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Declarațiunea ministrului-preșe- 
dinte Sturdza.

Cea mai importantă dintre tote 
soirile, ce ni-au sosit erl și acji, este 
fără îndoelă aceea privitdre la de
clarațiunea șefului noului cabinet 
român cu privire la cestiunea na
țională.

Ministru-președinte D. Sturdza 
desfășurând programul noului gu
vern, în marea întrunire liberală ce 
s’a ținut alaltăerl în Iași, s’a pro
nunțat și asupra, cestiunei naționale. 
Etă, după telegrama, ce a fost trans
misă dela Bucuresci foilor din Pesta 
și Viena, cum sună întreg pasagiul 
din vorbirea-program a d-lui Sturdza 
privitor la politica esteridră a Ro
mâniei:

Politica dinafară modernă a Româ
niei — 4ise d. Sturdza — s’a născut pe 
câmpul de bătaiă dela Plevna și a fost în
tărită prin înălțarea României la rang de 
regat. Cu propria ei putere și prin pro- 
priele ei succese România și-a eluptat in
dependența și posiția ei respeotată în con
certul europân și e oonsciă de răspunderea, 
ce privesce chiămarea ei civilisatorică în 
Orient. Ea va înainta și mai departe pe 
aceste căi, ce ’i le prescrie desvoltarea na
țională.

In cestiunea națională — continua mi
nistru-președinte Sturdza — atitudinea nos- 
tră este clară și hotărîtă. Firesoe, oă tre- 
bue si ne reținem dela orl-ce înrîurire agita
torică în afacerile interne ale statelor vecine, 
și cu deosebire în acele ale monarchiei awdro- 
ungare. Am fost acusațl de irredentism anume 
o’am ațîțat pe connaționalii noștri din Un
garia în contra legei și a ordinei. O astfel 
de purtare noi n’am avut nicl-odată, noi 
n’am mers nicl-odată pe acestă cale, ce ar 
trebui să involve în sine mari pericole pen
tru noi, dâoă și față ou noi s’ar precede 
astfel. Monarohia austro-ungară este per 
eminentiam o necesitate de prima ordine atât 
pentru echilibrul european, oât și pentru 
siguritatea regatului român; și în punctul 
acesta n’a fost nicl-odată deosebire de ve
deri și nici nu pdte fi. Irredentismul Români

lor, decă ar esista, ar fi absurd, și Românii 
vor sci întot-dâuna să evite în oonduoerea 
afacerilor lor lucrurile imposibile și ne
trebnice. Nu esistă în România om cu 
minte și cu judecată sănătosă, care să se 
gândâscă la irredentism său la daco-ro- 
mânism.

S’a mai susținut, că voim să ne ames
tecăm în afacerile interne ale Ungariei. Ni
mic n'a stat vre-odată mai departe de inten- 
țiunile nostre ca acesta. I're noi toți numai 
acea dorință ne nutresce, ca conflictele și lup
tele dintre Români și Maghiari să se sfîr- 
șăscă și în locul lor se pășescă frățesca înțe
legere, pentru-că interesele ambelor părți 
pretind, ca Românii și Maghiarii să tră
iască în raporturi amicabile.

Toomai acum stăm față c’un act 
spontan și ponderos al împăratului și re
gelui Francisc Iosif, care și pentru noi aici 
în România este un bun presemn al viito
rului. Ne bucurăm de actul acesta de gra- 
țiă, ca de ori și ce, ce pune raporturile 
nostre cu Austro-Ungaria pe base solide 
și ce le întăresce, întru cât de-o parte li- 
niștesce spiritele, de altă parte consolidâză ar
monia, pentru-că stăruințele nostre trebue 
să țintâscă la susținerea bunelor raporturi 
dintre aceste două state.

Acest mers de idei indică cărarea, pe 
care vom merge noi.

țliarele din Pesta și Viena pu
blică tot-odată un comunicat din 
Bucuresci, în care se 4i°e> că mi
nistru-președinte D. Sturdza în cali
tatea sa de șef al oficiului de es- 
terne a adresat cătră toți represen- 
tanții României în străinătate o cir
culară, în care aceștia suntîncunos- 
ciințați, că noul guvern nu intențio- 
neză a face nici o schimbare pe terenul 
politicei esteriâre a României.

*

Pentru astă 41 ne mărginim a 
reproduce aici în estras părerile 
câtor-va foi ungurescl asupra decla- 
rațiunei de mai sus.

„Pester Lloyd11 de er! 4ice:
In discursul-program, ce l’a ținut la 

Iași, noul ministru-președinte român d-1 
Sturdza a desavuat așa de clar și hotărît, 
cum numai am putut dori, tot ce s’ar fi 
putut tălmăci din trecutul său ca o duș
mănia în contra Austro-Ungariei, ca un 
amesteo în afacerile interiore ale țării nds- 
tre, ca sprijinire directă ori indirectă a 
irridentei române. Nicl-odată un bărbat de 
stat n’a tras o liniă despărțitore mai mar
cantă între atitudinea politicului nerespon
sabil și între datoriile ministrului condu
cător, ca d-1 Sturdza în discursul său, și 
modul cum a făcut’o, servesce spre onore 
nu numai nepreocupării ci și înțelepciunei 
sale.

....Hotărîtor este, că d. Sturdza înfă- 
țișâză compatrioților săi perioulele, ce le 
învolvă irredentismul chiar pentru Româ
nia și că privesce Austro-Ungaria ca o ne
cesitate de primul rang pentru siguritatea 
României. Față ou acâstă aserțiune nu mai 
voim să cercetăm dâoă a fost tocmai ne
apărat de lipsă ca d. Sturdza să aducă în 
discuțiă, deși în sens favorabil, actul de 
grațiă severșit de monarchul nostru față 
cu „martirii noștri români14 ; am crede, că 
asemeni afaceri interne ale Ungariei nu 
importă de loc pe vecinii noștri români. 
Acesta însă este un moment subordinat 
față cu deolarațiunile fdrte înțelepte și forte 
mulțumitdre, ce le-a făcut d. Sturdza des
pre posiția României față cu Austro-Un
garia.... Aici aceste declarațiunl vor face 
neîndoios pretutindeni cea mai bună im
presia și vor delătura tote temerile, ce le-a 
provocat în anumite cercuri chiămarea 
d-lui Sturdza în fruntea oabinetului român14.

„Budapester Tagblatt11, foia ap- 
ponyistă, 4ice:

„Pace cu Ungaria și cu monarohia 
austro-ungară, împrăștiarea neînțelegerilor, 
aoăsta o proclamă programul guvernului, 
ce l’a desfășurat noul ministru-președinte 
Sturdza în Iași, și oare însemnă o desa- 
vuare completă și hotărîtă a irredeatismu- 
lui, o judecare și condamnare atât de 
trozviă a acestor nisuințe îndreptate asu
pra Românilor ardeleni, încât acestă mani
festația a ministrului-președinte român tre
bue se fiă privită oa un eveniment tot așa 
de însemnat ca și îmbucurători

„JMagyarorszăg“, fbia koșutistă, 
cjice între altele:

....Din programul lui Sturdza, apare 
oa și oând de-odată și fără de nici o ou- 
getare s’ar fi lăpădat de principiile urmă
rite pănă acuma, ar fi luat o altă direoțiă 
politică și ceea ce a profesat, desvoltarea 
agitațiunilor naționale din Ungaria, aoum 
de-odată ar condamna-o....

Așadăr să fiă pace și înțelegere... 
acesta e programul lui Sturdza... un pro
gram pe care bucuros trebue să-l primim 
aici și despre care trebue să cjioeni, oă cu 
asemeni idei România se pdte guverna în 
adevăr în mod cinstit-...

Cestiunea este numai dâoă ne putem 
încrede în programul noului miniștru-pre- 
ședinte? Promisiunile, și ideile programului 
nu au fost aduse înaintea lumei numai din 
necesitate ? Cuvintele ministrului-preșe
dinte să-i fi fost șoptite numai de dorința 
oa guvernul să fiă bine primit în afară ? 
Ori să credem, oă puindu-șl d. Sturdza o 
nouă pălărie la actul solemnei al venirei 
sale la guvern, acuma și oapul și modul 
de gândire ai lui este altul?

Treoutul său, cariera sa de pănă acum, 
oonecsiunile sale, nu ne dau garantă, de-a 
lua de bani buni cuvintele lui. Der aștep
tăm evenimentele și faptele. Decă progra
mul se va adeveri vom accepta, oă Sturdza 
a pășit pe-o bună cale și vom felicita 
acest cabinet. Deoa nu: atunci fia din nou 
crisă ministerială...

Iu același sens și cu aceeași 
îngâmfare nesuferita scrie și orga
nul lui iul. Horvath „Magyar Hirlap“.

întâmplările din Agram și Maghiarii.
Demonstrațiile antimaghiare și mai 

ales arderea stindardului unguresc din par
tea tinerilor universitari croațl din Agram 
formeză încă și adl viu obieot de discu- 
țiuae în oercurile ungurescl.

In ședința de Vineri a dietei minis- 
trul-președinte Banffy a dat răspuns la 
interpelația, ce i-s’a adresat în cestiunea 
acâsta. Oposiția se presentâ din acest in
cident in număr aprope complet la ședință, 
dâr nici cei din partida guvernamentală

FOILETONUL „GAZ TRANS.“

Cersitorul.
9

De Marcel Prevost.
Arșița lunei lui Iulie înăbușă aerul 

din jurul micului și tăcutului sătuleț, ce 
zăcea la umbra unor plopi deși, oa un 
factor postai, oare ține o grabnică siestă. 
Un sat sărman în Berri, mărginit ou șesu- 
rile din Auvor, câmpiile de caloit, cari la 
lumina abundantă a sârelui păreau ca nisce 
osăminte de morți.

Din vârful turnului răsunau două
sprezece lovituri. Ușa soolei, aprâpe de 
biserioă, se deschise; un roia de copii și 
de copile se revărsa pe stradă, făoendu-o 
pentru oâte-va momente plină de sgomot 
și neliniștită, se împrăștia apoi în case, 
unul câte unul, ca și nisoe porumbei, ce se 
întoro acasă. Și strada deveni erășl pustiă, 
întunecată de un nor de praf, care pe în
cetul se rărea.

Acum apăru învățătorul, un bărbat 
înalt, tînăr și cu perul blond : 'încuia ușa, 
puse cheia în busunar și cu pași repecfl 
trecu peste stradă spre apropiatul birt. Se 

putea ounâsce după ramura de smochin, ce 
servea ca semn. La intrare, te aflai într’o 
sală mare de mâncare, o oameră simplă cu 
două paturi cu perdele roșii, scaune de 
paie și oâte-va mese.

Când intră învățătorul, masa, la oare 
de obioeiu mânca el, era deja întinsă : 
marea și alba servietă, oele trei farfurii 
grele una peste alta, tacâmul de oositor, 
litra de vin roșu, o bucată mare de pâne.

Iustin Pauly se așecjâ, desfășura ser
vieta să-și taie o făliă de pâne. Abia aoum 
observă el, că nu e numai singur în odaiă. 
La o masă în fund, retras lângă colțul 
unui pat, ședea un bărbat, cu fața aco
perită de amândouă manile, ou cotele pe 
masă și ou un pahar mare de bere înain
tea 8a. _

Era un cerșitor oiudat, slab, mai 
sdrențuros de cum sunt de regulă cerșitorii 
la țâră, cari aici își află mai ușor, ca în 
oraș, adăpost și hrana vieții. Versta sa nu 
se putea sci, atât de pîrlită era colorea 
feții sale și a părului. Trăsăturile feții erau 
dispărute, desfigurate de o rană largă, care 
astupa ochii, nările, deschi4ătura buzelor, 
învățătorul Pauly își aducea aminte, că a 

vă4ut într’un museu anatomio masce de 
câră, cari representau nisoe luorătorl de 
mine, morți prin gasurile din mine.

— „De sigur vre-un lucrător din Vierzon, 
căruia ’i-s’a întâmplat vre-o nenorocire11, 
își gândea el. — „Bietul om!44...

El se gândi un moment, apoi gân
durile ’i-se abătură în altă parte. Domni- 
șora Henrieta, fiica cârciumarului, întră în- 
lăîntru ou supa. Ei își zimbiră unul altuia. 
Pauly îndată la sosirea sa se simți atras 
cătră ea. Ea ’i-se păru lui mai fină, decât 
celelalte fete din-prejur; ea nu avea vorba 
lor ordinară, de6re-oe pănă la mârtea ma
mei sale Lucotte învățase la oălugărițe și 
fu întrebuințată oa învățătore. Era o fată 
drăgălașă, frumosă pentru acest ținut al 
celor urîte, cu ochi blân4l și cenușii, ou o 
frunte boltită și luoitore, nisoe o brazi de 
colârea aluatului, cu părul gălbui și pep- 
tenat în două părți.

Ea puse castronul cu supă pe masă și 
se sprijini cu amândouă mânile pe masă. 
Pauly întrebă, pe când își punea servieta:

— „Așa-dâră astă41 merge bine?44
— „Da, d-la iustin. Și D-tale?44
— „Tot asemenea14.

Ei se priviră în ochi: privirile lor 
jucau jooul iuțim a două ființe, oarl se 
iubesc, și cari nu pot rosti acesta prin 
vorbe.

Gerșitorul din colțul său se mișcă, 
scuipă pe podinî și sterse ou piciorul scui
patul. Pauly se uită la densul.

Henrieta, ră4imată încă pe mână, se 
aplecă și 4is® încet:

— „Nusciu... Stă de o 6ră înaintea pa
harului de bere, fără să bea. Când intră, 
mă privi cu o căutătură așa de oiudată, 
încât mă cuprinse frica. îmi pare bine, oă 
ești D-ta aici. Tata e afară. Caterina și eu 
eram neliniștite. Der aoâsta nu e nici o 
causă, ca să nu mânând supa!“

Ea se ridică, arunoând o privire asu
pra streinului.

— „Dor nu mă vei lăsa singur din causa 
frioei de acest strein ?“ întrebă învățătorul

— „Nu... Etă mă pun lângă D-ta.“
Ei începură să povestescă, oa în fiă- 

care 4b el' sorbindu-șl supa, ea lângă dân
sul. Mioile evenimente din împrejurime 
treoeau rând pe rând în povestirile lor. 
Henrieta se interesa de școlarii lui Pauly, 
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n’au remas îndărăt, presentându-se și ei în 
număr complet.

Când Banffy se ridică să vorbescă, 
oposiția îl întâmpină ou strigări de „Zivio !“ 
„S’aucjim pe oetățgnul de on6re!“. Banffy 
începu apoi să spună, că în Agram s’a in
tenționat de-a se lua jos stogurile ungu- 
resol, însă numai în contra a două dintre 
ele s’a comis fapt punibil. Stindardul ars 
mei na fost stindard, ci numai trei colori cusute 
laolaltă. Cine ar pută presupune, că aoestea 
au representat colorea națională în sens 
istoric? — cpse Banffy.

La audul acestora isbucni din partea 
oposiției un sgomot mare. S’au4iau stri
găte la adresa lui Banffy: „E mai rău, 
decât copii lui Frank!“ „Copiii lui Frank 
au mai multă minte ca el!“ [Frank este 
deputatul croat, ai cărui fii au stat în 
fruntea demonstrațiunei].

De aici înainte aprope fiă-care pro- 
posițiă rostită de Banffy a fost întâmpi
nată din partea oposiției cu esolamărl bat- 
jocoritore și sgomote mari.

Când Banffy dise: „Și armata comună 
condamnă demonstrat'unea din Agram*, se 
aucliră strigăte: „Cum cutezi să vorbescl 
astfel?" „Armata nu p6te faoe politică!11 
„ProvocațI la ordine pe rninistrul-preșe- 
dmte" „Dă-țl dimisia!" „Dă-ți dimisia!“

Intre astfel de strigări și întreruperi 
sgomotâse și îndelungate, Banffy abia putu 
să-și dea răspunsul. In esență, cuprinsul 
răspunsului său este, că arborarea stogului 
eu pompă și paradă la locul, unde a fost 
ars, precum pretinde oposiția, nu se pote] 
ce privesce vătămarea stegului, ajunge sa
tisfacția, ce o dă codul penal și care se 
va aplica cu deplină rigore.

După Banffy a vorbit ministrul croat 
Josipovich, care declară, că ounâsce numai 
nobilime maghiară și cetățeniă maghiară, 
âr despre o nobilime croată și cetățeniă 
croată nu soie! — Apponyi 4lse; că cu 
ocasiunea mergerei monarchului la Agram, 
pe castelul archiducelui era arborat numai 
stegul croat, negru-galbenul și roșu-albul, 
er stindard unguresc ca’n palmă, pice oă 
guvernul n’a sărit să apere corâna „na- 
țiunei" și n’a dobândit satisfacțiunea cu
venită pentru vătămarea stegului unguresc ; 
pentru desvoltarea sentimentului național 
nu face nici un pas, ba înoă îl suprimă. 
A mai vorbit Kossuth și Pâzmandy, retu
șând cu toții de-a lua la cunoscință răs
punsul ministrului-președinte.

Banffy, replicând lui Apponyi, cjise, 
oă satisfacțiunea nu stă numai în aceea, 
că studenții au fost și vor fi pedepsiți, 
der reuniunea li-s’a desființat, stegul uni
versitar li-s’a confiscat. In alte țări ast
fel de cestiunl nu se suleveză în parla
ment, căci nimenea nu se îndoesce în vin
dicta legală, aici însă cestiunea se folo- 
sesce pentru scopuri politioe de partidă. 
La asta răspunse Apponyi între continue 

care istorisia cu seriositate despre pedep
sele, temele și năsdrăvăniile elevilor săi.

— „Rousseau (Jean) e în adevăr ta
lentat Ml-a făcut un diotat fără greșelă; 
și să mă crecj, d-șoră Henrieta, adl dimi- 
neță a venit la mine și m’a rugat, să-i în
văț înterpuncțiunea! Păcat, că e așa de 
zăpăcit11.

— „Și Mathieu?" întreba Henrieta, 
care ii cunosoea pe toți.

— „Oh, Mathieu (Antoine) e un prost 
și jumătate. Acesta și când va fi de trei- 
4ecl de ani va păzi gâsoele."

După aceea vorbiră despre „Journal de 
l’Indre", pe oare învățătorul îl avea abo
nat și îl împrumuta Henrietai, diu causa 
romanului. Era un roman de Jules Mary. 
Pauly afla, că e bine scris, der stilul e 
cam umflat. Henrieta declara simplu, că e 
„frumos/

Când învățătorul își terminase supa, 
ea îi lua farfuria și, deși el se opunea și 
din galanteria voia să se servâscă singur, 
ea îi aduse o friptură de vițăl cu cartofi.

Ea se așe4â erăși lângă densui. Ei 
uitaseră cu totul pe cerșitor, care nu făcea 
nici un sgomot în colțul său, stând dina
intea paharului cu bere. 

aprobări ale stângei și întreruperi ale 
dreptei, că deoă ministrul-președinte se 
ține în drept a acusa oposiția cu scopuri 

I politice de partid, fiind-că cere satisfacția 
pentru vătămarea stegului unguresc, atunci 
cu același drept acusă el pe Banffy, că de 
dragul de a-se țină la putere nu câștigă 
satisfacțiune „națiunei" ofensate.

Ședința în total a fost cât se păte 
de agitată. Răspunsul lui Banffy a fost 
luat în fine la cunoscință cu o majoritate 
de 64 voturi.

*
Tinerii maghiari dela universitatea 

din Clușiu încă au ținut Sâmbăta trecută 
o adunare de protestare contra văiămărei 
stâgului unguresc. După adunare au însce
nat și o demonstrația pentru Ugron Gfabor, 
pe care l’au salutat printr’o vorbire forte 
vehementă în contra guvernului.

*

„Agramer Tagblatt*’ vorbind despre 
întâmplările din Agram, scrie: „Unde a 
rămas satisfacțiunea, când tricolorile năstre 
au fost călcate în piciore la Fiume ? Unde 
rămâne satisfacțiunea, dâoă încă și astădl 
pe acest teritor, care după legile esistente 
este tot așa oroat, ca și ungar, arborarea 
stegului nostru se împiedecă ou cel mai 
brutal terorism al poporațiunei maghiarone 
de-acolo? Ore cred ei, că Croații au în 
vine lapte în loc de sânge, și că nu sunt 
așa de simțitori pentru ofensa emblemei, 
lor, ca orl-care altă națiune? Și în faptă 
cine are astă4l puterea în Fiume: noi seu 
Maghiarii? Și cine e, care lasă acolo cu 
cel mai mare indiferentism să se insulte 
an de an stegul croat, și mai ales arbo
rat pe case private ?

Din camera austriacă.
Ședința dela 25 Oct.

Tot în ședința dela 25 c. mai vor
biră în cestiunea programului noului gu
vern austriac, afară de cei amintiți ieri, și 
următoriij deputatl:

Dr. Rusz (stânga germană unită) 4ice, 
că tote basele vieței de stat moderne sunt 
opera partidului liberal. Stânga unită va 
păzi forte strict, oa să fiă corect observată 
egala îndreptățire a tuturor cetățenilor. De 
altă parte momentele religiose, amintite de 
ministrul-președinte, aparțin unei ere de 
mult trecute. Trebue promovate cu totă 
energia interesele poporului get man. Ce se 
ține de conducerea amintită de Badeni, gu
vernul are să represinte drepturile poporului, 
prin urmare pretinsa lui conduoere oapătă 
un caracter forte relativ. Vorbind apoi des
pre gravaminele naționale, amintite de depu
tatul Herold, declară în numele poporului 
german, că trebue aflată calea unei inul- 
țămirl naționale a poporului boem, cum 
s’a făcut la 1890, însă fără succes. In as- 
pirațiunile de drept public inse nu esistă pact,

După o pausă, în care fără îndoâlă 
gândurile lor se îndreptau asupra aceluiași 
obiect, întreba Pauly șovăind:

— „Și de acolo?... Inoă nici o veste?" 
Henrieta se înroși, deveni gânditbre.
— „Nu. „Nici o veste !“ repeți ea.
— „Colonelul n’a răspuns nimic?"
— „încă nu".
învățătorul clătina din cap.
— „Cred, că s’a isprăvit. Numai tre

bue să ne îndoim".
— „Sermanul Desire !" suspina Henrieta. 
Acoperindu-șl ochii cu șurțul, înoepu 

să plângă... învățătorul se ridi ,â și se 
ră4imâ de spatele sărmanului. El se încerca 
să o mângâie prin cuvinte blânde și prin 
gesturi sfiiciose.

— „Asoultă, domnișoră Henrieta, nu 
trebue să te superi așa... Acum e un an 
de când te îndoescl de acâsna; nu este 
așa?... Cei doi camara4l ai săi, cari au 
sosit cu compania, ți-auspus, că a dispărut 
două luni de dile din Liang-Fu, a dispărut 
ca desertor! El va fi fost prins de pirați, 
cari fac colonia nesigură".

(Va urma.) 

și de aceea ori cât și-ar esprima aspirațiu- 
nile lor cele 5.400.000 de Cehi din Boe- 
mia, Moravia și Silesia, cei 3.100.000 Ger
mani din respectivele țări vor sci să ză- 
dărnicescă împlinirea aspirațiunilor.

Dr. Strânsky (Ceh tinăr) dă espresiune 
desamăgirei sale în urma vorbirei minis
trului-președinte. In locul unui program 
clar, s’a desvălit o iconă confusă, din care 
nu apare alta, deoât vănătoria după partide. 
(Aprobări la Cehii tineri). In întregul stat 
s’a lățit idea de-a democratisa statul .și so
cietatea (Vii aprobări și aplause la Cehii ti
neri). Badeni vre să soie apărată liber
tatea constituțională, nouă însă ne trebue 
adevărată libertate. (Aprobări). Ce privesce 
cestiunea boemă, ministrul-președinte voiesce 
să pășescă în urmele contelui Taaffe, uită 
însă, că Taaffe a avut de lucru cu Cehi 
bătrâni, cari tote lucrurile le-au luat mai 
ușor, și i-au prestat aceluia servicii înde
lungate. Deci atitudinea nostră va fi hotărlt 
oposițională. Escelența Sa ar fi trebuit să 
se ocupe mai mult cu cestiunea boemă. 
Terminul de ^cultură germană* a eșit din 
capul ministrului de culte, care odinidră 
lovise în școlele medii boeme din Boemia 
și Moravia. Germanii din Moravia nu cu
nosc pe Gothe, 6chiller, Lessing și Wagner. 
Din contră însă Boemii dau dovedi de 
mari progrese culturale. Austria său va ți 
guvernată așa, ca tote națiunile să se bucure 
de progres, libertate și dreptate, său se va 
ruina cu totul! (Vii aprobări la Cehii 
tineri).

Dr. Murcliet (stânga germană unită) 
4ice, că poporațiunea e sătulă de certe 
politice și naționale, și că cere dela par
lament o lucrare în direoțiă economică. 
(Aprobări. Vorbitorul e felicitat de minis
trul de agricultură).

Janda (Ceh tiner) vorbind despre pac
tul cu Ungaria, accentueză, că convențiu- 
nile esistente trebutsc desfăcute, căci alt
mintrelea se nimiceso clasele economice și 
producătore ale Austriei,

Tausche (stânga germană unită) vor- 
besce despre miseriile economice, și mai ales 
de devastările produse prin minele de căr
buni. Să-și aducă aminte toți de 4'cerea 
„Ser man țeran, sărmană țeră, ser man domni
tor!* (Aprobări în stânga).

Dr. Funke (stânga germană unită) 
4>oe, că Cehii tineri mai puțin ar ave să 
se iriteze, când se vorbesce de cultură ger
mană, de-orece toți membrii partidului Ce
hilor tineri, câți sunt în parlament, au de
venit numai prin cultură germană aceea 
ce sunt. (Aprobări în stânga și pe galerii. 
Reprobări la Cehii tineri). Partidul vorbi
torului va observa tot-deuna punctul de 
vedere al germanismului și al libertății.

Ședința proximă Luni, când probabil 
se vor ține discuțiunile asupra progra
mului.

România agricolă.
V. Proprietarii.

î Urmare).

Vom trece în Buzeu, la Cazotta 
lângă Mizil, ca se vet}! o moșia cu 
un palat modern, a unui mecenate 
modem, cu un administrator cu 
studii de specialitate în frunte, a 
cărei înzestrare și conducere cores
punde pe deplin esigințelor culturei 
și timpului modern. Ea’țl arată cum 
ar fi trebuit se fiă tote moșiile mari 
și starea de agricultură a țeriî. Pro
prietarul are înse o slăbiciune — 
de-a nu suferi rapița pe moșia sa, 
și bine face; în schimb iubesce vi
tele, are frumosa ciredă de vaci, cu 
lăptărie, și a stăruit mult sub gu
vernul Brătianu pentru ven4area de 
păment la țerani și formarea de sate 
noue. — Onore lui și ca cultivator 
și ca bărbat de stat.

Nu este vina mea, decă d’aci 
trebue să te conduc tocmai pe malul 
Dunărei la Petroșani în Vlașca, pe 
moșia prințului Dimitrie Știrbei, ca 
se poți vede ceva nou, modern și 
frumos, și unde vei găsi un palat 
frumos pentru proprietar, der și o 
casă mare cu un etagiu și grădină 

de pometurl și legume, pentru ad
ministrator, care voesce să fiă și el 
trecut în rendul omenilor civilisațl, 
nu numai patronul seu. Acolo vei 
găsi, nu numai grajduri solide, pen
tru tot felul de vite domestice, ci 
și un menagiu, scolă de călărie și 
un număr de peste 30 mânzl de rassă. 
Ba administratorul s’a aventat pănă 
în a face plantațiunl de arbori și 
pomi roditori pe șosele și drumuri. 
Onore lui, că n’a voit se trăiască în 
miseriă și bordee, și a silit pe pro
prietar, să aducă sacrificiu pentru 
înzestrarea și dotarea moșiei. Decă 
ar afla mulțl imitatori!!...

Decă nu ești obosit, mai putem 
da, iubite cetitor, o țârcolă pe la 
Movila Banului, în Buzău, pe la cei 
cari au cumpărat moșii mari dela stat, 
ca să le plătâscă în rate în 20 de 
ani — pentru întărirea nemului și 
a burghezimei române cu avere, — 
ca să veeji ce au făcut și ei și cum 
le cultivă, și vei găsi, că ei plătesc 
pentru ele câte 20—30 mii lei anual, 
și iau arendă de câte 30—40—50 
mii de lei, seu în loc de a le în- 
Zestra și cultiva în mod rațional, 
iau câte 3—4—5 alte moșii în arendă 
și le jupăie pe tote.

Acum vei fi obosit, ca și mine, 
de atâta drum ; suntem veseli, că am 
ajuns iarăși în mult doritul tren și 
Ia linia ferată. Deci ne putem recrea. 
Inse aci este vagonul plin de agri- 
cultori-cultivatori moderni, și este 
bine să ascultăm puțin la discuțiu
nile lor. Din ele afli îndată, că cu
tare are 5, cutare 6, celalalt 3 moșii 
în arendă, că altul a sosit eri dela 
o moșie, a visitat astăZi una, și pen
tru mâne trebue să trecă în celalt 
județ, la altă moșie. Vorbesc de 
numărul moșiilor, ca alți muritori 
de franci, și de numărul pogonelor, 
pare că ar fi gologani. Deci va fi 
bine să ni-i ochim și pe aceștia mai 
de aprope în gospodăriile lor.

SOIRILE piLEI.
17 (29) Octomvre.

In cestiunea căii ferate Avrig-Fă- 
găraș adresase deputatul Șerban o interpe
lare, la care ministrul de comerciu Daniel 
răspunse în ședința dela 26 Oct. a dietei, 
4icend, că el n’are cunoscință sg se fi vă
tămat legea esproprietării din partea în- 
treprin4âtorilor acelei căi, și că atât mai 
vîrtos nu scie să se fi comis abusurl. Teri
toriile luate pentru construirea liniei s’au 
despăgubit, în mare parte s’au și plătit pre
țurile, er altele sunt depuse la judecătorii. 
Intrevenirea gendarmeriei o scusă ministrul 
cu aceea, că între proprietarii, oari n’au 
primit prețurile pentru despăgubire, s’ar fi 
ivit turburărl, oari ar fi reclamat interve- 
nirea gendarmeriei.

— o —
Disolvarea partidului lui Szapary. 

Piarul „Pcst. LI.* anunță, oă partidul con
telui Szapary va ține cjilele acestea a con
ferință, în care se va dasbate asupra disol- 
vărei partidului. CauBa disolvărei este îm
prejurarea, că proiectele de lege, pentru 
combaterea cărora se oonstituise partidul, 
deja au devenit legi. Numitul 4iar afirmă, 
oă o parte a partidului Szapary se va ală
tura la partidul lui Apponyi, er alta se va 
reîntârce la partidul liberal.

— o—
Disolvarea consiliilor comunale în 

România. D. Nicolae Fleva, ministru român 
de interne, a oerut, și M. S. Regele a apro
bat, disolvarea Consiliului comunal al ora
șului BuourescI, și numirea unei comisiunl 
interimare compusă din D-nii P. S. Aurelian 
președinte, Dimitrie Giani, vioe-președinte, 
er membrii D-nii Petre Grădișteanu, C. F. 
Robescu, Ion Bibioescu, Anton Vanic și 
C. I. Bolintineanu. Tote oonsiliile comunale 
din țară vor fi disolvate imediat după ale
gerile generale. Motivul care a silit pe gu
vern să nu facă aceste disolvărl îndată ce 
a ajuns la putere, este, cum 4’ce „Timpul", 
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că nu. voia, ca alegerile comunale să aibă 
loo imediat după alegerile Corpurilor le- 
giuitore.

— o —
Patria suferințelor naționale. 9ub aoest 

•titlu cetim în „Gaz. Buc." următorea soire : 
„Ungaria prepară cu mare tămbălău ser
barea mileniului descălioărei funeste a Ma
ghiarilor în Europa. Acești stăpânitorl ai 
poporelor nemaghiare, cari au trîmbițat 
în larga lume gola frasă a iubirei și entu
ziasmului lor pentru libertate, sunt at}I dis
creditați înaintea forului european și, spre 
a redobândi simpatiile perdute, întrebuin
țezi ou o fină ipoorisie tdte mijldeele po
sibile. Așa s’a stabilit la Budapesta o so
cietate de presă, care a edat o carte înti
tulată : „Ungaro zur Zeit des Milleniums." 
Acâsta conține date de orientare și are sco
pul de a nasce interesul publicului strein 
pentru mileniu. Omenii de „specialitate11 
cari au oompus opul aoesta, ne asigură, oă 
datele, ce le publică în cartea acâsta, sunt 
luate din edițiunile oficiale și nu-s de loc 
tendențibse. Gunoscem noi omenii de „spe
cialitate" ai Ungariei și seim, că „speciali
tatea lor" e falsificarea adevărului. Soim 
mai departe, cum se făce statistică în prea 
fericitul regat al lui Stefan cel sfânt. Za
darnică e deci asigurarea domnilor din Bu
dapesta, că cartea n’ar fi tendențiâsă."

—o—
Nou medic român. Ni-se scrie: JD-1 

Atanasiu Brădean din Lipova, ascultător al 
facultății de medicină din Budapesta, tre-' 
când cu sucoes tote rigurosele, Sâmbătă în 
2 Noemvre n. se va promova de doctor în 
sciințele medicale universale. — Felicităm 
din inimă pe tînărul dootor.

Reuniunea femeilor române diu Deva, 
după cum ni-se sorie, îșl va ține adunarea 
o-enerală în 10 Noemvre n. c.O

—o —
Musici pentru lionvedi. Ministrul de 

honvezi, baronul Geza Fejervary, a așter- 
mut camerei proeotul său pentru înființarea 
de musici pentru honvedime. Conform pro
iectului, de-ooamdată se vor crea musici în 
a. 1896 în cele 7 reședințe ale comandelor 
districtuale de honvedl, și adecă în Buda
pesta, Seghedin, Cașovia, Pojun, Alba-re- 
gală, Cluș și Agram. Fie-oare orchestră va 
consta din un maestru și 43 musicanțî, și 

■va costa la an cu totul 11.000 fi. Afară de 
acestea se vor prelimina 3600 fi. pentru 
onorare estraordinare și pentru ținerea în 
bună ordine a instrumentelor. Maestri vor 
fi acuirațl său dintre acei dirigențl, cari 
deja au funcționat ca atari la musicele 
armatei comune, seu se vor angagia musi- 
canțl civili cu „cunoscințe musicale cores- 
pundătore.

—o—
Nou șef de gară. In locul d-lui Dank- 

maringer, vechiul șef al gării Brașov, oare 
z. fost strămutat la Clușiu, a fost numit șef 
de gară în Brașov d. controlor de căi fe
rate reg. ung. Albeit Ferenczy, în timpul 
din urmă șef de gară la Teiușiu.

— o —
„Kulturesrylet“ul din Ard61 a trimis 

romancierului maghiar Jokai o adresă, în 
care îșl esprimă inulțămita și recunoscința, 
că cu ocasiunea congresului interparla
mentar din ăst an, ținut la Bruxela, numi- 

'tul romancier și deputat maghiar a sciut 
să apere (!!) atât de bine interesele națiunei 
maghiare și a sciut să lămuresoă (? ?) străi
nătatea sedusă.

— o —
Pentru comercianți. In biuroul oamerei 

comerciale din Brașov se află escrierea de 
oferte a comandei arsenalului ces. reg. din 
Pola pentru liferare de lemne, său, săpun, 
.lumini, mături, perii, cărbuni, obiecte de 
metal și aramă, funii, țole și alțl articoll. 
■Terminul înaintărei ofertelor pănă la 4 
.Noembre n. Tot în acelaș birou se află es- 
-crierile de oferte ale direcțiunei atelierului 
căilor ferate ung. și ale fabricei de fierăriă 
din Dioegyor pentru liferare de oleu, său 
și cărbuni, terminul de liferare 20, respec
tive 21 Noemvre n.

— o—
0 nouă je tfă a Monte-Carlului. In 

.Monte Carlo, renumitul cuib de jocuri ha

zards, s’a otrăvit cjilele trecute contesa 
belgiană Jomdes, împreună cu fiica ei de 
16 ani. Numita contesă petrecuse numai o 
singură săptămână în Monte Carlo și deja 
pierduse în joc în timp atât de scurt suma 
enormă de 300.000 franci.

— o —
întrunire colegială. Suntem rugați a 

publica următârea convocare : Pe toți oo- 
legii, cari au absolvat teologia acum sunt 
10 ani (1885), în institutul teol. gr. or. 
rom. din Arad, și au subsoris „obligămen- 
tul moral", îi convoc la întrunire colegială, 
la Arad, în seminariul diecesan, pe 2/14 
Noemvre a. c. 10 ore înainte de amâtjî- — 
Dr. Dimitrie Barbu, paroch ort. or. rom. în 
Peșoa rom.

—o—
Logodne. D-l loan Vassiu din Petro

șani s’a logodit cu d-ra Borna Lucaciu. — 
D l loan Paven și d-ra Maria Bidu se vor 
logodi Sâmbăta viitore, 21 Oot. v. în Si
naia.—Dorim fericire tinerelor părechl.

La turburările din Turcia.
In imperiul otoman devin stările din 

di în <ji tot mai complicate. Turcii omoră 
Armeni, Armenii omdră Turci; Macedonia 
fierbe; ^ambasadorii străini se văd adese 
siliți a-se amesteca în cestiunl interne ale 
Turciei. Și așa fiă-care aduce tot nouă 
incidente neliniștitore, cari confirmă faptul, 
că domnia Turcilor a ajuns la apunere, 
de-orece ei nu mai sunt în stare de-a sus
ține ordine în imperiul lor.

„Berliner Tagblatt* anunțase mai flilele 
trecute, că în corpul diplomatic din Oons- 
tantinopole domnesce mare îngrijire. Se 
vorbia, că s’ar fi desooperit o conspirația, 
prin care să fi fost compromitate persone 
din imediata împrejurime a Sultanului, și 
oare conspirația ar fi fost îndreptată di
rect contra vieții Padișahului. E ade
vărat, că de atunci Sultanul e forte retras, 
și nu permite nimenuia întrarea la sine. 
Tot numitul c^iar afirmă, că aci ar fi vorba 
de detronarea actualului Sultan și ridicarea 
pe tron a prințului Mohamed Beschad, fra
tele Sultanului.

Ge se ține apoi de turburările Arme
nilor, se anunță stări îngrijitbre din pro
vinciile Aleppo și Adana, unde poporațiunea 
creștină plănuesce revoluția. Asemenea plă- 
nuesc resculare și loouitorii armeni din dis
trictul Zeitun, unde se <fioe, Armenii 
deja au atacat patru sate turcescl. De altă 
parte ou ocasiunea turburărilor din Erzhing- 
han, se dice, că au fost omorîți 60 Armeni.

Despre cele întâmplate în Trap'zunt, 
despre cari amintisem și noi, un martor 
ocular trimise (filele trecute de pe corabia 
„Venus" diarului „Kolnische Zeitung* scirl 
amenunțite, cari atestă, că în Trapezunt 
s’a întâmplat o măcelărire ingtozitore, cu 
mult mai grozavă, decât cum se anunțase 
la început. Astfel e constatat, că au fost 
omorîțl 600 Armeni. Din contră dintre 
Turci căcjură morțl numai 5, de-orece 
ataoul acestora s’a îndeplinit pe nesciute 
și Armenii nu erau armați. 2000 de femei 
și copii se refugiară în spitalul lesuiților 
și la consulatul austriao. Mai multe colonii 
armenescl au fost aprinse și loouitorii au 
fost arși ori împușcațl.

Lui „Standard* i-se anunță din Cons- 
tantinopole, că un sat armenesc dintre 
Angora și Ismid a fost atacat de Musul
mani, și întrâga populațiune a fost masacrată 
și satul nimicit.

Peste tot, din cele întâmplate pănă 
acum se pare că e plănuită o nimicire in 
masse a Armenilor.

Membrii români ai congregațiunei co
mit. Hunedora.

Etă lista membrilor români ai con
gregațiunei ^comitatului Hunedora:

1. Viriliștl: 1) Dr. Ioan Mihu, advo
cat în Orăștiă cu dare de 1449 fi. 43 cr. 
2) Antoniu Murășianu, întrepnncfi în Hu
nedora 734 fl. 67 cr. 3) loan Mihaiu, pro
prietar în Botiz 517 fl. 49 cr. 4) Simion 
Corvin, neg. în Orăștiă 388 fl. 31 cr. 5) 
Bucur Popoviciu, neg. în Hațeg 335 fl. 
75 cr. 6) Franoisc Hosszu Longiu adv. în 

Deva 317 fl. 94 cr. 7) loan Boteanu, preot 
gr. or. în Bintințiu 291 fl. 8) Ioan Dima, 
neg. în LupenI 283 fl. 27 cr. 9) Nicolae 
PetrovicI, propriet. în Hațeg 281 fl. 88 cr. 
10) Aron Feier, propriet. în Brad 255 fl. 
17 cr. 11) Ștefan Șielariu, neguț. în Ha
țeg 240 fl. 49 cr. 12) Dr. loan Rusu, med. 
cerc. în Brad 232 fl. 13) Ioan Cuteanu, 
propriet. în Brad 230 fl. 15 cr. 14) loan 
Șierbanu, propriet. în Deva 210 fl. 60 cr. 
15) Petru Șierban, propriet. în Sântuhalma 
210 fl. 60 cr. 16) George Moldovan, not. 
oerc. în Baița 199 fl. 19 or. 17) George 
Bogdan, preot gr. or. în Brad 198 fl. 20 
cr. 18) Alesandru Schuster, neg. în Deva 
191 fl. 60 cr. 19) George Oprea, întrepr. 
în Merișor 185 fl. 35 cr. 20) Dr. Gavrilă 
Suciu, advocat în Hațeg 183 fl. 91 cr. 21) 
Nicodin Ardeleanu, propriet. în Deva 183 
fl. 10 cr. 22) Mihaiu Rimbașiu, sen. birtaș 
în Hunedâra 174 fl 44 cr. 23) Nicolae 
Furdui, arendat. în Vinerea 174 fl. 41 cr. 
24) Alesandru Moldovan propriet. în Deva 
170 fl. 64 cr. 25) Manasie Todor, propr. 
în Simeria 169 fl. 75 or. 26) Ioan Baciu, 
neg. în Hațeg 165 fl. 27) Alesandru Dima, 
birtaș în Hunedora 153 fl. 26 cr. 28) Petru 
Popoviciu, preot gr. or. în Sacamoșiu 153 
fl. 13 cr. 29) Avram Mihailă, preot gr. 
or. în Romoșel 153 fl. 8 cr. 30) Lazar Pe- 
rianu, jude corn. în Băița 152 fl. 36 cr. 
31) George Nandra, jude oom. în Clopo- 
tiva 151 fl. 24 cr.

II. Aleși pănă la finea anului 1898:
1) Ștefan Radio, prot. gr. cat. în Livedenl.
2) Vasilie Ianza, pretor în Petroșenl. 3) 
Avram Stanca, preot, gr. or. în Petroșenl. 
4) Zacharie Munteanu, econom în Săloșul 
de sus. 5) Isac Zepa notar cer., Demsuș. 
6) loan Ianza vicar, Hațeg. 7) Alesandru 
Rimbaș not. cerc., Petrenl. 8) Marcu 
Pop, econ. în Hațeg. 9) Ioan Pop, prot. 
gr. cat. în Hunedora. 10) Romul Anucuțiu 
not. cerc., Dobra. 11) George Herbay pro
priet., Dobra. 12) Ioan Moldovan not. cerc., 
Dobra. 13) Iosif Crainic propriet., Dobra. 
14) Demetriu Lacatoș not. cerc., Zam. 15) 
Ladislau Olteanu ases. orf. în pens., Ilia 
mureș. 16) Sabin Piso, prot. gr. or. în Să- 
cărâmb. 17) Basiliu Pipoșiu, prot. gr. or. 
în Hondol. 18) Procopiu Herlea, not. în 
Cugir. 19) Petru Beleiu funcț. de bancă, 
Orăștiă. 20) Dr. Aurel Munteanu adv., Orăș
tiă. 21) Iosif Orbonaș pretore, Orăștiă. 22) 
Daniil David senator, Orăștiă. 23) Petru 
Rimbașiu prof., Brad. 24) George Perianu 
prof., Brad. 25) Nicolae Bedea adj. not., 
Mihălenl. 26) Petru Bota not. cerc., Buceș.
27) George împărat jun. soriit., Brad.
28) Constantin Costin prof., Brad. 29) Dr. 
Cornel Moldovan med., Băița. 30) Ioachim 
Comșia preot, gr. or., ZdrapțI. 31) Dr. Ste
fan Erdelyi med., Orăștiă. 32) Ilie Cosma 
preot gr. or., Crăciunescl. 33) Nicolae Fu- 
gata not. cer., Luncoiu. 34) Dr. Silviu 
Moldovanu adv., Orăștiă. 35) loan Simio- 
nașiu preș. sed. orf., Deva. 36) Nieolae 
Păcurariu propriet., Săliște. 37) loan Bul- 
zanu jud. oom., Vația. 38) loan Oncu jud. 
com., Tomesol. 39) Nicolae Turcu prop., 
Vația. 40) George Giurgiu jude corn., Bul- 
zescl. 41) Petru Gligor esecutor jud., Baia 
de Griș.

Pentru alțl 52 membri români a es- 
pirat mandatul, și deci au sâ fiă aleși la 5 
Noemvre n. c. Numele celor aleși la 5 
Noemvre se vor publica la timpul său.

Ast-fel în present sunt în aoest co
mitat 31 viriliștl și 47 aleși, ou totul 72 
membri români, la cari mai sunt a-se adău
ga cei ce vor fi aleși în 5 Noembvre n. o.

Viriliștl peste tot sunt 258 și tot 
atâția aleși, adecă cu totul 516, dirtre cari 
Bomânl abia 72, respective 124.

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 29 Octomvre Convoca- 

rea Corpurilor legiuitdre este definitiv 
fixată pe cțiua de 1 Noemvre v., când se 
va ceti și decretul de disolvare.

BucurescT, 28 Octomvre. Eri la 
6rele 12 s’a severșit inagurarea pala
tului de jnstițiă în presența M. L. a 
Regelui și a Reginei și Altețelor Lor 
regale, a demnitarilor statului și a | 

unui public fbrte numeros. Ministrul 
de justiția a ținut o lungă cuvân
tare, la care M. S. Regele Carol a 
răspuns, arătând rolul magistratu- 
rei, sub scutul căreia se află tbte 
libertățile.

Londra, 28 Octomvre. ț)iarului 
„Times^ i-se anunță din Constantino- 
pole, că în urma cercetărilor fă
cute în palatul Ildiz al Sultanului 
au fost puși sub acusă 14 bărbați dela 
curte.

Scirî telegrafice.
Viena, 29 Octomvre. Monarchul 

a sosit astăcji dimineță aici.
Viena, 29 Octomvre. Deputății 

clericali amenință, că vor ieși din clubul 
Holienwart, decă nu va fi întărită ale
gerea lui Lueger ca primar al Vienei.

Paris, 29 Octomvre. In camera 
francesă socialistul Rouanet făcu inter
pelare în cestiunea liniei ferate dela 
Sud. Camera hoteri, ca membrilor 
din parlament se le fiă intercțis de-a 
lua parte la sindicate financiare; 
apoi se primi propunerea lui Rouanet, 
care pretinde lămuriri și prdvocă pe 
ministrul de justițiă să urmărescă 
tote în mod amănunțit, de6re-ce el 
e responsabil.

Paris, 29 Octomvre. După-ce fu 
primită propunerea lui Rouanet, 
miniștri părăsiră sala, între aprobările 
ironice ale stângei estreme, și merseră la 
palatul Elysee, tinde îșl dădură dimisiu- 
nea, care fu primită din partea presi- 
dentului repubhcei Faure.

Paris, 29 Octomvre. Se crede, că 
Bourgeois va lua asupră-și formarea 
noului cabinet.

Viena, 29 Octomvre. In ședința 
de astăcfl a consiliului comunal, fă- 
cendu-se alegerea de primar al capitalei, 
93 de voturi a primit Lueger și 44 
bile au fost albe. Astfel Lueger a fost 
ales primar al capitalei Viena.

Literatură.
„Familia,K cjiar Ibeletristio-literar cu 

ilustrațiuni. Anul XXXI. Apare la Oradea- 
Mare în fiă-oare Duminecă și costă pe an 
10 fl, pe 72 an 5 fl. pe '/, an 2 fl. 70 cr. 
Pentru România 25 lei pe an. Proprietar 
redactor și editor: losif Vulcan. — Nr. 42 
dela 15 Oct. v. o. conține: Dimitrie Chi- 
chindeal, date noue despre viăța și acti
vitatea lui (discurs de reoepțiune ținut în 
Academia Română), de losif Vuloan ; Cu
getări; Gânduri, poesiă de Lucreția Suciu- 
Rudow; Paserile nostre cântărețe, de V. 
Bumbac; Măgarul lui Buridan, comediă în- 
tr’un act de Scribe, trad, de N. A. Bogdan ; 
Adunarea din Brașov a Societății pentru 
fond de teatru român; Literatură și arte; 
Ce e nou? Oglinda lumei; Moda. Uustra- 
țiunl: Văduva lui Stambulow, Gancelist de 
piâță în Roma.

DIVERSE.
Papa și jocul de șah. Jocul de șah 

este petrecerea favorită a Papei și silințele 
lui în acestă sciință, dâcă astfel se pote 
numi, sunt forte mari. Un preot roman, 
părintele Guila, oare are onârea de a juca 
de ordinar cu Leon XIII, împlinesoe acâstă 
înaltă slujbă de 32 de ani. Când oardinalul 
Peoci se urcă pe tronul pontifical, preotul 
Guila se afla la Florența. El fu chemat la 
Roma de noul ales și obținu o locuință 
în chiar palatul Vaticanului. Îndemânarea 
părintelui Guila la jocul de șah e minunată, 
dâr caraoterul sâu este forte mânios; el ee 
înfurie adesea tare de tot.

POSTA BEDACT1UNEL
D-lui S. C. în Craiova. La „loteria de classă“ 

câștigurile pentru cl. 1 s’au tras. Numerile caști- 
gătore, fiind forte multe, nu le publicăm; puteți 
însă să ne comunicați numerii losurilor pentru a-i 
căuta după lista oflicială, in care cas resultatul 
vi-1 vom face cunoscut prin scrisâre.

Promietar: Dr. Aurel HSure^sanu.
Redactor responsabil: Greg«rîu ifâaior»
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Cursul Sa bursa den Viena.
Din 28 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.05
Renta de oordne ung. 4% • • • ^9.—
Impr. cfi.il. fer. ung. în aur 4%% . 123.75
Impr. caii. fer. ung. în argint 472% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.75
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 162.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.50
Renta de hârtie austr........... 100 15
Renta de argint austr........... 100 60
Renta de aur austr................... 120.60
LosurI din 1860   152.25
A.cții de ale Băncei austro ungară. 1051.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 477 25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398.30 
NapoleondorI.................................. 9.53l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.7772
London vista....................................120.20
Paris vista.................................. 47.65
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.65
Note italiene.................................. 45.15

Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—
Serie, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul pieței Brașov.

Din 28 Ootomvre 1895.
Banonote roni. Comp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Ruble rusesc! Cump. 129.’/j Vend.
Lire turcesol Cump. 58.60 Vend.

Publicațiune de lîcitațiune.
Eforia șcblelor centrale române 

gr. or. din Brașov vinde realitatea 
aa înscrisă în cărțile funduare ale 
Brașovului Nr. prot. fund. 6459 
Nr. top. 6100, 6101, 6110 6102/2 si
tuată în Blumena între strada gra
dinelor, strada cea noua a fântânei 
(prin care trece tramvaiul) și strada 
fabricei; vinde adecă fabrica de oleiO 
dimpreună cu spălătoria de lână, 
care a fost când-va proprietatea lui 
Costi loan, dimpreună cu tbte aca- 
retele aflătore pe acesta realitate, 
în cale de oferte, și adecă, său în 
tr'tal 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 administrațiuuea acestei nfoi“ 
precum și în cancelaria eforiei șco
lare (edificiul gimnasial) unde se pot 
vedea și condițiunile de venețare.

încât pentru venejarea 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 urmatbrele:

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

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

Se observă, ca acestă clădire, 
cu puțină jertfă să 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- 
Biune 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 
cjidi pe parcelele cumpărate viile seu 
case pentru familiile lor, fiindcă la 
din contră vor perde prețul plătit 
luându-li-se parcelele cumpărate.

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

cela II, adecă fabrica de uleiu, se 
păte 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 se depună 
de-odată cu predarea ofertului un 
vadiu de 100/0 a sumei oferite, eră. 
Eforia este datdre 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 cțile, decă ofer- 
tul seu este primit seu respins; în 
cașul din urmă tot de odată a îna
poia respectivului oferent și vadiul.

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

Condițiunile de venc|are să pot 
ceti în Cancelaria eforială.

Eforia șctilelor centrale române 
804,2—3 orțt r^s. în Brașov

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § Octomb^e IS95
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CsBgBșa-iaBâcĂ — Sibiiu — Avrigii — Făgărașia
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însemnate în stânga stațiunilorNota: Orele 

msemneză drele da nopte.
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sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii înouadrațl cu linii mai Degre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


