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AbcuameBte pentru Austro-Ungarla: 
ÎPe ue an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnsoă 2 fi. pe an.

Pentru Komânia si străinătaie: 
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca B franol. 

Se pienumSră la tdto oftciele 
poștale din întru și din atară 

și la ddL aoleotori.
ll’cnamratul naniiu BrascT 

adminietratiunea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr, 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe fi6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl, 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atât abonamen
tele oât și insorțiunile sunt 

a se plâti înainte.

Brașov, Mercuri, 25 Ociomvre (6 Noemvre) 1895.
Libertatea electorală față de Români.

Brașov, 24 Ootomvre v.

Eri s’au făcut, precum seim, 
alegerile membrilor pentru congre- 
gațiunea comitatului Făgăraș. Re- 
sultatul nu-1 seim pănă acum, decât 
dintr’un singur cerc, al Branului, 
dâr și acesta este de ajuns, pentru 
ca să cunoscem spiritul, în care s’au 
făcut și de astă-dată alegerile mem
brilor comitatensi în acest comitat.

De cercul Branului se țin vre-o 
15 comune de munte, curat româ
nesc!, avend 280 alegători, între cari 
abia decă sunt 20—30 străini, toți 
ceialalțî Români de baștină.

Cu tbte acestea la alegerea de 
eri, Românii naționaliști fură com
plect bătuți. Trei membri erau a 
se alege pentru congregațiune. Can- 
didații fisolgăbirăului maghiar, Be- 
nedek dela Bran, reușiră toți trei cu 
majoritate coverșitore de voturi, în 
timp ce candidații Românilor națio
naliști rămaseră în minoritate ui- 
mitbre.

Constatarea acâsta vorbesce de 
sine. Dâcă într’un cerc ca al Bra
nului totalitatea poporațiunei nu 
pote reuși față cu candidații, s’ar 
putâ cțice, ai unei singure persâne, 
ai fisolgăbireului maghiar, orl-cine 
pote se înțelegă, că aici trebue se 
se fi eserciat o presiune și terorism 
unic în felul seu, decă nu chiar vio
lență și abus de putere.

Și în adevăr, raportorul nostru ne 
comunică, că o alegere atât de in- 
fluințată încă n’a veejut. Fisolgăbirăul 
ungur cu argații săi au mers cu 
obrăsnicia așa departe, încât luau 
biletele din mâna alegătorilor ro
mâni pentru a-le schimba cu altele 
în favorul candidaților lor.

Dâr nu De este scopul de-a în
șira aici abusurile fisolgăbirăului 
dela Bran și ale argaților săi, pe 
cari, decă le-ar fi comis față cu nisce 
Maghiari, de sigur, că le-ar plăti 
scump, dâcă nu cumva ar fi trași 

chiar și în cercetare disciplinară. 
Scopul ne este numai de-a arunca 
lumină asupra modului, cum se prac
tică libertatea electorală față cu 
noi Românii, — mod, care esplică, 
cum este cu putință, ca un comitat 
ca al Făgărașului, care e locuit de 
95% Români față cu alte 5% de 
venetici streini, se fiă administrat 
întru tbte după calapod național un
guresc și de funcționari aprâpe es- 
clusiv streini.

Dâr când facem aceste consta
tări față cu adversarii noștri, tre
bue de altă parte se întrebăm, ce 
au lucrat și cum lucreză conducă
torii poporului român dela Făgăraș 
pentru a paralisa acțiunea celor din 
tabăia fîșpaDului Bausznern și a 
scuti pe popor de desastre și de 
umiliri ?

La alegerea din cercul Branului, 
despre al căreia decurs vom publica 
raport amănunțit în numărul de 
mâne, s’au arătat relele, ce bântue 
între Românii acestui comitat, în 
tbtă golătatea. Nici o conducere, 
nici o ordine, nici o disciplină, — și 
acesta nu numai între poporul de 
rend, ci și între inteligență, între 
preoți și învățători, a căror proce- 
dere e vrednică de compătimit.

In astfel de împrejurări se nu 
ne mirăm, dâcă Românii sunt bă
tuți chiar și acolo, unde au posiția 
cea mai avantagiosă.

Pe cât timp bărbații chiămați 
de-a se pune în fruntea poporului 
vor sta la o parte și nu-și vor face 
datoria națională pe deplin, poporul 
român dela Făgăraș, ca și din alte 
comitate locuite în preponderanță 
de Români, nu va pută scăpa de 
umiliri și desastre.

Programul lui Dr. Lueger.
Un corespondent al cțiarului 

„Bîidapester Taglflatt“ a interwievat 
dilele trecute pe nou alesul, der 
încă neîntăritul primar ai Vienei, 

Dr. Lueger, și acesta își espuse pro
gramul seu pentru viitor. Dr. Lueger 
4ise în scurt următârele:

Sper sigur, că Luni voi fi deja întă
rit ; ou trei luni înainte de-a întră în luptă 
am fost asigurat din parte competentă, că 
întărirea nu se va amâna lung timp. Și ce 
soop s’ar urmări prin neîntărirea mea? 
S’ar hotărî o a doua alegere, și din nou 
ași fi ales; apoi ar urma o a treia alegere 
ou același resultat, în fine disolvarea con
siliului comunal și decretarea de nouă ale
geri. Acesta ar ave ca urmare, că n’ar 
mai fi aleși numai 93 de antiliberall, ci 
cel puțin 120! ceea-ce mie ml-ar conveni.

Dâr cum am <fis> împăratul, care n’a 
denegat întărirea încă a nici unui primar, 
mă va întări și pe mine, în mânia tuturor 
machinațiunilor detestabile și ridicole din Un
garia. Oficiosele din Budapesta scriu arti
cole turbate în contra mea, și cel mai bun 
răspuns la acești articoll sunt telegramele, 
pe cari le primeso dela tinerimea ungară, 
și mai ales depeșa de felioitare a studen- 
țimei din Budapesta, ou 200 de subscrieri 
— o depeșă, despre care pressa liberală 
din Viena niol cu un preț nu vrea 
notiță.

Dâr pentru-ce să mi-se denege 
rirea? Cred omenii, că sub regimul
Jidanii vor fi masacrați, fripțl seu prigo
niți ? Din contră le va merge cu mult, cu 
mult mai bine, decât acum, și se vor sim
ți mai bine decât ori când!

De altmintrelea etă programul meu : 
înainte de tâte voi introduce econo- 

misărî, și voi reduce la jumătate lefurile 
primarului și ale senatorilor, prin ceea-ce 
se vor economisa 100.000 fi. Mai departe 
orașul va participa la darea de bursă pro
iectată de ministrul Bilinski, și prin acâsta 
ârășl se vor oompleta economisările cu 
100.000 fi. Cu suma de 200.000 fi. se pot 
face multe! Orașul Viena e avut, are un 
plus anual de doue milione fl. și astfel su
mele economisate vor pută fi destinate 
pentru ajutorarea funcționarilor mai mici 
orășenescl și mai ales a învățătorimei.

Urcarea dărilor pe bursâ va face po
sibil scădămentul dajdei pe case, și astfel 

să ia

întă-
meu,

locuințele vor deveni mai ieftine, prin 
ceea-ce ârășl va fi ajutorată clasa micilor 
funcționari.

Un alt punot însămnat în programul 
meu va fi construirea liniei feiate oreșenesd și 
luarea tramvaiului în regiâ propiă. Se pote 
numi antisemitism, că prin acâsta vor scă- 
dâ milionele unor acționari? Tot asemenea 
va lua orașul în regiă propriă și lumi
natul. De ce să mârgă în 
tea miliâne în puuga 
eDglese ?

Apoi vom funda un 

fiă-care an atâ- 
societății de gas

de

institut de credit 
ieftin pentru industriali, cărora, fiă creștini, 
fiă jidani, li-se vor pute împrumuta bani 
cu 2, sâu cel mult cu 2l/2 procente.

Vom fi fbrte precauți la pertractări, 
oferte, și nu vom da în arendă — cum

s’a făcut mai ales la spitale — diferite în
treprinderi aceluia, care ne va oferi pre
țuri mai ieftine, oi aceluia, despre care 
vom fi convinși, că face ofert cinstit. Ore 
se pâte și acesta numi antisemitism?

Ou un cuvânt eu vrâu o regulare a 
raporturilor nâstre, o viâță ieftină și sănă- 
tosă și muncă onestă în interesul orașului; 
nu însă oa banii noștri sâ sbore în Anglia sâu 
în buzunarele câtor-va aoționarl norocoși. 
Când liberalii erau în majoritate și noi în 
minoritate, ne-au eschis dela coluorarea 
cu ei, și eu aoâsta le-am răsplătit’o acum, 
oferindu-le postul unui vice-primar și a 
treia parte din posturile de senatori — ei 
însă le-au refusat. Voesc să ne lase să lu
crăm singuri, și ei numai să ne contro
leze. Mie aoâsta îmi convine, și. sper sigur, 
oă dâcă împăratul mă va întări peste un an, 
liberalii vor vorbi de tot altfel despre 
mine, ca astăcil...

1
La schimbarea cabinetului frances.

Alaltăerl s’a constituit noul cabinet 
frances, în frunte cu ministrul-președiute 
Bourgeois. Ministerul acesta Bourgeois-Ca- 
vaignac-Lockroy este al 34-lea dela înfiin
țarea republicei în 17 Februarie 1871 în- 
coce, și este cel mai radical minister dintre 
tote câte au fost la cârmă în Franeia.

Dintre membri noului minister fran
ces cei mai cunoscuțl sunt, afară de mi-
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GaribaBdi.
De Junius.
(Urmare).

E interesant a sci, cum a făcut Ga
ribaldi cunoscință cu Annita, acea femeiă 
estraordinară, pe care Provedioța par’oă a 
născut’o anume pentru el. Acest episod al 
vieții lui se petrece în Amerioa sudică, pe 
țărmurii Brasiliei. In tinerețe, nefiind nicăiri 
revoluția Garibaldi s’a dedicat comerciului 
fără de niol o voie. Ișl pote face oine-va 
închipuire, cât de mult era agitat tem
peramentul lui de soootelile negoțului, de 
câștig și pagubă. I-se uria grozav, și pri
begia fără de nici un scop de-alungul țăr- 
rnilor brasilieni.

Intr’acestea se gândea la amor, după 
care însăta așa de mult inima lui, însă nu 
în forma obicinuită. Ca despre tbte, așa și 
despre amor avea închipuiri mistice. El 
gândia, că adevăratul amor trebue să se 
deștepte momentan, oa soânteia; fulgerului. 
Căuta o femeiă, pe care s’o câștige mo
mentan, și pe el tot asemenea. Odată vătju 

de pe naia lui o fată pe țărm, și strigă: 
„Etă, colo e; acea fată nu m’a vădut nici 
odată, însă mă iubesce, mă doresce și mă 
aștâptă“. Pănă au debaroat, fata dispare, 
Garibaldi o caută înzadar bre întregi. In 
învălmășală se întelnesce o’un Brasilian, oare 
îl învită la cafea. Intrând în casa acestuia 
vede întâiașl-dată fata.

„Da, a fost Annita, mama fiitorilor 
mei copii, soția fidelă în bine și răuu, (jice 
eroul italian, în memoriile sale. „Amândoi 
ne-am cufundat într’un estas mut, ne pri
vi am, ca și când nu ne-am fi întâlnit acum 
întăia-oră, oa și oând n’ar trebui decât să 
ne aducem aminte unde ne-am întâlnit 
deja. In sfîrșit revenindu-ml în fire am sa- 
lutat’o și i-am cjis;
Nesciind limba portughesă, am esprimat în 
italienesce acâstă propoBițiă cutezată. Ori 
cum s’a întâmplat însă, obrăznicia mea a 
fărmecat’o. într’un moment am încheiat 
acea legătură indisolubilă, pe care numai 
mortea a putut’o rupe“.

Annita nu s’a despărțit 
nici în cele mai periculose 
luptat alături cu el pentru
Roma (1849). Când Francesii au ocupat 

A mea trebue să fi!

de Garibaldi 
încercări, A 
republică în

cetatea eternă, și Garibaldi trebuia să-și 
taie drum prin armata inimică, n’a putut 
s’o desfătuâscă a nu merge cu el, deși sta
rea binecuvântată în care se afla ea, era 
în stadiu fârte înaintat. A îmbrăcat vest
minte bărbătescl și s’a depărtat cu âstea 
fugară. N’a putut să supârte însă oboselile 
deoât pănă ia Toscana; aici a răposat în 
mica comună Mandriola. Ostași austriacl și 
zuavl papali îi urmăreau; Garibaldi abia 
a avut atâta timp, ca s’o sărute plângând 
și să-i închidă ochii pe veciă — el trebuia 
să se refugieze.

S’ar părâ paradox, oă acest om tare, 
care nu cunoscea margini în ostenâlă și ou- 
tezanță, bS fiă simțitor ca o femeiă. Mar- 
chisul Azeglio l’a caracterisat astfel: inimă 
de aur și cap de bivol. Intr’adevăr inima lui 
era așa de mare, încât îmbrățișa cu iubire 
totul. In vârsta de flăcăiandru a rupt 
de voiă piciorușul unei lăouste și pentru 
aoâsta ore întregi a fost întristat. Era op
timist de necrezut. Avea părerea, că na
tura l’a năBcut pe om bun și nobil; l’a 
corupt însă sclăvia și puterea. OrI-oe scop 
nobil și uman afla în el un luptător des- 
interesat, și pe cum era el, așa își închi

puia și pe aft om. Amorul propriu nu era 
Ia el ură față cn alții; sufletul său visător 
avea nevoiă ca după alaiul luptei să se re
tragă în sînul naturei. Era grădinar pasio
nat și-și afla plăoerl în micile bucurii ale 
vieții dela sate.

In scrieri e tot așa de sincer ca și în 
cuvinte. N’a scris și n’a vorbit, decât ceea- 
ce a gândit. Fără îndoială, că n’a fo8t di
plomat și filosof, ca ooetanii lui. Părerile 
lui despre societate și despre ideile con- 
ducătâre ale aoesteia, ou anevoiă ar putâ 
deveni dogme fundamentale, căci atunol în
treg genul omenesc ar trebui să fiă tot atât 
de onest, sincer și deinteresat cum a fost 
Garibaldi. Omenii asemenea lui ar putâ 
trăi și fără guvern, judecătorii și polițiă. 
Pe acești factori Garibaldi îi considera și 
vestia, ca pe cea mai mare oalamitate a 
omonimii. Și nu fără basă. In Italia, pănă 
la realisarea unității, tbte instituțiile erau 
menite a pune pe om în câtuși și a-1 des- 
poia. Teritoriul țârii sute de ani a fost 
teatru de lupte. Timpul păcii nu era mai 
liniștit și mai senin, dacât al răsboiului. 
Secolul nostru, fiind-că a salutat urmele 
revoluției sângerâse, a mărit miseria și 
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nistrul președinte, Cavaignac și Lockroy. 
Ceilalți miniștri au un trecut mai puțin cu
noscut, der în multe privințe interesant. 
Astfel Ricard, ministrul de justițiă, a fost 
acela, care înainte cu trei ani a pus în miș
care procesul Panama. Daumer, ministrul 
de finance și-a început cariera ca simplu 
învățător substitut la o școlă primară, a 
trecut apoi la pressă și e’a făcut mai târ- 
c]iu deputat. Berthelot, ministrul de esterne 
e renumit chemic, și el nicl-odată n’a visat 
să ajungă la portofoliul ce-1 are. Mesureur, 
ministrul de comeroiu, înainte de a-se 
ocupa cu politioa, a fost desemnător de ma
șini. Guyot-Dessaigne, ministrul de clădiri, 
a fost sub Napoleon III procuror și mare 
bonapartist. Combes, ministrul colouiilor, 
este doctor îu filologiă și a scris mai multe 
studii limbistice și istorice. Viger, minis
trul de agricultură, e medio de profesiune.

Nu va fi neinteresant a reaminti odată 
tote ministerele, cari au funcționat dela 
1871 încoee. Sub președinția lui Thiers au 
funcționat două ministerii, în fruntea că
rora stătu el însu-și. In timpul președinției 
lui Mac Mahon (1873—1879) au funoționat 
opt cabinete, ale căror șefi au fost ducele 
de Broglie, generalul Cissey, Buffet, Dufaure, 
Jules Simon, generalul Rochebourt și Wad
dington. Sub președinția lui Grâvy (1879 — 87) 
au purtat în mâni frânele guvernului fran
cos două-spre-4ec6 oabinete, cu următorii 
șefi: Waddington, Freycinet, Jules Ferry, 
Gambetta, Duclerc, Falliers, Brisson, Flo- 
quet, Goblet și Rouvier. In timpul cât a fost 
președinte Carnot (1887—1894) au funcțio
nat dece cabinete, în frunte cu: Tirard, 
Floquet, Feycinet, Loubet, Ribot, Dupuy și 
Casimir Verier. Când deveni acesta preșe
dinte al republicei-, stetea la cârmă cabi
netul Dupuy, care rămase pănă la finea 
președinției sale (1895). Președintele actual 
Felix Faure numi ca următor al lui Dupuy 
pe Ribot, al cărui cabinet stătu pănă acum 
în 28 jOctomvre c., când urma, cum am 
cjis, al 34-lea minister republican, în frunte 
cu Bourgeois.

O espBîcare.
Iu nr. 226 al „Gazetei Transilvaniei11, 

d-1 Iosif Sterca Șuluțiu, reotificând afir
marea „Unirei“, că Șaguna ar fi dis despre 
mine la 1861 în presența mai multor oficeri 
superiori: „Der war auoh. ein Rauber im 
Iahre 1848“ („Acesta încă a fost un ban
dit în anul 1848“), termină soriind: „care 
va să dică nu Axente a apostrofat pe Șa
guna, ci Șaguna pe Axente“.

Ca să fi fost Șaguna așa rău la inimă, 
seu așa de malițios, pe lângă tot antago
nismul său confesional, nu se pdte presu
pune. Ca Ladai să fi făout o glumă, cum 
am 4i°e« neoălită, său o mică intrigă în con
tra marei reputațiunî, de care s’a bucurat 
și se buoură numele lui Șaguna, încă nu-mi 
vine a crede.

sclăvia la culme. Tinereța lui Garibaldi 
cade în dilele cele mai reci ale aoestei 
ere. In versta cea mai accesibilă din cji în 
di se convingea tot mai mult, că adevăra
tul Italian său ajunge pe furci ori sub pa
loș, seu în temniță. Cele mai necesare mij- 
loce de guvernare erau călăul și parcala- 
bul. Pe timpul lui Italia gemea sub șăse 
tirani; Italianul numai în Piemont era om 
și cetățăn.

Sunt unii, cari numesc viăța, purtarea 
și cuvintele lui sinoere drept nisce apucături 
teatrale, și văd în el pe un comediant di- 
baciu și vanitos. Acesta e identic cu blas
femia, și ei calomniăză pe omul format 
din cel mai nobil lut. Nu se pdte trage la 
îndoială, că tocmai pentru-că Garibaldi iu- 
bia mai pe sus de tote dreptatea, nu odată 
era nedrept. Creștin în cel mai nobil în
țeles al cuvântului, el uria biserica pofti- 
tăra de domniă lumăscă, uria pe Papa, pe 
preoți și „oștea negră“ a călugărilor. Auto
ritățile lumescl nu le prețuia întru nimic. 
El le desprețuea cu trufia omului nomad 
și ignora stâlpii puterii: pe comandantul 
de oștire, care se lupta pentru soldă și 
înaintare în rang; pe politicul, care min-

Ca să mă fi bucurat 'eu de simpatia 
și protecțiunea lui Șaguna nu mă pot lăuda. 
Din potrivă soiu, oă în 1849, când fui ares
tat titulo „Waffen Verheimlichung“ (asoun- 
dere de arme) și ținut în arest la „Profosul“ 
din Sibiiu, rugat fiind de Aron Florian și 
de alți bărbați ai noștri, ca să întrevină 
pentru liberarea mea la Wohlgemuth, 
Șaguna a refusat de-a întreveni.

Mai târdiu însă, în 1853, când s’a 
dat primul bal românesc îu Sibiiu, pe care 
l’am arangiat eu cu Penciu, ăr sala tea
trului a decorat’o Ștefan Emilian, chiămat 
dela Brașov, bal, despre care „Siebenbiirger 
Bote“ de pe acel timp a dis, că e: „Die 
Krone aller heuer în Hermannstadt abge- 
haltenen Bălle“ (corona tuturor balurilor, 
ce s’au aragiat anul acesta în Sibiiu) și 
care bal a avut 260 fi. venit curat, împăr
țit la fondul Francisc Iosefin și șcăla gr. 
cat. din Sibiiu, — ducându-mă să învit și 
pe Măria sa Episcopul Șaguna la acest bal; 
am aflat în sala de primire aprope tote no
tabilitățile năstre de pe acel timp, stând și 
formând un semi-cerc în jurul mesei, în 
fruntea căreia ședea pe o sofa mole Epis
copul, care scia, oă am să mă duc la 12 
dre ca să-l învit la bal, și ored, că anume 
invitase pe d-nii I. Bran de Lemeny, Paul 
VasicI, Alduleanu și pe alți notabili, ce se 
aflau pe acel timp în Sibiiu, ca să dea 
mai mare preț învitărei și să-i îndemne pe 
toți la participare.

Intrând, fără a dice vre-o vorbă, m’am 
dus direct la Măria Sa, și, sărutându-i mâna, 
i-am predat biletul, rugându-1 să participe 
și Măria Sa. Cu astă ocasiune Șaguna mă 
pofti să șed lângă densul pe sofă, ceea ce 
am și făout, dându-i informațiuni despre 
întreprinderea nostră, de care s’a arătat 
forte încântat, și m’a provooat să-i dau un 
bilet și pentru guvernatorul Schwarzenberg, 
care se afla atunci la Clușiu.

Dela 1853 înooce eu am fost mai de 
multe-orl la Sibiiu la tote conferențele pen
tru votarea statutelor „ Asociațiunei tran
silvane pentru literatura română și cultura 
poporului român“, la conferența din 1861 
și altele pentru dieta Transilvaniei, nici
odată însă nu am umblat prin Sibiiu fără 
a-mi face reverința și totdeuna am fost in
vitat la masa Măriei Sale.

Din aoestea se pote și trebue a-se oon- 
chide, că deși nu voiu fi fost „persona 
grata“, der am fost destul de stimat, încât 
numai așa îmi pot esplica apostrofarea 
soâsă la lumina dilei de Ladai, că înainte 
de-a întră eu la Șaguna, în ținută sărbă- 
torescă, cu decorațiile mele pe pept, tre
bue nesmintit să fi fost vorba în conver- 
sațiunea, ce a avut’o episcopul cu d-nii 
oficeri superiori, de faptele ndstre din 
1848—9. Se prea pdte, ca vre-uuul din 
acei oficeri să fi apostrofat acele fapte cu 
vre-un cuvânt nerumegat, fără ca Episoo- 
pul nostru să-i fi putut răspunde înainte 
de intrarea mea; presența și ținuta mea 

țesce; pe diplomatul, care murdăresoe hâr
tia. Unei deputațiuni de muncitori din 
Milano i-a c^ia următorele: „In planurile 
mele am oăutat tot-dâuna la bărbații cu 
pălmi sdravene; dela ei aștept răscumpăra
rea acestui sfânt pământ și nu dela poli
ticii miDcinoși“. El nu stima nici pe pa- 
trioț’i doctrinari, cari vorbesc și scriu pănă 
în gât, der decă lucru vine la luptă, tri
met pe alții în foo. Pe Cavour îl uria de 
mdrte, pentru-oă dimpreună ou Savoia 
rupsa de patria-mamă Nizza, looul nascerii 
sale, și le-a dat lui Napoleon. In parla
mentul din Turin, unde întră în obicinuita 
sa cămașă roșie, împrovisâ o scenă chinui- 
tore din causă, ca Nizza a fost ruptă de 
patria-mamă „prin mișeliă și tradare“. In 
disensiunea parlamentului s’a amestacat și 
regele Victor Emanuel, căruia abia îi suc
cese a mulcomi încât-va pe Garibaldi cu 
aceea, că nu numai Nizza, ci și Savoia tre
bue jertfită pentru unitatea Italiei. In urma 
întrevenirii regelui, Cavour și Garibaldi și-au 
întins mâna de pace.

(Va urma.) 

i-a dat apoi argument a mână, ca să com
bată părerea, ce va fi esprimat mai înainte 
vre-unul din oficerii presențl, și, în loc de-a 
conbate părerea oficerilor în formă nega
tivă, a combătut’o afirmativ, vrând să cj’că : 
Vedeți d-lor, ce hoți, ce răpitori su fost 
Românii, de i-a decorat împăratul!

Axentie Severii.

România agricolă.
VII. Arendașii.

(Urinare).
Omenii cu ceva stare, în loc 

se-și în4estreze moșiile și proprietă
țile lor, le neglije, le lasă în pără- 
ginire, și iau alte 5—6—10 moșii 
mari în arendă, ca s§ nu facă și să 
nu sacrifice pe nici una nimic. Unul 
din ei îmi spunea următorele :

Acum doi ani (1892) am câști
gat după o moșiă — a mea și una 
dela stat — 150,000 lei beneficiu 
net, și nu m’am mulțumit cu el, am 
voit se fac milionul. M’am dus în 
Bucuresci, ’mi-am ipotecat moșia la 
credit, m’am dus la alți 2 bancheri, 
șil unul ’mi-a deschis un credit de 
20 mii lei, altul de 30 mii și am 
concurat la alte 5 moșii. Pe una, 
care a fost cu 20 mii arendă anuală, 
eu am dat 30 mii, pe alta care era 
arendată cu 34 mii, eu i-am supra- 
ofertat și am urcat-o peste 70 mii, 
cu fonciera ’mi vine la 77 mii. In 
total am adunat vr’o 9000 pogone. 
Cât s’a simțit crisa, bancherii ’mi-au 
denunțat creditul. Acum câte moșii, 
atâtea sechestre, ba câte 2—3 pe 
alta. Cei cari erau și treceu de mai 
solicjl și mai bogațl, aceia erau mai 
reu încurcați de nu sciau unde le 
stă capul.

Și acesta când? In primul an 
de crisă, după ce cu un an și doi 
mai nainte, arendașii venduse chila 
de grâu cu câte 90—100 lei, și rea- 
lisase beneficii însemnate.

Acestă licitare și supralicitare 
la moșii, din partea unor omeni, 
cari nici habar nu au nici de agri
cultură, nici de cultura mare, nici 
de cea mică, numai în favorul agri- 
culturei și țârei nu este, căci în nici 
într’un cas arendașul nu rămâne de 
pagubă, ci cel mult proprietarul și 
cu deosebire țăranul. Tote în capul 
țăranului se sparg, care nu se pote 
mișca din localitatea lui. Am visitat 
aprope tote moșiile dela câmp ale 
județului Buzău, dar mi-e groză 
să-mi aduc aminte de starea mo
șiilor satelor și țăranilor de pe ele. 
Tot așa și în vecinatul județ al 
Rîmnicului-Sărat, în Ilfov și Vlașca 
etc. Acolo făcui cunoscința unui 
arendaș, care avea 2 moșii în arendă 
de câte 1000 pog. fiă-care, și o pă
dure în esploatare. Stătea de 15 ani 
deja în acea moșie, și mie ’ml era 
frică se stau în casa lui pănă voiu 
scrie un raport, ca se nu se dărîme 
casa pe noi. De sigur un model de 
cultivator.

Cunăscem un alt cas drastic din 
jud. Romănați. O mare moșiă a sta
tului, ce s’a împărțit în loturi mici. 
Pănă ce era întregă, vr’o 5000 pog. 
era arendată cu câte 5 lei pogonul; 
după împărțire arendându-se pătrimea 
din nou, nisce cârciumari din Ca
racal, cari aveu la activul lor 30 
ani de cârciumărie, o ridică pănă la 
25 lei pogonul, și se confirmă asupra 
lor. îndată după intrarea în moșie, 
ei deschiseră 5 cârciume noi în co
mună pe lângă cele 2 vechi deja 
esistente, în total 7 cârciumi într’un 
sat mititel. Și apoi să nu facă marii 
cultivatori educațiunea și ridicarea 
morală și materială a țăranului?!

Se va 4i°e pote, că acesta era 
cas isolat, într’un an de crisă teri
bilă, când nu s’a făcut nici grâul și 
nici porumbul, și arendașii au în
durat pagube colosale în avutul lor.

Der tocmai aci este cangrena, 
ca se fie cu toții ruinați la prima 
crisă, după ce vr’o 6 ani înainte avu
sese ani forte mănoși și erau și pre
țuri mari la producte; vindeu chila 
de grâu cu 100 lei și mai mult, și 
nici unul dintre ei să nu aibă nimic 
reservă. Apoi în privința pagubelor 
ce pretinde a le fi suferit se stăm 
iuțin la îndoelă și să judecăm din 
ce constau aceste pagube. Denșii so- 
coteu pagubă neivirea câștigurilor, 
ce puteu să le aibă. Insă dela pier
derea beneficiului și pănă la pagubă 
este o deosebire însemnată. Pier
derea reală a fost semînța, arenda 
pe un an și dobânda garanției, adecă 
a două câștiurl. Semînța la rapiță 
și porumb nu a representat o sumă 
prea însemnată, er statul, și cei mai 
mulți din proprietari i-au amânat 
cu plata arendei încă pe un an, în 
contul garanției arendei asigurate 
pe un an.

Că au pierdut munca? Apoi 
denșii au continuat de a vinde rachiu, 
stambă etc. în oraș, alții a pleda 
procese înaintea tribunalelor seu ca 
funcționari și deputați, în ocupațiu- 
nea lor principală, așa că munca ei 
nu au perdut-o; a omenilor lor dela 
moșie încă nu, fiind-că nu au omeni. 
Apoi ce muncă au pierdut cu rapița 
și cu grâul pus sapă în porumb, pen
tru care nu au arat și nici grăpat, 
seu pentru grâul și porumbul dat în 
dijmă? Ori pentru grâul semănat în 
o brasdă, și porumb, pe care li le-au 
făcut țăranii în locul pășunatului, 
seu ca adaus al pământului pe care 
li l’au dat lor cu dijmă. Seu dâcă 
arendașul s’a ocupat numai cu agri
cultura și a avut 5—6 moșii în arendă, 
în al cărei cont să pună munca lui 
— căci nu o va pune la fiă-care în
tregă. Spese cu reparații și cu usa- 
giul de mașini și unelte, cu bole de 
vite nu au avut, neavend de acestea.

Evident deci că perderile nu 
erau atât de mari său de grozave 
precum susțineu denșii și făceu pe 
lume să crâdă, și vorbeau pe între
cute de 4eci și sute de mii de lei.

Perderile aceste ale lor au fost 
mai mult închipuite, decât reale, 
precum este închipuire, că ei fac 
cultură pe moșii.

SCmiILE BILE!.
— 24 Octomvre.

Nou ministru <le agricultură. Foia 
oficială din Budapesta publică în numărul 
ei de erl numirea noului ministru de agri
cultură Ignaț Darănyi, în locul ministrului 
demisionat Andor Festetich. Ca și ceilalți 
membrii din cabinetul lui Banfîy, așa și 
acest nou ministru este, așa 4’°end, per- 
sonă obscură, făr’ de nici un trecut politic, 
și nu are alt merit, decât că a fost în 
totdâuna entusiast aderent și orb mameluc 
al partidei liberale dela putere.

— o —
Frățietate? „Bud. Hirl.“ serie, că cu 

ocasiunea edunărei învățătorilor maghiari 
din cercul Reșița-Bocșia (Caras-Severin) ce 
s’a ținut dilele acestea în Reșița, s’ar fi 
presentat la adunare și „un frumos număr 
de învățători românl“, dintre cari „mare 
parte“ să se fi și făcut membri ai reuniunei. 
La banchet doi dintre învățătorii ronânl, 
Marcu și Albu, să fi dis in numele învățăto
rilor români, că ei „întind mâna frățâscă, și 
atârnă numai dela Maghiari, ca să primâscă 
ori nu drăpta, ce li-se întinde, pentru de-a 
înființa și consolida unirea frățâscă“. — 
Credem, că acestă scire va fi numai o năs
cocire ungurâscă, căci nu putem presupune 
astfel de lucruri despre n’sce învățători 
români.

—o —
Cununii. D-1 Victor Jlleș și d-ra Silvia 

Antal, fiica d-lui protop Augustin Antal 
din Beiuș, se vor cununa în 5 Novembre 
n. o. in biserica gr. cat. din Beiuș. — D-1 
Alexandru Tuducescu și d-ra Emilia Bran~ 
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coviciu (BuourescI) se vor oununa Duminecă 
în 29 Oct. în Biserica „Crețulescu11 din Bu
curosul. — Felicitările nostre.

—o—
Trenul espres Londra - Bucurescl- 

Constantinopol. La 2 (14) Noemvre va trece 
prin Buouresol primul tren espres Londra- 
Paris-Ostende-Viena-Bucuresol-Constantino- 
pol pentru Indii, ounosout sub numele de 
„Malle des îndes14. Cu aoest tren vor sosi 
toți direotorii generali ai căilor ferate ger
mane, belgiano, francese, austro-ungare, 
preoum și directorul general al Companiei 
„Wagons-Lits.14 Direcția generală a căilor 
ferate române pregătesce o primire stră
lucită visitatorilor, oarl vor merge să vadă 
mărețul pod de peste Dunăre și de-acolo 
,1a Constanța, de unde îșl vor urma călă
toria la Constantinopol.

— o —
Pentru comercianți. In biroul oa- 

merei comerciale din Brașov se află es- 
crierea de oferte a direoțiunei căilor fe
rate ung. pentru liferare de diferiți arti- 
coll pe timpul dela 1 Aprilie 1896—31 
Martie 1899. Vor fi deliferat: Instrumente 
și aparate de oțel și fier brut și de fier versat, 
sobe, paturi de fier și alte mobile, mobile 
de lemn, obiecte de tiniches, lampe, haine 
de pat, țolurl fine de lână, țolurl mari ar- 
delenescl, soărl, telege, cassete de fier, 
•funii, pietri de ascuțit, obiecte de stiolă 
etc. Ofertele sunt de a se așterne pănă la 
4 Decemvre o. direcțiunei căilor ferate 
ung. în Badapesta, strada Andrassy No. 75. 
'Totlabiurol camerei comerciale din Brașov 
S3 află și escrierea de oferte a fabricei din 
Diosgyor pentru liferare de soândurl și lă- 
tunâe din lemn de molift și stejar precum 
și de șindile de molift. Terminul înaintărei 
ofertelor este pănă la 22 Novembre c.

—o—
Rectificare. In nr. de ieri (236) pag. 

-2 oolona a 2, șirul 38 de sus în jos, în loc 
de „ministrul-președinte“, este a-se ceti 
„ministrul de esterneu, etc.

Solidaritatea tinerime! române, 
serbe și slovace.

Budapesta, 3 Nov. n. 1895.
Apropiarea între tinerii români, șerbi 

și slovaci, aflători la universitatea de aici, 
a început în timpul din urmă a-se mani
festa mai puternio, ceea ce era și luoru na
tural, mai ales după-oe prin congresul na- 
ț’onalităților se decretase solidaritatea aces
tor trei popore asuprite.

Mai ales în anul scolastic curent apro
prierea in sînul tinerimei aoestor naționa
lități s’a fâcut în mod oompleot.- Prima do
vadă de solidaritate au dat’o ei prin tele
grama de felicitare trimise în numele tine
rimei celor trei naționalități, d-lui Dr. C. 
Lueger, nou alesul primar al Vienei. Tex
tul telegramei, iscălite de cei trei condu
cători ai tinerimei, este următorul:

Dr. Lueger
Primar ales al Vienei 

Viena
(Rathhaus.)

„Tinerimea universitară budapestană 
„a naționalităților aliate Vă salută cu însu- 
„flețire, din inoidentul alegerei d-vostră de 
„primar al residenței imperiale, oa pe ade
văratul apărător al creștinismului și ca pe 
„amioul sincer al naționalităților subjugate.

„In numele tinerimei:
„Dr. Pavlovich, Maniu, Bazowsky.'1
Pentru a strînge mai tare șirurile între 

moi, ne întrunirăm erl sără, în 2 Nov. n. c. 
într’una din șalele „Hotelului național14, în 
oare se ținuse congresul naționalităților, la 
o „sifra de înfrățire'1-, Sala destinată întru- 
nirei era pompăsă și spațiosă, având în 
mijloc mai multe colonade artistic lucrate 
și împodobite eu mult gust.

încă de pe la orele 7 sera universi
tarii începură a sosi în cete mari; strigăte 
entusiaste de „Zivio“, „Nazdar“, „Să tră- 
âsoă14 făceau pe întreoute să răsune impo- 
santa sală. Cunoscințele reciproce se făceau 
ou multă afabilitate. O intimitate, cum nu
mai între nisoe adevărațl frați pote 
esista, caracterisa vioile conversațiunl, ce 
.se înoinseră.

Pe la orele 8 tote locurile erau oou- 1 și de

pate de universitari români, sârbi și 
slovaol, al oăror număr treoea peste 100, 
dintre cari vre-o 50 Români, vre-o 30 
Sârbi și vre-o 21 Slovaol.

De-odată se ridica studentul în filo- 
sofiă, d-1 Chendi, ca să vorbâscă. Se făcu 
o tăcere perfeotă, după care d-1 Ghendi ou 
o voce sonoră și avântată salută în limba 
germană pe universitarii sârbi și solvacl în 
numele universitarilor români, cari iniția- 
seră aoâstă seră de înfrățire, mulțămindu-le 
pentru viul interes arătat față de acâstă 
frumâsă idea, și dorind, ca între tinerimea 
universitară română, sârbă și slovacă să 
domnâsoă de aci înainte cea mai perfectă 
solidaritate în lupta pentru idealul oomun : 
egala îndreptățire politică a tuturor na
ționalităților din Ungaria și Transilvania. 
Propuse apoi de președinți pe d-nii: 
Dr. Pavlovich, din partea Sârbilor, Bazoiosky 
rigor, jur. din partea Slovaoilor, și d-1 
Maniu, rigor, jur. din partea Românilor.

Toți trei fură aolamațl cu nesfîrșite 
urmale de „Zivio“, „Nazdar14 și „Să trăâsoă14. 
Ooupându-șl apoi locurile de onore, fiă-oare 
rosti în limba sa națională câte un ales 
disours, al oăror ouprins mă void nisui a-1 
espune în sourte cuvinte.

D-1 Dr. Pavlovich c|ise cam urmă- 
torele :

„Conducătorii noștri politici au simțit 
neoesitatea alianței naționalităților pentru 
înfruntarea atacurilor dușmanului și apăra
rea drepturilor nostre naționale. Inimioii 
s.-tei nostre causa au vestit în fața aces- 
tâi alianțe, că noi ne-am unit pentru sub
minarea statului, pentru o muncă distrugă- 
tore de sobol. E o sfruntată minciună 
acâsta, căci tocmai inaugurarea alianței 
nostre s’a ținut aici, în capitala țării, abia 
cu câte-va luni înainte. Lupta nostră nu e 
contrară statului și legilor, oi este o legală 
și justă apărare a nemului nostru prigonit.

Noi tinerii în oonsciința acestora, pri
mim ou entusiasm, să urmăm pe oondu- 
torii noștri și ne-am adunat deol să con
tinuăm pretinescile legături, în interesul 
nostru comun. Vă salut deci, fraților, în
truniți pentru acest nobil scop !“

Tunete de aplause și entusiaste stri
găte de „Nazdaru, „Ziviof „Se trăescă!11- 
acoperiră ultimile cuvinte din discursul 
esoelentului orator!

Urmă apoi d-1 Maniu, care’ într’o fru- 
mosă limbă românâsoă și cu o rară elo- 
cuență vorbi cam astfel:

„Cel dintâiu drept al fiă-cărui om 
este dreptul de esistență și cea dintâiu da- 
torință: apărarea ei.

Esistență nostră, ca popor consciu de 
sine, este asigurată în limba și individua
litatea națională, a căror apărare ne este 
cea dintâiu datorință. Avem drept la esis
tență, avem datorința s’o apărăm cu tot 
devotamentul inimei nostre.

Caracterul luptei nostre, impuse de 
datorința propriei apărări, este deol de
fensiv și justifioat, este ’orl-ce aoțiune, 
care tinde la asigurarea isbândei; fiind-că 
stăm în fața unui dușman puternic, care 
are în mânile sale puterea de stat, a tre
buit să inaugurăm o acțiune, prin care sin
gur credem a ne asigura succesul: au tre
buit să se alieze trei nâmurl, egal asuprite, 
ca mai ușor să putem respinge atacul cu 
puteri unite.

Apărarea trebue să fiă în proporția 
cu ataourile. Deci avem să ne dăm bine 
sâma de forțele nâstre și să ne strîngem rîn- 
durile.

Conscii de acestea, conducătorii noș
tri naționali au pus temelia alianței națio
nalităților; e deci natural, ca și noi, vii
torii conducători ai nemului nostru, cari 
dorim să ducem poporul la liman, să ne 
apărăm sincer și frățesoe.

Cu bucuriă văd adunați aici atâția ti
neri, pătruașl de acest nobil gând, și atâtea 
piepturi pline de entusiasm sacru pentru 
idealul libertății.

In speranța și cu convingerea firmă, 
că pretinescile nostre legături încheiate în 
astă seră vor avea resultatul dorit de noi 
toți, Vă salut cu drag, în numele Româ
nilor!11

In sfîrșit luă cuvântul președintele 
Slovaoilor, D-1 Bazsowsky, care dise cu o 
răpitore vervă cam următârele;

„Rolul tinerimei în lupta națională 
a fost tot-dâuna important. însuflețirea ti- 
nerâsoă a inimilor pline de idealuri a des- 
ghețat adese-orl calmitatea une-orl prea 
rece și prea oiroumspectă a celor șovăitori. 
De aceea, pănă când inimile nostre fra
gede vor palpita febril de iubirea de nem 

idealul național, puterea dușmănescă, 

— din iad să vie ea, — nu ne va pute 
birui; atunci inse, când entusiasmul nostru 
va înoeta, deșârtă va fi orl-oe luorare. Dâr 
un poet slovac a $is: „Vai vouă, părinți 
ai copiilor muți14, adecă vai de poporul, ai 
cărui fii sunt lipsiți de entusiasmul vorbă
reț și de îusuflețirea tinerâscă.

Buourie mă cuprinde, deci, văcjând 
manifestându-se aici un entusiasm atât de 
înfocat și o însuflețire atât de înflăcărată. 
Pentru aceste prețiâse virtuți Vă salut, 
fraților11!

Vifbrose aplause și aclamațiunl răs
plătiră tâte aceste discursuri.

După oe aceste trei vorbiri presidențiale 
fură tălmăcite tinerilor universitari de pre
ședinții lor, întrega adunare întonâ cu o 
negrăită însuflețire cele trei imnuri națio
nale: „DeștZptă-te Bomâneu, „Hei Slovane^ 
și „Imnul lui Mileticiu. Entusiasmul era la 
culme: un entusiasm nefățărit, ideal, care 
te pătrunde pănă îu rărunchi.

După terminarea celor trei imnuri, 
studentul în filosofiă Karakașevicl, șerb, sa
luta în limba germană pe Români, ca pe 
neobosiții inițiatori ai acestei strălucite seri 
de înfrățire, âr D-1 Mladin Pilicl, st. techn., 
vorbi în limba sârbă cu o convingătore elo- 
cuență pentru stăruitorul și puternicul po
por slovac.

Ambele discursuri fură primite cu fre
netice aplause,

D-1 Ludovic Dochnanyi (slovac) toasta 
apoi îu limba germană, tot pentru „destoi
nicul popor român14, âr D-1 Fajnor (slovac) 
pentru „vioiul și harnicul popor sârb14.

(Va urma.)

SOIRI ULTIME.
Agram, 4 Noemvre. Pe tabla 

negră a universității este afișată pu
blicarea senatului universitar, prin 
care acesta elimineză parte pentru 
tot-dâuna parte pe patru se
mestre pe toți acei universitari, 
cari au fost de față la arderea stegului 
maghiar lângă monumentul lui Iel- 
lacici, și contra cărora se pornise 
deja cercetarea judecătorescă. Mai 
departe studenților lise detrag tote 
stipendiile și se sisteză pentru ei libera
rea de didactre. Măsurile acestea au 
produs o colosală sensațiune.

NECROLOG. Subsorișii cu inima frîntă 
de durere anunță, că prea iubitul lor pă
rinte, moș, socru, fiu, frate, ginere, afin și 
cuscru Teodor Indre, paroch gr. oat. al 
Selsigului, protopop în tractul Mireșiului 
mare, asesor consistorial, profesor emerit 
de S. Teologie, după un morb îndelungat, 
provăcjut cu ss. sacramente și pregătit ca 
un creștin bun, în 1 Novembre n. o, în 
anul 51 al vieții și 28 al preoției și-a dat 
nobilul și iubitorul său suflet în mânile 
Creatorului. Biserioa a pierdut în răposatul 
preotul căi mai zelos, âr societatea o inimă 
plină de iubire.

Osămintele scumpului defunot s’au 
aședat în oimitirul bisericei gr. cat. din 
Selsig la 3 Novemb. n. o.

Fie-i țărina ușoră și memoria bine
cuvântată !

Iuliana Indre, ca mama; Hie, Maria, 
și Gafia, frați, surori; Cornelia măr. V. Pop, 
oa fică ; Teresia și Cornelia, nepâte; Vasile 
Pop preot, ginere; Șt. Pop paroo în Babța 
ca socru, cu fii săi și alte Dumerose rudenii.

— Clericii seminariști din Gherla 
anunță mdrtea colegului lor Teorii Pop, 
cler, de an. 2-lea, întâmplată în Năsăud la 
31 Oct, n. c. în anul al 22-lea al etății. — 
Dumneijeu să-l odihnâscă în pace.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 5 Noemvre. Foia 

oficială publică dimisionarea secretaru
lui de stat Miklos Odon.

Budapesta, 5 Noemvre. La bur
sele europene erl din nou căcțură 
forte tare cursurile. Mișcarea se pornise 
din Viena.

Agram, 5 Noemvre. Oposițiunea 
are de gând se încâpă o acțiune, 
din causă că monarchul, la propu

nerea ministrului ungar, a încuviințat 
o mare subvențiă pentru teatrul 
național.

Agram, 5 Noemvre. In Grohov 
s’au întâmplat n<5ue scufundări de pă- 
ment; mai multe case s’au dărîmat.

Viena, 5 Noemvre. Lu banchetul 
festiv ârangiat la 4iua onomastică, 
Lueger declară, că el iubesce pe Ma
ghiari, pe Română și pe Slovaci. Spuse, 
că sperâză se fiă întărit.

Paris, 5 Noemvre. In parlament 
s’a cetit declarațiunea noului gu
vern. Ea a fost cam rece primită, 
și nnmai radicalii și socialiștii au 
primit’o cu aprobări.

DIVERSE.
Tren peste Niagara. Planul cel mai 

nou al spiritului întreprinzător american 
este" ca să facă un pod peste cataracta 
Niagarei. Regimul din Canada a și încu
viințat unei societăți construirea unui astfel 
de pod. De present în New-York deourg 
desbaterile asupra planului, pe care voesc 
să-i realîseze. Vor ridica adecă pe ambii 
țărmuri columne de oțel de câte 6 m. în- 
nălțime. Pe aceste columne vor lega lan
țuri, pe cari apoi vor fi atârnate vagdne 
pentru câte 20 de persâne. Vagonele se 
vor mișca pe de-asupra cataractei.

Fumarea în Mexico. NicăirI în lumea 
întrâgă nu se fumâză atâta tutun și țigări 
oa în Mexico, unde deja băeții în etate de 
4—5 ani încep a fuma; asemenea și fe
meile, și încă cele mai multe, fumâzăun tu
tun de cel mai tare. Profesorul în șcâlă, dâoă 
voesce să premieze pe vre-un disoipul pen
tru diligință, atunol îi permite respectivului 
să fumeze în șoâlă. Și aceea încă se întâmplă, 
că profesorul, dâoă e îndestulit cu toți 
elevii, atunci permite oa toți să fumeze. 
Profesorul în tot decursul prelegerilor stă 
cu țigareta în gură și numai atunci o ia 
din gură când trage câte-o înghițitură din 
uroiorul ce stă pe oatedră. In urcior este 
vin de agave, pe care îl umplu în totă 
Ziua părinții elevilor. In Mexico este per
misă fumarea chiar și în sala de judecată, 
asa încât se întâmplă nu odată, că acusa- 
tul, șeZend, lasă fumuri grâse.

Espedițiune geografică. La 20 Sep- 
temvre s’au primit noutăți despre espedi- 
țiunea polară a lui Jackson-Harmswarth, 
Acum un an acâstă espedițiune a atins pă
mântul Franz Joseph, ârna a petrecut’o în 
ghiață și Windward, unul dintre membri 
espedițiunei, probabil oă se află pe cale 
de s,-se înapoia, aducând ^scrisori și 
noutăți relative la începutul espedițiunei. 
Esploratorii trimiși din Alaska de cătră 
societatea Geological-Surwev pentru a studia 
rasursele miniere și metalurgice ale acestei 
regiuni, s’au reîntors și se crede, că acâstă 
espedițiune a dat resultate forte bune.

Probă de mișcarea de rotația pămân
tului. D. Andrade a încercat să realiseze 
o idee emisă de ilustrul Poinsot ou ocasia 
esperienței lui Foucault, punând îu evidență 
rotațiunea pământului în jurul axei sale; 
dâoă s’ar putâ schimba momentul de inerție 
a unui sistem mobil în jurul unei axe ver
ticale, s’ar observa, oă sistemul ia o miș
care de rotațiă în jurul acestei axe. D. 
Andrade areușit a construi un aparat, basat 
pe acâstă idee, care să se pue îu mișcare 
de sine sub influența mișcărei diurne a pă
mântului și în virtutea principiului de me
canici anunțat de Poinsot.

Literatură.
Cunoscuta librăriă editâre din Bucu- 

resol „Carol Miiller14 a editat un nou vo
lum de poesii al talentatului poet Alexan
dru Vlăhuță. Volumul, de 128 de pagine, 
elegant tipărit, este întitulat „Iubire14 și 
nu costă, decât 3 Lei. D-1 Vlăhuță este 
destul de cunoscut în literatura nostră, ca 
să mai fie nevoie de multe comentarii.

Prorrietar l Or*. Aurel KSaareșiasaan. 
Redactor responsabil: Oregarâu fâaier*.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 4 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 120.50
Renta de cordne ung. 4% • - • 98.85
Irnpr. oăil. fer. ung. în aur 4y2% . 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 100.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.65
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 160.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.—
Renta de hârtie austr...............100 10
Renta de argint austr............ 100 20
Renta de aur austr....................121.10
LosurI din 1860   151.50
A.cț.ii de ale Bănoei austro ungară. 1040.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 463.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 388.— 
NapoleondorI..................................... ■ 9.56l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista............................ 120.55
Paris vista................................. 47.87’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.90
Note italiene. ....... 45.15

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Comp. 9.51 Vend. 9.53 
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50 
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.56 
Galbeni Cnmp. 5.56 Vend, 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.y2 Vend. — 
Lire turcescl Cump. 58.70 Vend. —. — 
Mărci germane Cump. 10 78 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Publicațiune de lîcîtațiune.
Eforia șcblelor centrale române 

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

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

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

încât pentru venerarea în par
cele se observă, că. de-o cam dată

sub Numărul top. 19,333 pănă 19,334 
cu o suprafață de 2 jugăre și 250 D0-

Holda din Câmpul Cristianului 
sub Numărul top. 24611 cu o supra
față de 1202 d0.

Livadia așa numită „Hom“ si
tuată în nemijlocita apropiere de 
fabrica de zahar sub Numărul top. 
19,235 a, b, c, 9 holde și 10 Q0 
19,272/2 și 19,173/2 conținând 9 
jugăre și 280 D0 cu tot la olaltă 18; 
jugăre și 29011°.

In fine holda din hotarul fel- 
diărei sub Numărul top. 1264 în 
mărime de 1 jugăr și 88D0.

Condițiile mai de aprâpe se pot 
vedea la oficiul orfanal orășenesc 
din Brașov, seu la Domnul Franz 
Hiemesch Căpitanul orașului, ca cu
rator adactum.

Brașov, 4 Noemvre 1895.
823,1—3 Oficiul orfanal orășenesc.

părată cu drept de ipoteca pe lângă 
interese anuale de 6°/0.

Condițiunile de venerare să pot 
ceti în Cancelaria eforială.

Eforia șcâlelor centrale, române
804,3—3 ort. res. în Brașov.

Ofertele înaintate, cari se pot 
accepta sunt următorele:

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

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

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

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

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

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

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

Oferte mai mici nu se vor con
sidera.

Numitele parcele, afară de I și 
II se vend eschisiv spre a se clădi 
acolo viile și case de locuit pentru 
familiă; clădiri pentru scopuri de in
dustrie și comerciu sunt eschise tot- 
de-odată; se statoresce, că cumpără
torii parcelelor III, IV, V și VI 
sunt datori în termin de doi ani a 
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 
pote schimba în casă cu locuințe de 
închiriat.

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

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

1 despre vadiu.
Ofertele cel mult pană în 15 

Noemvre 1895 stil nou, sunt a-se adre
sa subscrisei eforii, eră eforia este 
datore de a încunosciința pe ofe
rent în termin de 15 4fi0> decă ofer- 
tul său este primit seu respins; în 
cașul din urmă tot-de-odată a îna
poia respectivului oferent și vadiul.

Jumătate din preț păte remâ- 
cumpărătorul dator, întabulân-

du-se acestă sumă pe parcela cum-
1s’a luat în vedere a-se vinde în cale . nea 

de oferte numai parcelele I—VI.

Sosirea si plecarea trenurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — 6re — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineț-a. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după ame(jl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul aocel.: — ore — minute săra.
3. Dela Zernescî la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 ără 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel. .• 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — <5re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat: — 6re — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl.
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernescî. (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persâne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.

Nrul 2136-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Oficiul orfanal orășenesc, ca au

toritate pentru pertractarea rămasu
rilor aduce la cunoscință publică, 
că după cererea moștenitorilor și în 
sensul testamentului se vor vinde 
realitățile rămase după decedatul 
Georg Duck tost president reg. de 
tribunal, cu licitație în localul ofi
ciului orfanal orășenesc, licitația va 
avea loc în 22 și 23 Noemvre st. 
n. 1895 dela 9 bre a. m. pănă la 
1 oră.

La venfiare va veni fiă-care 
realitate separat.

Livadia ee s’afla în fânația cea 
mare sub Numărul top. 17758 pănă 
17765 cu o suprafață de 8 jugăre 
629 Q0.

Livadia ce s’află în fânația cea 
mare sub Numărul top. 18,091 pănă 
18,100 cu o suprafață de 10 jugăre 
462

Mâra situată în drumul fabri- 
celor împreună cu clădirile laterale, 
grădină și loc de curte sub Nr. ca
sei 11 și sub Numărul top. 1573 
pănă la 1577 și 1598. Holda de le
gumi în grădina dela Timiș sub Nu
mărul top. 1754 cu o suprafață de 
780 n0.

Stupina lângă Gimbășel și dru
mul țărei situată sub Numărul top. 
16133 pănă la 16135 constând din 
o casă de pătră, un grajd nou de 
zid și o șură nouă acoperite cu ți
gle și grădină mare de legumi cu 
o estindere de 6 jugăre 363 D0.

Livadia în fânația cea mare 
sub numărul top. 17868 pănă 17885 
cu o suprafață de 18 jugăre 687

Holda din capetele brazdei 1 
sub Numărul top. 11,895 cu o su
prafață de 1156 D0.

Holda din câmpul de mijloc 
(fnrlec) sub Numărul top. 13,435 și 
13,436 cu o suprafață de 742 □“ 
stânjini.

Livadia din fânația cea mare

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 1 Noevmvre st. n. 1S95

Nesura &âu

Qreutatea
Calitatea.

Valuta a 

trlaaă.

fl. cr.
II

1H. L. cel mai frumos 5 20
Grâu mijlociu . . 4 80

mai slab . 4 60
Grâu mestecat . . 3 50
„ ( frumosă 3 60n SScară (mijlooiă . 3 —

1 frumos 3 50n
ji 1 mijlociu 3 10

_ i frumos 2 20n 
n

Ov6s (mijlociu . — .
Cucuruz.................... 4
Mălai u.................... 3 80
Mazăre.................... 5 20
Linte ................... 6 50
Fasole.................... 4 20

v Sămânță de in . . 8 50
Sămânță de cânepă 4 — •
Cartofi.................... — 75
Măzeriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de poro . . — 52
Carnea de berbece — 28
Său de vită prâspăt 23 —

100 kil. Său de vită topit 33 —

WF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei u 
â 5 cr. se potft cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

^XXXXXXXMXXXXXMXXXXX^

ABONAMENTE 5
LA

„GAZETA TAHSILVAKIEr 
.Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni
șese luni
unu anu

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

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X

Buminecâ.

1
fi. -
fl. -

50 cr.

h numerele en teta ie 

Pentru Austro-Ungaria: 
anu.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
. . 8 franci. 
. . 4 franci.

. 2 franci, 
și mai repede

anu. .
șese luni 
trei luni

se făcu mai ușoru prin
X
XX 

isiivuniei." § 
=cxxxxxxxx>

nou, să binevoiescă

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

X
X
X
X 
g
^XXXMXMXXXXXTOTOOC CX

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


