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Lipsă de temeinîciă.
Dintre tbte criticele, ce ’i s’au fă

cut de catră diarele oposiționale ma
ghiare ministrului-președinte Bâuffy 
privitor la atitudinea sa față cu na
ționalitățile și în deosebi față cu 
Românii, cea mai nimerită nise 
pare critica clarului kossuthist „Egye- 
tertbs.“

Cu drept cuvent observă nu
mita fbiă, că baronul Banffy nu a 
pătruns și nu înțelege natura ade
vărată a cestiunei naționalităților. 
Suntem siguri, că n’au petruns’o și 
n’o înțeleg nici cei dela „Egyeter- 
t6s“, ddr ei cel puțin simt și recu
nosc, că un ministru-președinte ar 
trebui să aibă o cunoscință temei
nică cu privire la natura și la des- 
voltarea istorică a acestei cestiunl.

D6r n’au avut nici timp, nici 
n’au simțit trebuința pănă acum 
șefii guvernului unguresc de-a face 
studii seribse și temeinice asupra 
cestiunei naționalităților și, prin ur
mare, pănă în cjiua de atți ei nici 
n’au putut ajunge la convingerea, 
că acestă cestiune îșl are natura și 
des voi tarea ei propriă istorică, așa 
că cei ce voesc s’o resolve trebue 
să fiă în stare înainte de tbte a-o 
pricepe și a cumpăni în tbte pri
vințele însemnătatea ei.

A pretinde însă așa ceva dela 
un ministru-președinte unguresc ar 
fi chiar absurd, după ce direcțiunea 
politicei unguresc! nici nu admite 
esistența unei desvoltărl proprie is
torice a națiunilor nemaghiare, care 
ar pretinde, ca bărbații politici dela 
cârmă se se ocupe serios de ea, ca 
să-i cunbscă adevărata natură. N’a 
făcut’o acbsta un Tisza Kalman, care 
a guvernat doi spre-(țece ani, n’au 
făcut’o nici cei ce au urmat după 
el, Szapâry și Wekerle, de ce s’o 
facă tocmai baronul Banffy, care s’a 
lăudat și acum la Șimleu, că el este 
cel mai înfocat apostol al ideii sta
tului național maghiar? Acbstă ideă 
nu cunbsce și nu recunbsce între 
marginele statului altă națiune, decât 
cea maghiară. Și decă nu este altă 

națiune — și Banffy, cum a asigu
rat de atâtea-ori, nu vrb să scie de 
naționalități ca corpuri colective, ci 
numai de cetățeni de limbă nema
ghiară, ca indivicțf, — âtuncl cade 
eo ipso și așa c|isa cestiune de na
ționalitate, precum și necesitatea 
de-a o studia serios și de-a-o resolva. 
De aci vine apoi, că șefii guverne
lor ungurescl au mers pănă a nega 
chiar esistența cestiunei naționalită
ților în fond și cu Banffy cu tot o 
privesc numai ca o turburare trecă- 
tbre, produsă de diferiți agitatori, 
ce sunt supuși erăși diferitelor in- 
fluințe dinlăîntru și dinafară.

Cum ar pute cunbsce der în ase
meni împrejurări un Banffy adevă
rata stare a lucrurilor, când el cu 
intențiune își închide ochii dinain
tea realității, ca să pbtă urma ne
turburat fantasmagoriilor sale de stat 
național, și când orl-ce piedecă, de 
care dă, crede s’o pbtă delătura ra
dical prin întrebuințarea în mod dis
creționar a puterei de stat?

Bine c|ice dbr amintita foiă opo- 
sițională, că cea mai eclatantă do
vadă, cum că Banffy n’a pătruns și 
nu înțelege cestiunea naționalități
lor, este că după el, acestă cestiune 
nu consistă. în alta, decât în unelti
rile câtorva „agitatori fără consciință, 
cari sunt conduși de interese ego- 
istice44. Bine cjice, că el nu ține sămă 
de desvoltarea istorică și de natura 
actuală politică în deosebi a ces
tiunei române.

Cu totul altfel ar trebui guver
nul să studieze și se pătrundă acestă 
cestiune, precum, în genere, cestiunea 
raporturilor cu tbte națiunile ne ma
ghiare, ca să pbtă ajunge cât de 
puțin la o soluțiune practică și co- 
respun4etbre adevăratelor interese 
ale statului. Der pe câtă vreme 
guvernul va purta o politică numai 
din mână în gură, câutându-și re
fugiul în acapararea tot mai mare 
a puterii printr’o centralisare nebună 
și în forțarea estremă a lucrurilor 
în direcțiune șovinistă maghiară: 
nu va ajunge la nimic, ci va con
tribui numai la înăsprirea relelor, 

cari produc nemulțămirea popora- 
țiunei acestui stat și împiedecă con
solidarea lui.

Grațiarea și pressa maghiară.
Foile ungurescl, ce le-am primit 

adl din Budapesta aduc amănunte 
despre liberarea ccndamnaților în 
procesul Memorandului.

fită ce i-se scrie, de pildă, lui 
„Budapest! Hirlap* dela coresponden
tul său din Seghedin cu data de 16 
Septemvre :

Hatzinger, directorul înohisorii din Se
ghedin, a primit adl la 2 bre d. a. urmă- 
tbrea telegramă:

„Coroianu, Batiu și Lucaciu se fiă puși 
in libertate numai decât, ordin în scris ur- 
măză*.

îndată după primirea depeșei, Hatzin
ger s’a dus Ia prisonierl; a intrat în odaia 
fiă-căruia și le-a cetit telegrama ministru
lui de justițiă, la ceea-oe prinsonierii au 
fost cuprinși de-o agitațiă nedesorisă și în 
buouria lor erupseră în lacrimi. Lucaoiu 
a strigat: Trădscă Begele! însă ceilaițl doi 
Români n’au isbuonit.

Abia căte-va minute după cetirea te
legramei a intrat în odaia lui Lucaciu so
ție. ou cele două fiice ale lui. Lucaciu strigă 
deja de pe ferestră :

— Suntem liberi!
Soirea grațiărei s’a răspândit repede 

în închisorea de stat; prisonierii alergară 
la ferestri, îșl fluturau pălăriile și basmalele; 
s’au arangeat ovațiunl forte însuflețite ace
lora, ou cari în înohisore nici odată n’au 
oomunioat, și în viață nici odată nu s’au 
întâlnit.

După primirea soirei, Coroianu era 
fbrte impacient; n’a voit să mai aștepte 
niol un moment, ci a plecat îndată, ca să 
ducă soirea familiei sale. Ceilalți doi pri
zonieri încă au eșit din închisbre. Mai în- 
tâiu s’au dus la Hatzinger și l’au rugat să 
le ducă mulțămita la treptele trunului(?îr). 
După acâsta Lucaciu s’a dus la locuința so
ției sale, unde a scris mai multe telegrame 
și scrisori în limba francesă și română, din
tre cari însă nici una n’a trimis în Ro
mânia.

Cele două fiice și fratele lui Lucaciu 
au sosit din Bucuresol astă seră la 6 ore. 

Cei trei grațiațl merg la Budapesta... E 
oălătoresc la Bupapesta mai ales, ca să mul- 
țămescă guvernului unguresc pentru grațiare. 
Corespondentul d-vostră a întrebat de Co
roianu, că de oe merg acuma la Budapesta, 
pe când Memorandul l’au dus la Viena. 
Coroianu a răspuns, că la Viena merg și 
miniștri unguresol. Aoum însă merg bucu
ros la Budapesta, și fără orl-ce sentiment 
de amărăciune vor admira frumsețile oapi- 
talei maghiare. Toți sunt plini de oele mai 
bune intențiunl față de Ungaria și ored, 
că niol-odată nu vor mai da vre-o ooasiă, ca 
autoritățile să prooâdă contra lor, și vor 
încunjura tot oeea-ce lovesce în lege.

Lui „Pester Lloyd* i-se scrie:
Grațiarea Românilor osândiți în pro

cesul Memorandului, a devenit faptă, după 
oe Majestatea Sa a primit propunerea gu
vernului ungar, privitore la acesta. Minis
trul de justițiă Erdely dispuse pe cale te
legrafică, oa Românii internați în Vaț și 
Seghedin să fiă puși numai deoât pe pi
cior liber.

Din Vaț ni-se depeșâză următorele : 
Prisonerii de stat români au fost liberați 
astă sără și plecară imediat, după-ce între 
ei și ai lor decurseră scene mișcătore. Ro
mânii cred, că liberarea lor au de a-o mul
țumi visitei regelui României la Ischl.

Din Seghedin ni-se depeșâză: Astăcjl 
la 2 bre după amâcjl sosi o depeșă a mi
nistrului de justițiă, în urma căreia Vasile 
Lucaciu, Coroianu și Rațiu au fost puși pe 
picior liber. Directorul Hatzinger le ceti 
depeșa, la ce ei erupseră în planșete. Rațiu 
declară, oă ei vor pleca direct la Buda
pesta pentru a mulțumi lui Banffy. îndată 
dup’ aceea se lăți faima prin oraș, și îna
intea mchisbrei se adună o mare mulțime 
de omeni. Prisonerii de stat îusoțiră pe 
cei liberați cu strigăte de „eljen44. Rațiă și 
soți plâcă de aci astă nopte.

Lui „Magyar Hirlap* i-se scriu 
următorele din Seghedin tot cu 
data de 16 Septemvre :

După-ce Lucaciu, Coroianu și Rații 
au părăsit îuchisbrea de stat, coresponden
tul d-vostră i-a visitat, oa să se orienteze 
asupra viitorelor lor planuri. I-a aflat pe 
toți trei în cercul familiei lor.

— Ce efect va avă grațiarea asupra 
oestiunei române? a întrebat corespon
dentul.

— Influință cât se pole mai bună! fu 

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.44

Imn de bucurie
la eliberarea

Martirilor politici condamnați în Maiu 1894. 

în temnițl reci, pentru robie 
Stegari viteji, V’au a-runcat, 
Căci pus’a-țl pieptul cu tărie 
în fruntea nâmului căloat.

Și greu zăbralnic Vă pusese 
Cu gând dușman și’ntunecat, 
Er vestea’n lume se dusese 
De chinul tras, — făr’ de păcat.

Noi toți de-un nem. cu mândră fală 
Și ’ncredere, la Voi priveam;
Cerniți la inimi, dam năvală 
Zadarnic, temnițl ocoleam.

Nedumeriți în resemnare 
La ceruri rugi am înălțat,

Pe nesimțite să dobbre 
Zăbrele, lanțuri și lăoat.

Ca prin minune, de odată 
Al urii zid s’a sdruncinat, 
Și’n liniște ’ncepu să bată 
Al libertății ces uitat.

AclI toți c’un glas de bucurie
Pe Voi martiri Vă salutăm,
Er Voue sub călăuzie
Cu dragă inimă ne dăm.

Prin 4il0 negre străbătuta-ți
Senini la frunte’nbărbătațl, 
Și prin ’ntunerec de treouta-țl 
Cunună de ștejar purtațl.

BRAȘOV, 5 (17) Septemvre 1895.

Maria Baiulescu.

Deorece mica păpușă avea o inimă 
atât de grea....

Episod din vieța unui 4iarist-
De Lucien Moulfel (Pari s).

Vinerea trecută avisasem pe mioa mea 
Jeannetă, ca în cRua următore să nu mă aș
tepte, oând va părăsi atelierul. „Renaud 
m’a invitat să-l însoțesc la țeră, peutru-ca 
să mănânc ou el acolo la Vauoresson. Vom 
pleca cu trenul de 6 și 30. Dbr pentru 
aceea viu’o Duminecă; spune acasă, că ai 
să gătesci nisoe haine de doliu, sâu pretex- 
tâză alt-ceva, și să fii la 2 bre aoolo. — 
S’a primit, dragă?44

Din întâmplare s’a nemerit, că i-am 
spus mioei Jeannette adevărul. Renaud, oo- 
legul meu Emil Renaud, oare faoe rapor
turile la senat pentru „Droit Divin* și eu, 
care le fac pentru „ Drapeau Bouge*, sun
tem veoinl de tribună în Luxembourg. Șe
dințele se termină acolo curând și onora
bililor senatori, și în orl-ce cas <fiariștilor,

le rămâne destul timp pentru ca să guste 
afară plăceri. Renaud și-a găsit chiar și o 
soțiă, și cu ea atâția bani, încât se pbte 
retrage pe timpul căldurilor oelor mari la 
o vilă dintr’o mahala.

Eu mănânc bucuros la amicii mei dela 
țâră. Să mănâncă în grădină și obligata supă 
Saint-Germain primesoe sub cerul liber o 
colore atât de apetitioă, încât devine verde 
de impresiune. Nbptea se ivesce de tim
puriu, țocmai când se servesoe desertul, și 
după aceea urmâză o reobre reoreatore. 
Cu permisiunea ospătarului, îți desoheiu 
oomod vesta. Astfel de plăoere oostă 
soump în restaurațiunile din Bois de Bou
logne.

Sâmbătă așa-dâră mă aștepta Renaud 
la gară. Simții o mare fericire, când mă 
așecjaiu lângă dânsul. Eram ras, frisat și 
ourat îmbrăcat, pe când el aducea cu sine 
sudbrea muncii de peste <jb fără ca să se 
geneze, ceea ce e ațâț de natural după un 
an doi de căsătoria.
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răspunsul. Și sperăm, că acesta va pro
mova în mare măsură resolvarea pacinică a 
cestiunei.

— Ce fel de atitudine intenționați a 
observa pe viitor ?

— Vom continua lupta și în viitor, 
însă lucru firesc, că numai pe lângă observa
rea strictă a legilor statului, și la nici un 
oas nu vom lăsa s’ajungă lucrurile pănă 
acolo, încât să ajungem ârășl în temniță. 
Suntem nespus de mulțămitorl guvernului, 
oă, de bună-voie și fără de a fi cerut noi, 
a esercitat grația față de noi.

— Der decă grația aoâsta n’ar fi 
venit ?

— Atunci, fideli declarațiilor nâstre 
de pănă acum, noi n'am fi cerut’o.

Corespondentul nostru i-a întrebat 
apoi, că ce vor face de acum înainte ? 
Răspunsul a fost, că deocam-dată merg la 
Budapesta se mulțămescă guvernului pentru 
esoperarea grațiărei. Cu mulțămita vor merge 
și înaintea regelui, însă nu în Viena, ci în 
Budapesta vor face aoâsta...

*
Sub titlul „Frisonierii statului'1 

tot „Magyar Hirlap“ de atjî publică 
un prim articol, pe care îl dăm aici 
în re asum at.

Porțile închisorilor din Seghedin și 
Vaț s’au desohis acjl prisonierilor de stat: 
toți condamnații în prooesul Memoraudului, 
între cari ounoscutele figuri Lucaciu, RațiQ și 
Coroianu, au căpătat grațiă... Regele, la 
propunerea guvernului său, li-a iertata par
tea restantă a închisorii.

Vedem buouros liberându-se acești 
prisonierl. Ei au dat oausă de pedepsă, 
însă se va dovedi, că nici de grațiă n’au 
fost nedemni...

Deschiderea de acjî a porților înohi- 
sorii din Seghedin și Vaț, este tot-odată 
deschiderea unui nou drum în cest) unea 
română. Cu bucuriă constatăm, că în Ges
tiunea de naționalitate s’a inaugurat o po
litică nouă, pe care noi tot-deuna am pro- 
povăduit’o, adecă politica păciuirei. Nu scru
tarea contrarietăților, nu căutarea unghiu- 
lețelor, ci aflarea punctelor de atingere, în 
cari se ne înțelegem unii cu alții: sunt prin
cipiile, cari în fine se văd a învinge. Tre- 
bue să recunoscem, că spre acesta guver
nul român, și în genere România oficiosă 
a fost inîțiatorea, când ia propria-i iniția
tivă a rupt comunitatea cu agitatorii, ba 
s’a nisuit, ca contra lor să ia posițiă pen
tru noi. Insă pietrile grele ale împăeiuirei 
au ajutat să le sfărîme și acei Maghiari, 
cari provocați de Românii Congresului din 
Bruxella, au sciut să rămână obiectivi, 
calmi, ba îudurători chiar, și, fără autori- 
sarea oficiâsă a statului, eu sciut atât de 
înțelepțesee să pointeze punctul de vedere 
al statului.

Ori oât s’ar păre de caracteristic: 
politica lui Bânțfy s’a realisat aici, și acum 
totul merge într’o alviă din cele mai coreote ; 

și âtă aoum și aoeia, cari pănă aoum s’au 
nisuit a or ea greutăți, ei înși-șl îșl dau sîr- 
guința a ușura situațiunea. Este adevărat, 
că cei trei prisonierl de stat din Seghedin 
mărturiseso alipirea lor de legile maghiare 
în momentul amețitor al liberării. Vrâu să 
rămână buni Români, însă vor respecta 
legile Ungariei, luându-șl adio dela mar
tiriu. Durere, că numai ou prețul suferin
ței au trebuit să ajungă la adevăr, oă nu
mai pedepsa i-a învățat respeot..*,,.-

Acum, că la inițiativa \lnteleptă a mi- 
nistrului-președinte, Majestatea Sa a pus 
capăt aoestei situațiunl: scobârese peni- 
tința în inimile certate și în capetele turbu
rate ale apostolilor naționaliști, strălucirea 
grației să aprindă lumină și — cumințenia. 
Pâte fi oine-va Valah cinstit și credincios, 
chiar și dâcă nu e închis în Seghedin 
său Vaț.

Am reprodus acest articul al 
fbiei unguresc!, ca se se vadă dispo- 
siția, ce domnesce în pressa ma
ghiară din incidentul grațiărei.

„FLazânkA dela 17 Septemvre 
scrie următorele:

Br. Desideriu Bânffy a reours la un 
mijloc fârte bine înscenat, deși mu din pro
pria voință, ca să se facă plăout pe sine și 
guvernul înaintea naționalităților. In vor
birea sa din dilele trecute dela Șimleul- 
Silvaniei a pus în vedere, că regele va da 
amnestiă martirilor români condamnați în 
procesul Memorandului, și âtă că telegra
ful dela Seghedin și Vaț aduoe soirea, că 
acjl după amec|I, pe calea grației regescl, a 
pus condiționat pe picior liber pe memoran- 
diștl.

E un esoelent mijloo aoâstă libe
rare și numai pentru aoeea, oă martirii 
esperiând mărinimia regelui, ohiar și nu
mai din urbanitate nu-șl vor mai continua 
lupta contra ideii de stat'',maghiar de-oparte, 
âr de altă parte, dâcă vor mai și faoe o 
încercare, ar ajunge pe cale scurtă în în- 
chisore. Acâstă apucătură dibaoe de tactică 
insă, nu este nici decât creațiunea geniului 
lui Bauffy. O, nu ! așa ceva nu putem aș
tepta dela d-1 ministru-președinte, niol nu 
putem presupune despre el. Geoa-ce ou 
glas mare a vestit el în vorbirea dela Șim- 
leul Silvaniei, nu este nici decât generâsa 
lui promisiune, oi el a eseoutat numai un 
ordin mai înalt din Viena, când a pus în 
libertate pe memorandiștl. Acestă decisiune 
a regelui este a-se reduce la visita regelui ro
mân în lschl, când regele Carol a întreve- 
nit, — după părerea cercurilor politice — 
în favorul martirilor români.

Astfel stând lucrul, putem aștepta ou 
drept cuvânt dela memorandiștii grațiațl, 
ca renunțând pe viitor la aspirațiumle lor 
de naționalitate, să se reîntâreă din lumea 
fantasiilor imposibile pe terenul realității, 
să fiă și ei buni cetățeni ai patriei, și în 
loc de ațîțarea focului urei, să aprindă pu
țin foc față de patriă în naționalitățile, cari 
sunt înstrăinate.

CRONICA POLITICĂ.
6 <181 August.

După oâte-va săptămâni de tăcere 
foile rusesc! pun âr pe tapet alianța ruso- 
francesă. Un articol apărut în „Mosltovs- 
kija Vjedomostiu și subscris de un „Nedi- 
plomat“ susține, că alianța ruso-francesă 
este opera lui Alexandru III. Aouma vine 
prințul Meikevsley în „Grazdaninu și 
spune, că da, amiciția ruso-francesă este 
opera țarului Alexandru III., dâr nici de- 
oât nu este opera lui și o alianță âre-oare. 
Scopul lui Alexandru III, — dioe numitul 
prinoipeMetkewsky — nu putea fi legarea 
sorții Rusiei de sortea unui stat ce și-a 
agonisit puterea din ruinele bisericei și 
ale tradițiunei“.

*
Datoria publioă a Spaniei este de 

6.250,000.000 lei, fără a computa 425 miliâne 
datoria flotantă și 42 miliâne datorițî pen
tru monopolul tutunurilor, precum și tot 
ce s’a împrumutat dela bănoile din Cuba 
Fiă-care esercițiu e în deficit, acela al 
anului curent e de 50 miliâne E probabil, 
că guvernul spaniol va încerca o nouă sfor
țare în vederea unui împrumut la Londra 
eâu la Paris, căci este strîns în acâstă di
lemă: ori împrumut, ori faliment. Se vor ob
țină fără îndoială banii ceruțl, căci pănă 
acum cursul rentei esteriore a fost menți
nut art’fioial de înalta banca francesă. Der 
realisarea unui împrumut nu va face decât 
să întârejie crisă fatală.

*
O depeșă a cjiarului „Kâlnische Zei- 

tunga anunță, că în Bnharia de sud s’au 
făcut manifestațiunl dușmănose față cu guver
nul și principele. Mulțimea a putut fi îm
prăștiată numai prin polițiă. Un oficier de 
cavaleriă a refusat să mârgă înainte cu 
trupa sa, deâre-oe autoritățile civile nu 
voiră să-i dea împuternicire în scris.

Cabinetul austriac.
Contele Badeni a fost primit alaltă-erl 

în audiență de cătră Majestatea Sa, și a 
așternut monarchului următorea listă de 
miniștri: presidiu și ministru de interne : 
conte Kasimir Badeni; răsboiu : conte Zeno 
Wedserheimb; finance: Dr. Leo cavaler de 
Rz'Zîmș^î; comerciu: baron Hugo Glanz de 
Eicha ; culte: baron Paul Gautsch; justițiă : 
conte loan Gleispach; și agricultură : conte 
Hans Ledebur.

Astfel deci nu va fi numit nici un 
ministru galițian și nici unul boem. Noul 
cabinet va întră în funcțiune numai cu 
finea lunei Octomvre, deâre-ce Badeni încă 
nu șl-a designat pe succesorul său în pos
tul de guvernor al Galiției.

Contele Badeni a plecat alaltă-erl 
sera la Lemberg, unde va rămâne pănă la 
29 c., âr la 30 c. va apără înaintea alegă
torilor săi din Krakovia.

Se 4ioe, că noul ministeriu austriac, 
îndată după numirea sa definitivă, va pro
voca pe guvernul ungar, ca să încâpă per
tractările priritore la încheierea pactului, 
și contele Badeni are de gând să mârgă 
îndată după numire, în personă la Budapesta, 
pentru de a-se înțelege cu respectivii mi
niștri de resort ungari.

Chiămarea lui Bilinski în cabinetul 
Badeni s’a făcut din oonsiderațiunea. că 
acela la 1887 a fost în camera austriaoă 
referent în cestiunea statutului de bancă, și 
din acâstă causă e mai apt de-a purta por
tofoliul de finance acum când se va re- 
înoi paotul. Tot din asemenea considera- 
țiunl a fost designat pentru portofoliul de 
comerciu baronul Glanz, creatorul con- 
vențiunilor oomeroiale eu Ungaria, Dealt- 
mintrelea se cjic0, că Bilinski va țină por
tofoliul de finance numai pănă la perfec
ționarea pactului cu Ungaria, după aoeea 
însă va lua portofoliul de comunioațiune, 
mai ales din motivul nouei organisărl a 
liniilor ferate de stat.

scirnu oslei»
6 (18) Septemvre.

Alegere de deputat în Ghimbav. 
Sâmbăta viitore, 21 Sept, n., se va face 
în Ghimbav alegerea suplementară de de
putat dietal în locul d lui Filtsoh, care 
șl-a depus mandatul. Soim, că aid doi 
candidați sași stau față în față : unul, d-1 
Lutz Korodi, oare este susținut din par
tea Sașilor nver<jl“, er oelalalt, d-l Dr. 
Carl Schmidt susținut de Sașii moderați. 
Lupta între acești doi candidați promite a fi 
înverșunată. De acest cerc electoral, al 
doilea, din comitatul Brașovului se țin comu
nele: Ghimbav, Cristian, Râșnov, Vulcan, 
Oodiea, Heichiu, Nou, Crisbav, Bod, Feldi- 
âra, Rodbav, Maieruș și Apața.

Alegătorii români, se ’nțelege, n’au să 
ia parte nici la acâstă alegere, preoum n’au 
luat parte nici la alegerea deputatului Filtsoh, 
rămânând crediucioșl hotărîrilor luate de 
conferențele nâstre naționale, cari față cu 
alegerile dietale au decretat pasivitatea ab
solută și generală pentru tâte cercurile din 
Transilvania și Ungaria.

Majestăiile Lor Regele și Regina Ro
mâniei sosesc acjl la Viena, rămân acolo 
în dilele de adl și mâne. Joi, 7 c., vor pleca 
din Viena, spre a se întârce la Sinaia, unde 
vor sosi Vineri, 8 Septemvre, după amiaeji- 

—o—
Condamnații pentru Memorand, cari 

au fost liberați în urma grațiărei, sunt ur
mătorii : Din închisârea de stat dela Se
ghedin: Dr. I. Bațiu, Dr Vasilie Lucaciu 
și Iuliu Coroianu. Din închisorea de stat 
dela Vaț: Rubiu Patița, Mihail Veliciu, Dr. 
Teodor Mihali, Gherasim Domide, Dr. D. P. 
Barcianu, D. Comșa și Aurel Suciu. Dintre

„Este lucru curios“, cjlse Ștergen- 
du-șl sudârea de pe frunte, „că nu cunosc! 
pe femea mea. Der trăim în familiă atât 
de retrași — și apoi ne ocupăm fârte mult 
de Baby al nostru“.

In realitate în acâsta nu era nimio 
curios. Intre mine și Emil n’au esistat alte 
legături, decât ale carierei. Când într’o di- 
minâță eșirăm dela o ședință a clubului 
«Ziariștilor parlamentari, îl invitasem din 
întâmplare să dejuneze ou mine la Pousset. 
El răspundea așa-dâr la ourtoasia mea, ni
mic mai mult....

O femeiă îmbrăoată în pânză albastră 
sta cetind în anticameră. La scârțăitura 
ușei se ridică și ne eșî înainte. Renaud se 
îngriji de reoomandare.

— „Vă cunosc deja, d-le, ca pe amic al 
lui Emil. E fârte frumos din partea D-vostre, 
că a-țl venit. Dâr ve-ți trebui se vă fami- 
liarisațl ou obiceiurile nâstre rustice.

Ea spuse acâstă banalitate cu o ma
nieră fârte plăcută.

Când observaiu, că are nisce gene 
lungi și o taliă drăgălașă cu nisce mâneci 
largi, mă silii să-i plac; puseiu o ore-care ve
selia inteligentă în privirea mea și în cu

rând după aceea, la supă, mă sili, să sorb 
acestă fluiditate fără a face sgomot.

La masă, unde apăruseră sfiiooșii so
crii, cari se ocupau ou totul de Baby și 
de doica sa, mă seouestrâ ou totul amioul 
meu în cestiunea religiosă, oare avea în 
curând să predomine în desbaterile Se
natului.

Soția sa părea oă nu se interesâză de 
aceste desbaterl. Nu mă lăsaiu așa-dâră în 
nici o disousiune, oi dădeam în tote drep
tate lui Renaud, fără ca însă să nu i arunc 
din oând în când oâte-o privire batjo- 
curitâre.

După o pausă (j’96i eu: Stimată 
domnă, tocmai te-am conturbat într’o lec
tură interesantă, în oare păreai ou totul 
adâncită. îmi permițl să soiu ce era?“

— „Era „Z.e Mystere de Foulesu.
— „Iți plaoe Paul Adam?
— „El scrie atât de frumos“.
— „Tocmai așa e și părerea mea. 

Dâr să-l audl vorbind, atunci te va înoânta 
și mai tare.

— „in adevăr? Ar fi bine să-l intro
ducă cineva la noi. II cunoscl tu, Emil?

Der Emil, pe care literatura îl plic
tisea și care se entusiasma numai pentru 

bucătăria politioă, ne întrerupe și se în
cercă a ne spune, că este însu-și ministrul 
oare va face o interpelare in cunoscuta 
cestiune religiosă. Emil trase cu urechia la 
o convorbire a ministrului justiției, pe care 
mâne o va publica în „Droit divin*....

Nu prea ascultam cu atențiune, și Re
naud se adresa socrului său, care îi asculta 
vorbele sale. Vecina mea mă întreba, oă 
âre am cetit „Demi-merges*. O întrebare 
esoelentă: teatru, sentiment, morală și edu- 
cațiune.

Dela nouă pănă la 4®ce âre mă ocup 
cu aceste materii și presăr din când în 
când câte o vorbă de spirit.

Ea vorbesce puțin, der se observă, oă 
judecă bine.

Intr’uu moment se duce demna Re
naud la copilul ei. (Pote pentru-ca să se 
restaureze puțin, căol buzele ei îi ard in 
mod fârte bătător la ochi, și la masă beuse 
vin roșu cu apă, fără să întrebuințeze 
ghiață). In timpul acela eu mă legănam 
pe scaunul meu, fumând o Havană. Nici 
nu-mi întrerup visurile, când ea se întârce, 
oa și când gândurile mele s’ar fi mișcat 
încoce și Încolo, ca nisce plopi sub uu cer 
frumos de Julie.

Ea e fârte drăgălașă. Ore cui îi sâ- 
mănă? Tinerei Rafaela Sizos? Da, și nici 
fote mult. Se numesce Louisa, dâr ii 4i° 
Lisi. N’ar fi mai drăgălaș numele de 
„Lulu?“.

— „Mama este aceea, oare tot-dâuna 
4ice Lisiu.

— „Pentru o mamă se potrivesce 
așa ceva!“

După un cuient rece de aer, oare ve
nea din noptea, ce se lăsa, mă gândii să 
mă conoediez. Renaud insista să mă pe- 
trecă pănă la gară și rugă pe soția sa, 
săi dea pardisiui. — „Du te Lisi 1“ Ea ri
dică din umeri.

In tot decursul oălătoriei mele cătră 
oasă, eram atât de îngreunat cu gândurile, 
încât țigarea mea se stinsese, și eu totuși 
o țineam în gură în mod antomat, și zim- 
beam așa singur. Ajungând în Paris, intrai 
în birtul meu, unde nisoe camara4l de ai 
mei jucau cărți. Ispita mă ademerea să 
joc și eu, der sub impresiunea gândurilor 
din călătoria, mă hotării să precumpănesc 
înoă odată lucrurile.

(Va urma.) 
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osîndițli în procesul Memorandului, cari au 
fost cu totul 14, a eșit mai întâiu din în- 
chisore d-1 Patriciu Bărbii, oare a fost 
condamnat numai la 2 luni, apoi Dionisiu 
Roman și Nicolae Cristea după 8 luni, âr 
d 1 Pop de Băsescî după un an. Cei ce au 
ost grațiațl acuma sunt 10 la număr, cei
lalți 4, condamnați la mai puțin, au suferit 
:întrâga pedâpsă.

—o—
Regia monopolurilor române pote 

înregistra un nou și strălucit succes, în ce 
privesce societatea de navigațiune mari
timă, (Jice „Timpul". In urma unui aran- 
geament, adecă, încheiat cu direcțiunea li
niei internaționale Londra-Viena, în oâte- 
va cfil® trenul fulger Londra-Ostenda-Viena, 
oare faoe 29 ore între Londra și Viena și 
duce poșta Indiilor, va trece odată pe săp
tămână prin Bucuresci la Constanța, și va 
fi în corespondență cu plecarea vapârelor 
sooietăței de navigațiă română spre Con- 
.stantinopol. Ast-fel marea liniă internațio
nală London-Ostenda-Viena-Constantinopol 
va trece pe teritoriul român și va ajunge 
la Constantinopol ou bastimentele româ- 
nescl. Este de notat, că raoordul se face 
prin Veroiorova și nu prin Predeal. Dis
tanța dela Londra la Constantinopol, oare 
prin linia Viena-Belgrad-Sofia era de 76 
-ore, va fi pe noua liniă Londra-Viena- 
Verciorova-Buourescl-Constanța numai de 
'73 âre.

— o—
Căsetoria civilă. Foile din Budapesta 

aduo soirea oa în bisericile oatolice de acolo 
se cunună <]ilnic mulțime de inși, ca să 
evite căsătoria civilă, ce cu 1 Octomvre 
.are să devină obligătore. Aoâsta înstrăinare 
de căsătoria civilă a locuitorilor — die nu
mitele foi — va fi pe venitor isvorul mul
tor freoărl și daraverl, ce nu au esistat 
pănă aoutn.

— o —
Comisiunea europână a Dunărei. Se

siunea de tomnă a comisiunei europene a 
Dunărei se va deschide în diua do 30 Oc
tomvre st. n. la Galați. Una din cestiunile 
-oele mai importante., care vor veni la or
dinea (jil®i) este revisuirea tarifului de in
trarea vaselor la gura Dunărei.

— o —
La solemnitatea inaugurărei podului 

■de peste Dunăre va asista, ca ospe al fa
miliei române regale, și A. S. prințul de 
,Saxa-Meiningen.

—o—
Un salto mortale. Acest salto a fost 

într’adevăr mortal, făcut de un anumit 
Jjieber, de profesiune pantofar, care călă
torea cu trenul de persone pe linia ferată 
Timișora-Buziaș. Uitându-se adeoă pe fe- 
râstră, curentul îi apucă pălăria și lăsă pe 
bietul pantofar cu capul gol în cupeu. Acest 
malheur nu făcu multă bătae de oap sprin
tenului Lieber, ci sA gândi una dâr... rea ; 
sări din cupeu, chiar pe când trenul fugea 
mai turbat. Trenul se opri după un signal 
de alarm, dâr bietul om fu aflat fără de 

-viâță, întins pe umplătura liniei. Se crede, 
aă a suferit sdruncinare de creerl.

-o —
Guvernul Belgiei contra jocurilor ha- 

zarde. Fâia „Meuse", ce apare în Liittich, 
comunică o telegramă datată din Paris, 
după care statele europene ar fi recercat 
pe guvernul belgian, ca să pună capăt jo
curilor hazarde, oe sunt la modă mai vâr
tos pe la băile Belgiei precum Spaa, Os- 
-tenda, Blankenberghe etc. Guvernul bel
gian însă nu prea voesce să facă pe voia 
statelor streine, ohiar din motivul, că acelea 
jocuri de sorți sunt îndemnul cercetării soal- 
delor belgiene din partea streinilor.

— o—
Vapor ars- telegramă sosită din 

.Londra aduoe vestea, că între Loith și 
Londra s’a aprins vaporul Iona și în flă
cările lui și-au aflat mortea oincl femei și 
un copil. Personalul și călătorii în număr 
mai mare de o sută au putut scăpa cu 
mare greutate.

— o —
Liniile ferate ale Rusiei sud-ostice. 

fiarele rusesc! spun, oă un consorțiu fran- 
co-rus a propus guvernului rusesc un pro
iect de esploatare pe timp de 80 de ani a 

drumurilor de fer din sud-ostul Rusiei. In 
oas de acceptare, consorțul se angagâză, 
pentru primii 10 ani, să construescă o liniă 
dela Hauran la Odessa, și o altă liniă, oare 
să lege căile Radziwilow-Wolooiska-No- 
wosieliol. Proiectul va fi supus consiliului 
imperial, care va decide.

—o —
Alcoolismul în Siberia. Sunt plân

geri în Rusia, că alcoolismul ia proporții 
prea mari în Siberia, unde debitele de beu- 
turl spirtâse resar ca ciuperoile după plâiă, 
cu consimțămîntul autorităților. Statul ru
sesc combate alcoolismul în Europa și îl 
favorisâză în Asia; acâsta e aprbpe un non 
sens, după cum 4'° foii® francese.

— o —
împrumutul chinez. Sindicatul fran

cos, care a lansat împrumutul chinez a pri
mit instrucțiuni să verse la Banca Engli- 
terei două milione de livre sterlingl. To
talul vărsărilor efectuate pănă acum se 
uroă la 8 milidne de .livre sterlingl.

Reuniunea de consum din Blașiu.
Din partea Reuniunei de con

sum din Blașiu, care funcționâză de 
mai mulțî ani, aducând cele mai 
mari foldse publicului consumător 
din întreg ținutul Blașiului, primim 
apelul de mai jos, pe care cu tbtă 
căldura’l recomandăm atențiunei pu
blicului nostru. E vorba de-o între
prindere națională, care trebue spri
jinită din răsputeri, fiind de cea mai 
mare importanță pentru noi din punct 
de vedere economic. Trecutul de un 
șir de ani, de când funcționeză acâstă 
societate, este o dovadă de solidi
tatea ei, și ar pute servi ca o încu- 
ragiare și pentru alte centre româ
nesc!, unde lipsa de asemenea so
cietăți este atât de simțită. Acțio
narii au primit și primesc dividende 
frumose după capitalele lor, așa că 
cineva, înscriindu-se ca acționar, 
aduce mare folos causei fără de-a 
risca nimic.

Apelul adresat de numita socie
tate este următorul:

Stimate Domnule! „Asociațiunea este 
„unul din cei mai productivi factori ai ci- 
„vilisațiunii și progresului omenesc și au 
totă dreptatea cei, oarî afirmă, că secolul 
„nostru de aceea arată resultate atât de 
„admirabile în tote sferele activității ome- 
„nesol, căci este secolul asociațiuniior.

„După numărul asociațiuniior sale de 
„totă plasa, să judecă astă4l gradul de cul- 
„tură al unui popor.

„S’o spunem pe față, căci adevărul 
„este tot-dâuna mântuitor, că, cercând cu 
„busola acâstă stare actuală a poporului 
„nostru, ea ne presentă un resultat neplă
cut, der oare trebue să ne fiă cel mai pu
ternic impuls spre a nu mai perde mo
mentele de supremă importanță, ci de a 
„îmbrățișa cu tăriă idea timpului, idea aso- 
„ciațiunei, de a incorpora și a o vărsa prin 
„tăte formele vieții nostre sociale.

„Numai ăst mod progresul nostru va 
„lua repe4ieiunea, cu care ne vom pute 
„asigura bunăstarea dorită și vom pută 
„ajunge în curând le țînța propusă, numai 
„așa vom pută sta, peste puțin, alăturea 
„cu poporele înaintate și luminate de as- 
„tăfil, spre a ne împărtăși în emulațiune 
„nobilă pe câmpul progresului generai.

„Factorii de înaintarea unui popor 
„însă au între sine acea strînsă legătură, 
„că numai în luorare oomună și armonică 
„pot să producă deplin efect, âr când unul 
„seu altul se află în neluerare, încordarea 
„celorlalți factori rămâne fără, sâu numai 
„cu puțin resultat. Progresul este atunci 
„unilateral, de aceea încet.

„Esaminând starea lucrului la noi din 
„acest punct de vedere, aflăm, că în pri- 
„vința culturii spirituale a poporului nos- 
„tru, deși nu s’a făcut înoă tot, față ou nu- 
„mărosele trebuințe, s’a făcut totuși oeva. 
„începutul este bun și promite resultate. 
„Insă cu respect la interesele materiale ale 
„poporului nostru, nu s’a făcut încă abso- 
„lut nimic, ce ar împăca cât de puțin ce
rințele timpului.

„Progresul nostru în acâstă direoțiune 
„este staționar, ceea ce în viâța. poporelor 
„este identic cu regresul.

„Și totuși nu se pâte nega, că a4h 
„mai mult ca ori și când, dela bunăstarea 
„materială a unui popor, se oondiționâză 
„totă cultura, viâța și posiția lui.

„Terenul economiei naționale nu mai 
„pâte fi așa-dâră îndelung ignorat și ne- 
„gles din parte-ne, fără de a păcătui oon- 
„tra celei dintâi și mai sfinte datorințe a 
„conservării proprie.

„Considerentele acestea ne-au fost mo- 
„torul prinoipal, când ne-am resolvat a îm- 
„plini una din cele mai simțite trebuințe 
„în patria ndstră, și a lua inițiativa înfiin
țării unui institut de oredit și de economii 
„sub numele „Albina".

Ou aoeste cuvinte s’au adresat înte- 
meiatorii oelei dintâiu întruniri românescl 
de natură economică înainte de asta cu 24 
ani cătră publioul românesc, ou invitarea 
de a-se grupa ou toții, pentru a pune basă 
emancipării nâstre pe terenul oreditului de 
bani. Și „Albina" s’a înființat. Și astă4l o 
pleiadă de institute românescl de bani se 
grupâză în jurul „Albinei", — vestind 
emanoiparea nostră de sub jugul capita
lului strein.

Tot cu aceste ouvinte ne adresăm și 
noi cătră publicul nostru românesc, învi- 
tându-1 să se grupeze în jurul „Reuniunei 
de Consum, asooiare în Blașiu", pentru-ca 
să punem la rândul nostru basa la eman
oiparea nâstră pe terenul comercial.

Aceea, ce a fost „Albina" pe terenul 
financiar, aceea dorim noi să fiă Reuniunea 
de Consum din Blașiu pe terenul oo- 
morcial.

De fructele aces’ei întreprinderi se va 
buoura poporul nostru și următorele gene- 
rațiunl ne vor bine-ouvânta, pentru-că le-a 
luorat calea spre bunăstare materială și 
prin asta spre libertate.

Nu mai suntem începători. A4l avem 
la spatele nostre trei ani de viâță. In aoeștî 
trei ani ne-am convins despre puterea de 
viâță a întreprinderii nostre. In anul de
curs de gestiune am avut o vân4are de fl. 
90.519'55 și pe lângă oâștigul enorm ce-1 
au cumpărătorii în urma reducerii prețului 
dela tâte mărfurile, am fost în posiție de-a 
împărți acționarilor câte 5fa după banii 
versați, va să 4’că o dividendă între actua
lele jurstărl economice destul de frumosă.

Dâoă în butul succesului acestuia 
îmbucurător al întreprinderii nostre ne 
luăm vioe a invita publicul nostru la sub
scriere de acții, o faoem numai singur din 
motivul, fiind-că reuniunea nostră are să 
mulțămescă cerințele unui oero de vre-o 
40 chilometri pătrațî. Aprope trei-flecl de 
neguțători sunt afiliațl reuniunei nostre. Toți 
neguțătorii aceștia sunt Români mărgineni. 
Insă cu un capital de fl. 10.000 nu este 
posibil a mulțămi atâtea lipse.

Invităm deci on. nostru public la 
subscripție. După statute numărul acțiilor 
nu este mărginit. Cu oât vor fi mai multe 
acții, cu atât des voltarea reuniunei va fi 
mai îmbuourătore.

Valorea nominală a unei aoțiunl e 55 
fl., din care sumă 5 fl. se trec la fondul 
de reservă.

Acțiile se pot plăti de-odată, — și 
asta e mai de dorit, — ori și în rate lu
nare, plătind prima-dată 15 fl., după aceea 
la fiesoe-care primă câtă 10 fl. v. a. Pen
tru scopul acesta alăturăm nesoe „Obliga
țiuni", în cari domnii subcriebențl vor bine
voi a însămna numărul acțiilor, ce le sub
scriu, preoum și suma banilor, ce o vor 
solvi. Tot pentru ușurința domnilor sub- 
scribențl alăturăm și mandate poștale pen
tru trimiterea banilor.

Blașiu din ședința Consiliului admi
nistrativ al Reuniunei de Consum, asociare 
în Blașiu, ținută în 8 Maid 1895.
Gavril Pop, președinte, Dr. V. Hossu, no
tar, G. Bărbat, Hodoșiu, Dr. A. Grama, 
Iosif Vancea, Dr. Aug. Bunea, Gregonu 

Ordace, 1. F. Negruțiu.

Scirl telegrafice.
Budapesta, 18 Septemvre. Ro

mânii liberați sosiră ierî sera aci, și 
astăzi vor merge la Banffy și la Er- 
dely, ca se le mulțămescă acestora 
pentru liberare.

Viena, 18 8eptemvre. Alegerea 
de ieri din cercul electoral III, se 
fini cu deplina victoriă a antisemi- 
ților. Partida progresistă nu primi 
nici măcar un singur mandat. In 

viitor antisemiții vor forma în con
siliul comunal o majoritate de dou 
din trei părți din suma completă 
voturilor.

Kleinzell, 18 Septemvre. Majes- 
tatea Sa sosi aci la 5 6re 50 m. La 
gară fu întâmpinat de archiducii 
Rainer și Frideric; de miniștri Krieg- 
hammer și Fejervâry, și de șeful sta
tului major br. Beck. M onarchul 
strînse acestora mâna pe rând, as
cultă vorbirea de primire a fișpa- 
nului Reiszig, și salutând pe toți cei 
presențl, se urcă împreună cu archi- 
ducele Frideric în trăsuia, care îl 
duse la mănăstire. Pe cale fu salu
tat în mod entusiast de mulțimea 
adunată. La scara mănăstirei îl în
tâmpină abatele Feher, și trecând 
prin șpalierul format de membrii 
ordului benedictin, monarchul întră 
în mănăstire. Sera se dădu un prân4 
festiv, și orașul era pompos luminat-

Literatură,
In editura librăriei „Socec & Comp* 

din BuourescI (Calea Victoriei 53) a 
apărut: „Gramatica litnbei germane", 
studiu aprofundat, luorat după princi
piile metodice și practice pentru Români 
și în speoial pentru tâte școlele publioe 
și private, de Aurel Chicea-Comanescu, doc
tor îu drept, profesor de limba și litera
tura germană la liceul Lazar. E un Op 
forte mare, conținând vre-o 650 pag., 
împărțite în trei cărți: Cartea I Etimolo
gia ; Cartea II Sintaxa; Cartea III Noua 
ortografia. La fine se află o Tabelă sinop
tică pentru aflarea cu înlesnire a scrierei 
dubiose a ouvintelor, și apoi un Vocabular 
alfabetic al tuturor ouvintelor celor mai 
importante și oarî pot fi îndoelnice la 
scris. E oea mai bogată gramatică româ- 
nâscă în felul său, fiind scrisă pe basa unei 
praxe și esperiențe de aprope 30 de ani. 
Materia e împărțită forte sistematio, în 
părți, seotiuni, capitole și paragrafe, acestea 
din urmă având pe margine și numere ro
mane, prin cari se indică gradarea mate
riei, care merge într’o desvoltare continuă 
și gradată.

NECROLOG. Irimia Manole, inginer, 
după o suferință lungă și după împărtășirea 
cu sântele taine, a încetat din viăță Dumi
necă în 3 (15) Septemvre 1895, în etate de 
42 ani.

Despre acâstă durerosă perdere încu- 
nosciințâză pe tofil amicii și cunoscuții de
functului, jalnicele lui surori Maria H. V. 
Frigător și Susana Laslu, precum și jalni
cul lui frate Petru Manole, în numele său 
și în numele nepoților răposatului. Fiă i 
țărîna ușoră și memoria binecuvântată 1

DIVERSE.
Călimară interesante. La esposiția 

franoesă din 1900 vor fi espuse patru oă- 
limare, cari la timpul său au fost predate 
soției lui Victor Hugo, ca ea să le ofere 
spre cumpărare publicului adunat la o pro- 
ducțiune, și venitul să fiă destinat unui 
anumit scop de binefacere. Călimarele au 
fost posesiunea următorilor scriitori renu- 
mițl francesl: Viotor Hugo, Alexandru 
Dumas tatăl, George Sand și Lamartine. 
Pe fiă-care dintre oălămare este câte o pro- 
posițiă,; scrisă de respectivul scriitor sa
vant. Pe călămarul lui Lamartine stă scris: 
„Donat lui Lamartine, măestrului de până;" 
pe al lui Viotor Hugo: „Eu nu am căutat 
acest călămar, întâmplarea mi-l’a dat în 
mână și l’am folosit timp de mai multe 
luni. După-ce mi-se cere pentru un scop 
de bine-facere, îl dau buouros. Victor Hugo, 
Hauteville-House, Iunie 1860". Alexandru 
Dumas scrise pe călămarul său următdrele: 
„Atest, că călimărul acesta este acela, cu 
care am scris cele din urmă 15 sâu 20 
tomuri ale mele. A. Dumas, Paris, 10 Apri
lie I860". George Land scriă o epistolă 
întrâgă, pentru de-a escusa aparițiunea 
urâtă a micului călimăr, care îi servise 
drept călămar în călătoriă.

Proprietar; bf. Aureli IMure^ianu. 
Redactor responsabil: Sreg©rm ftiaior.
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Henneberg-Seide
— nur dd?t, toenn bireft ab meinen ^abrifcn 
beiogen, — fdnrar*. metis unb faring, non 
35 kr. bis ffl. fi4.«5 p. ZUetcr — 
glatt, geftreiff, farriert, gemufiert, Damaffe 
etc. (ca. 2^0 nerfd). Q)uaf. unb 2000 Derfd?. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZHufter umgefyenb. Doppeltes 
Briefporfo nadj ber Si)we^.

Seiden-Fabriken
<m. JEBSE3W

L (k. u. k. Hofl.) Kiiricii.

Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de corbne ung. 4% ■ • • 99.35 
Impr. c&il. fer. ung. in aur • 124.25
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 102.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 148.—
Renta de hârtie austr..........................100.75
Renta de argint austr....................101 05
Renta de aur austr...............................121.95
LosurI din 1860   153.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1056.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 487.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 403.25
Napoleondori.................................. 9.56
Mărci imperiale germane . . ? 59.—
London vista....................................120.40
Paris vista.................................. 47.62 %
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.05
Note italiene.................................. 45.40

N-rul 12463-1895

Publicației
Se' escrie concurs pentru postul 

de cancelîst pe lângă conducătorul 
local de matricule. Salarul anual 
69te 600 fi. și 100 fl. bani de lo
cuință.

Și recer documente asupra să- 
netăței corporale și spirituale, asu
pra cundscerei celor 3 limbi ale 
patriei.în special înse asupra cun6s- 
cerei limbei de stat în vorbire și 
scriere; în fine documentarea studii
lor făcute la vr’o școlă.

Petițiunile ast fel instruite sunt 
de a-se ascerne pană în 23 a lunei 
curente la prânij 12 ore acestui ma
gistrat.

Brașov, 14 Septemvre 1895.

773,2—2. Magistratul orășenesc.

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunf. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Admi îstr. „Gazeta Trans‘“
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Orele de cassă dela 8—I
Gîro-Conto
la. ToarLca

tAnstro-Uugar^ institut de credit și de economi!

„ALBINA" z
Cec -Conto
la, postă
Nr. 505.
>FBL5&L& BîRAȘCgV

PrÎMSCB depuneri spre fructificare [6 IV
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOUlGZU polițe comerciale CU SVloj 
aCCOrdâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6°|o‘ 
iCSCilflU credite în cont corrent condițiunl;

UCCttU împrumuturi pe hârt;i de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU
. . iMrt SiMîsvalore
indigene și străine, în specială de cele românescl;
îmiunin fără nici o nnnnnn nrinnmuthun pilTlfițlO înainte de 

uUpUllU scadență, și 
A

cu prețurile cele 
mai convenabile

Uliul fl detragere ufl]
Tin cu celil mai pnnr ifl urcată preță UllțU, 
nun în modulă celă în< 
Q/ifl mai culantă Hll 
ă în coniismo
H magazine și locuri libere de depou,

o Id 
lî o 
fl B r ©I I
H
(D> H

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Septemvre 1895.

Bancnote rom. (Jump. 9.52 Vend. 9.57
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump, 9.54 Vend. 9.57
Galbeni Cump. 5.63 Vend. 5.67
Ruble rosescl Cump. 128.% Vend. ““
Lire turcesol Cump. 58.50 Vend. —
Mărci germane Cump. 10 76 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.
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De închiriat.
~ din strada Hirscher Nr. 7 "W

vis-a-vis de teatru, care se va provede cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin 
mare, sunt, ori Îîb total, ori seperat, a-se închiria, 
începend din 29 Septemvre 1895.

A se întreba la subscrisul proprietar

Simeon Damian,
advocat.733.12 -*

Sosirea și Blocarea trenurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 bre 07 m. dimineța.
Trenul de persone: 8 bre dimineța.
Trenul accel.: 2 bre 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 bre 25 minute sera.

2. Dela București la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după ambcjl. 
Trenul de persone: 9 bre 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 bre 19 minute shra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 bre 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră. 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorhelu la Brașov.

Trenul mixt: 8 bre 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 bră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m, dim.

’) Acest tren circulhză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 bre 8 min. diminbța.
Trenul accel.: 2 bre 45 min. după am
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecfl.
Trenul aooel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 bre 5 min. diminbța. 
„ „ 5 „ 13 in. după am.

Trenul mixt: 9 bre 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persbne: 3 bre 5 după am.
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 bre 20 min. dimin.

'5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul, de persbne 6 bre 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

JIU 1U1UU11.U;

nji pe piețele din țeră și 
dLl st.reinătate;

llM su^ cei® ma': lU Uullufl tine condițiunl;
pe teri- 

_ , toriulă
său strada. Gîării ISTl*. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acbsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

tlliljipQPP în calitatea sa ca representantă principală 
llUlUUuU cietății de asigurare EQUITABLE din Nev 

jmtrn asigaran ie #

nt a so-
5 asigurare EQUITABLE din New-York 

“ - * —sub condițiunile favorabile, parti- 
[ culare a acestei societăți.

Onorabileloru admmistrațiunî de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5°|0 ale „Albinei44 
«le cărorîa cupoiie se rescumperă semestrulu fără nici o 

detragere, și cari se află de vântțare în cursul «filei a bursei 
din Budapesta, în piese «le 500, 1OOO și 2000 de corone. 
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totii dreptulu, că

Scrisurile fonciare „Albina44 ie 5°|0 
suntu a<li relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive «lin efectele cotate la bursa din IBudapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puțină întreită a ipoteceloră pe ba?a cărora 
se esmită, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

74 *

Orele ele ©assă dela 8—1
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ABONAMENTE
GAZETA TANSILVANIEI44

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni. 
ami .

Pentru România și străinătate:
trei luni............................................l ,
șese luni................................................
unii anii................................ ......

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unii

3
6

12

fl.
fl.
fl.

Abonamente la numerele cu data de 
Pentru Austro-Ungaria: 

ană....
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
anfl....
șese luni .
trei luni . .

Pe 
Pe
Pe

*<
10
20
40

fr.
tr.
fr.

Duminecă.
2
1

fi. -
fl. —

50 cr.

. . 8 franci.
. . 4 franci.

. 2 franci, 
și mai repede

8 
X 
X 
X.
X 
X

prin
X
8

3
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se facă mai ușorii
mandate poștale.

Domnii, cari se voril abona din nou, se binevoiescă 
& scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Dazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


