- 
doroea preotă în Gridă, fiica sa Ana, 
apoi frați, surori și alte numerose rudenii.

DIVERSE.
Unii duelu țerănescu. La Monteohia 

din Crosara (Italia) s’a întâmplată deu- 
nă-Zi ună faptă tragioă, care a întristată 
adâncă populațiunea de acolo. Intre doi 
tineri, unulă Trestini, în vârstă de 20 de 
ani, și cel-l’altă Prando Giuseppe de 18 
ani, exista de multă vreme o vrăjmășie 
profuudă din oausa unui amoră. Amân
doi iubeau fierbinte pe o fatăfdrte fru- 
mdsă, care loouia în mahalaua Grumolo. 
Elă amenințase pe Prando ou mortea 
dâoă îlă va mai vede treoândă podule- 
țulă, oa să se duoă la Grumolo. Trestini 
șciafdrte bine, oe caută acolo Prando și 
inima lui fierbea de ură și gelosie. In- 
tr’una din Z^0!0 trecute văZendă pe 
Prando pepoduleță, se repede la elă, ca 
să Iii împedeoe să treoă; acesta nu se 
lasă și începe să înjure pe adversarulă 
său. Atunci Trestini înfuriată îi dete o 
pal aă. Acesta a fostă oausa provocării 
la duelă. Praudo s’a dusă liniștită acasă 
âr Trestini s’a dusă la Grumolo. Peste 
Zi, amândoi rivalii și-au procurată re
volvere er sera s’au întâlnită pe podu- 
leță. Aoolo s’au pusă față în față și la 
o depărtare mică unulă de altulă. Fără 
să ZlOâ vre o vorbă și-au îndreptată re
volverele unulă în potriva altuia, s’au 
ochită și au dată fooă. După primele 4 
glonțe amândoi au fostă răniți în oâte 
ună picioră. Dâr totuși nu au încetată 
lupta. Simțindu-se destulă de tari au în
cepută să se împusce din nou, pănă 
oând Trestini, lovită în pieptă, a oăZută 
josă. Duelulă a fostă câtă se pote de 
repede. La sgomotulă detunăturiloră, 6- 
menii au alergată acolo. Ei au luată pe 
oei doi răniți și i-au transportată la oa
sele loră. Puțină după aoeea, Trestini a 
murite. Prando va soăpa ou vieță.

Numismatică. Cerșitorulă: Milui- 
ți-rnă cu ceva, sunt ună nenorooită. 
Domnulă X: Nu ți e rușine să oerșescl? 
Ce meseriă ai? Cerșitorulă: Adună mo
nede peutru posteritate.

Glumă. A: Când vorbesoă femeile 
mai puțină? — B: Iu Februarie. — A: 
Pentru oe ? — B: „Pentru oă Februarie 
are numai 28 de cjiie !u.

Tata și flulfi. Fiulă : Tată, eu sunt 
acum de 17 ani, lasă-mă deci astăZl să 
mă ducă în câroiumă. — Tata: Ei fă 
aoeea oe nu poți eă o lași. — Fiiulă: 
Der tată n’am baul! — Tatălă : Atunci 
lasă, aoeea oe nu poți faoe.

Nou abonamente
la

SAZBTA TBOSSWEI
Cu fi Ianuarie 1893 st. v. 

se tlescliide nou a 1» o n a inentu, 
la care învităiiiu pe toți amicii șl 
sprijinltoi-ii 1'6ici ndstre.

Prețuiu abonamentalluîi 
Pentru Austro-Ungaria:

pe nxvîx ...... 4 3.2 fi.
pe șese 1-a.xxi..................................... © fi.
pe trei 1-vin.i .................................... ©

Pentru România și străinătate:
pe -u-ri-tx axi-vt....................... <tO franci
pe șese lixnă. ..... 20 „
pe trei l-u.nl......................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:

pe unu anu............................................ 2 fl.
pe șese luni....................................... 1 fi.

Pentru România și străinătate: 
pe until and...................................... 8 franci
pe șese luni..................................4 ,,

Abonarea se pote face mai ușoru 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei11.

PrOprÎBtSril JSr. Aurel Hi ureșianu.

Reflectorii responsabilii: cjre^oriu .iâ»ioru.
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Arveresî hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Moise Cațaveiu Jisszai vegrehajtatdnak lisszai Șerban Nicolae 
Mân Măria es A. vegrehajtâst szenvedo elleni 150 frt tbkekovetelâs es jâ- 
rulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. torveuyszek (a fogarasi kir. 
jârâsbirdsâg) teriiletân 16vo lissza kozsâg hatârân fekvo a 516.517 hrsz. 175 frt, 
726 hrsz. 12 frt, 738 hrsz. 11 frt, 1041 hrsz 3 frt, 1213 hrsz, 4 frt, 1286/1 hrsz. 
5 frt, 1660 hrsz. 6 frt, 1768 hrsz. 4 frt, 1826/1 hrsz. 6 fr 1660 hrsz. 6 fr. 1368 
hrsz. 4 frt, 1826/1 hrsz. 6 frt, 2004 hrsz. 10 fr, 2116 hrs-z. 4 frt, 2415 hrsz. 11 frt, 
2506 hrsz. 4 frt, 2964 hrsz. 25 frt, 3109 hrsz. 10 frt, 4071 hrsz. 9 frt, 4230 hrsz. 
7 frt, 4803 hrsz. 9 frt, 5038, 5039 hrsz. 8 frt, 5438 hrsz. 11 frt, 5665 hrsz. 6 frt, 
5863 hrsz. 74 frt, 5868/2 hrsz 6 frt, 5914 hrsz. 10 frt, 5994 hrsz. 9 frt, 6006 
hrsz. 4 frt 6071 hrsz 5 frt, »z ârverest elreudelte, es hogy a fennebb megjelolt 
ingatlanok az 1893 evi Januar ho 30 iii napjăn delelOtt 10 orakor L's-za koz- 
seg liâzânâi megtartandâ nyilvâuos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

zirverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/D-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 

mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt iga^sâgiigyministeri 
rendelet8. §-âban kijeldlt ovadek kepes ertekpapirban a kikdldott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl’ 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fog ar as, 1892 evi October ho 4-ân.

16,1—1. A Fogarasi kir. jârâsbirosâg mint tkv. hatosăg.

Avisti d-lorH abonați!
Rugăm pe d-mi abonați ca la reînoirea prenumerațiunoii 

să hiiaovoiască a scrie pe cuponulCi mandatului poștalii și numerii 
de pe fășia sub oare au primiți! (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
ămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans.“

premiatu cu cea mai înaltă distincție la tete esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii 
Beutura de predilecția a publicului.

Birou CentraBia s Budapest, BCiâSso vâczi"ut 23.

1005,4-20. se pote cumpera ori unde

im) liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892
fiBwfiapesta— .Fredealw B.-PeHa-.«radu-Teiu^Teiuș-Ara<lfi->H.-Pertu Copșa-mtea-Sibiiu

Trenă 
de 

perfida.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
do 

persdn.

Tronu 
a ccolo- 

itttă

Trenu 
ftccelo- 
rntă

Tronu 
do 

pergân.

Trenă 
accele
rată porsdn.

Trenu 
do

Trena 
do 

persân.

Viena
Budapesta
'Isolnok

Ladâny
Oradea-mar

■Aazo -Telegd 
Rev
Bratca
Bud a
Uiuoia
Huedin
Atans.
ikghiriș
Gârbău
Nădășel

țllușiu )
1

A. pa hi da 
Jhiriș 
Jucerdea 
Uidra 
Vințul de 
Ajudă

sus

Teiușu

Crăoiunelii
Blașiu
Mic&sftsa

Copșa mică j 

Mediașfi 
Eîishbatopole 
Sighișora. 
HașfalSu 
Homorodîi 
Augustinii
Apața 
Feldidra

Brașovfi

Timișă
Predeală
Bucuresci

1

10.00
8.25

11.38
2.12
3.53"
4.-
4.30
5.22
5.45
0.00
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01 
8.14
8.29
8.46 :
9.03 

10.08 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13" 
12.44 
12.59
1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46 
4.04
5.26
6.10 
6.41
7.17
8.—

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18
2.40

5.50
9.22 

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

Tren 
depers.

11.-
12.26

1.11

4.53
5.32
5.48
6.0b
6.24
6.39
6'.59
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 (
3.03i
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05
Tr. ac.

6.42
6 55
6.57

2.15 Bucuresci 7.40
9.15 Predeaiu 1.12

11.19 Timiști 1.42
12.57 Brașovfi | 2.18
2.12 2.48
2.19 Fefdiâra 3.19
2.49 Apața 3.40
3.26 Augustinii 3.56

Homorodii 4.29
HașfaUu 5.34

4.17 Sighișora 5.54
4.50 Elisabetopole 6.21

Mediaști

Copșa mică

Trenă Trenu 
aceele- de 

ratu pers An.

Tronu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenă 
do 

persdn-

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelii

Tftiușii

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

A iudh 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida

Clușiu

sus

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

5.15
5.57

___  6.29
8-35 12.10

Nădfișelt;
Ghîrbău
AghirișQ
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratoa
Rev 
Mezd-Telegd

Oradea mare?
I I
P. Ladăny
Szolnok
Budapesta

' Vieua

4.20
4.48'
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
2.28"
1.08
I. 35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53'
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
II. 04

1.16
3.31
6.35
3.00

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

Mwi’esie-Ijwiăeșfi—BBistrița—

Murfiști-Ludoșfi . » . .
Țagu-Budateleoii. , . . .
Bistrița

8.50
5.16
5.57
6.58

12.54
1.23
1.51
2.00
2.08
3.-
4.23
4.48
5.25
5.43

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

Bistrița...............................
Țagu-Budateleoii . . , .

* I

Viena
Budapesta
Szolnok

A nul ii

Glogovați'i 
Gyorok 
Paulișit 
RaduaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșinii 
Zamft 
Grirasada
(lia 
Branicîca 
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotd
Vinț. de josh 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.00
840

11.04
3.45
4.30 ’
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.62
8.08
8.26
8.52

10.00
10.25
10.44
11.58.
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57

T, d. per.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

2.15
9?3O
1.05
5.24
5.46
5.57

7.05
7 40

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53

10.19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușfi
Alba lulia
Vinf. de josO 
Și boții 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Brauieloa
Ilia
Gurasada
Zainft
Soborșinii
Berzova
Conopii 
RaduaLipova
Paulișii
Gyorok 
Glogovațfi

Aradfi

Szolnok
Budapesta

Viena

3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
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
7.25
6.20

5.28
5 50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.—

Cucerdea-

Copșa mică 3.- 10.57 7.1C
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 S.59
Sihiiu 5.10 2.26 9.23

Sibiiu ’ 7.35 4.49 10.17
Ocna 8 02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeica-mare 9 05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Simei*ia  (Piskî) ®8eta,Gșes8B ||.I>etroșeni-Sjianej,ia (Piști)

iu - R.-sas.

Cucerdea
Ludoș

Oșorlieiu (

Regii.-săs.

2.35
3 26
5.07
5.50

8.20
9.11

11.39
12.20
1.15

2.41
3.27.
5.14
5.36

7.15 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorlieiu 1

Ludoș 
Cucerdea

3 44
5 14 9.35

10.05

3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

5.20
7.-
7.47

12.81
1.15

Simeria (Piskî) — Hunedora

4.-
6.48
9.59, Murășii-Ludoșii . .

Simeria
Streiu
Hațegli
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni J

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Hațegft 8.36 1.54 8.25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradii—-Timișora || Timișora—Aradai
Arad fi
Vinga
Timișora

1.1J 8.15
2.46 9-46
3.50 10-55

6.15 11.30 5.58 Timișora 8.-
7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02
8.42 2.04 7.39 Arad.fi 9.44

Gkh’ișia—Turda Turda—Gliiri^ift

Simeria (Piski)
Ceru a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40 9.56
5.03
5.38

10.08
10.32

Hunedora—Simeria (Piskî)

Hunedora
Oerna
Simeria

4.46
5 11
5.28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

IlSrasov—

8.35
10.28

Brașov
Zernești

ffieraesti—ABraș»®?’

4.55
6.36

Gliirișfi 7.48 10.35 3.40 10.24| Turda
“ ’ 8.08 10.55 4.— 10.44| Gliirișfi 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda

4.50 9.30 2.30 8.50' Zernesci
' Brașov

5.00
6.29

lz.20
1.44

Sâjșlfoâș®ra.—£M®a“IiiCBss || Odorheiu—

Careii-mari—Kci&u KelAu—4)aa*eii-marit

Sighișora. 4.30 11.25 Odorheiu. 8.15
Odorhein . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-marl . . .
Zelău.....................

5.4&I Zelău . . . , 
Careii-marl . .11.-

IWtin M umerii încuadrațl cu linii grose însemn6ză drele de ndpte.

1.56,
1.03

3.15
6.10

Brașovfi 8.60 8.1U
Uzouti 9.43 4.23
S.-Georgiu 10.32 5.03
C.-Oșorlieiu 12.54 7.26J

©îa.-W^orîsei m— i*  .
Ch. Oșorlieiu 4.3U 2.46
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzouu 7.00 & 45
Brașovfi 8.25 ‘“L26

Tipografia A. MUREȘIANU.

Arad.fi

