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Alegerile municipale.
(T.) In cele două luni din urmă 

ale anului curent se vor face pre
tutindeni la noi în Transilvania, și 
în Ungaria, alegerile parțiale de re- 
presentanți și alegerile de funcțio
nari municipali.

împrejurarea acâata ne îndâmnă 
se ne ridicăm glasul și sâ întrebăm 
pe Românii chiămațl a-și esercita 
dreptul de alegere la alegerile mu
nicipale: Sfătuitu-v’ațl unii cu alții? 
Sunteți înțeleși asupra candidaților 
voștri ? Legatu-v’ațI serbătoresce, că 
nu ve veți desbina, că în unire ve-ți 
da voturile vbstre numai acelor can
didați români, pe cari îi aflați vred
nici în tbte privințele?

La alegerile membrilor pentru 
întregirea representanților munici
pali, noi Românii am suferit multe 
pierderi, chiar și în cercuri electo
rale, unde eram în majoritate și 
unde, cu totă presiunea și abusurile 
detentorilor puterii statului, puteam 
totuși se reușim cu candidații noștri.

Causa acestei triste aparițiuni 
a fost în cele mai multe locuri, că 
alegătorii noștri nu erau pregătiți 
de cu vreme, nu sciau bieții omeni, 
ce se întâmplă cu ei, când și pen
tru cine au se voteze.

Dâr e just sâ ne întrebăm: 
când s’a mai întâmplat, ca o ar
mată risipită, fără conducători și fără 
Sțâg se iesă învingetbre pe câmpul 
de luptă? Se pote cineva mira în 

*> ■ astfel de împrejurări, că uneltirile 
contrarilor află la noi un câmp de 
acțiune atât de favorabil pentru ei 
și că ori-ce scriitoraș ungur dela 
oficiile administrative își pote câștiga 
cu ușurință un titlu la recunoscința 
celor ce lucră pe față și în ascuns 
la oropsirea și distrugerea totală a 
elementului românesc, ca factor de 
sine stătător?

Nu odată ni-s’a dat durerosa 
ocasiune de a constata, că fruntașii 
noștri de pe la sate, vedend, că se 
apropie terminul alegerii și necă- 
pătând nici un avis, nici o îndru

mare, s’au dus îngrijiți în localită
țile din centrul cercurilor electorale 
respective, ca se se infomeze dela 
Româniî de acolo, ce se facă? Der 
lucru naibei, nici cei din comunele 
centrale nu scieau pe cine vor alege.

Cum vor pute reuși așa-dâră 
candidații români acolo, unde nu se 
stabilesce nici o înțelegere asupra 
acestor candidați ? Și bre nu vedem, 
că pe lângă o astfel de organisare 
a luptei nbstre în viâța municipală, 
facem cu totul ilusorie ori-ce hotă- 
rîri frumose, ce luăm la conferen- 
țele nbstre naționale, și ne espu- 
nem batjocurei streinilor?

Suntem încunjurați din tbte 
părțile de dușmani, și lupta, ce tre- 
bue s’o purtăm, fiind o luptă deci
sivă și grea, pretinde să ne unim 
și se ne concentrăm tbte puterile, 
de cari dispunem.

Nu pbte fi der vorba ac|I, în 
ajunul alegerilor municipale, decât 
de raliarea forțelor nbstre și de-o 
strînsă solidaritate între toți mem
bri români ai representanțelor corni- 
tatense.

Numai printr’o înțelegere per
fectă și disciplinați fiind vom pute 
păși cu demnitate la urna electo
rală, numai astfel ne putem mani
festa și ne putem câștiga respectul 
cuvenit ca Români pe terenul vieței 
municipale, unde conform decisiuni- 
lor conferențelor nbstre ar trebui se 
desfășurăm cea mai viuă activitate.

Timpul de a încheia compro
mise și alianțe cu adversarii, fiă 
chiar și în condițiuni oportune, a 
trecut. Acji ori-ce pactare de acest 
fel s’ar întbrce în contra nbstră, 
căci numai ni-ar abate atențiunea 
dela pericolul mare, ce amenință 
organisația nbstră națională.

Nu e vorba, ca se dobândim 
nu seim ce succese, ci mai vârtos 
caută să avem în vedere, că în co
mitatele, unde elementul român for- 
meză majoritatea, se nu lăsăm să 
învingă la alegerile de membri și de 
funcționari municipali pe tbtă linia 

clicele streine, se nu lăsăm posițiu- 
nile nbstre în mânile dușmanului.

Lupta nu va fi ușbră, căci pre- 
,siunea din partea administrației va 
fi ca de obiceiu mare. Conducătorii 
români de prin comitate să vegheze 
deci cu atât mai mult, ca șirurile 
nbstre să nu se desbine și să nu se 
slăbâscă.

„Unul pentru toți și toți pen
tru unul!“ se ne fiă devisa la ale
gerile municipale, ce se apropiă.

CRONICA POLITICĂ.
— 10 (22) Octomvre.

Ministrul de interne din nou a dat 
m&i multe ordinațiunl, privitbre la purtarea 
matricolelor de stat. In cea d’intâiu ordi- 
națiune ministrul provocă comisiunile ad
ministrative comitatense, ca aoeste să facă 
propuneri cu privire la numirea de substi
tuți de purtători matricularl pentru tbte acele 
cercuri matriculare, în cari este de lipsă o ast
fel de numire. Tot-odată ministrul faoe atente 
comiBiunilei că ar fi bine, să se dea totdâuna 
ocasiune inspectorilor de matrioule de a-șl 
esprima părerile în cestiunl, cari priveso 
purtarea matriculelor. A doua ordinațiune 
dispune, ca visitatorii de morțl și moșele 
să primâscă îndrumări cu privire la înda
torirea lor de-a anunța. A treia provocă 
autoritățile administrative, să oontroleze în 
cercul lor de activitate modul, cum se portă 
matriculele.

♦

Legea privitbre la recepțiuuea Evrei
lor a fost sancționată de monarch înoă în 
Agram, în diua de 16 Octomvre, âr în 18 
Oct. a fost înarticulată în cadrul legilor, 
ca al XLII-lea articul de lege din 1895. 
Acest articol constă din patru paragrafl: 
în § 1 se declară religia israelită ca religiă 
receptă; în § 2 se d'oe, că disposițiunile 
§ lor 18, 19, 20, 21 și 23 ai art. de lege 
LIII din 1868 se estind și asupra celor de 
religia israelită; după § 3, rabinii și mem
brii ai ouratoratului confesiunei israelite 
pot fi numai dintre aceia, oarl sunt cetă
țeni ungari și și-au primit cualificațiunea 
pe teritoriu ungar. In fine, în § 4 ’i se dă 
ministerului împuternicirea de-a duce în 
deplinire acâstă lege.

„Wiener Zeitung*  de alaltăerl publică 
ordinațiunea întregului minister austriac, 
prin care se ridică statarul decretat în 
12 Deoemvre 1893 asupra orașului Praga 
și asupra oerourilor Weinberge, Caroli- 
nenthal și Smichov.

întâmplările din Agram.
Voci ale pressei.

Sub titlul „Disarmonii dela Agram“ 
diarul „Politik'1 din Praga își esprimă pă
rerea de rău, că seninătatea filelor împă- 
rătesol, (adeoă dalele cât a petreout monar
chal în Agram) a fost turburată prin de- 
monstrațiunl pătimașe, și oă aoâsta s’a în
tâmplat pe pământ slavio și într’o metro
polă slavică. Națiunilor slave rareori li-se 
dă ocasiunea de a saluta în mijlooul lor 
pe Majestatea Sa, de aceea trebue să cul
tive ocasiunile date cu atât mai gelos. Cel 
mai trist lucru este însă, că mai întâiu s’a 
descărcat dușmănia între Sârbi și CroațI. 
Momentul n’a putut fi mai rău ales, de a 
uita de dușmnul comun ce stă la pândă.

Bunii amici ai Slavilor, din Cis și 
Trans, se grăbesc a esploata tristele în
tâmplări. Li s’a ușurat lucru ; cu tote astea 
oredem, că vor face o rea trâbă. Ei voiesc 
cu tot chipul să dea o importanță mare 
politică întâmplărilor din Agram — dâr ce 
dovedesc aoeste, dâcă nu, că sunt minciuni 
tbte câte s’au spus despre consolidarea ra
porturilor naționale și de drept public a oo- 
ronei sf. Ștefan ? Ce dovedeso deoă nu, oă 
chiar și în Croația, unde poftele de hege
monia maghiare au trebuit mai mult să se 
stăpănescă, — domneso stări neclare și în- 
curoate ?

Ar face lucru înțelept Maghiarii și 
amioii lor din Viena, decă nu ar acoentua 
în deosebi partea antimaghiară a demons
trațiilor din Agram. Căci ce fiasco mai 
cumplit a putut suferi Banul Hedervary, 
deoât prin aceea, oă mult lăudata lui pa- 
oificare, tocmai intr’un moment serios și 
decisiv, a rămas pe jos. Banul a făcut to
tul, ca să arate, că maghiarismul oficial 
predomină, și l’a introdus chiar și la festi
vitățile croate. Lucrul însă a luat o întor
sătură dușmană maghiarismului și „pacifi- 
oațiau a rămas buzată...

OrI-cum însă — înoheiă „Politik“ —

FOILETONUL „GAZ TRANS. “

Memoriile lui Rochefort.

In 19 o. a început cjiarul franoes „Jouru 
publicarea memoriilor lui Rochefort, pe cari 
acesta le scrie pentru cjiarul amicului său, 
și cari vor apără în cinci volume. O co
respondență din Paris a cjfarului engles 
„Daily Newsu dioe, că amintitele memorii 
vor cuprinde și un raport asupra veohei 
curți din Versailles, și autorul va arunca 
o lumină viuă asupra consiliului intern al 
guvernului național. Dreptul de reproducere 
a memoriilor în englesă și în americană 
l’a vândut autorul ou suma de 500.000 
franci, odată pentru totdâuna, și cu 1 frano 
pentru fiă-care volum, ce se vinde.

Ori-ce s’ar epee despre însemnătatea 
și renumele lui Rochefort, că bre este el 
uu element stricăcios seu folositor în viâța 
publică, totuși una stă: că adecă între toți 
contimporanii săi puțini au avut o viâță 
atât de agitată ca el, și puțini vor aci po
vesti în mod atât de picant și vesel des

pre aventurile vieței lor, ca acest cjfarfsb 
septegenar, care an de an și <ji de cji scrie 
tot cu aoeeașl agilitate articolul său pen
tru „Intransigeantu.

Rochefort își înoepe „Memoriile“ în 
modul următor:

Dbcă îi cjiol unui om cunoscut: „Ar 
fi bine să-ți sorii memoriile“, atunci acbsta 
însâmnă atâta, că el nu mai e bun pentru 
alt-ceva. Cu tbte acestea însă omul le scrie 
bucuros, deore-ce totdâuna află plăcere în 
reamintirea lucrurilor trecute și în împăr
tășirea lor și altora. Am cunoscut sute de 
omeni, cari te apucau de nasturele rocului, 
te trăgeau într’un unghiuleț, și apoi îți 
șopteau : „Oh, când țl-așl povesti eu viâța 
mea !u Și apoi începeau a povesti. Tot 
povesteau și povesteau și în fine aflai, oă 
povestea lor nu oferă nici cel mai puțin 
interes. Insă ființele aceste omenescl ve
deau și văd lucrurile, cari îi ating personal 
pe ei, printr’o sticlă absolut telescopică. 
Brutărâsa, dela care târguiau părinții mei 
pânea, timp de 37 ani, di de di se cobora 
la 12 bre din locuința ei, se aședa la ta

rabă și nu se mișca de acolo pănă la 8 
bre săra. Acesta însă n’o împiedeca să es- 
plice încărimțirea părului ei cu următorele 
cuvinte, pe cari le repeta nu fără ore-care 
mândriă : „Ce vrei? Am dus și duc o viâță 
atât de agitată!“,

Ce e drept, eu du aflu posibil, ca să se 
compareze viâța mea ou aceea a brutăresei. 
In urma multor înprejurărl, pentru oarl nu 
pot fi totdâuna eu singur responsabil, s’a 
întâmplat, că eu am trăit aprope tbte sen- 
sațiunile, pe cari numai și-le pbte cugeta 
omul. Ca și când mi-așl fi petrecut viâța 
pe un drum piediș și lunecos, timp de 25 
de ani neoontenit am lunecat din înălți
mile oele mai mari în afuncjimile cele mai 
întunecate. In anul 1870 de pildă poporul 
sparse cu ciomege porțile dela închisbrea 
Sainte-Pelagie, pentru de a-mă scbte din 
ea și pentru de a-mă duce îd triumf și sub o 
ploiă de flori la reședința guvernului național. 
Câte-va luni mai târdiu, după căderea oom- 
munei, am fost tîrît în lanțuri la Versailles, 
între înjurături și între amenințări cu morte. 
O bră întrâgă m’au plimbat pe stradele 

Parisului, și încă și acum par’ că’l văd pe 
un moșnbg cu un roc vechiu, care la ve
derea conduotului, ridicândușl cortul roșu, 
urlă: „Acesta e Rochefort! De astă-dată 
trebue belit de viu!“ Observ aoi, oă tot 
aoelașl moșnâg ou cortul roșu, cu o jumă
tate de an mai înainte, oând mă duceau în 
triumf dela închisbrea Saințe-Pblagie la 
Hotel de Viile, striga și aplauda împreună 
ou poporul, care mă conducea.

Am gustat tbte plăcerile și tbte amă
răciunile vieții. In celula scundă și îngustă 
a temniței din Versailles am făcut probe, 
că ce ținută să iau pe șafot, unde mi-se 
anunțase, că voiu fi dus în ourând, și unde 
voiam să-mi joo rolul cât se pbte de bine. 
Der din întâmplare am soăpat de mbrte, și 
în locul acesteia am fost osândit la depor
tare pe viâță. M’au dus la Antipozi, în ți
nuturile canibalilor. Prietini și dușmani 
credeau, că aci mă voiă topi pentru tot-dâ- 
una la arșița sorelui. Dâr de-odată fac o 
sărită în oceanul atlantic și din nou apar 
în Europa.

(Va urma) 
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întâmplările din Agram trebue să pună pe 
gânduri pe Slavi, nu pentru lovitura ce a 
primit’o îngâmfarea maghiară, ci pentru 
rana sângerdsă ce a cășunat’o solidarității 
slave în lupta contra unui dușman comun. 
Toomai în momentele, când simptomele 
putredei stări create de hegemonia maghiară 
se urmăresc cu cea mai mare atențiune și 
sus și jos, Slavii Croației, cari sunt mai 
apropiațl prin sânge cu alte ginte slave, 
se ofere spectaculul rușinător al urei și ne- 
toleranței între frați?....

*
Asaltul studențimei și a plebei croate 

oontra stâgului sârbeso arborat pe biserica 
ortodocsă — scrie „Kreuzzeitung 1* din Ber
lin — Maghiarii abia l’au luat în sâmă, 
deducându-1 ca afacere internă sudslavică. 
Dâr demonstrațiunile dela statua lui Jel- 
laoicl, unde studenții au ars tricolorul un
guresc i-au pus în mișcare pe Maghiari. 
Căci la acâstă ooasiune s’au dat pe față 
adevăratele sentimente ce le au Croații 
pentru Maghiari, cu tdtă mâna de fer a 
oontelui Khuen-Hedervary. Aureola cu care 
îl împodobeau pe aoesta partidele maghiare 
a dispărut dintr’odată. Der acesta n’are de 
a face ou sentimentele dinastice, cari la 
toți Slavii de sud, ca și la Slovaci și Ro
mâni, sunt mai desvoltate decât la Ma
ghiari. Supremația maghiară este care amă- 
resce aceste popore, precum și esolusivi- 
tatea, cu care acea supremația caută a se 
manifesta în Croația autonomă mai slab 
decât în Ungaria. Numai pe basa unei de
pline egale îndreptățiri și egalități se pote cu
geta restabilirea unei înțelegeri pacimce dura
bile între elementele poliglote atât ale Unga
riei, cât și ale întregei monarchii austro- 
ungare....

*) Lacul Razim, starea actuală a pescăriilor 
din el și mijlocele de îndreptare, de Dr. Gr. Antipa. 
BucurescI 1894.

Pedepsele aspre, ce se vor da celor 
acusațl de procuror, vor turna numai oleiu 
pe foc, — (jice „Kreuzzeitung" — și decă 
afacerea va fi adusă înaintea dietei ungu- 
resol, recriminările vor nasce recriminări și 
din partea deputaților croațl. In tote îm
prejurările demonstrațiile din Agram aruncă 
o lumină crassă asupra unor raporturi, ce 
nu se mai pot susțină, cari se basâză în 
fond pe cugetele reservate a d6uă elemente 
ale monarohiei, ce urmăresc diferite soopurl 
și cari nu sunt niol decum priincidse con
solidării și posițiunei de putere europenă 
a acestei monarchii.

România agricolă.
V. Starea agriculture! actuale. 

(Urmare).

In privința pescuitului și pescă
riilor, odată atât de bogate în avuția 
și calitatea superioră a pescilor, țâra 
era una din cele mai renumite.

Totuși raportul d-lui dr. |Antipa, 
asupra lacului Razim și a bălților 
din Dobrogea, a dat la ivelă stări 
înspăimentătore. Reproducem câteva 
rânduri din acest important raport, 
adresat d-lui Ministru al Agricul- 
turei la 1 Iul. 1894:

„Cantități enorme de crap, șalău de 
Dunăre și de Mare, scrumbițe, scrumbii și 
chefal, ba chiar și moruni și nisetri se 
prindeau în el (Razim), întrecend prin pro
ductivitatea sa tote celelalte pescării de 
lacuri din totă Europa. Date statistice 
esacte ne lipsesc din nefericire cu totul, 
pentru a pute arăta cu cifre marea pro
ductivitate a acestor lagune, căci antre
prenorii pescuitului din ele, temendu-se 
de-o viitore concurență arătendu-șl enor
mul câștig pe față, refusă categoric de a 
da ori și ce deslușire în acestă privință; 
pentru a da însă o ideă măcar, pot cita 
mărturisirea unui onest pescar bătrân din 
Sarichioi, care mi-a declarat, că acum 15 
ani, numai într’o singură di trăgând cu 
năvodul, a scos 34,000 ocale vechi de pesce, 
care în majoritatea sa era' șalău de Mare. 
In timpul verei în lunile lui Iunie, Iulie și 
August, cantități colosale de chefal, acest 
pesce atât de prețios, atât prin carnea sa 
gustosă, cât și prin icrele sale scumpe — 
străbateau prin gura Portiței din mare în 
aceste lacuri, de unde fiind pescuițl, se es- 

portau prospeți, sărați și afumați, pănă pe 
piețele Constantinopolei, Odesei etc.

„De puțini ani încoce însă, pescăria 
din aceste lacuri a început a scădâ din 
ce în ce mai tare, așa, că productivitatea 
lor a ajuns astăcfl la mai puțin de-o treime 
din ceea ce era mai înainte; din neferi
cire, acâstă scădere merge progresând așa 
de repede, încât suntem amenințați chiar 
și în scurt timp să le avem complect des- 
populate.

„Numărul cel mare al pescarilor, cari 
se hrăniau din pescăriă în aceste locuri, a 
scăclnt cu totul; er locuitorii satelor în- 
conjurătore, aprope cu toții pescari, sără
cesc necontenit, ne mai rămânându-le altă 
speranță, decât că pote le va mai da D-deu 
un an bun; mare parte dintr’ânșii au înce
put deja a-se da la alte ocupațiunl mai 
rentabile, ca la agricultură, la cultura vi
telor etc. Adese-orI am vecjut prin satele 
Sarichioi și Iurilofca lotce pescărescl, trase 
la uscat și servind acuma ca iesle pentru 
dat lături la vite în ele. Statul, care încas- 
sâză din arendarea acestor lacuri venituri 
destul de însemnate, este deci și el amenin
țat a-le perde în cea mai mare parte, decă 
nu va’ lua măsuri grabnice pentru a pune 
capăt acestui rău".*)

D-nul Antipa îmi comunică per
sonal, că după a d-sale evaluare, 
Dunărea dela Galați în jos, dim
preună cu lacurile și bălțile din Do
brogea, dedeau pe an la 15 milione 
klgr. de pesce, pe când Dunărea 
dela Galați în sus, cu tote bălțile, 
rîurile și celelalte ape din țâra în- 
tregă, abia dau tote laoialtă la 5 
milione klgrame de pesce.

In escursiunile mele un aren
daș al statului, din părțile Călăra
șilor, mi-se plângea, că el avea una 
din pescăriile cele mai mari și mai 
bune în partea locului, care îi adu
cea la sigur în fiă-care an câte 
20—25 mii de lei venit curat, der 
în acel an, 1894, n’a încassat nici 
2000 lei, din causă, că primăvera 
n’a venit apa mare și n’a fost pesce 
aprâpe de loc, și pesce în general 
e mai puțin ca înainte.

Despre păduri vom vorbi ceva 
mai târcjiu ; totă lumea scie, că ele 
au fost devastate și defrișate teribil. 
Arendașii tind numai după pămân
turi virgine, pământuri cu păduri 
pe ele, pe cari se le potă defrișa și se 
potă face locuri, de cultură din ele, 
pentru a-le pute slei de forțele lor 
seculare. Ți-se laudă arendașii pe în
trecute, că ei au scos și curățit 
atâtea sute și mii de pogone de ră
dăcini din moșie și au făcut locuri 
de cultură dintr’ânsele. In schimb 
înse nu vor se audă, că ei sunt causa, 
că văile și păraiele de pe moșiă, 
cari acum 10—20 ani erau cu apă, 
ac|i tote au secat cu desevîrșire și 
apa s’a retras în adâncimi conside
rabile, — secețile devin din ce în 
ce mai lungi și înspăimântătâre.

Vânatul nobil a dispărut aprope 
cu totul din câmpiile și pădurile nos- 
tre, nefiind o lege de vânătore, care 
abia în anul din urmă s’a introdus 
și pus în aplicare; s’au înmulțit înse 
peste mesură lupii, vulpele, cio
rile etc.

Viile au fost distruse cu totul 
de filocseră în mai multe județe, și 
sunt amenințate și celelalte. Deja au 
perdut cu totul viile lor județele 
Prahova, Buzău și altele, er fi- 
locsera s’a ivit în viile cele mai re
numite dela DrăgășanI, Odobesci, 
Cotnari, — acum de curând în 5 lo
calități din județul Ilfov — și ea 
amenință a repune și acestă ramură 
de bogățiă națională.

Nu seim, decă sub aceste ra
porturi pote afirma cineva cu cons- 
ciința curată, că țâra a progresat 
în cultură și avere.

„Așa se ne ajute Dumne4eu“.
La 18 Oetomvre n. părechia 

imperială germană s’a dus la Worth, 
ca să asiste la desvălirea stătutei 
împăcatului Frideric. Locțiitorul El- 
sației i-a întâmpinat c’o vorbire fes
tivă, cerând permisiunea pentru în
ceperea festivității. După-ce corul 
bărbaților a cântat o piesă, și după 
vorbirea ocasională a generalului 
Mischke, statua a fost desvelită. îm
păratul Wihelm, călare, a mers 
dinintea statuei și a pronunțat ur
mătorul discurs, care caracteriseză 
de minune raporturile dintre Fran- 
cia și Germania:

„Prea stimați cameradl de luptă ai 
tatălui meu! Din însăroinarea Majestății 
Sale împărătâsa Friderio, Vă esprim mul- 
țămita sa și tot-odată a casei mele, că 
n’ațl întârejiat a ne sta în ajutor la ridi
carea acestei statue, și a Ve presents adl 
aici. Adânc mișcată stă ac}I aiol augusta 
ndstră mamă, care odinidră, stând la bra
țul soțului său, a audit de pe propriele lui 
buze cea dintâiu veste a victoriilor sale. 
Esprim pentru acesta Maiestății Sale deo
sebita mea mulțămită, că a binevoit a-se 
presenta aici, unde tatălui meu i-s’a ridicat 
acestă estraordinară statuă. Ceea ce am 
aucjit despre el, n’a putut să se esprime 
mai frumos și mai viu, der oeea-ce simțim 
noi stând înaintea acestei statue și arun
când o reprivire asupra timpurilor cu 25 
ani înainte, la renasoerea patriei nostre, 
mai ales aici, unde s’a vărsat prima 6ră 
sânge unit din Germania de sud și de 
nord, care a format materialul, din care 
s’a zidit imperiul german: acea ne mișcă 
adânc inimile tuturora, și mai întâiu de tote 
noi, oei mai tineri, jurăm înaintea augus
tului învingător, a fericitului nostru îm
părat, că vom ține ceea-ce nl-a eluptat, 
vom păzi corăna, ce-a făurit’o el și aceste 
provincii imperiale le vom apera și le rom 
susțină ca germane. Așa se ne ajute Dum
nezeu și spada nostră germană! Și acum să 
strigăm cu toții: Augustă mamă, a cărei 
presență încununâză cjiua de adl, Maies
tatea Ta împărătâsoă Hurrah, Hurrah, 
Hui rah

De sigur, că acâstă isbucnire a 
sentimentelor de eroism în cuvinte 
a-le tînerului împărat german nu va 
contribui la vindecarea ranei din 
1870/71, ce ’i-s’a făcut Franciei, nici 
nu va îndulci amărăciunea, ce a 
creat’o marele resboiu între aceste 
mari popâre ale continentului.

SC8R8LE piLEI.
— 10 122) Oetomvre.

Alegere la „sfat.“ Astăzi a fost ale
gerea suplementară de deputat dietal în 
cercul I elect, al Brașovului, in sala cea mare 
dela sfat. Nefiind nici un contra-oandidat 
s’a enunoiat la 9 6re candidatul Sașilor gu
vernamentali, advooatul Carl Schnell ca ales 
ou aclamațiune. Sașii vercjl s’au abținut de 
astă-dată dela alegere, și au făcut pasivi
tate ca și Românii. Prin acâsta sașii vercjl 
au voit să demonstreze, că noul deputat 
n’a fost ales de totă săsimea, „ci a fost 
ales numai de sașii guvernamentali, cari 
s’au aliat cu Maghiarii, cu contrarii națio
nali ai Sașilor".... „Kronst. Ztg." află oă 
a<h la ora 1 fișpanul Maurer va da un 
banchet în ondrea deputatului liberal Caii 
Schnell, la care sunt invitați șefii autorită
ților și membrii partidei liberale săsescl- 
maghiare.

—o —
Din Agram primesce „Bud. Hirl.“ 

erășl o plângere dela un funcționar ma
ghiar, oare spune, oă situațiunea Maghia
rilor ar fi devenit aprdpe nesuportabilă în 
oapitala croată, din causa urei, cu care 
Croații se portă față de ei. Cu deosebire 
femeile au de-a suferi mult, după spusele 
fdiei unguresel, deorece dâcă cutâză a vorbi 
unguresoe pe stradă, sunt insultate din 
partea juriștilor croațl în modul cel mai 
neoruțător.

—o —

Demisinni din comitetul Ligei. Ce
tim în „Adevărul" următdrele: „Din sor
ginte sigură aflăm, că d-nii miniștri G. C. 
Cantacuzino și G. D. Palladi îșl vor da 
săptămâna viitore demisiunile din comi
tetul central al Ligei Culturale."

—o—
Dela curtea română. A. S. Wilhelm, 

principele ereditar de Hohenzollern-Sigma- 
ringen, a părăsit Sinaia Vinerea trecută la 
orele 1.20, pentru a se întorce în Germa
nia. M. Sa Regina și Altețele Lor Regale 
prințul Ferdinand și prințesa Maria l’au 
însoțit pănă la Predeal.

—o—
Cablu telegrafic sub mare între Varna 

și Odessa. Se scrie din Sofia, oă admi
nistrația poștelor și telegrafelor se ocupă 
cu activitate ou proeetul unei linii telegra
fice, legând direct Bulgaria cu Rusia, și oă 
în acest scop se propune sședarea unui 
cablu sub-marin între porturile Varna și 
Odessa. Se asigură, că proiectul acesta ar 
găsi o primire forte favorabilă din partea 
Rusiei.

— o —
0 Inaugurare amenată. „Monitorul 

Ofioial" de Duminecă publicase următorea 
însoiințare: „Din causa timpului rău, ne- 
putându-se termina lucrările preparative la 
palatul de justiție din BucurescI, solem
nitatea inaugurării acelui palat se amână 
pentru Duminecă, 15 Oetomvre v. c. In- 
vitațiunile făcute pentru acâstă solemnitate 
se vor considera pentru acea cji".

—o—
Noua pușcă austriacă. In manufactura 

de arme dela Steyr se fabrică în acest 
moment o nouă pușcă care, după jurnalele 
militare din Austria, ar fi superioră pusci- 
lor tuturor oelor-lalte puteri. Noua pușcă 
de un calibru 6.5 milimetri, trage aprope 
4 kilograme 80, împreună ou sabia-baionetă. 
Vitesa sa inițială este de 740 metri. Car
tușe trage 23 grame. Forța de penetrare 
a proeotilului, la distanța de 2000 metri, 
este de 1 metru 6, pentru brad de esemplu. 
Noua pușcă, fără sabia-baionetă, are o lun
gime de 1 metru 22, și țeava sa are patru 
ghinturi cu halice.

Musica din Șepsi-Sângoorgiu va con
certa în decursul (filelor de târg iș, țestău-.' 
rantul Fleischer (Sorea) în fiă-cate sără.*  
Intrarea liberă.

0 rectificare.
Sibiiu, 21 Oetomvre n. 1895.

Onorată Redacțiune! „Unirea" din 19 
1. o. sub titlul „Exempla trahunt“ repro
duce cuvintele consilierului de oasațiă Au
gustin Ladai, rostite mitropolitului Vanoea, 
în presență mai multor membrii din Di- 
reotoriul fundațiunei Șiuluțiane și spune, că 
Ladai ar fi cjis: „In anul 1861 cu ocasiunea 
conferinței naționale, mersesem la Șaguua 
în visită, unde se aflau mai mulțl oficerl 
superiori. De-odată intră Aosente Sever, 
care după ce a schimbat vre-o oâteva cu
vinte cu Șaguna, s’a întors spre ofioerl și 
a dis: r>Der war auch ein Rauber im lahrc 
1848“

Subsorisul, oa unul, care încă a fost 
de față atunci, când Ladai istorisise mitro
politului Vanoea scena petrecută în casa 
lui Șaguna, am să rectific cuvintele lui 
Ladai reproduse de „Unirea." Ladai d’sese 
toomai contrarul, anume:

„..... De-odată intră Acsente Sever,
oare după puține cuvinte schimbate cu Șa
guna, s’a depărtat; atunci Șaguna s’a întors 
spre ofioerl și a d'-8: wa-r auch ein
Rauber im lahre 1848 “

Care va să dloă: Nu Acsente a apos
trofat pe Șaguna, oi Șaguna pe Acsente.

losif Sterca Șuluțiu.

Congregațiunea dela Făgăraș.
Corn. Făgărașului, Oot. 1895.

In 14 Oetomvre n. o. s’a ținut adu
narea generală ordinară de tdmnă a comi
tatului Făgăraș. Peste tot, desbaterile de 
astă-dată au fost aprope liniștite. Numai la 
raportul vioe-șpanului se născu o contro
versă acută între deputatul Dr. N. Șerbau 
și între fișpanul.
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Dr. N. Șerban îșl tine de datorință a 
mulțămi alegătorilor săi, oarî, în ciuda tu
turor uneltirilor administrative, deja pentru 
a 5-a oră l’au reales ca membru în con- 
gregațiunea comitatensă, deși realegerea a 
fost respinsă sub diferite proteste, după 
părerea sa neîntemeiate; apoi, vorbind 
despre relațiunile de drept, fiice, el® tre- 
bue eseroitate în aoeeașl măsură față de 
toți cetățenii statului, fără deosebire de 
naționalitate; făcând o paralelă între des- 
voltarea comitatului sub actualul fișpan și 
sub fostul fișpan Horvath, conohide, oă 
starea oomitatului în timpul de față merge 
spre rău, mulțumită actualului fișpan, oare 
a introdus nepotismul în administrația, că- 
pătuind omeni fără eualifioatia recerută, 
dându-le chiar și câte 3 posturi de-odată.

Fișpanul face atent pe Dr. Șerban, oă 
dâcă se mai ocupă de persona sa, îi va de- 
trage cuvântul. Șerban, voind a oontinua 
în același sens, de nou fu admoniat, pănă 
ce, întrerupt de vre-o patru ori, îșl încheie 
vorbirea, primind raportul vice-comitelui; 
nu primesce însă suma de 3900 fi. ca ame
liorare a fondului dotuțional, nu numai din 
motivele de mai sus, dâr și din oausă, că 
soontrându-se cassa, s’au aflat neregularitătî, 
deși vice-șpanul în raportul său susține, 
că s’a aflat în stare satisfăoătâre.

Raportul vice-șpanului se primesce to
tuși fără nici o modificare.

Cu acâstă ocasiune s’a aprobat și lista 
viriliștilor oomitatenșl. Se vorbesce, oă vre-o 
10 viriliștl români au rimas din listă. Acâstă 
dm motivul, că nu și-au cerut la timp, pe 
basa legei, să li-se considere darea în du- 
plu, — o negligentă, ale căreia urmări fără 
îndoâlă, oă vor cumpăni greu între votu
rile Românilor. Ar trebui, ca Românii noș
tri să nu fiă indiferenți chiar și față ou pu
ținele drepturi, ce legea le acârdă, căci nu
mai reclamându-ne și folosindu-ne de drep
turile nostre, vom arăta, că suntem oonscii 
de noi și de situația, ce ni-s’a creat în stat.

S’au pertractat și s’au statorit pos
turile, ce au să devină vacante pentru fiă- 
care cerc eleotoral. Alegerile s’au fixat pe 
4 Noemvre o., cele supletorii pe 27 Noem- 
vre. Cred, că Românii din comitat vor sci 
să-și dea votul omenilor independenți, oarî 
în tâte cestiunile pot vota liberi, din pro- 
'pria convingere, âr nu la porunoă. Condu
cătorii ' poporului sunt responsabili, deci 
videant!

Celelalte puncte din program au fost 
mai mult de natură administrativă.

Interesant, că d-1 Dr. N. Șerban a 
surprins lumea ou propunerea, ca să se în- 
mulțescă salariile purtătorilor de matricule! 
Fișpanul l’a sprijinit, dâr adunarea a res
pins aoâstă ridioulă propunere.

Mai amintesc, că într’un răspuns dat 
deputatului Șerban, vice-șpanul a negat, 
că funcționarii români ar fi preteratl, și a 
asigurat, că ou „brațele desohiseu îi va 
primi și înainta, numai să aibă oualifica- 
țiunea prescrisă.

Nu sciu, oum îșl va deschide vice- 
șpanul brațele pentru funoționarii români; 
eciu însă, că dâcă Românii din acest co
mitat ar lupta altfel, de oum luptă, și dâcă 
și-ar strînge măcar cât de oât șirurile, 
atunci ar fi silit să și-le deschidă.,...

Ședința acesta și-a avut și partea sa 
■comică: Dr. N. Șerban interpela pe vice- 
șpan, că pentru-oe Btatutul despre îngrijirea 
cânilor du se observă ohiar de loc aici în 
centru. El cjise: sătenii se pedepsesc aspru 
pentru astfel de transgresiuni, pe când aid 
bâjbăe cânii fără nici o stăpânire prin lo
curile publice, ba în unele birturi eman
ciparea cânilor a ajuns așa de departe, 
înoât mănâncă cu domnii lor într'un blid. 
La acesta d-1 vice-șpan asigura pe inter- 
pelant, că va esecuta legea riguros, ca să 
nu se mai ivâscă astfel de inconveniente, 
der ca cânii să nu mănânce dintr’un blid 
cu domnii, aceea nu o pâte opri.

Tonta dela câmp.

Din Budapesta.
(Societatea „Petru Maior". Prelegeri publice. 

Prelegerile d-lui Al. Roman.)
Budapesta, 20 Oct. n. 1895.

In furtunâsa mare de streini, în oare 
i-a aruncat sârtea pe universitarii români 

din acâstă capitală '„peroiunato-piutenată“, 
numai două sunt acele foruri de oultură 
românâsoă, a cărora lumină strălucitâre le 
mai pâte lumina furtundsa Jor oale. Aces
tea sunt: sooietatea „Petru Maior'1 și ca
tedra de limba română dela universitatea de 
aici, ambele neprețuite avantajii ale tine- 
rimei universitare române din Budapesta.

Pe când iubiții noștrii colegi din 
Clușiu fură despotic despoiațl de soumpa 
lor societate literară „Iulia*,  âr oa profe
sor universitar de limba română sunt 
„blagosloviți14 cu paraponisitul Moldovan 
Gergely, pe atunol noi dispunem încă de-o 
societate literară „bine organisată“, âr 
scumpa nostră limbă ni-o propune un ve
nerabil și valoros profesor, fiiu ales al po
porului român.

Ca la o sântă comâră ar trebui să 
ținem deci ou toții la aoeste două foculare 
de limbă și cultură românâscă. Cu durere 
trebue însă să constat, oănu e tocmai așa. 
Din vre-o 130 de universitari români, câți 
suntem în Budapesta, abia 60 de inși s’au 
înscris ca membri ai societății 1 De ce nu
mai atâția se va întreba cu mirare orl-ce 
bun Român ; unde sunt ceilalți 70 ? !

De sigur, oă nu acolo, unde ar fi 
chiămațl să se afle. Am tot crefiut, că se 
vor înscrie cu timpul și dânșii, dâr aprâpe 
trei săptămâni au treout dela oonstituirea so
cietății, âr justa nostră așteptare nu s’a 
realisat!

Fiind timpul suprem, vin deol pe 
acâstă oale să oonjur pe acei colegi, ca să 
lase la o parte orl-oe prejudiții seu inte
rese nefaste și să grăbâscă a se înscrie în
tre membrii societății nostre, de-ore-ce nu
mai urmând devisei societății: „Uniți să 
fim în cuget, uniți in Dumneețeu" /“ ne vom 
arăta demni de noi și de mărețul nume, 
ce ’i-s’a dat ei!...

Acum voiu trece însă la activitatea 
inaugurată în sinul societății pentru viitor.

Cu însuflețire mărturisesc, că în pri
vința aoâsta, membrii societății, deși pu
țini, au fost și promit a fi mai departe la 
înălțimea ohiămărei lor. Propunându-șl 
firm încă dela început, oa în anul acesta 
să dea un avânt deosebit societății, ei și-au 
ales înainte de tote un comitet harnic și 
oonsciu, care a venit și pănă aoum cu o 
mulțime de idei salutare, oarî în parte s’au 
și realisat. Ședințele sunt forte bine cerce
tate, âr interesul pentru propășirea și ri
dicarea societății e cât se pote de viu.

Un curent regenerator și energic stră
bate șirurile, nu numărâse, durere, der cu 
atât mai string ale universitarilor români. 
S’a decis între multe altele și aceea, ca tinerii 
universitari români din Budapesta să con- 
luore din răsputeri, ca prin anumite ședințe 
literare-musioale etc. să deștepte o sim
patia mai pronunțată față de acțiunile lor 
românesol în colonia română de aici, 
atrăgându-o și inaugurând astfel un con
tact social mai intim intre frumOsa și alesă 
coloniă română de aid și între noi.

Avendu-se mai departe în vedere 
„mohorîta“ stare materială a sooietății, 
oare n’ar putâ nici de cum resista cu suc
ces diferitelor cheltuell necesare, cari din 
incidentul „feericului mileniu14 devin tot 
mai mari, se vor lansa după cum am aflat, 
în curâud, liste de colectare, însoțite de căl- 
durâse apeluri, în interesul sooietății, pen
tru a oărei instalare e neapărat de lipsă 
un local mai comfortabil și mai estetio, ca 
cel de acum, care deși de un aspect fârte 
sărăcăoios, costă totuși 350 fl., — dovadă 
de efiinătatea din Budapesta. Sperăm, că 
publicul român nu va rămâne rece în fața 
unor neoesitățl atât de imperative.

♦

Der nu numai în societate, oi peste 
tot în organismul tinerilor universitari ro
mâni începe a se manifesta un spirit de 
solidaritate forte promițător. Intre noii ve- 
nițl, numiți „baliol“, și cei „veterani*  
domnesce o armoniă și dragoste în adevăr 
frățâscă. Pentru a ne strînge cât mai mult 
șirurile, am hotărît, oa în fiă-care Sâmbătă 
după ședința societății, să ne întrunim la 
o modestă cină comună, unde atât de bine 
îți cade, când după oe 6 de-arândul
te-ai eseroitat ou ohiu și vai în „melodiosa14 
limbă maghiară, ai rară fericire, de-a pe

trece o sâră la aucjul fermecătorei nâstre 
limbi! Te simți oa acasă!

Pentru-ca întrunirile aoeste săptă
mânale să fiă cât se pote mai interesante 
și mai instructive, destoinicii noștri oondu- 
oătorl au introdus un obiceiu cu totul nou 
și de neprețuit folos, — prelegerile publice.

In fiă-care convenire săptămânală 
ține câte-un membru al tinerimei universi
tare oâte-o prelegere verbală, despre fel de 
fel de cestiunl, luate mai ou sâmă din 
domeniul național, politic, ori social. După 
terminarea prelegerei apoi se desohide 
discuțiă liberă asupra obiectului preles.

Cea dintâi prelegere a ținut’o asâră, 
în restaurantul „Dotzauer44, de pe cheiul 
Dunării, zelosul și simpaticul tînăr, d-1 I. 
Maniu, rigorosantîn drept. A disertat despre 
„Stat, Constituția, Națiune, Naționalitate.“ 
Disertațiunea a fost pe deplin sucoesă, stu
diată temeinio și consciențios. D-1 Maniu a 
sciut să ne espună cu atâta claritate com
plicatele teorii scientifice despre sus amin
titele subiecte, și ou atâta măestriă a reu
șit să le aplice în special la stările nost’e 
politice aotuale, înoât toți oei preseuțl au 
rămas total mulțăinițl.

După prelegere urmă o interesantă 
și bogată discuțiune, care a contribuit la o 
și mai mare clarificare a materialului.

Pentru întrunirile viitore s’au anunțat 
încă de-asâră mai multe prelegeri, atât de 
mare a fost entusiasmul stîrnit de acâstă 
salutară ideeă.

Cu colegii universitari slovaci și 
sârbi înoă stăm în legături pretinescl. La 
inoeputul lui Noemvre vom avâ „sâra de 
cuuoscință14 ou ei.

*
Acum voiu aminti oeva și despre 

prelegerile de limba și literatura română 
ale veteranului profesor, d-1 Alesandru 
Roman. Regret mult, oă în privința acâsta 
nu vă pot comunica vești îmbucurătore 
pentru noi. Deși meritosul d-n profesor 
A. Roman în primul semestru al anului 
aoestuia are cinci colegii fârte interesante, 
ca d. es. „ Wanderungen der Rumdnen" de 
Miklositsch; „Obiceiurile și tradițiile vechi 
ale poporului român" etc., totuși în BÎnul 
tinerimei universitare române se observă o 
neescu-abilă lipsă de interes față de aoeste 
prelegeri. De regulă numai 3—4 inși sunt 
de față, âr când numărul ascultătorilor se 
urcă la 8 — 10, acâsta e ceva rar de tot.

înțeleg, că mulțl vor fi împedeca;! de 
a cerceta regulat prelegerile bătrânului și 
bunului dascăl român, din oausa ara giării 
intenționat nefavorabile a orelor de pro
punere, dâr a participa din 130 de stu- 
dențl români numai 3—4 este totuși nees- 
plicabil. Ți-se urcă sângele în obraz de ru
șine, când venind une-orl și câte-un strein, 
îndeosebi Jidovi, la prelegerile d-lui Roman, 
vede așa puțini ascultători!

De unde âre atâta lipsă de interes? 
Nu e âre limba și literatura romană cel 
mai sânt tesaur al nostru?—Iubiți colegi! 
Să lăsăm la o parte și acest „tradițional14 
obiceiu rău, dâcă nu altfel, dâr cel puțin 
de rușinea streinilor !

Ritmic.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 21 Octomvre. Ca

mera magnaților a primit cu majo
ritate de 7 voturi proiectul de lege 
privitor la liberal esercițiu religionar, 
împreună cu disposițiunile privitore la 
instituirea neconfesionalității și la 
reciprocitatea trecerei dela o religiune 
la alta, cuprincțendu se aici și religia 
israelită.

Textul camerei magnaților, ce-i 
drept, nu eBte identic cu al came
rei deputaților, der în esență ambele 
texturi consună și astfel aici se consi
deră ca sigur, că camera deputați
lor va consimți cu textul adoptat 
de camera magnaților, care în cu
rând se va înainta spre sancționare. 
Prin acâsta este resolvată și cestiunea 
ultimului proiect de reformă bisericescă.

Âgram, 21 Octomvre. Cosiliul 
comunal al Agramului a ales astăcjl 
prin majoritate de voturi ca cetățeni 

de onore pe ministrul-președinteBan/Ty 
și pe Banul croat Khuen ELdervary. 
In aceeași ședință primarul propuse, 
ca se se condamne și desavueze demon- 
strațiunile de pe piața Jelacici. După o 
discuțiă mai lungă, propunerea s’a 
primit.

Viena, 21 Octomvre. Aci s’au 
sinucis pe alea principală a Prate- 
rului, ac|i dimineță la 6 șijum. ore, 
locotenentîd-mareșal Gustav Dunst și so
ția sa Ana. Polițiștii, cari au aler
gat la locul catastrofei, aflară pe 
amândoi morțî. Din epistolele pe 
cari le-a trimis părechea sinucisă 
familiilor cunoscute, reese, că mo
tivul faptei a fost starea materială 
dărăpănată și datoriile mareșalului.

Bucuresm, 21 Octomvre. Vineri 
sera s’a ținut un consiliu de miniștri. 
Două cestiunl au fost tractate: a 
disolvăril Corpurilor legiuitore și cea 
privitore la atitudinea guvernului 
față cu consiliile comunale conservatore. 
Corpurile legiuitâre, după părerea 
majorității consiliului de miniștri, 
vor trebui să fiă convocate pe 1 
Noemvre, pentru a fi disolvate. Cât 
despre consiliile comunale, numai 
trei vor fi disolvate: consiliul co
munal din Bucuresci, cel dela Brăila 
și consiliul dela Iași.

Bucuresci, 21 Octomvre. Sunt 
probabile următbrele numiri și trans
ferări în corpul diplomatic : d-1 Emil 
Ghica, ministru la Viena, va fi trans
ferat la Petersburg, în locul d-lui 
A. Catargiu, care a dimisionat. D-l 
Grigorie Ghica, ministru la Berlin, va 
fi transferat la Viena și în locul 
lui va fi probabil numit d-nul T. 
Djuvara.

DIVERSE.
Colorea părului la cai. Dintr’o sourtă 

monografia publicată în dilele trecute de 
profesorul auetriao Wilkene asupra colorei 
cailor, estragem următorele observațiunl: 
Doi cai de sânge pur englez de aoeeașl 
oolore de păr transmit deseendenților lor 
oolorea părului lor în 586 de cașuri la 1000. 
Când părinții au un păr diferit, mai în 
totdeuna colorea iepei trece la mânz. In 
Englitera caii murgi sunt cei mai răspân
diți și caii negri din contră sunt forte rari. 
Galul arab este în general alb. In 729 
cașuri la 1600 colârea albă a iepei este 
transmisă la mânz; în 271 cașuri părul 
mânzului arab are colorea armăsarului, sân 
este amestecată. In fine doi cai arabi de 
aceea-I colore de păr transmit colorea pă
rului deseendenților în 837 de cașuri la 
1000. De aceea colorea principală la caii 
arabi neînorucișațl este cu mult mai puțin 
variată ca aceia dela sânge pur engles.

Literatură.
In editura librăriei Leon Alcalay din 

Bucuresci (Calea Victoriei 37) a apărut: 
Gramatica pentru clasa III primară, în
tocmită după programa oficială din 1895 
și aprobată de ministerul instrucțiunei pu
blice din România, scrisă de: A. I. O d o- 
bescu și V. Gr. Borgovan. Un esem- 
plar legat în scorță 65 bani.

In Tipo-litografia „Sivestru Morariu- 
Andrieviol din Cernăuți, în Bucovina, a 
apărut: Vinuri din pome, scriere în limba 
poporală, de Grigorie Halip, profesor 
la școla agronomică din Cernăuți. (Retipă
rire din gazeta „Deșteptarea14). O carte de 
96 pag., fbrte de mare interes pentru 
popor. Un esemplar costă numai 20 cr.

Rectificare. In raportul despre con- 
gregațiunea comitatului din Brașov (nr. 
225 al „Gazet. Trans.u) este ase ceti: Arun- 
cul pentru mărirea loturilor funcționarilor 
comitatensi, s’a stabilit... cu 19/10 (nu 10/IO 
procente eto.

Proprielar: Dr. Aurel Mure^ianu.

Redactor responsabil: fâregoriu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Octomvre 1895.

Renta nng. de aur 4% .... 121.35
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 123.65
Impr. ofiil. fer. ung. în argint4t/2% 101.45 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.90
Bonuri rurala croate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.—
Renta de hârtie austr.......... 100.40
Renta de argint austr.... 100 85
Renta de aur austr............... 121.35
LosurI din 1860   152.—
Acții de ale Bănoei austro ungară. 1063.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 483.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 401.20 
Napoleondorî........................................ 9.53*/ 2
Mărci imperiale germane . . . 58.82’/2
London vista....................................120.26
Paris vista.................................. 47.621/2
Rente de corone austr. 4%. • • 101.35
Note italiene. .    45.15

Cursul pieței Brasov.
Din 22 Octomvre 1895.

Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—
Scris, tone. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Bancnote rom. Cnmp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Ruble rusescl Cump. 129.’/2 Vend.
Lire turoesol Cump. 58.60 Vend.

Publicațiune de licitațiune.
Eforia șcblelor centrale române 

gr. or. din Brașov vinde realitatea 
sa înscrisă în cărțile funduare ale 
Brașovului Nr. prot fund. 6459 
Nr. top. 6100, 6101, 6110 6102/2 si
tuată în Blumena între strada gră- 
dinelor, strada cea nouă a fântânei 
(prin care trece tramvaiul) și strada 
fabricei; vinde adecă fabrica de oleiu 
dimpreună cu spălătoria de lână, 
care a fost când-va proprietatea lui 
Costi loan, dimpreună cu tbte aca- 
retele aflâtore pe acostă realitate, 
în cale de oferte, și adecă, sâu în 
total pentru suma de cel puțin 
40,000, seu, nefăcendu-se oferte pen
tru întrega realitate, în parcele.

Spre scopul vinderei în parcele, 
întrega realitate s’a împărțit în 16 
parcele și o stradă nouă.

Planul de parcelare este depus 
la administrațiunea acestei „foi“ 
precum și în cancelaria eforiei șco
lare (edificiul gimnasial) unde se pot 
vedea și condițiunile de ven4are.

încât pentru ven4area în par
cele se observă, că de-o cam dată 
s’a luat în vedere a-se vinde în cale 
de oferte numai parcelele I—VI.

Ofertele înaintate, cari se pot 
accepta sunt următbrele:

Pentru parcela primă, adecă 
curtea de economiă cu casa, grajd 
și remisa, de material solid, și șura 
de lemne, cu estensiunea de 891.76 
metri cuadrațT, suma de 3500 fi. v. a.

Pentru parcela II adecă fosta 
fabrică de uleiti cu două caturi din 
material solid cu estensiune de 
1559.40 m. suma de 5000 fi.

Se observă, că acestă clădire, 
cu puțină jertfă se pote schimba în 
casă de închiriat cu 2 caturi și 7 
locuințe, cari avend în vedere lipsa 
de locuințe bune în Blumena, ar 
putea aduce ca chirii suma de 1800 
fi. v. a. bruto pe fiă-care an.

Pentru parcela III cu estensiune 
de 1088.42 m. suma de 1700 fi. v. a.

Pentru parcela IV în estensiune 
de 1441.68 m. dimpreună cu casa 
pentru grădinar, suma de 2400 fi. v. a.

Pentru parcela V în estensiune 
de 1167.9 m. suma de 1800 fi. v. a.

Pentru parcela VI cu esten
siune de 1348.5 m. suma de 2700 
fi. v. a.

Oferte mai mici nu se vor con
sidera.

Numitele parcele, afară de I și 
II se vend eschisiv spre a se clădi 
acolo viile și case de locuit pentru 
familiă; clădiri pentru scopuri de in
dustrie și comerciu sunt eschise tot- 
de-odată; se statoresce, că cumpără
torii parcelelor III, IV, V și VI 
sunt datori în termin de doi ani a 
4idi pe parcelele cumpărate viile seu 
case pentru familiile lor, fiind că la 
din contră vor perde prețul plătit 
luându-li-se parcelele cumpărate.

Parcela I păte rămânea și mai 
departe curte de economiă, eră par

cela II, adecă fabrica de uleiu, se 
pdte schimba în casă cu locuințe de 
închiriat.

Eforia își reservă espres drep
tul de-a accepta unul seu altul din 
ofertele intrate fără considerare la 
prețul oferit, după cum va afla de 
bine.

Fiă-care oferent are să depună 
de-odată cu predarea ofertului un 
vadiu de 10°/0 a sumei oferite, eră 
Eforia este datbre a da chitanță 
despre vadiu.

Ofertele cel mult pănă în 15 
Noemvre 1895 Stil nou, sunt a-se adre
sa subscrisei eforii, eră eforia este 
datbre de a încunosciința pe ofe
rent în termin de 15 4*1®,  decă ofer- 
tul său este primit seu respins; în 
cașul din urmă tot-de-odată a îna
poia respectivului oferent și vadiul.

Jumătate din preț păte rămâ
nea cumpărătorul dator, întabulân- 
du-se acestă sumă pe parcela cum
părată cu drept de ipotecă pe lângă 
interese anuale de 6°/0.

Condițiunile de ventjare să pot 
ceti în Cancelaria eforială.

Eforia șcâlelor centrale române 
804,1 — 3 Qrtt reS' Brașov.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
& 5 cr. se potă cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

l^ersu.1 trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 Octombre 1895»
B B A ft p O 8 t A — 5*  r e d e a i h i r 5 s u — Turda

Tren 
de 

persân.

Tien 
accel.

Tren 
deTrenă

mixt. pers6n.

Tren 
accel.

Tren 
de 

Ipersdn.

Trend
mixtă

Tren
accel.

Trenă 
de

Tren 

accel. pers6n.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

persân.

10 -
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37

6 32
7.16 
8.07
8 34
8.49’
9 06

10.12
10.42 
1.1.01 
1109 
11.31 
11.48 
12.25 
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.40 
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.—

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1 25
1.43
1.52
2.18
2 40

Tren , Tren 
do 1 .

person. mlxt

T&5 11.-
4.40 12.26
5.10 111

12 00 8 30

8 05
5.45
9 02"

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
8.24
6 59

Tr. mix. ,
~Oo

9.08
10 40
11.25
11 54
12 04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

~7?50
8.30

■ 9.03
9.38

10.25

215
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

4 17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

V

80S. 
pl.

pl.

3 31 |

9.30*  sos.

Mezo Telegd 
Rev .
Bratoa .
Giucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
HașfalSii . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . 
Feld.ora

Clușiu

Brașov .

Teiuș
Creeiunel 
Blașiu . 
Mioâsasa

Timiș 
Predeal 
Bucuresol .

Viena . . .
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny.
Oradea-mare

1.55

7.01
6.-
5.11

1.19.
11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
Ă23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.08
7.59

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

~4Â8
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
K53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

persân.

9.08
8.28
8.01
3.15

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18*
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.21
10.41

Ghiriș
Turda

$ 5.10
1 4-50

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copșa-mică — SibSiu — Avrigw — Fîitjărașii
trenu 

de 
person.

Tren 
mixt

trenă 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
deTren

mixt persân

trenă 
do 

person.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtu

4 45
6.35
7.01

în totă

11.34
1.03
1.25

Vio
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

pl.‘

90S. 1
Pl. j

80S.
I

Copșa mică 
Oona . .

Sibiin .
Av rig .
Făgăraș

80s.

{pl-
I SOS.

pl.

'ft 9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1.31

in t6tă

5'5 a -<->■ 
g (0OCD <n

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

.’I

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

4.—
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

=? 9.10
|10.28
£12 41

1.54
3.02
3.41
4.55

3
5*
o o
3
E

Cucerdea — ©șwrBieiu — BKegli.-săsesc.

Trenă
mixtă

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
mixtă

2.25 8.10 3.11 8.59 A pl. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșii. . • 7.03 1.58 7.43 12.32 I
4 07 9.37 4.37 10.23 Ciptu . . 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 sos. 1

Oșorheiu . (pl- 5.30 12.25 5.50 10.35 I
5.40 10.42 5.36

4
pl. J • Isos. 9.20 5.04 10 —

7.19 12.21 7.19 V 80S. Regh.-săg.. . pl. - k 7.49 3.25 8:25 0
stațiunilorNota: Orele însemnate in stânga 

însemneză âisle de nopte.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.36
6.06

trenă 
mixtă

3.10
2.54
2.30

trenă 
mixtu

11.35
11.54
12 20

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

1.29
12.05

trenu 
mixtă

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenă 
mtxtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

8.34
8.14
7.45

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

Siineria .
Cerna .
Hunedora

s t i

4.25
4.48
5.23

J® r

5.59|

®igbis®ra—®d®rlieiu-sec«»csc..
trenă 
mixtă

3.44
2.40
1.12

trenă
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixiă

10.43
9.42
8.20
5 -

2 <2
5’p O s 

m 2 p H-- co px O- -•
9.4U
8.46
7.43
6.52
5.55

10.55
10.11

8.15

Brașov 
Zernești

4.20
5.35

flh » «a ® ș

Mureș-Ludoș 
Z a ii . . .
Țagu-Budatelictî . 
St. Mihuiu de câmpie 
Lecit.ța...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

6.20
7.08 
8.01
1.26

11.30 5.- -

12.47 6.14
2.05 7.39 4 I
7.38 12.33

Aradn
Vinga 
Timișora 
Segedin

Sibiî» — Cisnădie
trenu 
mixtu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2:12
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6 57
6 36
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pl. ISibiiii .
„ Selemberk 
p Cisnădie

sunt a se ceti de sus în jos, e.ele însemnate în dr^pta de jos în bus. — Numerii înouadrațl cu linii mai negre

3.22
4.14
6.20

11.08: Sighișora .
11.48 Hașfaleu .

1.59 Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

V

I

V
80S. )
ph )

v

>

i

O d

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


