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La «politica culturală" a lui 
Wlassics.
Brașov, 23 Ootomvre v.

Clușiul a avut erl erășî o mare 
serbătdre. Au venit din Meea ma
ghiară, dela Budapesta, căpeteniile 
guvernului și ale partidei dela pu
tere pentru a asista la solemnela 
inaugurare a nouei facultăți teolo
gice, ce s’a înființat pentru refor- 
mații ardeleni de confesiunea hel- 
vetică.

Calvinii unguri fiind aeji la pu
tere și președintele mirean al dis
trictului lor bisericesc fiind însu-și 
ministru președinte Banffy, a fost o 
urmare firdscă, ca se se împlindscă 
vechia dorință a episcopului refor
mat Szasz Domokos prin înființarea 
unei facultăți teologice pentru cre
dincioșii lui.

Un loc mai bun nici n’au pu
tut găsi pentru acăstă facultate, de
cât Clușiul, unde a residat odinioră 
puterea calvinismului unguresc pe 
vremile Bethlenescilor și Rakoțesci- 
lor, vremuri de durerdsă amintire 
pentru noi Românii.

Și astfel stând lucrurile, că 
Ungurii dela cârmă, stăpâni pe pu
tere și pe mijldce, fac tot posibilul 
pentru ai lor, n’am mai ave se 
obiectăm nimic, decă n’am vedd și 
esperia, că pe când visteria statului 
stă deschisă pentru tdte trebuințele 
culturale ale Maghiarilor din Ar
deal : pe atunci pentru poporul ro
mân băștinaș al acestei țeri nu se 
face nimic, absolut nimic.

Ba se face mai puțin, decât 
nimic, fiind-că nu numai se refusă 
ori-ce sprijin al culturei nostre na
ționale din partea statului, ddr cul
tura ne este persecutată șiîmpedecată 
sistematic și acolo unde ea. se ma
nifestă de sine stătător, ca resultat 
al stăruințelor și al jertfelor aduse 
de poporul nostru, peste sarcinele, 

ce le pdrtă pentru susținerea sta
tului.

Calvinii unguri înse par a fi pri- 
vilegiați între priviligiați, nu numai 
pentru că un Tisza Kalman și un 
Banffy Dezso sunt ac|î căpeteniile 
lor lumescî, ci și pentru-că sunt 
priviți și ocrotiți ca o confesiune, în 
sînul căreia s’a desvoltat și a crescut 
mai cu putere, ca în ori-care alta, 
spiritul fanatic maghiar, așa că și 
astăcjî reformații unguri se laudă, 
că numai confesiunea lor este ade
vărat maghiară.

Tocmai de aceea festivitatea de 
eri își are semnificațiunea sa deo
sebită, pentru că în presența pri
mului ministru, a ministrului de 
culte și de instrucțiune Wlassics și 
a hahamului liberalilor unguri Tisza 
Kalman s’a fundat în orașul „Kul- 
turegylet“ului o noue pepinieră a 
maghiarismului și s’a preamărit și 
eternisat acesta faptă ca o noue is- 
bendă a politicei culturale, ce o ur- 
măresce guvernul unguresc.

Repețim: nu împrejurarea, că 
reformații unguri ardeleni au fost 
dotați cu o facultate teologică este 
momentul neliniștitor în aedstă po
litică, ci numai și numai faptul, că 
ea și-a ales ca țintă întărirea și în
florirea esclusivă a maghiarismului.

Dr. Wlassics a fost la locul lui, 
când s’a inaugurat un institut înalt 
de cultură pentru o confesiune din 
țeră. De ce înse nu vedem noi pe 
acest ministru asistând și presidând 
la fundarea de instituțiuni folositore 
și necesare pentru noi Românii, pen
tru înaintarea și desvoltarea culturei 
române? Ori doră nu suntem noi 
tot așa de buni contribuabili ai sta
tului, ca Maghiarii, fiă de ori-ce con
fesiune?

Aceste contemplări ni-se impun 
la asemeni ocasiuni, destul de multe 
și dese, când facem comparațiuni 

asupra mesurei, cu care se măsură 
poporelor diferite ale țărei.

Asemeni contemplări trebue să 
ne resuscite gândirea cu atât mai 
mult, cu cât ne convingem mai tare 
despre spiritul adevărat, ce conduce 
în așa (țisa politică culturală pe gu
vernanții noștri.

Așa vedem, cum la o astfel de 
sărbătdre culturală, ce se estinde 
numai asupra unei părți a poporului 
maghiar, șeful guvernului, Banffy, 
nu se sfîesce a vorbi de sforțările, 
ce le face cu ai săi, pentru-ca se 
prefacă „viitdrea Ungaria" într’un 
stat cu caracter național.

Cu acăstă politică culturală, fi- 
resce, că nu vom consimți și nu vom 
pută consimți nici-odată. Tot ce se face 
sub egida ei apare și trebue să 
apară într’o lumină amenințătăre 
pentru aceia, cari nu întimpină, de
cât resultate negative dela acest 
părintesc guvern.

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Octomvre.

Ministrul de interne în dâuă ordina- 
țiunl mai nouă ale sale, regulâză salarele 
purtătorilor de matricule și timbrarea ma- 
trioulelor. In oea dintâiu ordinațiune mi
nistrul dispune, ca dispensările anunciuri- 
lor de căsătorie să fiă scutite de timbru 
și de ori-ce taxă. In a doua însă dispune, 
că în cașul acela, dăcă atât conducătorul 
de matricule, oât și suplentul său, sunt re
ținuți pe cât-va timp dela împlinirea ofi
ciului lor, său dâoă acelea 2 loourl devin 
vacante de-odată, atunci cornițele suprem, 
decă e lipsă neîncunjurată, are să concrdfă 
oonducerea matriculelor unui alt conducă
tor de matrioule din cercul veoin său su- 
plentului aoeluia, ca aceștia să conducă 
matrioulele și-’n cercul devenit vacant pe 
cât-va timp.

*
„Monitorul Oftciala al României pu

blică decretul regal pentru convocarea Cor

purilor Legiuitore în sesiune extra-ordi- 
nară, pe efiua pe 24 Ootomvre. Decretul e 
însoțit de următorul raport al consiliului 
de miniștri: „In urma retragerei ministerului 
de sub președința d-lui Lascar Catargi, 
subsemnații fiind ohiămațl de înalta încre
dere a Majestății Vostre a oonduce gu
vernul țărei, întâia nostră datorie este de 
a face apel la țâră oa acâsta se-și mani
feste prin alegeri libere voința sa. Rugăm, 
deci, cu oel mai profund respect pe Ma- 
jestatea Vostră, să bine-voițl a aproba oon- 
vocarea actualelor Adunări legiuitdre în 
sesiune extra-ordinară pentru «jiu» de 24 
Octomvre, spre a procede la disolvarea lor".

*
După oum i-se telegrafiâză din Var

șovia cjiarului „Magy. Ertesitbu, relațiunile 
între scaunul papal și regimul rusesc sunt 
forte înoordate. Oausa acestor încordări e 
aceea, oă în Rusia sunt persecutați în con
tinuu preoții și credincioșii catolici, și li-se 
închid biserioele. Papa în cestiunea acesta 
a făcut deja de două-ori interpelare la Pe
tersburg, însă tot-dena fără sucoes, Dâoă 
regimul rusesc nu va satisface dorinței va
ticanului, atunci se dice, oă Papa ar avea 
de scop, să întrerwnpă relațiunile diploma
tice cu ambasadorul rusesc Javolszki, și să 
publice o enciclică.

*
Privitor la turburările din imperiul 

turcesc clarei» mai nouă aduc următorele 
soiri: In Arabia asemenea au înoeput a-se 
ivi stări neliniștitore, provocate mai aleB 
de popi arabi și de unii principi. Viâța lo
cuitorilor turcesol nefiind sigură, ministrul 
de resbel turoesse a trimis trupe la marea 
roșiă. Mai departe se anunță nouă atacuri 
și măcelăriri de Armeni din provincia Ka- 
thabissar. Pănă acum numărul total al vic
timelor se urcă la 1000. Cercurile diploma
tice 41°! că în cas dâcă măcelăririle acestea 
se vor continua, atunci starea pâte se de
vină forte gravă.

Situația parlamentară în Ungaria.
piarele ungurescl oposițonale se ocupă 

de oâte-va 4^° mereu ou trista situațiă

FOILETONUL „CAZ. TRANS."

Garibaldi.
De Junius.

De câte-va săptămâni o statuă așe- 
4ată pe una din oele 7 ooline ale Romei 
vestește memoria eroului mitic al unității 
Italiei.

A fost un joc caprițios al sorții, oă 
Garibaldi, care a suferit în două rânduri 
captivitate belică, pentru-că contra conven
țiilor diplomatioe și în potriva protestării 
lui Napoleon III a voit să ocupe Roma,— 
când a sunat ora cuceririi Bornei capitale, nu 
era pe pământ italian, și n’a putut să ia parte 
la evenimentele lui Semptemvre 1870. Când 
generalul Cadorna pătrunse prin Porta-Pia 
și ocupă capitala Ital’ei independente, Ga
ribaldi cu doi fii ai săi se afla in tabăra ge
neralului frances Bourbaki în ținutul Dijon, 
ca să apere Republica francesă contra in- 
vasiunei prusiene. Fără de el așa dâră s’a 
întâmplat acel eveniment pentru oare simția 
că e chiămat, și care a fost oea mai fier
binte dorință a sbuciumatei sale vieți: 
adecă înălțarea Romei la capitală a Italiei 
unite și independente.

In autobiografia sa („Memorie auto- 

biograficheu) cetim, că pe când în verstă de 
flăcău întră pentru întâia oră în Roma, el 
nu s’a minunat de metropola Cesarilor și 
a Papilor, ci de acea Romă, care va fi de 
aici înainte: capitala viitârei Italie libere 
și independente de la Golful Toronto șl 
pănă la AlpI. Un ast-fel de vis n’a avut cu 
câte-va decenii înainte de unitatea italiană, 
decât Cavour, oare încă de tînăr s’a dedicat 
ca ministru al Italiei unite și libere. Și 
acești omeni atât de disparențl în caracter 
ți temperament au fost espresiunea spe
ranțelor și doririlor italiene.

Garibaldi aparține celor mai rare ca
ractere, e typ apropo fără sâmăn în isto
ria omenimei. In desinteresare pote con
cura ou Aristide. Dela Italia liberă, pentru 
oare și-a jertfit totă viața, el nu primesoe 
nici avuție, nici dignitate. Reounosoința 
patriei sale nu s’a putut manifesta în mod 
demn de meritele lui, decât după mârtea 
sa. Era grozav de nesimțitor pentru avere 
și dignitate. Se mulțumia cu forte puțin și 
nu dorea nimio de prisos. Aprope 30 de 
ani patria lui a fost insula Caprera, unde 
nu sporesc decât oaprele și iepurii de mare, 
și unde nu se produc decât cartofi și varză. 
Pe acest loc sărăcăoios, el odihnea într’o 
locuință strimtă, după fatigiile dilei; numai 

aici și în luptă, în plâie de glonțe se simțea 
ou adevărat bine ; era om primordial, un 
surcel sdravăn și nobil al unei rase stinse. 
Iubirea lui de libertate încă era proprie 
omului străveohiu.

Ori de câte-orl se gândesce la liber
tate, totdeuna îi vin în minte pampele (de- 
șerturile) din America sudică, unde pasc 
roibii sălbatici. E dușman din fundament 
la ori ce fel de instituție, chiar și celei mai 
liberale și le aoceptă numai pentru-că fără 
de ele omul nu pâte trăi a4l. Pentru el 
constituție și instituții esistă tot așa de 
puțin, ca averea și dignitatea. Iu memo
riul său dă următorul tablou al ferioirei: 
„In viața mea obicinuită am avut și mo
mente fericite; între aceste număr pe acele, 
când împreună cu oâțl-va luptacl viteji, 
rămășița oștirei mele decimate, pribegiam, 
și lângă mine călărea femeia immii mele. 
Nu-mi sdrobiam capul atunci, oă n’am ni
mic afaoă de vestmintele din spate. Aveam 
sabia și oarabina pe oblâncu dela șeuă. 
Anneta era totă comora mea; inima ei 
înoă bătea numai pentru oausa popârelor 
și pentru viața cavalerescă, și pentru ea 
lupta era petrecere, și isbirile sorții bucurie".

Lucru firesc, căci Garibaldi aparținea 
rasei Amadeilor, el s’a născut întâ^iat din 

epoca cavalerilor pribegi ai evului mediu. 
Se simția chiămat a apăra pe oel slab și a 
înfrunta perieulele. In bătrânețele sale, la 
apusul vieții lui pline de vicisitudini fără 
păreche, chiar și atunci era de convin
gerea să iubim pacea, dreptul și adevărul, 
deși adevărata viață a omului este lupta.

Zadarnic în seoolul XIX am oăuta 
viață asemenea lui Garibaldi, căci el este 
un individ oe stă singur. Nu sâmănă nici 
unui noetan al său; nu imiteză pe niol 
unul; e original în tdte ale sale. Singurul 
lui idol era libertatea, însă în formă stră
bună ; uria convenționalismul. Din civilisație 
primia numai atât, că cel tare are datoria 
de a apăra pe cel slab. Din bunurile lu- 
mescl nu cerea mai mult, decât acea ce este 
neapărat de lipsă. Fericirea o oăuta într’o 
inimă femeiasoă fidelă și în pericul. Viața 
înaintea lui nu valora decât numai întru 
oât o putea espune, căci „mortea e așa de 
duloe în luptă, ca sărutul fărmeoător al 
femeii". Aoâsta esplică sucoesul proble
melor lui mari: ocuparea Marsiliei, Siciliei 
și Neapolului. In raporturile vieții lui co
mune, căuta totdâuna estraordinarul. In 
amor era tot atât de eseoutiv, oa și în 
planuri.,

(Va urma.) 
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parlamentară din Ungaria, pe care o pre
sents în cele mai posomorite colori.

„Dela numirea guvernului Banffy — 
cjice d. e. „Budapesti Hirlap“ — „pericolul 
disolvării parlamentului amenință într’una. 
Fiă-oare a aflat de lucru firesc, ca noul 
guvern să esopereze de la cordnă permi
siunea de disolvare, când bântue raporturi 
atât de încurcate în parlament, cum sunt 
în Ungaria de câti-va ani încoce. La drep
tul vorbind, nu este adl pe globul maghiar 
niol-o partidă, niol-un fel de politică, ci 
numai vederi politice și grupări de partidă 
cari se concentrâză în jurul singuraticilor 
bărbați mai distinși. Er acesta nu se pdte 
constata numai la oposițiă, ci și în partida 
guvernului.

„Pe lângă aderenții lui Edtvds, Justh, 
Kiss Albert, Kossuth, Ugron din stânga 
estremă, se pot afla în partida națională 
(apponyistă) fusioniștl și antifusioniștl, libe
rali și clericali. O fracțiune a celor afară 
de partide ține cu Pechy, alta cu Szapary, 
a treia e cu partida poporală catolică, și a 
patra vre să reintre în partida guverna
mentală. Der în însăși partida liberală so
lidaritatea esteridră nu e capabilă a aco
peri orăpăturile din lăuntru, și pe lângă 
cei 40 de tiszaiști bine organisați mai sunt 
acolo radicalii lui Wekerle și Szilâgyi, mo
derații lui Szâll Kâlmân și mamelucii lui 
Bânffy. Moderaților li-ar plăcâ să se libe
reze de radicali, der mai vertos de grupul 
tiBzaist, dâcă ar păși la fusiune cu cei afară 
de partida națională. Aceia dinpotrivă 
(tiszaiștii) țin prietiniă eu stânga estremă 
radicală și domnesc asupra guvernului 
Banffy. Apoi în însuși ministerial Jnu este 
armoniă.

Nicl-un fel de înfrumusețare oficiosă 
nu e în stare a nega aceste stări, cari, 
dâcă n’au dus înoă la crisă, este singura 
causă, că nu se află bărbat de stat care să 
pbtă domni asupra situațiunei, și nu este 
majoritate nouă, care ar pute lua domnia 
dela partida liberală.

Stările acestea nu se vor putâ vin
deca radical, decât printr’o nouă grupare 
de partide. De aoâstă cestiune gravă însă 
nime dintre politicii maghiari nu cutâză 
a se atinge, deși cu toții sunt convinși de 
necesitatea ei.

Situația der trebue bine limpedită prin 
disolvarea parlamentului și prin alegeri nouă. 
Partidele sunt sfâșiate prin politica biseri- 
câsoă, er acum după-ce reformele nouă au tre
cut prin parlament, partida liberală stă în aer, 
ca cosciugul lui Mohamed, în ceea-ce pri- 
vesce scopul și programul de lucrări. Pactul 
cu Austria, ca liniă de demarcare, și-a 
pierdut mult din importanță în urma morții 
bătrânului Kossuth, fiind-că în oposițiă oe 
stă pe basa dreptului public, nu mai e cre
dință, convingere și speranță.

Ast-fel stând lucrurile tote partidele 
maghiare de acjl își simt adânc lipsa de pu
tere a vieții.

încât privesce pe Baofîy, el are încre
derea de-a face sâ se alâgă o nouă par
tidă guvernamentală. Spre soopul acesta 
s’a și folosit de vacanța de vâră a camerei, 
ca sâ pregătâscă alegerile pentru anul 
viitor. După prima Ianuarie 1896 guvernul 
pote ori și icând sâ fixeze noâle alegeri 
prin cari speră să-și înjghebese o partidă 
ministerială nouă și unitară. E fârte pro
babil deci, că nouâle alegeri le va fixa pe 
primăvera viitore, și acâsta nu numai oa la 
mileniu sâ stea la spatele unei nouă majo
rități, ci și pentru ca actualul parlament 
să nu mai desbată nimic oe ar pute sâ 
fiă neplăcut și perioulos pentru el.

„Numai budgetul mai este de desbătut, 
căci fără budget legal Banffy nu pote gu
verna. Interesul lui dâr este a treoe cât 
mai grabnic peste acestă problemă. Opo- 
siția vede și simte forte bine acâsta. Ea 
mai sciă, că ultima armă îi este desbaterea 
budgetului; decă în acâstă luptă șl-a epui- 
sat cartușele, atunci pbte depune arma și 
pâte sâ se dea plainică ministeriului-Banffy, 
Dintre actualii deputațl oposiționall abisț 
jumătate vor mai reintra în viitorul par
lament.

„Din causa aoâsta oposițiilese pregă
tesc la strajnice atacuri contra guvernului 
ou ocasia desbaterei budgetului. Pe terenul 

acesta pot să desvolte o luptă vină și. ener- 
gioă din care să iese cel puțin cu succesul 
moral.

„Cum vor fi apoi nouâle alegeri, sciă 
numai Dumnedeu. Pretutindeni în țâră dom
nesc stări fârte turburate și încordate. Ces- 
tiunea naționalităților, agrarismul și socia
lismul sunt motive puternice pentru a în
dreptăți credința, că viitdrea luptă electo
rală va fi nespus de agitată.

„Tristă este intru adevăr — esolamă 
„Budapesti Hirlap“ — viața nostru constitu
țională. Partidele parlamentului sunt sdrun- 
cinate. Camera magnaților a nimicit’o gu
vernul aotual prin trei pairșuburl, căci o 
corporațiune legislativă, care se pâte schimba 
după plăcere prin numiri de-ale guvernului, 
a încetat de a mai fi factor de sine stă
tător. Aristocrația maghiară Șimte deja, că 
e avisată la alegerile de deputațl, dâoă 
peste tot mai vrâ să politiseze. In comitate 
a espiat orl-oe viață politică, și patriotismul 
comisiunilor comitatense nu se manifestă, 
decât în demonstrațiunl guvernamentale la 
poruncă ministerială și la provocarea fiș- 
panilor. Comunele sunt statisate prin pri
mari impuși de fisolgăbirâi, înainte încă de 
ce legea ar dispune acesta. Mortă putem 
numi viața publică și libertatea maghiară. 
Viitorele alegeri vor decide, dâoă acestă 
libertate politică mai e ori nu capabilă de 
viață !“

Voci asupra declarațiunei ministrului- 
președinte Sturdza.

Intr’un articul de fond întitulat 
„Groluchowskiu (jiarul „Magyar Hirlap“ 
din Pesta dela 30 Octomvre n. c. 
laudă pe actualul ministru-președinte, 
că pare a-o rupe cu tradițiunea an
tecesorului său (Kalnoky), și că con
duce afacerile esterne cu înțelep
ciune, corect, și nu în spirit contrar 
Maghiarilor, și apoi scrie:

....Contele Kalnoky nu ne-a iubit, l’a 
alterat esistența nâstră, l’a adus în furiă 
progresul nostru și acest sentiment a con
dus politica nostră — dealtmintrelea în ade- 
vâr a fost, întru tote, bun ministru de 
esterne.

Contele Agenor Goluchowski, amicul și 
colaboratorul său dela esterne de odiniâră, 
cu tot angajamentul său se vede, că nu 
urmăresce acâstă politică lirică, cum o do- 
vedesce acâsta îndată discursul noului mi
nistru-președinte român Sturdza. Dâcă băr
batul de stat român a aflat de bine a ac
centua bunele relațiunl cu Ungaria, acâsta 
dovedesce în mod evident, oă el ounosce 
prinoipiile și voința conducătorului aface
rilor nostre esterne. Au trecut timpurile, 
când un stat vecin a putut trăi în prie
tenia cu partea de dinoolo de Leitha a 
monarchiei, âr cu noi pentru aceea — sâu 
tocmai pentru aceea, în dușmăniă și ură 
constantă. Dâcă Sturdza a aflat de lipsă 
să manifesteze prin acâsta schimbarea re- 
pentină a statului și a politioei sale: a 
trebuit ca mai înainte să-i vină la cunos- 
cință, oă politioa dusă de Kalnoky s’a 
schimbat radioal și esențial. De sigur oă 
ceea ce a făcut, n’a făcut de dragul Austriei, 
de dragul său, de dragul partidului, care 
l’a pus pe el în fruntea sa; ci a făcut’o 
pentru aceea, pentru-că a văcjut și înțeles 
în fine, că interesele Ungariei sunt tot
odată și interesele monarchiei; că minis
trul de esterne al monarchiei este și mi
nistrul de esterne al Ungariei, deci nu 
este neapărat de lipsă să se amestece în 
afacerile ei interne.

Ordinul ministerial și Despărțămintele 
Așociațiunei.

Cetim în „Telegraful Român“:
Comitetul central al „Așociațiunei 

transilvane“ a ținut Marți în 15 1. c. o șe
dință estraordinară din incidentul ordinului 
ministerului de interne cătră vice-oomițl, 
prin oare pretinde, ca despărțămintele „Aso- 
ciațiunei“ să-și înainteze statutele spre 
aprobare până la 30 Noemvre a. c. și a 
decis: ca însuși comitetul central se întrevină 
la guvern, arătându-i, că despărțămintele nu 

sunt nici filiale ale Așociațiunei, nici reu
niuni de sine, ci sunt numai organele es
terne ale Asooiațiunei, compuse din mem
brii ei domiciliațl pe teritorul despărțămân
tului, cu menițiunea de-a înlesni realisarea 
scopului Așociațiunei, și ca atare nu pot 
avea statutele lor, ci ele funcționâză în 
puterea unui regulament veohiu stabilit de 
adunarea generală, regulament oomunicat 
și ou guvernul, la o întrebare încă înainte 
de trei ani, fără ca aoela să fi răspuns seu 
să fi pretins, oa „Asociațiunea“ să ia dis- 
posițiunl speoiale în statutele sale, un lu
cru de altmintrelea, carele adunarea gene
rală din Blașiu l’a făcut, oompletând sta
tutele modificate cu un capitol nou relativ 
la organisarea despărțămintelor, ceea-ce 
guvernul o pote sci deja din nouăle sta
tute subșternute încă la 10 Septemvre pen
tru aprobare.

A decis mai departe, ca să espedeze 
la despărțăminte o instrucțiune, cum au 
ele să răspundă la ordinul ministerial.

Kulturegylet-ul din Clușiu încă are 
fil’ale în țâra întrâgă, prevădute în statute, 
însă fără statute speoiale ale filialelor, și 
totuși n’am audit, oa guvernul să fi pre
tins, ca acele filiale să-și facă statute spe
ciale. Cum vine guvernul sâ câră dela reu
niunea culturală română aceea-ce nu cere 
dela cea maghiară?

România agricolă.
VII. Arendașii.

(Urmare).

In o altă escursiune analâgă 
pe moșiile mari din părțile Brăilei, 
avui parte de a fi surprins de Crivăț 
— ventul de NEE — în Bărăgan. 
Trei cjile și trei nopți ținu teribilul 
uragan. Dinții ’ți clănțăneau în gură, 
din piciore trebuiai în continuu să 
scaperi, pentru-ca se nu-țl amorțâscă, 
ochii nu-i puteai deschide, din causa 
norilor de nisip pus în mișcare, care 
părea, că împreună cerul cu pămân
tul, vălătucii — un fel de plantă de 
stepă — erau mânați ca fulgerul de 
vânt peste șesul imens, învârtindu-se 
și atingând unde și unde pământul, 
părând a fi nisce stafii, ce se sco- 
bor din văzduhuri. Om și animal 
stă se s’ascundă în gaură de șârpe, 
numai se potă scăpa cu vieța de te
ribilul Crivăț.

Vântul sta să te ia de pe pi
ciore, să restorne gări și șirile de 
paie, să restorne vagânele dela tren, 
pe care îl ține în loc, căci îi spulbera 
focul și aburul din cazan, și el putea 
circula numai cu mare anevoe și cu 
întârziere de 6re întregi. Sărmanele 
vite stau flămânde ascunse în paie 
și nu le poți scote afară de loc, er 
bietele oițe, surprinse pe câmp des
chis, stau sgriburite cu câni și cio
bani cu tot într’o cufundătură de 
pământ, vesele, că nu le duce să le 
înece în baltă.

A merge asupra viscolului este 
absolut imposibil, după el este pericu
los, că te ia de pe piciore și nu te mai 
poți opri, te tot duce de te prăpă- 
desce; numai sub vent, adecă pieziș 
pe el, decă mai poți înainta și merge 
cu greu, altfel trebue să stai pe loc, 
decă nu vrei să-ți pui vieța în pri- 
mejdiă.

Și totuși pe întinsa câmpiă, pe 
vastele moșii nicăirl vr’un semn de 
cultură, nici o casă, nici un arbore, 
ori tufă sâu plantațiuni, ci numai 
șirile de paie și gările de pe linia 
ferată mai amintesc ceva a cul
tură. Omeni fârte rar întâlnesc! câte 
unul. Pe o moșiă de 8000 pog. de 
pe lângă Ianca, îmi spunea aren
dașul, că după-ce cu mare anevoe 
a căpătat moșia pe 10 ani în arendă, 
a trebuit se facă clădiri mai bune, 
ca cele din scânduri, după ce prede 
cesorului său ’i s’a dărîmat grajdul 
sub povara zăpecfli și ia omorît vr’o 
80 boi, încât totă lumea s’a înfio
rat de numărul și mulțimea cada

vrelor, ce zăceau răsturnate lângă li
nia ferată. In casa lui de scânduri, 
vântul te sufla în de-ajuns pentru 
a-țl face ventilațiă, er vitele steteau 
sgriburind de frig în grajd și la 
paie. Și totuși noi am mers pe acea 
vreme pănă în marginea apei Bu
zăului, la capătul moșiei, apoi, tre
când peste linia ferată, pe alte moșii, 
și a 3-a cji sera am ajuns la gara 
Cireș. Pe una din moșii fugise aren
dașul și lăsase proprietarului în 
urma sa, pe o moșiă de 5000 po
gone, o șiră de paie, o mașină de 
treerat vechiă și fără locomobilă, și 
alt nimic. O cârciumă lângă gară 
forma zestrea moșiei.

Suferințele de 3 flile cu Crivă
țul și desilusiunea cu bogățiile mo
șiilor în Bărăgan tocmai mă dispu
sese forte bine, ca să ascult în tren 
plângerile unui arendaș grec, că acum 
nu mai este de trăit pentru arendași, 
că sărmanii arendași n’au să-și mai 
bată capul cu cultura moșiilor, că 
agricultura nu mai merită conside
rare și alte de feliul acestora. Răs
punsul, ce l’a primit, îl va țină, 
cred, multă vreme în minte.

Der să lăsăm pe cei mari la o 
parte și se ne întorcem la cei mai 
mici, cu moșiile mari și mijlocii.

In scopul acesta vom lua d. es. 
jud. Buzău, unul din cele mai bo
gate, variate și bine condiționate, 
nu ca județele Ialomița, Brăila etc. 
Buzăul are munți cu păduri și pă
șuni renumite, are ape, fânațe și 
pășuni îmbelșugate atât la munte, 
cât și la câmp, — are cariere de 
petră pentru construcții, a avut vii. 
încât pentru populațiune, el este bine 
populat, căci pe tote, văile sale sa
tele sunt fârte dese — în coline sa
tele și viile se țin lanț una de alta, — 
tot cu locuitori moșneni. In ce pri- 
vesce proprietatea, are proprietate 
mică, mijlociă și mare. Proprietatea 
mică a moșnenilor este de câte 100 
pogâne— între 50—100 pog.— apoi 
vii, obratii cu pomi. Peste linia 
ferată, cam pănă la 15—20 km. de
părtare de ea, sunt tot proprietăți 
mijlocii, sub o miiă de pogone, de câte 
2—3—400 și 5—800 pogone.

De acolo înainte sunt moșiile 
tot mai mari, cu cât te apropi de 
estremitatea județului — cam dela 
20—40 klm. depărtare, — moșiile 
sunt între 2—4000 pog., er la estremi- 
tate sunt tot de atâtea flecimi de mii 
pog.: Largu 12,000,Pogonele 30,000 
Macoveiu 50,000 etc.

Ca cultură și instrucțiune, Bu
zăul are seminar deja de pe la 
1830 și acum are și gimnasiu, mai 
multe școle primare de băieți și de 
fete deci era un centru de lu
mină înaintea multor altor orașe.

Ce are acjl însă ca resultate ale 
culturei: în oraș două cafenele chan- 
tante, er la țeră pe cele mai multe 
din moșiorele acele frumose nu 
esistă nici curte, nici casă, nimic.

Causa e, că pe toți cârciumarii 
din Buzău și Mizil îi găsesc! afli 
tot-odată și ca arendași și esploata- 
torl de moșii, pe altul cu 2—3—5. 
Un bordeiu în pământ și o șiră de 
paie este tot rostul lor — anul 
acesta aci, la an în alt loc. Insta
lații nimic, vite de muncă 2—10 boi 
la moșiile între 200—2000 pogâne, 
vite de prăsilă de loc, afară de câte
va oițe.

(Va urma)

— 23 Octomvre.

Cestiunea stogului din Agram. Alal- 
tăerl au fost ascultați de câtră judele in
vestigator din Agram 24 etudențl croațl, 
cari s’au declarat solidari cu cei 29 stu- 
dențl inohișl pentru cunoscuta oestiune a 
s'egului maghiar. Studenții după investi
gare au fost puși pe picior liber, pe lângă 
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asigurarea, că nu vor părăsi orașul, deși ei 
vor fi trași în acusă, așa, că pe banca 
aousaților vor sta peste 50 de studențl. 
Ceroetarea va urma pe basa paragr. 65, 
privitor la conturbarea liniște! publice. Se 
caută acuma și afară de cerourile studen- 
-țasol dnpă pretinșii ursitori inteleotuall ai 
■demonstrațiunilor.

—o—
Consiliile comunale în România. 

^Monitorul Oficial14 de Sâmbătă publică de
cretele regale, prin care sunt disolvate 
consiliile comunale din Fălticeni, Ourcea de 
Argeș, Iași și Turnu-Măgurele. In resumat 
s’au disolvat pănă acum, în timp de 15 
dile, mai tbte consiliile comunale conser- 
vatore din România.

— o —
Despărțementnl II (Zeruesci) al Aso- 

oiațiănei șl-a ținut adunarea generală erl, 
în Tohanul vechiu, sub presidiul d-lui di
rector N. Garoiu. Au luat parte vre-o 40 
—50 de preoți, învățători și alți fruntași 
români din Tohan, Zernescî și câte-va oo- 
mune ale Branului. Adunarea, care a durat 
vre-o patru ore, a fost animată. S’a hotărît 
între altele, ca cu începutul anului viitor 
•să se îndatoreze agenturile de prin comune 
de-a face în favorul Asooiațiunei colecte, 
prin cari, afară de obiolnuitele taxe de 
membri, să Be inoasseze sistematio, și în fiă- 
care an, câte 1 — 10 cr. de fiă-oare suflet 
românesc. Aceste colecte vor trebui să se 
ducă în deplinire încă înainte de adunarea 
generală viitore, oe se va țină la Bran. Cu 
ccasiunea acelei adunări se va aragia și o 
-esposițiă de felurite producte economioe. 
In total, despărțământul acesta e unul din 
■eele mai active. Erl s’au incassat 136 fl. 
taxe de membri. Raport mai amănuțit vom 
publioa în numărul de Dumineoă.

—o—
Oficeri maghiari în armata comună, 

fiarele maghiare înregistreză cu mare bu- 
•ouriă, că număral oficierilor maghiari, cari 
servesc în armata comună, sa sporit cu 15, 
cari și-au absolvat soolele în academiile 
militare din Viena și Viener-Neustadt. Ar 
fi bine să-și ia de aci esemplu și Românii 
noștri, dintre cari putem 4i°e disparent de 
puțini absolvă numitele academii, cari sin
gure au menirea de-a produce oficieri în 
statul major, și prin urmare viitori ge
nerali.

—o —
O nouă supărare a Maghiarilor. 

■Cetim în „Ellenzâk“-ul din Clușiu urmă- 
torele: „Firmele vieneze au inundat can
celariile purtătorilor de matricule ou por- 
-trete de ale împăratului austriac, în cari 
domnitorul este desemnat în paliul împă
rătesc. La tot cașul putem însă aștepta 
dela regim, oă se va îngriji de aceea, ca 
în oanoelariile purtătorilor de matricule, 
căsătoriile să se încheiă, nu înaintea 
icdnei împăratului, ci înaintea iconei rege
lui Ungariei.14

— o —
Guvernator al Băncei naționale ro

mâne va fi numit d-1 C. Nacu, fost minis
tru în cabinetul I. Brătianu, în locul ac
tualul guvernator d-1 Th. Rosetti.

— o—
In onorea ministrului plenipotențiar 

l'Oinân la Petersburg, care se depărtâză dela 
postul său, Legațiunea română din capi
tala Rusiei a dat un prând festiv, la care 
pe lângă alte personalități de distincțiă, a 
asistat și marele duoe Nicolau MihailovicI, 
vărul Țarului. D-1 Al. Catargi a mai fost 

■ distins din partea Țarului Nicolae prin con
ferirea marelui oordon a sf. Ana.

In comitatul Făgărașului s’a pu
blicat concurs asupra următoreior posturi, 

-oe sunt a-se ocupa prin alegerile muni
cipals dela 16 Decemvre n. c.:

1. Postul de vice-șpan cu salar anual 
de 1800 fl. și 300 fl. bani de cuartir.

2. Protonotar comitatens cu 1200 fl. 
și 200 fl. bani de cuartir.

3. Președinte la sedria orfanală 1200 
fl. și 200 fl. cuartir.

4. Fiscal 1000 fl. și 2C0 fl. cuartir.
5. Doi asesori cu câte 1000 fl. salar 

.și 200 fl. bani de cuartir.
6. I vioe-notar comitatens 900 fl. și 

150 fl. bani de cuartir.
7. II vice-notar comitatens 800 fl. și 

.100 fl. cuartir.

8. III vice-notar cu 700 fl. și 100 fl. 
cuartir.

9. eassar comitatens cu 1000 fl. și 
200 fl. cuartir.

10. controlor cu 750 fl. și 150 fl. 
cuartir.

11. Fisolgăbirăi, (protopretorl) la Șer- 
caia, Bran și Arpaș cu salar de câte 1050 
fl. și 100 fl. cuartir.

12. Fisolgăbirău în Făgăraș ou 1050 
fl. salar și 200 cuartir.

13. Solgăbirăi (pretori) în Șercaia. 
Bran și Arpaș cu câte 735 fl. și 100 fl, 
pentru cuartir.

14. Solgăbirău în Făgăraș cu 735 fl. 
salar și 150 fl. ouartir.

Doritorii de-a ocupa aceste posturi 
au de a-șl trimite cererile, provădute cu 
documentele cerute de lege, pănă în 1 De
cemvre n. c. la adresa d-lui fișpan Guido 
de Bausznern în Făgăraș.

Atragem din nou atențiunea Români
lor cualificațl asupra acestor posturi, reco- 
mandându-le să ooncureze în număr cât 
mai mare.

Coresp. „Gaz. Trans.“
București, 20 Ootomvre v.

Știm. Domnule Redactor ! Evenimen
tul la ordinea cplei 3Unfc 9* acum de- 
clarațiunile, pe oarl le-a făcut d-1 prim- 
ministru D. Sturdza la Iași privitor la ces- 
tiunea națională. ț)iarele guvernamentale 
presentă aceste deolarațiunl ca identice cu 
oele făcute de d-1 D. Sturdza în anul 1893 
îu Senat, fiarele oposițiunei, de tote man
datele, publică însă paralel declarațiile 
aoeste, carl, flic ele, se isbeso în oapete, 
susțiind, că în esență declarațiile dela Iași 
au fost provocate de oererea oficioșilor 
dela ministerul de esterne al Austro-Un- 
gariei. Pe tema acesta continuă dilnio în 
presa oposițională ataourile în contra d-lui 
Sturdza, împutându-i-se neoonsecuență în 
politioă.

In realitate declarațiile primului-mi
nistru român, deși se pare, că au fost ne
cesare, totuși au nemulțămit forte mult 
chiar și pe cei mai ardențl partisanl ai 
d-lui Sturdza.

Aceste declarații vor forma în tabăra 
oposițională o armă, cu care se va oom- 
bate cabinetul Sturdza la proximele alegeri. 
Din acest punct de vedere cred, că vor fi 
forte interesante desbaterile noului parla
ment, când se va pune din nou pe tapet 
cestiunea națională. Campionii de erl ai 
acestei cestiunl sunt astăcjl la putere, prin 
urmare solidari ou devisa : „nu putem să 
intervenim de loc în afacerile interne ale 
Austro-Ungariei.44 Viitorul cel mai apropiat 
ne reservă dâr însemnate deolarațiunl și 
contra-declarațiunî.

*
Oposiția deja a început să se mișce. 

Este vorba de fusionarea junimiștilor ou 
conservatorii, alegendu-se oa președinte 
Lasoar Catargiu, er oa vice-președințl d-nii 
Carp și Alex. Lahovary. In curând acest 
partid va ține mai multe adunări electo
rale, în oarl se va stabili modul și mijld- 
cele de luptă în viitor. Pentru acest scop 
foștii miniștri conservatori pregăteso o bro
șură, care să conțină tot ce s’a făcut în cei 
șepte ani de guvernament. Aoeste broșuri 
se vor tipări în mii de esemplare și se vor 
împărți alegătorilor.

„Timpul44 și „Constituționalul'-4 e vorba 
să se contopâscă într’un singur jurnal pus 
sub direoțiunea d-lui Nicu Filipesou.

Afară de acestea va mai lupta în 
oposițiă și grupul radical al d-lui G. Panu, 
precum și fracțiunile sooialiste. Lupta se 
prevede, că va fi interesantă în alegerile 
pentru parlament, cari se vor începe în 15 
Noemvre, și adeeaîntâiu cu alegerile pen
tru Senat.

h—u.

Din Budapesta.
— 2 Nov. n. 1895.

(Procesiune la mormântul lui Gozsdu. — Prele
gere publică. — Sera de cunoștință cu Slovacii 

și Serbii.)

țhua de Vineri, 1 Nov. n., a fost pen
tru Românii din Budapesta o di de sărbă- 
tdre națională. In aoâstă <ji s’â făcut obiol- 
nuita procesiune a stipendițtilor gozsdianl 

din Budapesta la mormântul nemuritorului 
fundator Emanuil Gozsdu.

După religiunea ndstră procesiunea 
acâsta n’ar avă sens să se facă în „diua 
morților14, care este o sărbătâre oatolică. 
Stipendiștii însă an de an au fost ne
cesitați a-o arangia cu aoâstă ocasiune, 
de-ore-oe în alte dile de peste an nu se 
permite nici de cum din partea poliției.

însuflețiți de ourentul regenerator, oe 
străbate atât de viu șirurile universitarilor 
români de bine, în anul acesta stipendiștii 
fundațiunei Gozsdu hotărîră a da de 
aci încolo o înfățișare mult mai sărbă- 
torâscă și mai impunătore acestei proce
siuni.

încă cu vre-o trei săptămâni înainte, 
stipendiatul de anul al 3-lea al fundațiunei 
Gozsdu, d-1 N. Mănoiu, convocă o adunare 
a stipendiștiior, pentru a stabili cele de 
făcut pentru splendida reușită a prooesiu- 
nei. Un frumos număr de stipendiștl răs
punse convocării, er pentru esecutarea lu
crărilor a fost ales un președinte (d-1 N. 
Mănoiu st. jur.), un secretar (d-1 I. Sourtu, 
st. fii.) și încă un membru în comitet (d-1 
I. Popescu, st. jur.) De vorbitor la mor
mânt fu ales D-1 A. Vlad, st. jur.

Pentru a da festivității un caracter 
mai imposant, comitetul deoise a învita 
atât toți membrii micei colonii române de 
aici, cât și pe membrii societății „Petru 
Maior.44 D-nii Mănoiu și Scurtu, ca învita- 
torl, fură pretutindeni primiți cu afabilitate. 
Tote familiile române, pe cari le-au invitat, 
erau vesele, văcjând, că tinerimea univer
sitară română condusă în tote ale sale acțiuni 
numai de saorul foc al sentimentului național, 
voesce a inaugura prin aoest p rim și mo
dest pas, nisce legături mai strînse între 
colonia română de aid și între dâDșii. 
Membrii societății „Petru Maior44 de ase
menea primiră cu însuflețire invitarea, pro
mițând a se presents ofioios și într’un număr 
cât se pote de complect. Corul, încă fra
ged, al societății, asemenea îșl oferi servi- 
oiele sale.

Se cumpără apoi o frumOsă cunună, 
dela comerciantul român Truscha, a căreia 
bandă, escepțiune făcând față ou tdte cu
nunile din trecut ale stipendiștiior, era în 
tricolor național, purtând inscripțiunea : 
„Stipendiștii fundațiunei Gozsdu 1895. In 
amintirea fericitului fundator.'1.

In 1 Novembre pe la l1/, ore p. m. 
se adunară în localul societății „Petru 
Maior44 mulțime de universitari. Eram cu 
toți vr’o 70. Având permisiune în totă re
gula dela oapitanatul capitalei, pornirăm 
într’o frumosă și împunătore ordine 
spre îndepărtatul cimitir „Kerepesi,44 în 
care se află mărețul monument al și mai 
mărețului fundator.

’Ți-era mai mare dragul privind fru
mosul oonvoiu al tinerilor universitari, în 
fruntea oărora doi inși duceau străluoitdrea 
cunună peste care fâlfâia mândrul nostru 
tricolor! Trecătorii se opriau și admirau 
atât cununa cât și convciul! Cei mai mulțî 
dintre ei nu soiau cine suntem și ce voim. 
Der când vădură, că noi nu răspundem la 
întrebările adresate nouă în limba maghiară, 
și că pe cunună inscripțiunea nu e ungu- 
râeoă, îi au4eai șoptind : " „Ezek bisztosan 
olăhokl" (De sigur, aceștia sunt valahi.)

Ajunși la mormântul neuitatului fun
dator, aflarăm aici un număr frumos de 
membri ai coloniei române, printre cari 
ambele familii Cimponeriu, marele pro
prietar român Kanideky, d-1 Bogoevieiu 
ș. a., mai fiind de față și o drăgălașă cu
nună de domnișore române din Budapesta.

Punându-se străluoitdrea cunună pe 
vârful crucii, d-1 A. Vlad îșl începu dis
cursul cu o voce dară și mișoată de în
semnătatea momentului, accentuând vecl- 
nicele merite ale lui Gozsdu, care deși 
considerat în decursul vieții sale ca „îns
trăinat de ndmul său,44 și-a păstrat însă, 
nealterat sentimentul său național, ceea-ce 
a dovedit’o atât de strălucit prin testarea 
enormei sale averi pentru binele poporului 
român. Vorbirea a fost predată de d-1 
Vlad ou multă vervă și ou un aveut pu
ternic.

Urma apoi o frumosă cântare funebră, 

„Finită-i calea lui," eseoutată de corul 
bine organisat al societății, condus de d-1 
I. Cadariu, st. jur. Acest prim debut în 
public al corulai a fost peste măsură 
succes.

După acdsta, simpaticul președinte al 
societății „Petru Maior44 d-1 Drd. Muntdnu, 
ținu un discurs avântat și eloovent, în nu
mele societății, esprimând adâncă reounos- 
cință și venerațiune față de memoria feri
citului fundator, care și pentru societate 
sl-a câștigat merite neperitâre. Corul mai 
esecutâ apoi cu aoeeașl dibăciă o cântare: 
„Cu sfinții odihnesce-144, după care s’a ter
minat festivitatea, ce a durat peste o oră.

Atât membrii presențl ai coloniei ro
mâne, cât și mulțime de ourioșl,} ce se adu
nară, au rămas surprinși și perfeot mulță- 
miți cu acâstă festivitate, asemenea căreia, 
după cum s’a esprimat un venerabil domn, 
nici când nu s’a arangiat din partea sti- 
pendiștilor.

Astfel, înălțațl sufletesce și cu con- 
sciința, oă ne-am împlinit pe cât ni-a fost 
posibil sânta nostră datoriă, ne-am depăr
tat ou toții în ordine spre oasă.

Sera ne-am întrunit la o colegială 
cină oomună, la care ou viu interes s’a 
vorbit despre mărețele merite ale însufleți- 
tului Român Gozsdu. întrunirea a decurs 
forte vesel și în ordine, terminându-se la 
drele 9.

Mă simt dator a accentua însă și fap
tul, că deși fiă-care stipendiat al fundațiu
nei Gozsdu ar fi fost moralicesce dator să 
participe la festivitate, totuși înoă mulțî 
inși n’au aflat de bine a-se presentă. Ast
fel de indivizi, cari sciu nnmai să pe- 
țâscă stipendiile și să presente ohitanțele 
la timp, er de împlinirea datorinței lor oa 
universitari români și ca stipendiștl nici ha
bar n’au, neinsoriindu-se nici măcar oa 
membri la Societate, ar trebui sterșl din 
lista stipendiștiior, căol ddră întențiunea 
veneraților membri ai fundațiunei Gozsdu 
nu pote fi de-a cresce renegați.

»
La întrunirea colegială din Sâmbăta 

trecută, prelegere publioă a ținut (1-1 A. 
Vlad, st. jur. vorbind cu multă ounos- 
cință de causă și couvigător despre „Sis
temele dreptului de alegere în Europa și în 
special dreptul electoral din Ungaria."

După prelegere a urmat conform usu- 
lui, o interesantă și instruotivă disouțiune.

Ca și dela prima, așa și dela aoestă 
întrunire ne-am depărtat mai bogațl în 
ounoscințe.

*
Pertractările pentru întrunirea cole

gială cu Sârbii și Slovacii au decurs în 
cea mai complectă armoniă, terminându-sa 
cu deplin succes. întrunirea se va țină 
astăcjl într’o sală dela „Hotel Național,44 
unde s’a ținut și Congresul naționalităților. 
Ea promite a fi splendidă, așteptăm ou ne
răbdare. Mâne vă voi raporta despre de
cursul ei.

Ritmic.

Scirl telegrafice.
CSușiu, 4 Noemvre. Erl a’a se- 

verșit cu mare pompă festivitatea 
deschiderei academiei reformate. Colo- 
mân Tisza accentuă în vorbirea de 
deschidere, că el prețuesce acesta 
cfi ca pe o Ți festivă pentru fiă-care 
Maghiar patriot, de-6rece institutul 
are menirea să lățbscă sciință și lu
mină.

Raba, 4 Noemvre. La sânțirea 
noului spital au fost de față miniș
tri Perczel și Erdely. La banchet Per- 
czel accentuă, că el plănuesce se se 
facă reforma administrativă astfel, în
cât nici comitatele și nici orașele 
se nu ridice plângeri contra ei.

Constantinopoi, 4 Noemvre. T6te 
cele șâse vilajete (cercuri) din Ana
tolia sunt puse în mișcare. Starea 
trupelor turcești, împresurate de Armeni 
este critică. Dbcă trupele vor fi ni
micite, atunci e de temut, că vor ur
ma noue masacrări.

Proprietar: Dr. Aurel Murețianu. 

Redactor responsabil: Siregariu fflaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.75
Reuta de oordne ung. 4°/0 . . . 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o 101.—
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120,80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.80
Bonuri rurale croate-slavoue. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 160.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 140.— 
Renta de hârtie anstr.................. 100 30
Renta de argint austr................... 100 35
Renta de aur austr..............................120.85
LosurI din 1860   151.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1045.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 470.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 392.25 
Napoleon dori.................................. 9,56y2
Mărci imperiale germane . . . 58.82y2
London vista....................................120.40
Paris vista.................................. 47.82 */2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 45.15

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp. 9.54 Vend. 9.56
Galbeni Cnmp. 5.56 Vend. 5.70
Ruble rosescl Cump. 128.’/2 Vend. —.—
Lire turnesol Cump. 58.70 Vend.
Mărci germane Cump. 10 78 Vend.
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 14317—1895.

PUBLICAȚIUNE.
In următbrele părți de pădure 

aflătbre în apropierea stațiunei de 
tramvav „Honterus“, se vend urmă- 
torele cantități de trunchi și lemne 
de ștejar:

1. In așa numitul „Staffen-We- 
berecke“ 365 bucăți cu 144.540 m3.

2. In așa numitul „Szekerut4* 
473 bucăți cu 255.248 m3.

3. In așa numitul „Scurta Pu- 
tredă“ 25 bucăți cu 14.940 m3.
La olaltă 863 bucăți cu 414.728 m3.

Lemnele rotunde deacojate au 
o lungime de 3—10 m. și diametru 
de 20—60 cm. Vecturarea la locul 
destinat se pbte pe temeiul unei 
separate învoell de asemenea îngriji 
din partea acestui magistratat.

Ofertele se pot estinde atât asu
pra întregei cantități cât și asupra 
singuraticelor părți de pădure; au 
se fiă provec[ute cu un timbru de 
50 cr., și cu deschierațiunea, cum-că 
oferentului ’i sunt cunoscute condi- 
țiunile de oferte, aflătore de)a 7—1 
6ră în oficiul orășenesc forestieral 
spre examinare din partea fiă-cărui, 
și că se supune lor.

Conspectul special zace la cassa 
forestierală seu la administrațiunea 
revierului orășenesc, de unde se pot 
procura și informațiunile de lipsă.

La ofert are se se alăture în 
parale gata seu hârtii de preț un 

vadiu de 5°/0, și tot-de-odata are de 
a-se aminti în ofert numele și locu
ința oferentului. Ofertele au de a-se 
ascerne cel mult pănă în 14 Noem
vre a. c. 12 6re la prânz, când se 
va ținea și pertractarea de oferte, 
la locuțiitorul de primar Carol Jacobi.

Brașov, în 26 Octomvre 1895.
821,1—3 Magistratul orășenesc.
.Nr. >4317 —l&So.

PUBLICAȚIUNE.
In mai jos amintitele părți de 

pădure se vend pe cale de oferte ur- 
mătbrele cantități de lemne de stejar.

In așa numitul „Weitengrund“ 
pro an, 1894: . . . 606 metri.

„ „ 1895: . . . 2908 „
In așa numitul „Hatergrund“ 

pro an. 1895: . . . 508 metri.
la olaltă: 4102 „

Ofertele se pot estinde asupra 
întregei cantități de lemne seu asu
pra singuraticelor părți de pădure, 
și au de a fi provecțute cu câte un 
timbru de 50 cr. și cu dechierațune 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 
dițiunile de oferte, cari se află dela 
7—1 6ră la autoritatea forestierala 
orășenescă, și că se supune lor.

Tot de-odată are de a se ală
tura în bani gata seu în hârtii de 
preț un vadiu de 5 °/0 din suma 
oferată.

Ofertele provejute cu numele 
și locuința oferentului au de a se aș

terne cel mult pănă în 14 Novembre 
a. C. la prânz 12 ore primarului loc
țiitor Carol Iacobi. In aceeași cfl 
6ra se va ținea și pertractarea de 
oferte.

Brașov, 25 Octomvre 1895.
820,1—3 Magistratul orășenesc;

Nr. 137 65-1895.

Concurs.
Pentru marcarea tratei apaduc- 

tului orășenesc are lipsă orașul Bra
șov de 300 bucăți 0'85 m. înălțime 
de stâlpi de petră. In 12 Noemvre a. 
c. înainte de prântj la 10 ore se va 
ținea la autoritatea orășenescă eco
nomică o pertractare de oferte pe 
cale minuendă.

Reflectanții au de a-și așterne 
la amintita autoritate ofertele scripJ 
turistice, sigilate, timbrate și provă- 
cjute cu vadiu de 5°/0.

Ofertul are se conțină în litere 
și cifre prețul pretins pentru amin- 
tiții stâlpi de petră, mai departe de- 
chierațiunea, că oferentului ’i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
că se supune lor.

Aceste condițiuni se află în de
cursul brelor oficibse la autoritatea 
economică spre esaminare din partea 
fiă-căruia.

Brașov 26 Octomvre 1895.
812,1-1  Magistratul orășenesc.

llersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octombi*©
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Ghârbău .

1.55
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10.44
10.07
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8.32
7.54
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6.13
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5.23
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Sighișdra . 
Hașfalfiu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . . 
Feld'-ora
Brașov .

Timiș .
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8.01
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în totă
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3.31
6.08

pl.

sos. 1
pl. f

sos.
II

Copșa mică 
Oona . .

Sibiiu .
A wig .
Făgăraș

sos.
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9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28
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4.49
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trenă 
mixtu
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11.12

trenă 
mixtu
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4.55
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î
«1 (i W ș li i s t r fi ț a

7.36
6.06

10.25
10.05
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Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
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Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drdpta de 
insemneză drele de nopte.

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


