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BrașovO, 3 Decemvre st. v.
Foile din Clușiu ne spunu, că 

alaltăeri a fostu mare adunare a- 
colo. S’au adunata „nemulțumiți! 
din Ardeală “.

Se nu credeți inse, că e vorba 
de cei în adevăru nemulțumiți, 
car! facă partea cea mai mare a 
poporațiunei Ardealului, aprope 
doue milidne; nu, „nemulțumiți?1, 
despre cari ne vorbescu foile clu- 
șiene, suntu numai o fracțiune din 
minoritatea maghiară a Ardealu
lui, car! nu suntu mulțumiți cu cei 
dela putere și cu mamelucii loru 
de aici, fiindcă dorescu nespusă 
de a ajunge ei înșiși la saculu cu 
grăunțele.

Omulu loru este contele Ap
ponyi. Acestu ambițioșii șefu de 
oposițiune face cele mai mari în
cordări spre a ajunge la putere. 
De aceea a venită acum și în Ar- 
dealu, ca se-și câștige noi ade
renți, pe cari, se înțelege, îi p6te 
afla numai între Ungurii „nemul- 
țumiți“ de aici.

Cetitoriloru noștri li suntu bine 
cunoscute apucăturile șovinistului 
conte maghiară. Ca se câștige pe 
Ungurii ardeleni, elă le spune îna
inte de tote, că suntă peste mă
sură amenințați de cătră inimicii 
maghiarismului (adecă Românii) și 
că guvernulă nu face nimică spre 
apărarea loră. Astfelă acjisu Ap
ponyi în discursulă său, că Ardea- 
lulă este turnulă amenințată, în 
care comandantulă fortăreței tre- 
bue să pună o pază îndoită. A- 
cesta asemănare a și fostă primi
tă cu aplause sgomotăse și înde
lungate.

De 25 de ani încoce Ungurii 
din Ardelă mereu țipă și strigă 
că suntă amenințați. De câte ori 
vreau să storcă vre-ună favoră 
dela guvernă, ei începă a se văeta, 
că elementulă română stă să-i 
înghiță, ba chiar că și Sașii, cei 

blăjini, și hiper-concilianțl le sapă 
pe nevăcțute mormentulă.

Cu câtă mai multă nu trebue 
să strige nemulțumiții lui Apponyi, 
că maghiarisarea din Ardălă e 
amenințată, acuma când voescă 
chiar a răsturna guvernulă, pentru 
ca să pbtă veni la putere „națio
nalul ă“ conte.

Și pentru ca să arate câtă de 
mare este primejdia, Apponyi în 
vorbirea sa susține chiar și nea
devăruri din cele mai grosolane, 
precum este afirmarea, că foile 
ultraiștiloră naționali se lingu- 
șescă pe lângă guvernă.

Der puțină importă decă'suntu 
esacte ori nu afirmările; ajunge, că 
ele pară probabile și admisibile 
înaintea publicului maghiară^ ar
deleană, și că astfelă d-lă Ap
ponyi se apropiă de ținta sa, care 
este de a cuceri pe Maghiarii din 
Ardelă pentru politica sa.

Etă de esemplu prin ce felă de a- 
postrofări a secerată Apponyi ap] au- 
sele nesfîrșite ale ascultătoriloră 
săi „nemulțămiți“. Elă, adresân- 
du-se Unguriloră ardeleni, cpse între 
altele:

„Vă întrebă, 6re ce s’ar ale
ge de D-V6stră, decă vre-odată 
s’ar realisa ideia dacoromână; în 
chipuiți-vă sortea emigrațiloră Ro
mâni, ca să sciți, ce sărte v’ar 
aștepta. Vă întrebă, ce s’ar alege 
din D-Vbstră, decă cu ajutorulă 
panslavismului, ei (Românii) și-ar 
realisa vre-odată visurile. Ore a- 
cestă poporă relativă mică (Un
gurii) nu s’ar destrăma și nu s’ar 
nimici fiind sfărîmată prin îmbră
țișarea panslavismului, dela mia4ă- 
năpte, apusă și răsărită ?“....

Apponyi cunăsce bine părțile 
vulnerabile ale conaționaliloră săi 
din Ardeală și de aceea le zu- 
grăvesce fantoma daco-română și 
panslavistă. E vorba ca oposiția 
maghiară să câștige în Ardeală 
celă puțină 20 de mandate, de 

aceea trebue să se întrebuințeze 
colorile cele mai aspre, ca să es- 
cite și mai multă fanatismulă Ma- 
ghiariloră ardeleni.

Se păte prevede der, că lupta 
electorală între partidele ungurescl 
va" fi crâncenă și desperată. Trista 
situațiune se caracteriseză prin 
faptulă, că erășl naționalitățile 
voră trebui să plătescă socotela, 
căci partidele maghiare emuleză 
în a-și câștiga simpatiile masseloră, 
prin aceea, că se arată una mai mare 
dușmană a naționalitățiloră decâtă 
cealaltă. Acesta va merge însă 
numai pănă la o vreme, căci nu 
p6te dăinui multă o asemenea 
stare de lucruri nefirâscă și ne
bună.

Politica biscric^scă a Franciei.
In ședința dela 11 Decemvre a oa- 

merei franoese venindă vorba și de po
litica bisericâsoă, s’au întâmplată scene 
furtunose. Președintele camerei, Floquet, 
și-a permisă a face observarea, că 
Papa Piu IX încă a fostu franc
masona.. Observarea acesta a produsă 
mare consternațiă și sânge rău în ron
durile olericaliloră. Ei săriră din locu
rile loră și năvălindă cătră tribună înoe- 
pură să insulte pe președintele. Dintre 
toți Cassagnac a ironisată mai simțitoră 
pe președintele. In mijlooulă marelui 
sgomotă Floquet n’a putută să mai ajungă 
la cuvântă, a declarată însă, că îșl va 
cere satisfacțiă afară de cameră.

Totă în ședința dela 11 Deoemvre 
Hubbard a interpelată pe guvernă asu
pra atitudinei oierului, oerândă să se facă 
disposițiunile necesare privitoră la sepa
rarea bisericei de stat’-. Ministrulă Fal- 
lieres răspuncjendă interpelației, a apă
rată pe episcopulă de Bordeaux, deda- 
rându-se totodată în contra separărei bi
sericei de stată și a mai G& gu
vernulă va presenta câtă mai curândă 
ună proiectă de lege, pe care nime nu 
trebue să-lă considere ca o pregătire a 
separărei bisericei de cătră Btată.

In ședința dela 12 Deoemvre, depu- 
tatulă Turret a cerută urgitarea unei legi 
în contra oierului, 6r Pechon și-a espri- 
mată dorința separărei biserioei de cătră 
stată. Luândă apoi ouvântulă ministrulă 
președinte, Freycinet, a declarată, că nici 
odată nu va suferi, ca olerulă să se sub- 
tragă legiloră. Din situația acâsta trebue 
să scăpămă, cjise ministrulă, dâr guvernulă 
nu-șl insusesce de a sa ideiă despărțirea 
bisericei de stată. In Ianuarie guvernulă 
va presenta ună proieotă delege despre 
regularea reuniuniloră fără de-a ave spe
cială înaintea oohiloră pe oleră. Clerulă 
trebue avertisată, ună astfelă de aver- 
tismentă va fi votulă parlamentului. Nici 
unulă din aceia, cari suntă aderenții su
premației statului, nu va voi să slăbescă 
posițiunea cabinetului.

Episcopulă Freppel răspuntjendă (fise, 
că se îndoesce, că episcopii au o atitu
dine ostilă față ou republica. Elă apoi 
făcu atentă camera la toleranța cu care 
se pârtă cei din Austria față de activi
tatea politică a clerului.

Venindă rendulă la votare propu
nerea lui Hubbard a fostă respinsă cu 
cu 346 contra 181 voturi.

Disolvarea Camerei ungare.
Amă împărtășită în numărulă de 

ieri soirea oaraoteristioă, ce circulă în 
pressă, că guvernulă are de gândă să 
disolve camera la începutulă lui Ianuarie 
viitoră și să propună nouăle alegeri de 
deputațl dietall cam pe la mijlooulă lui 
Martie.

Soirea acâsta, oaracteristică aevea, ne 
dă să înțelegemă, că d-lă Szapary, te- 
mându-șl pielea, voesoe să se folosâsoă 
erășl de o stratagemă cam neparlamen
tară, dâr în cele din urmă totuși esecu- 
tabilă.

Mișcările electorale, ce se săverșesoă 
în tote punotele țărei din partea parti- 
deloră, cari combată guvernulă, se vede 
trâba, oă-lă pună pe gânduri pe d-nulă 
Szapary. In locă însă de a întră și elă 
în luptă pe față îșl ia refugiulă la o 
nouă apuoătură, care face cam rea im-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

M. Kogălniceanu.
Autobiografii

Introducerea discursului rostita de ilustrulu bărbații 
la jubileulă Academiei Române în 1 (13) 

Aprilie 1891.
Sire! Prea grațiosă Domnă și Re 

gină! Alteță Regală! Dâmeloră și Dom- 
niloră !

Colegii mei mi-au încredințată mi
siunea de a lua și eu cuvântulă în a- 
cestă mare și frumosă <j’> în care ser_ 
bămă jubileulă de 25 de ani ală fundă- 
rei Academiei Române. Aceetă onâre o 
datorescă verstei mele înaintate.

In adevără, cu escepțiunea venera- 
bililoră noștri colegi d-nii N. Kretzulescu 
și G. Barițiu, eu suntă, dintre toți oeia- 
lalțl aoademicianl oelă mai în vârstă. 
Și deoă ar fi esaotă anulă nasoerei mele 
ce mi-lă dau nu numai biografii stră
ini, der și literatorii români, cari au 
binevoită a se ooupa cu scrierea vieții 
mele, eu aș fi mai înaintată în bătrâ
nețe, decâtă chiar nestorii mai susă nu
miți ai Academiei Române. După lexi- 
conulu de oonversațiune, ală lui Meyer 
(Meyer’s Konversations Lexicon) eu aș 

fi născută Îs 1806; și numai de multă 
deoâtă suntă câteva săptămâni, „Româ
nia literară" mi-a dată acâstă verstă; 
astfelă ași număra 85 de tămne, n’am 
pretențiunea de a <fice primăveri. Să-mi 
fiă permisă a rectifica aoâstă dată. Eu 
sunt năsoută în Iași la 6 Septemvre 
1817, după oum resultă din însemnarea 
originală 6crisă de tatălă meu în ceas- 
lovulă nasceriloră și morților familiei Ko- 
gălnioeanu, o carte care, suntă încă oâțl 
va ani, ca ună adevărată registru al stă
rii civile, se obiolnuia a păstra din tată 
în fiu mai în tâte familiile nostre.

Tatălă meu a fostă vornioulă Ilie 
Kogălniceanu, maica mea Catinoa, năs
cută Stavilla, era coborîtâre dintr’o fa- 
miliă genovesă stabilită de secole în ve
chia colonia genovesă Cetatea-Albă (A- 
kerman), de unde apoi s’a răspândită în 
totă Basarabia, unde și astăzi suntă 
mulțl proprietari purtândă numele de 
Stavilla.

Esprimându-mi-se dorința ca, cu o- 
casiunea acestei dile ceremoniale, să ci- 
teză câteva fapte din istoria contempo
rană, petrecute sub ochii mei, ori săvâr
șite ou mioulă meu concursă, Maiestățile 
Vostre să binevoiască grațiosă a-ml în

voi de a precedă lucrarea mea cu câ
teva cuvinte, cari se rapârtă la 4*^e^e 
tinerețeloră mele.

Bătrânii iubesoă a povesti despre 
cele întâmplate în juneța loră ; și eu nu 
potă rămâne străină de acestă slăbioiune 
a vârstei mele.

Nașulă meu, adecă acela care m’a 
luminată cu sfântulă boteză, întrebuin- 
țeză stilulă bătrânescă, a fostă Domnița 
Marghiâla Calimaoh, soția logofătului 
Grigorie Sturdza, tatălă răposatului Mi- 
hailă Sturdza, fostulă Domnă ală Mol
dovei. Domnița Marghiâla iubia forte pe 
maioă-mea, care, ca copilă tînără, a fostă 
rămasă orfană de tată și de mamă și în
credințată epitropiei logofătului Grigorie 
Sturdza, — bunulă meu despre mamă 
medelnicerulă Stavila avândă moșia sa 
vecină cu moșiile din Basarabia ale fa
miliei Sturdzeșcl, astăcjl proprietăți ale 
princesei Maria Gorciakoff, fiioa fostului 
Domnă ală Moldovei. Domnița Maria 
Calimaoh vorbia numai greoesce; ea mă 
iubia multă de mică copilă, și când mă 
lua în brațe, ea îmi esprimâ dragostea 
intr’a mă desmerdâ cu bătaie de pălmițe 
pănă când leșinamă de plânsă, și înto
vărășite aceste cu tote numirile desmier- 

dătore grecescl ce se întrebuințâză la 
copii.

La săvârșirea ei din vieță, Domnița 
Marghiâla mă recomandă iubitei și în- 
grijirei fiului său Mihailă Sturdza, carele 
deja îu tinerețe luase primulă looă între 
cei mai învățațl și talentațl boerl tineri ai 
Moldovei. Acestei misiuni lăsate cu limba 
de morte Mihailă Sturdza, ajunsă Domnă 
ală Moldovei în 1834, în același ană, 
împreună cu fiii săi Dimitrie și Grigorie, 
m’a trimisă la învățătură în Francia și 
anume la Luneville, unde furămă încre
dințați îngrijirei abatelui Lhommâ, preotă 
catolică, carele, din causa marei revolu- 
țiunl franoese, oa mulțl alțl emigrați 
francesl, se refugiase în Prinoipatele ro
mâne. Abatele Lhomme, retrasă în Iași, 
a fostă dirijată eduoațiunea și instruc
țiunea tînărului Mihailă Sturdza, și der 
acesta ajunsă Domnă nu putea să încre
dințeze crescerea și îngrijirea copiiloră 
săi și a mea decâtă aceluia care făcuse 
din elă celă mai învățată boeră de pe 
timpurile lui. Noi găsirămă pe abatele 
Lhommâ, deși octogenară, încă în plină 
vigâre și profesoră de retorică, de limba 
și literatura latină la colegiulă din Lun- 
neville, colegiu comunală, care se buourâ 
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presiă în opinia publică, și turbură rău 
sângele dușmaniloră săi de mdrte.

Soirea ou disolvarea camerei se cjioe, 
oă va veni la ordinea cJHei ȘÎ mai lă
murită în săptămâna acesta, ba oă gu
vernulă va și propune monarohului di
solvarea pe oare dâcă o va aproba, dieta 
va fi disolvată în ourândă.

Organele de publicitate ale „inde- 
pendențiloră" suntă supărate focă pe gu
vernă din pricina aoâsta, apostrofându-lă 
în modulă oelă mai neoruțătoră. Ele 
susțină, oă Szapary numai de aceea 
voesoe să se facă alegerile în Martie, 
pentru oă atunci timpulă e rău, oăile și 
drumurile suntă desfundate și prin ur
mare mulțl dintre alegători potă să fiă 
împiedecați. Guvernulă însă, avândă la 
îndemână „fondurile de disposițiune“ 
p6te să oumpere ou bani mulțimi de 
voturi, pe când oposiționalii, nedispu- 
nendă de sume atâtă de mari, vorăjsu- 
feri pierderi ici colo, fiind-că dmeniii nu 
voră face drumuri rele și grele de geba.

Se înșelă însă guvernulă, 4ioii or‘ 
ganele oposiționale, se înșâlă amară, 
pentru-că „oonsoiința de dreptă e ou 
multă mai desvoltată în masele de ale
gători, decâtă, ca să nu useze de ună 
dreptă constituțională de cea mai mare 
valdre", ohiar și ou risiculă de a fi bă
tute de ploie și vântă.

„Egyetertes" de pildă, crede, oă 
fooulă convingerii va împintena la fapte 
pe cetățenii doritori de independență din 
Ungaria și că voră oontrasta la ori oe 
maohinațiunl și atentate, oe amenință în- 
trâga „națiune.“ Strigă deol kossuthis- 
tulă, că deoă guvernulă întru adevără 
voesoe să-și eseoute planulă, atunol să 
răsune în lungulă și latulă țării protes
tările energioe ale cetățeniloră ; căci 
dâră nu va suferi „națiunea" să i-se bat- 
jocuresoă drepturile și prin forță să se 
împiedece espresiunea oonvingerii cetățe
niloră. Ii îndâmnă deci să facă tdte prepa
rativele de lipsă pentru marea luptă; să 
se organiseze în rânduri tari și neîn
frânte, er bărbații „conduoătorl" să lu
mineze pe oetățenl la timpulă său privi- 
toră la drepturile și dorințele, oe le au. 
Numai astfelă se va mântui „patria ma
ghiară !“

Etă ună strigătă de disperare, încă 
de pe aoum, când abia amă intrată în 
sesonulă mișoăriloră electorale. Ințele- 
gemă der, de oe și contele Apponyi se 
grăbesce așa de tare cu a doua cruciadă 
a sa în Ardelă.

Vomă vede resultatele acestoră fe
brile mișcări acuși, oând va ourge holiroa 
și papricașulă între votanțl, cari mare 
parte n’au niol oonsciența dreptului, nici 
a datoriei lăsându-se a fi corupțl de 
oătră agenții guvernamentali, seu oposi- 
ționall.

SOIRILE PILEI.
— 3 (15) Decernvre.

Soire personală. D-lă Dr. Aurel 
Mureșianu, după o absență de mai multe 
4ile din Brașovă, s’a reîntorsă astăzi.

* * ♦
Mișcarea de maghiarisare. Comitetula 

reuniunei de maghiarisare „Magyar Egye- 
8ulet“ a luată $ilele acestea o hotărîre, 
în urma căreia se voră forma reuniuni 
filiale și comitete în tâte cercurile oapi- 
talei ungurescl. ♦ * *

Difterita in Hodmezovăsârhely pusti- 
esoe grozavă între copii. Cu sutele se 
pregătescă sicriele, oarl duoă ou ele în 
gropă odraslele familiiloră celoră mai de 
frunte din orașă. Se 4’06; poporați- 
unea de-acolo e grozavă de deprimată 
din causa aoesta. Suntă strade întregi 
unde nu mai poți vedâ niol ună copilă, 
oăcl pe toți i-a omorîtă infiorătorea bdlă, 
oare ține aprâpe de ună ană.

* & *
Ultima dorință a lui Don Pedro. In 

cele rămase după mârtea ex-împăratului 
Brasiliei, ginerele său a aflat ună mic pa
chet pe care desfăoându-lă a văcjut oâțiva 
pumni de țerînă și o epistolă de urmă- 
torulă ouprinsă: „Țerîna aoâsta e din 
patria mea și doresoă, oă decă mă va 
ajunge mârtea departe de patriă, să-mi 
presărațl aoestă țerînă pe sicriu-mi". Do
rința deoedatului a fostă împlinită. Acei 
oâți-va pumni de țerînă n’au fostă chiar 
presărațl, oi legați într’o mică perină pe 
care au așe4at’o rudeniile ex-împăratu
lui sub capulă său înainte de-a fi în- 
ohisă sioriulă. * * *

t Barbu Constantinescu, dootoră în 
teologiă și filosofiă, fostă deoană ală 
facultății de teologia și profesoră de is- 
toriă la liceulă Matei-Basarabă, a repo- 
sată în Sâmbăta trecută. Reposatulă a 
scrisă numărose cărți didactice, ou deo
sebire pentru oursulă primară.

* * *
Ambasada spaniolă din Paris a invi

tată pe mai mulțl Români, între oarl și 
pe savantulă profesoră V. A. Ureohiă, 
de a participa la jubileulă lui Christofor 
Columb, oare se va ține în anulă viitoră 
la Madrid.

* * *
Concertulfi filarmonicii pe care l’amă 

anunțată și noi, că se va da astăcjl în 
beneficiulă d-lui Brandner, s’a amânată 
pe timpă nedeterminată.

* ♦ *
Congresii. In luna Iui Augustă anulă 

viitoră, se va ține la Moscva ună con- 
gresă de antropologia, aroheologiă pre
istorică și zoologiă. La acestă congresă 
voră lua parte mai mulțl învățațl Ro
mâni.

Timbre poștale. Ministrulă ung. de 
finance face cunoscută, că timbrele fis- 
oale veohl (cu colâre roșa, resp. cafeniă 
închisă) se voră pute folosi numai pănă 
la finea lui Decemvre a. o. și oă ou 1 Ia
nuarie 1892 folosirea aoestoră timbre va 
fi privită ca fără valâre.** *

Mișcare diplomatică și consulară. D. 
Giuvara, ministru plenipotențiară, a fostă 
numită secretară generală ală ministeriu- 
lui de esterne; d. Ghioa Bragadiru, a- 
gentă diplomatică la Sofia, er d. Papi- 
niu consilieră de legațiune și capă ală 
divisiei consulare din ministerulă de es
terne, oonsulă generală ală României la 
Pesta.

A doua cruciadă.
Pe cum odinioră statele mai oivili- 

sate din apusulă Europei arangiau așa 
numitele cruciade, oa să scape de sub 
domnia barbară a Mohamedaniloră „pă- 
mântulă sântă" și pe creștinii din răsă
rită, întoomai și contele Apponyi se ore- 
de ohiămată a năvăli în Ardelă c’o în- 
tregă câtă de aderenți, sub pretextulă, 
oă maghiarimea de-aoi e primejduită de 
elementele „ocrotite" de guvernulă lui 
Szapary, oare prin politica sa „antina
țională" și „șovăitâre" a lăsată Arde- 
lulă ou totulă pe mânile Valahiloră mal- 
contențl și a Sașiloră șirețl.

Nobilulă conte maghiară, deci, are 
o sublimă misiune, oum am accentuată 
și în numărulă de ieri ală foii nostre. 
Elă vre să întrebe pe Maghiarii arde
leni, decă maiesâunu în interesulă loră 
specifică, de ași mai da și de-aoi inainte 
voturile unui guvernă atâtă de fără de 
sufietă față cu ei; dâcă suntă, seu nu 
mulțumiți ou politica administrativă și 
comercială a guvernului actuală față ou 
Ardelulă, și dâoă nu se temă ei, că mo
dulă de tractare al d-lui Szapary et Comp, 
’i va duce la sapă de lemnă ?

Vino deci Mesia și ne mântuiesce !
Acesta este refrenulă tuturoră or- 

ganeloră de publicitate maghiare, cari 
combată politioa actualului guvernă.

Chiămată fiindă, nobilulă oonte a și 
venită în Ardelă, fiindcă numai așa i-lă 
va pute „ferici" decă i-lă vacunosoe. Și 
Apponyi nu s’a oprită pănă în Clușiu, 
metropola „Kulturegylet“-uriloră și foou- 
larulă tuturoră mișoăriloră, oe turbatulă 
șovinismă maghiară a bpusă la cale de 
câțiva ani înoâce.

Dâr să nu vorbimă noi, din ce pri
cină adeoă și-a luată ostenela nobilulă 
oonte a veni în cuibulă maghiarismului 
ardelenescă. Pâte amă risoa să ni se 
4ioă, că vorbimă din ură și preocupa- 
țiune, puaândă în oâroa nobilului conte 
lucruri pe cari i-le pune prinoipalulă or- 
gaDă ală său „Pești Naplo". Să au4imă 
der, ce glăsuesoe acestă organă :

„.... Apponyi se va întâlni în Clu
șiu cu alegătorii inteligențl,! patriotiol și 
liberi ai Ardeiului și ou oorifeii aoestora, 
oarl vină din tâte părțile să-i dea sfa
turi și să oâră dela elă sfaturi, ce-ar fi 
de făoută, la viitârele alegeri ? Se va 
desfășura deol în Clușiu stindardul națio
nală pe care stă scrisă: „Trăâscă Maghia- 
rulă !“

„Ardelulă și Olușiulă au fostă gu
vernamentali. Ei și-au trimisă cete în
tregi de deputațl în tabera ministerială.... 
Acolo au ședută și ședă înoă și a4l. A- 
ouma însă va judeca asupra lord jude- 
cătorulă competentă, publiculă alegă- 
toră. Ii voră întreba, dâoă și-au făcută 
datoria față cu patria și națiunea? Unde 
suntă resultatele ? In răstimpă de 4—5 
ani, ce fructe a produsă politica lorfi 
liberală? In oe s’a sporită libertatea; 
unde au rămasă reformele; în oe' s’a în
tărită națiunea; oâtă a economisită po- 
porulă ; oum și-au împlinită promisiunile 
ce le-au făcută întru promovarea Arde
iului ?

„Suntemă unioniștl, nu separatiști. 
Maghiari, nu (Sași, ori Valaohi. Aoti- 
viștl, nu pasiviștl. Sub interesele Arde
iului nu înțelegemă aoeea, să ’i se dea 
Ardâlului drepturi și privilegii deosebite, 
cari să-lă separe de Ungaria și să-lă deo- 
sebescă de ea: dâr, oa îngrijirea guver
nului să se estindă' în modă egală asu
pra tuturoră părțiloră patriei și să viă 
binecuvântarea asupra uniunei, oare n’a 
dată maghiarimei din Ardelă numai si
guranța, oi a întărit’o chiar și în țâra ei. 
Intemplatu-s’a âre, ce ar fi trebuit să se în
tâmple? Erdâcă nu s’a întâmplată și deoă 
și a4l dupâ 25 de ani dela uniune în- 
oâoe, inimicii Maghiariloril suntii puternici 
în Ardelti, er maghiarimea n’a fostă în 
stare să câștige drepturile și modurile 
de înflorire: oine pote fi oausa la acâs- 
ta, deoă nu guvernulă și deputății gu
vernamentali, oarl au resolvată de ani 
25 afaoerile Ardâlului ?

„... Cine nu vede potitica șovăitâre 
a guvernului, nu numai atunol când e 
vorba de susținerea Curții și de armată, 
ci chiar și In Ardâlă, când protegezăpe 
Sași și pe Români în contra Maghiari- 
riloră, pentru oare lucru aoeștia mur
mură."

„Pești Naplo" apoi vorbindă des
pre causa acestei murmurărl și despre 
isprăvile, oe-au făcută deputății guver
namentali ardeleni 4>ce, oă ei n’au fă
cută nici mai multă niol mai puțină, 
decâtă ceea ce au făcută mameluoii gu
vernului în Ungaria propriă, badecă s’au 
ascunsă dinaintea politicei curții din 
Viena și s’au slugărnioită guvernului. 
Apoi întrebându-se, că oe-au adusă tote 
aceste continuă:

„Doră putere națională și simță
minte înalte? Nu ! Ni-au pusă în câroă

de o mare reputațiune prin oapaoitatea 
profesoriloră și care a produsă mai 
mulțl bărbați însemnați ai Franciei. In 
oasa părintesoă n’amă fi putută fi mai 
bine tractați decâtă în sînulă familiei 
Lhommâ, sub privegherea aotivă a aba
telui. Eramă cei intâiu din clasele nâs- 
tre. Der după ună ană politioa se ames
teca și în afaoerea colegianiloră români 
din Lunnâville.

Consulii ruși, pe atuncia prea pu
ternici în Buouresol și în Iași, făcură 
d-lui Mihailă Sturdza respeotuose obser
vări pentru trimiterea în Francia a fi- 
iloră săi și a altoră câțiva fi de boerl, 
căol afară de mine mai erau trimiși și 
doi fii ai logofătului Lupu Balșă și ună 
altulă Niou Cassu. Eduoațiunea francesă 
se părea marelui nostru proteotoră, îm
păratului Nicolae I, prea revoluționară; 
furămă deră luațl din Lunneville și con
duși la Berlină la sfârșitulă anului 1835.

Berlinulă de pe atunoia îșl dobân
dise numele de Atena Germaniei; și prin 
patriotismulă, inteligența și marea miș
care națională ce domnia în tâte clasele 
nobile și burgheze ale oapitalei Prusiei, 
de pe atuncia se prevedea rolulă oelă 

mare ce 35 de ani în urmă Prusia avea 
să jâce în istoria omenirei, ajungendă 
apoi la egemonia întregei Germanie, la 
reînvierea imperiului lui Barbarossa.

Noi tinerii români furămă aședațl 
într’o familiă privată și anume: în casa 
păstorului Souehon, parochulă bisericei 
coloniei francese, refugiată în Berlină 
după revocațiunea edictului de Nantes, 
mulțămită protecțiunei luminate a mare
lui Electoră de Brandenburg, Frederic 
Wilhelm (1640—1688) bunulă lui Fride- 
rioă oelă Mare. Acestă coloniă a păs
trată pănă 8stă4l libertățile ce i-s’au dată 
de acestă mare principe; ea are biserica 
sa, spitalulă său, gimnasiulă său, biblio
teca sa; în tote aceste limba francesă 
este predominantă și astă4i. Membrii săi 
actuali suntă toți devenițl buni germani 
și mulțl din ei, păstrândă numele loră 
de familiă francesă, represintă âmenl în
semnați, cari și-au făoută în istoria Ger
maniei ună nume cunoscută în sciințe, 
în arte, în armată, în diplomațiă; der 
niciodată n’au uitată originea loră. Ei 
odată pe ană se adună într’ună banchetă 
frățescă, în care reînnoescă aducerile 
loră aminte de Francia, de prigonirile 

făcute religiunei loră de regele Ludovic 
XIV și de bătrâna de Maintenon, pri
goniri, cari au silită pe părinții loră de 
a-șl părăsi patria. Totă atunci, și cu pahare 
pline, ei cu inimele ardente, realță nes
fârșite toaste în memoria Marelui Elec- 
toră, care le-a dată ună generosă refu
giu, libertatea cultului loră și o nouă 
patriă. Tînără de optspre4ece ani, am 
luată parte la aceste agape și inima mea 
s’a înfierbântată în fața acestoră bărbați 
de bine, oarl trimiteau o neștârsă adu
cere aminte vechei loră patrie, der totă 
deodată aveau cunoscința de oe datoriau 
patriei nouă.

După ună ană, am fostă strămutați 
în casa și sub privegherea unui altă omă 
distinsă, păstorulă Ionas, discipolulă fa
vorită ală marelui teologă Schleiermă- 
cher și editorulă opereloră acestui spi- 
rită înaltă ală bisericei protestante. Păs
torulă Ionas era ună bărbată distinsă; 
elă avea deja ună nume bine vă4ută și 
era mousorită cu familia lui Huffeland, 
autorulă „Maorobioticei sâu Arta de a 
trăi multă", și ou familia comitelui 
Schwerin, urmașă ală marelui feldmare- 
șală ală. lui Friderică oelă Mare. In casa 

sa se aduna societatea cea mai alesă și 
din nobleță și din burghesime, care de 
pe atuncia luase ună locă însemnată în 
Germania, puindu-se în fruntea ideiloră 
naționale și a reformeloră sociale, cari 
se răspândise în tâtă Germania. Stâgulă 
loră era înainte de tâte unirea patriei 
germane.

Consilierulă de stată Alesandru 
Sturdza, ooleg ală lui Capodistria, ou oa
rele lucrase multă la Petersburg pentru 
emanoiparea Eladei, rudă a lui Mihailă 
Sturdza, și după a căruia recomanda- 
țiune noi furămă încredințați păstorului 
Ionas, — în timpulă petreoerei sale în 
Berlină, și aoesta era mai neîntreruptă, 
era unulă din visitatorii oei mai deși ai 
casei păstorului. Elă priveghiâ de aprâpe 
studiile nâstre, ba devenia chiar profe- 
sorulă nostru de religiune. Sub diotarea 
lui am sorisă în limba franoesă „Etudes 
historiques, ohretiennes et morales", pe 
oare le-am tipărită apoi în Iași și s’au 
tradusă și în limbele română, grâoă și rusă.

Aoestei sooietățl datoresoă desvol- 
tarea micei mele inteligențe și amorulă 
pentru totă oe este frumosă și mare în 
vieța omului.
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^rredenta română și întărirea separatis
mului germană ală Sașiloră prin aceea, 
că i-au restituită în puterea și privile
giile loră. Aceste tote însă se întâmplă 
în detrimentulă magbiarimei".

„Pești Naplo" apoi faoe în sfârșită 
ună apelă la Ungurii ardeleni, să nu se 
mai lase a fi hypnotisațl de guvernă, ci 
să-și schimbe politica prin ruperea de 
cătră d-lă Szapâry. *

Foile, oe ni-au sosită acjl din Clu- 
;șiu ne spună, că primirea oe ’i s’a fă
cută lui Apponyi a fostă imposantă. La 
gară l’a întâmpinată mulțime de publică 
.cu furtunose „âljen"-url.

„Marea adunare" a apponyiștiloră 
s’a ținută Duminecă la 11 dre a. m. A 
luată parte mulțime de publică și mai 
alesă tinerimea universitară maghiără 
s’a presentată în mare numără, Din 
provincia erau representanții oercuriloră 
electorale din Târnava-mioă, din Huniă- 
dâra, Solnoo-Dobâoa și Trei-scaune.

Apponyi răspunse la saluturile și 
manifestațiile de aderință ce i-s’au adusă, 
cjioendă, că nu se îndoiesce că soopulă 
pentru oare s’au adunată i-lă voră și a- 
junge. Combătândă energică guvernulă 
(jise, că aoesta și-a părăsită programulă. 
Noi, 4ise Apponyi, nu ne alăturămă la 
altă partidă, deoâtălaoea „națională", ;fi- 
jndoă partida „națională", în virtutea di- 
reoției sale „moderate" stă ou multă mai 
aprâpe de a ajunge la majoritate, ca ori 
care altă partidă. Spre scopulă acesta 
trebue să ne unimă ou tote partidele, 
cari au o direoțiă națională și cu cari 
vremă să trăimă în prietinie și fră
țietate.

Lui Apponyi ’i răspunse Dr. Concha.
Vorbirea lui Apponyi ținută în oon- 

ferința olubului o vomă schița-o mâne.

Vitele române la Viena.

Cetimă în „Curierulă Finanoiară": 
Camera din Viena a numită o comisiune 
de mai mulțl deputațl, care a făcută o 
anchetă asupra cestiunei aprovisionării 
ou carne în Viena și asupra oauseloră 
acumpirei cărnei în Austria.

Comisiunea a pusă experțiloră 21 de 
întrebări. In piața Vienei vină mai pu
ține vite în lunile Iunie, Iulie și Au
gustă și pe atunol se scumpeșce carnea 
în toți anii, pentru oă fabricanții de ra
chiu din Galiția și Ungaria, cari potă 
fabrioa numai 8 luni, îșl au golite 
grajdurile de îngrășare în acele luni de 
vâră.

La întrebarea asupra deschiderei 
graniței spre România experții au răs
punsă : Prin importulă de vite din Ro
mânia s’ar esercita o presiune asupra 
prețuriloră și atunol ar scădea și prețulă 
oărnei în detaliu. Pănă la 1882 s’au

Intrată apoi studentă la universitate, 
am avută de mari dasoăll pe Gans, pro- 
fesoră de dreptulă naturală, care era de 
o elocvență atâtă de mare, de ună libe- 
raliamă în idei atâtă de largă, încâtă 
din tăte părțile Germaniei și chiar din 
alte țerl, alergau cu miile studenții, ca 
să-i asculte vorbirea și elocvența sa dulce 
ca o meiodiă; astfelă încâtă a trebuită 
a se abate păreții la două săli pentru a 
lărgi sala unde elă predica sciința tine
rei generațiunî germane.

Amă avută de dasoălă pe Leopold 
de Ranke (1795 — 1885), marele isto
rică, oăruia, ou ocasiunea jubileului său 
de 60 de ani de profesorată, ajunsă la 
adânol bătrânețe, amă avută și onârea 
a-i. adresa acum câțiva ani, 20 Februarie 
1877, felicitările mele, felicitările întâiu
lui său studentă română dela universita
tea din Berlin.

Am avut fericirea dea a vâ de dascălă 
pe marele Savigny, oelebrulă profesoră de 
dreptulă română, oelebrulă ministru de 
justițiă și unulă din fiii cei mai distinși 
ai coloniei franoese din Berlin.

In salânele d-lui de Savigny amă 
fostă presentată și lui Alesandru Hum- 

adusă din România în niața Vienei pe 
ană 9000—12000 vite. Mai alesă când 
din interiorulă Austriei s’ar e ..uce mai 
puține vite în piața Vienei, /ar jpoii 
multă numărulă coloră importate din 
România — ca la 1000 oapete pe săp
tămână

înființarea de abatorii la granița 
română ar ave de asemenea de urmare 
o scădere a prețuriloră oărnei. După es- 
perințele dinaintea închiderei graniței, 
Austria oonsideră boii români de o ca
litate forte bună.

Experții suntă contra vânzării vi- 
teloră de tăiată oântărite vii. Causa ur- 
oării prețuriloră la vite este în slăbirea 
ofertei în piață în urma exportului de 
vite în Germania.

Dare de semă
despre banii incurii la dcspărțămentulă Ill 
în Făgărașă alu Asociațiunei transilvane 

pe anulă, 1891.
La adunarea generală a despărță

mântului ținută în 1 Noemvre n. o. în 
Voila au inoursă dela d-nii: Basiliu Ra- 
țiu, vioară în Făgărașă taosa pe 1891 
5 fi., Georgiu Dobrină, învăț, diriginte 
în Voila 5 fi., Maximiliană Receanu, par. 
în V. Recea taosa pro 1890 și 1891, 10 
fi., Dănilă Șerbană, notară cero. în 
Voila, taosa pro 1891 membru nou și 
1 fi. p. diplome 6 fi., Petre Leluță, pro
prietară mare în Besembaoă, taosa pro 
1891 5 fl., George Borzea, notară cerc, 
în Vistea inferiârâ, taosa pro 1890 și 1891 
și 1 fi. ajutătoră 11 fi.; apoi oa membri 
ajutători: Sofronă Pruna, învăț, dirig. 
în V. Reoea 1 fi., Ioană Popă, învăț. în 
V. Reoea 1 fi., Valeriu Oprișă, not. în 
Ucea inf. 1 fi., Basiliu Stanciu, Căpi- 
tană în pens, și membru pe viață 1 fi., 
Ioană Petrișoră, învăț. în V Recea 1 fi., 
Nioalea Albani, învăț. 1 fi., Nicolae Bor
zea, preotă în Vistea inf. 1 fi., Dionisie 
Stanciu, epitropă 1 fi., Basiliu Rațiu, înv. 
în Făgărașă 1 fi., Ana Borzea, preotâsă 
în Vistea inf. 1 fl, Aurelia Barițiu înv. 
în Vistea inf. 1 fi., Basiliu Mușiată, 
preotă în Sâmbăta inf. 1 fi., Dumitru 
Bulicrea, înv. în Voila 1 fl., Maria Le
luță, proprietară în Besembaoă lfl.,Ra- 
fira Șerbană, preotâsă în Voila 1 florină. 
Nicolae Șerbană, preotă în Voila taosa 
pro 1891 și 1 fl. pentru diplomă = 6 fl., 
Ioană Beresou, învăț. în Făgărașă 1 fl., 
Ioană Șerbană n. o. 17, economă în 
Voila 30 or., Ioană Marinesou, vice not. 
în Ucea inf. 1 fl., Aurelă Oprișă, prop, 
în Ucea inf. 1 fl., Iosifă Borzea, prop, 
’n Voila 1 fl,, Ioană Oomșa, prop. în 
VoivodenI 1 fl., Gavrilu Popă învăț. 1 
fl., George Ramba, eoonomă în Voivo
denI 50 or., George Bârsană, eoonomă 
în VoivodenI 50 or. Apoi eoonomii din 
Voila: Visalonă Gaboră, 1 fl.. Ioană Ni- 
ooliclu 50 cr., D. Șerbană (Nr. 109) 10 
cr., G. Gaboră (42), 10, Ioană Șerbană, 
(167) 20, N. Popă, 10, G. Popa 10, S. 
Fdroașă 10, G. Bucliția 10, Nioolae 
Moldovană 20, și Bolibdoa 10. cr.— Bu- 
oură Galbinoea, învăț. în Voivodenii 
mari 1 fl., Ioană Booa jun., economă în 
Voila 20 cr., Iosifă Oprișă, preotă în

boldt (1769 — 1859), carele îmi arăta în 
generală ună deosebită interesă pentru 
țările române, atâtă de neounosoute pe 
atunol, încâtă nici numele de români nu 
se soia. De aceea în adevără nu trebue 
să ne mirămă, când însuși în Moldova 
și în Muntenia numele de Română nu 
era întrebuințată, înlocuită fiindă prin 
numele provinoială de Moldoveana și 
Munteană. Bătrânulă Asachi totă viâța 
lui n’a putută găsi potrivita terminațiune 
franoesă la cuvântulă Română vorbindă 
și soriindă Ies Roumounis. Să-mi fiă 
permisă a-ml tace ună merită, afirmând 
că eu oelă întâiu amă întrebuințată în 
limba franoesă cuvintele de Roumain și 
de Roumanie. La Berlin, pe timpulă pe- 
treoerei mele, și chiar în salonele culte 
mai totă așa de puțină cunoscută era și 
numele de Moldauer seu Wallaohe. Mie 
mi se der Sohwarze Griche, pen-
tră-oă aveamă părulă negru, și pe atunol 
Berlinulă era înoă ună orașă cu totulă 
și esolusivă ală Germaniei de Nordă, 
unde predominau mai ou deosebire fi
gurile blonde.

(Va urma).

Dridiff 1 fl., Moise Popa Stelea, propr. 
în Voivodenii mid 50 cr., Dumitru Băr- 
bată, par. în Șercăițu 1 fl., George Vașu 
proprietară mare în Voila taxa pro 1891 
membru nou și 1 fl. pentru diplomă 6 
florini.

Suma inoursă la adunarea generală 
în Voila 82 fi. 60 cr.

Prin Oasarulă despărțământului Ni
colae Cosgaria, oăpitană în pensiune au 
inoursă taxe de membri ajutători și or
dinari pentru an. 1891 dela următorii 
d-nl: George Aiseră, propr. și corn. în 
Făgărașă 5 fl., Alesandru Belle primă- 
pretore în Șercaia 5 fl., Vasile Cernea, 
sub-jude oero. în Cinoulă mare 5 fl., 
Dumitru Chișieriană, par. în Făgărașă, 
5 fl,, Ioană Florea, ases. la Sedria orf. 
în Făgărașă, 5 fl., Nioolae Motooă, adv. 
în Făgărașă 5 fl., Gregoriu Negrea, per- 
oeptoră comit. în Făgărașă, 1 fl., Ale
sandru Pooolă, conoipientă advocațială 
în Făgărașă 5 fl., Danielă Gaboră, înv. 
1 fl., Ioană Țețu, comero. în Buouresol 
5 fl., Biserica gr. oat. din IlenI 5 fl., 
Valeriu P. Comșa, par. în Copăcelă 5 fl., 
Dănilă Cergită, funo. la banca „Furnica" 
1 fl., George Pralea, par. în Breaza 5 
fl., Dr. Ștefană Popă, proto-medioă oo- 
mit. în Făgărașă 5 fl., Dr. Andreiu Miou, 
adv. în Făgărașă 5 fl., Ioană Turcu, 
proto-notară oomitatansă 5 fl.

Venitulă curată dela petrecerea cu pro- 
duoțiuue de oântărl și deolamărl a corpului 
didactică și a eleviloră dela școla grăni- 
țerâscă din Voila, apoi producțiunea tea
trală și jooă a Societății de diletanțl 
„Progresulă" dată în 1 Noemvre 1891 
s. n. la adunea generală a despățămân- 
tului, în favorulă acestuia 11 fl 10 cr. 
Suma totală 166 fl. 10 or.

Făgărașu, 5 Decemvre 1891.
Basiliu Rațiu, Nicolae Cosgaria, 

preș. cassară.

DIVERSE.
SborulO păinjiniloru In două ședințî 

de-a rândulă, Acadomia de soiințl din 
Parisă s’a ocupată ou oestiunea acesta 
atâtă de multă desbătută în vremea din 
urmă, cestiune dela a cărei lămurile ună 
naturalistă, d-lă de Saulnis, speră a scote 
ună principiu folositoră la construirea 
unei mașine de sburată. E hotărîtă acum, 
oă painjinii sboră sâu mai bine disă că- 
lătorescă prin aeră pe distanțe forte mari. 
In spriginulă acestui faptă s’au adusă 
observații făcute de curendă precum și 
acelea ale naturaliștilor de mai de multă. 
Linoecum din Texas a susținută tot- 
dâuna, că păianjinulă pote să se urce 
pe ața sa în aeră și cu ajutorulă unei 
adieri câtă de slabe pănă la înălțimea 
de 400 și chiar 600 de metri. Cu ună 
vântă mai tare elă pote să străbată în- 
tr’ună timpă relativă sourtă 275 de chi- 
lometri prin aeră. Darwin călătorindă pe 
fluviulă La Plata, a găsită la gura 
lui, la o depărtare de 96 de chilometri 
de usoată, painjinl, oare veniau de susă 
pe ațele loră ale căroră oapete erau de 
sigură prinse la mală. D-lă E. Iarry dela 
Florența scrie, că a văcjută păianjinl 
formândă din ața loră ună felă de co
șuri așa ușâre, încâtă ele să ridioau di- 
minâța de aborulă de rouă. Painjinulă 
stătea spândurată de ooșă eu ună picior 
și se uroâ astfelă în susă ca și ună ba- 
lonă. Naturalistulă Coock a înregistrată 
faptulă, oă ună vaporă oare se afla la 
300 de ohilometri de uscată a fostă de
odată năvălită de painjinl venițl pe vânt; 
catartele și frânghiile au fostă îutr’ună 
minută acoperite de painjinl, oarl cu în- 
oetulă au dispărută. S’a vorbită apoi de 
ploile de ațe de păinjinl, cari suntă cu 
adevărată surprindătâre.

Kosta Magazinovic. Ună omă în
semnată a murită cjil®le acestea în Kra- 
gujevațulă din Serbia. Elă se chiăma 
Kjosta Magazinovic și s’a născută în 
Ruma din Croația la anulă 1819. In oo- 
pilăria sa era învățăoelă de prăvălia, âr 
mai târcjiu soldată în armata sârbesoă. 
Mihaiu Obrenoviol însă a desooperită în 
elă calități frumâse și astfelă l’a trimisă 
la învățătură în Petersburg, apoi la Pa
risă și la Lipsea. După sufocarea revo- 
luțiunei unguresol, dânsulă — ca repre- 
sentantă ală guvenului sârbeoă — a pri
mită pe refugiații maghiari la Pekija 
din fața Orșovei. Elă a visitată și pasa- 

portela lui Kossuth și a celorlalți emi
grați, și le-a dată inviațiunl pe unde se 
o tulâsoă mai departe. Principele Mi- 
hailă îlă numi mai târdiu de oonsulă ală 
Sârbiei la Buouresol. Dânsulă și-a dată 
multă nisuință împreună cu Garașanin 
și ou mulțl alții, să împreuna Bulgaria 
ou Serbia, după calapodulă unirei din
tre Svedia și Norvegia. Când a ajunsă 
la guvernă Ristict, Magazinovic s’a re
trasă, și pensionată a trăită în liniște 
pănă la mortea sa, oare a urmată (ȚI0!0 
aoestea în Kragujevață.

Flota rusescă de râsboiu, după ra- 
portulă oficiosă, are următorulă efectivă: 
Ea numără 36 corăbii de resboiu de clasa 
întâiu, dintre cari 28 suntă staționate 
în marea ostică și 8 în marea nâgră, 48 
oorăbii de răsboiu, olasa doua, dintre 
oarl 38 în marea ostică, 10 în marea 
nâgră, 88 corăbii de olasa a treia, din
tre oarl 44 în marea ostioă, 27 în marea 
nâgră, 7 în marea oaspioă și 5 în por- 
tulă dela Wladiwostok; în fine încă 20 
de oorăbii olasa a patra, dintre cari 17 
în marea ostică, âr 3 în marea nâgră.— 
Flota acâsta stă directă sub comanda 
Țarului; acesta e representată prin oei 
doi vioe.șef-admirall, marii duol Constan
tin NioolaevicI și Alexis Alexandrovich 
După aoestia urmâză 11 admirall, 84 
vice-admirall, 29 contra admirall, 285 
oficerl superiori și 937 ofioerl subalterni. 
Suma totală a trupeloră din flotă este 
de 30,500 soldați.

Mortea unui țăranii celebru. Ună ță
rână din comitatulă Derset (Anglia) a- 
nume Hammet, care a avută tjilsl® sale 
de celebritate, a murită la Dorohes- 
ter. Elă a fostă, suntă acum 60 de 
aul, șefulă lucrătoriloră, cari au pro
testată violentă oontra întroduoerei 
mașiniloră agricole. In oapulă ban- 
deloră de țărani organisate elă a străbătut 
fermele și a distrusă tote mașinile găsite 
în oomitată. A trebuită energica întreve- 
nire a autorității și trimiterea mai multoră 
detașamente de trupe pentru a se pune sfîr- 
șit turburăriloră. Principalii turburători au 
fostă arestați. Hammett și doi din loco- 
tenenții săi au fostă dațl înjudeoată și oon- 
damnațl la deportațiă pe viâță. Dâr se de- 
teră petițiunl guvernului în favârea loră 
și fură liberați după câțiva ani, la ce
rerea lordului Ioană Russel. Bietulă 
Hammett avea 80 de ani și elă primia 
de multă timpă ospitalitatea dela Work
house din Dorohester.

Cnrsulfl la bursa din Viena
din 14 Decemvre a. c. 1891

Ăanta de aură 4°/0 ........ 105.25
Eenta de hârtiă 5% .... . . 1012b
mprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură ........ 116.70 
dto argintă..................... 98.50

imortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.25 

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

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

Bonuri rurale ungare ----- 90 80
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —.—
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 137.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.50
Renta de hârtiă austriacă .... 92.45
Renta de argintă austriacă .... 92.10
Renta de aură austriacă....................... 108.75
G-albenI împărătesei- - - ... 5.59
Napoleon-d'orI ........ 9.36
Mărci luO împ. germane • ... 57,97
Londra 10 Livres sterling? ... 117.90

Lursalu pieței gSrașovâ
din 15 Decemvre st. n. 1891.

bancnote românescl Cump. 9.28 Vend. 9.33
Ivgintă romănescă • n 9.22 9.27
Napoleon-d’orI - - M 9.30 M 9.34
Lire turcescl - - J1 10.58 n 10.63
Imperiali . - . . ti 9.56 ti 9,61
& alb ini ... ti 5.45 ti 5.50
Jeris. tone. „Albinau 6°/0 101.- —.—

n „ n 5% n 99.50 ti

Ruble rusescl - - ■ n 112.>/2 ti 113.7,
ifărcl germane - - ti 57.40 n 57.90
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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PUBLICAȚIUNE.
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Direcțiunea generală a Căilorîi Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

O

i

a
c©
s

la Serviciulu de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Piteșci 
Buzeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Cailoru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu- 
reset celă multă până la 15 ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre:

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

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulu
Pentru informațiuni mai detaliate doritorii 

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

724-7.

a

alt!
e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloră.
militară.

<s

<>

voru
Intre-

se
de

Univ. Med.

Dr. Carol Flechtenmacher
dela 1 Decemvre st. n. 1891 s’a mutată cu locuința în

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Desupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții) 
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela II1/, pănă 
la I272 din di.

698,11-11.
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ABONAMENTE
s
g

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni............................................
șese luni............................................
ună anu ............................................

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

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi.
fi.
fl.

ii

X

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană. ...........................2 11. —
șese luni........................ , ... . 1 fl. —
trei luni......................................   . 50

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

cr.

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

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Admîmstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

n

romană

e de 25 bani.

n

25
25
25

n
n

.ii
istorică va ave locă

Prețulă unui esemplară 
Prețulă unui esemplară

neîntrecută pănă în 4iua 
ilustrațiuniloră câtă și a

La librăria Ig. HERTZ, Bucuresci,
au apărutu următor ele cărți:

Memoriile lui Casanova. Prețul unei fascicule 
Copilulu Nebunei „
Lupta pe viață și pe mărte „ 
Napoleon cuceritorul lumei „

Intăia tragere pentru acestă 
la 15 Decemvre st. v.

Sonata Kreutzer de Leo Tolstoi. 
broșată este 3 Lei 25 bani, 
elegantă legată 7 Lei.

Idumea ilustrată: o revistă 
de astăzi, atâtă în privința 
bogatului textă.

Lumea ilustrată conține: romane, novele, modă, musică 
și felurimi. Ea apare de două ori pe lună; prețulă 
unui esemplară e de 1 Leu 15 bani, er abonamentulă 
pe ană e de 23 Lei 60 bani.

Fiăcare își p<5te procura atâtă acestă revistă, câtă și susă 
menționatele romane, dela orî-ce librăriă.

Depoulă generală pentru străinătate se află la d-nulă 
I. Rubinstein, libraru, Budapesta.

730,3—2.
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Arendare prin licitațiune.
Muntele „Sântilie“ din județulă Prahova, România, proprietatea 

Bisericei Sf. Nicolae din Brașovă-Scheiu, se dă în arendă pe 3 am 
încependă cu l-a Ianuarie 1892.

Cei ce dorescă a lua în arendă acestă munte de pășune, are 
a adresa oferte în scrisă, celă multă pănă la 31 a. c. v., subsem
natului Comitetă, de unde își potă lua și informațiunile de lipsă.

Brașovu, 20 Noemvre v. 1891.
. 729,5-2.

Comitetulii parochialu alu Bisericei Sf Nicolae 
din Brașovu, Scheiu.

Sosirea și plecarea- trenurilorii îi Brașovtt,
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă mixtă: 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerații (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după amecp, 
Trenulă de persone : 7 6re 23 minute sera.
Trenulă aooelerată (peste Aradfl): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă accelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulîi mixtă: 11 ore înainte de amedl.
Trenulă accelerată: 2 6re 19 minute după ameefl.

3. Dela Brașovu Ia Zernescî:

Trenulă mixtă: 8 ore 35 minute dimindța.
Trenulă mixtă : 4 ore 55 minute după amedl.

Dela Brașovu la Ch.-Vașarheiu.

Trenulă mixtă: 8 6re 30 minute înainte de amedi.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă accelerată (peste Aradfl): 5 ore 8 minute dimineța.
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amedl’.
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucurecî la Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 ore 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 ore 17 minute sdra.

3. Dela Zernescî. la Brașovii

Trenulă mixtă: 8 ore 8 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă: 6 ore 53 minute după amedl.

Trenulă mixtă : 6 ore 29 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6re 44 minute sera.

Dela 4 Ch.-Vașarheiu la Brașovii.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


