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Constatări triste.
Brașov, 30 Octomvre v.

Dările de semă despre decur
gerea alegerilor de membri comi- 
tatensl în cele trei părți diferite ale 
Ardealului, despre cari ni-se rapor- 
teză mai jos, fac se se vadă într’o 
lumină destul de clară stările de 
miseriă, în cari se află astăfll orga
nismul nostru național.

In loc să ne fi întărit, după 
cum cereau interesele ndstre națio
nale și după cum atacurile adver
sarilor noștri politici au devenit mai 
vehemente, la noi par a merge spre 
destrămare și acele puține legături, 
ce în anii de mai ’nainte începuseră 
puțin câte puțin să strîngă șirurile 
între noi și se apropia tot mai mult 
pe popor de conducătorii săi.

Sunt urmările păcatoșiilor din 
sînul nostru, cari au adus cu sine 
știrbirea în măsură mai mare său 
mai mică a ori-cărei autorități între 
noi și, în consecență, Introducerea 
unui indiferentism și a unor stări 
anarchice, când fiă-care lucreză după 
cum îl taiă capul, fără de-a se simți 
responsabil pentru faptele sale îna
intea nimănui.

Poporul orbecă în întunerec și 
se duce încătrău îl duc amăgitorii 
săi, er cei ce în primul loc ar fi 
chiămațl a-1 conduce și a veghia de 
interesele lui stau liniștiți la o 
parte și-și văd de afacerile proprii. 
Puținele escepțiuni, ce le vedem icl- 
colo, nu pot face se se acopere 
acestă stare de lucruri, pe care atât 
de fidel o caracteriseză decursul ale
gerilor de membri comitatensl, ce 
ne sunt cunoscute pănă acum.

Cine ar fi și crezut, că astăcji, 
când de tdte părțile se 4i°e ?’ 9e 
afirmă, că spiritul național a luat 
între Români un avent ca nici-odată, 
ne va fi dat se vedem cete de preoți 
și învățători români presentându-se 
la urnă în tabăra adversarului, âr 
poporul nostru dat pradă pe mâna 
contrarilor, cari îl seduc. și înșelă

în masse, lără de a întâmpina cea 
mai mică resistență din partea ceJ 
lor chiămațl se-1 apere și protegă?

Comitate și cercuri curat româ
nesc! au trebuit se sufere înfrângeri 
rușinose față cu o mână de străini, 
stabiliți de eri, de alaltă-eri între ei. 
Și au căcjut Românii fără de luptă, 
6r contrarii au învins fără de jertfe, 
Acesta este starea de lucruri, care 
trebue se pună pe cugete seriâse pe 
ori-care Român interesat de viitorul 
neamului seu.

Este adevărat, că abusurile de 
putere, terorisările și presiunile de 
tot felul, pe cari le esercită față de 
Români stăpănitorii puterei publice, 
au atins culmea și cu ocasiunea ale
gerilor de acum. Acesta ori-cine 
dintre noi o scia dinainte, căci cine 
a și vecjut în timpul de ac|I o ale
gere sub stăpânirea ungurâscă fără 
de abusuri și fără de presiuni, mai 
ales fiind vorba de Români?

Nu mai puțin adevărat este însă, 
că tocmai în prevederea acestor 
abusuri, apucături și uneltiri, se cerea 
din partea Românilor o încordare 
cu atât mai mare a forțelor, care 
deși n’ar fi dus pretutindeni la vic- 
toriă, dâr cel puțin n’ar fi lăsat pete 
rușindse pe corpul națiunei nostre.

Dâr pentru a pute vorbi de-o 
încordare seriosă a forțelor, ne tre
bue mai întâiu organisare și disci
plină națională. Pănă când acestea 
ne vor lipsi, vom ave de suferit 
încă multe înfrângeri.

E timpul suprem der, ca aceia 
dintre noi, cari pdrtă la inimă ade
văratele interese ale națiunei nostre, 
se caute a regăsi calea cea adevă
rată, ce duce la stabilirea unei or- 
ganisațiuni și discipline naționale, 
căci acestea formâză temeliile ori
cărei lupte.

CRONICA POLITICA.
— 30 Octomvre.

Alaltăerl d. a. la 1 oră s’a întâmplat 
un adevărat scandal în camera ungară.

Deputatul Polonyi interpelă adecă pe mi- 
nistrul-președinte și pe miniștrii dejustițiă 
și de interne pentru o ordinațiune a minis
trului comun de resbel, br. Krigliammer, 
cătră armata comună, ordinațiune privitore 
la căsătoria civilă. După interpelare se scula 
ministrul honvezilor, br. Fejervary, ca să 
răspundă, fu însă întrerupt de oposițiă, cu 
observarea, că nu la adresa lui s’a făcut 
interpelarea. In fine totuși Fejervary vorbi, 
însă într’un mod și tou atât de ofensator 
pentru oposițiă, încât la finea vorbirei în- 
tregă oposițiă se sculă ca un om și strigă: 
Acesta nu e respuns dela un ministru! Acesta 
e nemodestiă /“ Se sculă acum Banffy, iritat 
peste măsură, și cjise, că se miră cum dese 
fac interpelări la miniștrii, de cari în me
rit nu se ține cestiunea; deol el declară, 
că bine a făcut Fejervary, că a răspuns, și 
el a răspuns în numele cabinetului, astfel 
camera ia la cunoscință răspunsul dat. La 
aoestea se iscă un tumult nespus. Posiția 
ministeriului deveni însă și mai critică, când 
apăru în cameră ministrul de justițiă Er- 
ddlyi. Acesta se așecjă puțin pe fotoliu, și 
apoi de-odată se sculă și declară, oă ne- 
fiind present, nu scie ce conține interpe
larea lui Polonyi, dâr va studia lucrul și 
el din partea lui va da un respuns deosebit. 
Cuvintele acestea ale lui Erdelyi aprobate 
sgomotos de întregă oposițiă, au produs 
mare consternare în partidul liberal și în
tre miniștri, deorece ele au fost o desa- 
vuare fățișă a declarațiunei lui Banffy, Au 
urmat nisee scene forte sgomotose. Banffy 
îșl arunca scrisorile încbce și încolo. In 
fine se încheia ședința la 3 ore d. a. der 
discuțiile vehemente între deputațl se con- 
tinuară chiar și afară pe strade. Se Zlce> 
oă în urma acestei scene viforose din ca
meră ministrul Erdelyi și-a dat dimisia. In 
tot cașul cabinetul Banffy se află într’o 
stare penibilă.

*
In Budapesta a apărut dilele trecute 

0 broșură „Nemzeti Conservativ part'' (par
tidul conservativ național) în oare autorul 
ei Dr. Aurel Csato pledeză pentru înfiin
țarea unui partid conservativ național, al 
cărui simbure să fiă partidul național, și la 
care să se alăture apoi fracțiunea lui (Jgron, 
deputății stătători afară de partide și unii

deputațl din partidul guvernamental. Și par 
tidul poporal ar ave să între în numitul 
partid nou. Chiămarea noului partid con
servativ er fi, după cum Zice autorul, a 
lua posițiă față ou curentul, care-1 mână 
pe guvern spre radicalism.

*
„Best. Ll.“ primesce din BucurescI o 

depeșă în care se spune, că fostul ministru 
Carp ar fi declarat, că el va face oposi 
țiune necondiționată actualului guvern ro
mân, și că între el și guvern este eschisă 
ori-ce înțelegere.

*
Din Londra se anunță, că D. Curzon 

sub-secretar de stat e ngles la afaoerile 
străine, a ținut un discurs la Derby, în 
care a Z’a> privitor la stările actuale (lin 
Europa, următdrele: „După o lungă liniște 
se ivesc din nou câte-va cestiunl de poli
tică străină. Lumea este neliniștită, căci esistă 
simptome alarmante. Acestă situația, în loc 
de a se slăbi, se întunecă din ce in ce mai 
mult. Trebuințele crescânde de debușeurl 
nouă sporesc punotele de contact, și prin ur
mare căușele neînțelegerilor dintre poporele 
ooncurente. Din acestă causă primejdia unui 
resbel cresce în mod forțat. Cu tâte astea din 
an în an resbelul devine mai nepopular și 
înarmările din ce în ce mai active aoestea : 
sunt mai curând o garanțiă de pace, decât 
o amenințare de resbel11.

*
Pi arul bulgar „Swoboda*  publică tex

tul unei depeșl subscrisă de ministrul-pre- 
ședinte Stoilow și de președintele camerei 
Todorow, adresată metropoiitului Clement. 
Conținutul depeșei, privitdre la botezarea 
prințului moștenitor bulgar, după cum 
dice numitul diar, este următorul : „Do
rința națiunei este încununată cu succes: 
prințul de coronă va fi botezat la 18 Ia
nuarie*.

*
Scirile mai nouă sosite din imperiul 

otoman spun, că în Erzerum s’au întâm
plat noue masacrări îrgrozitdre. Multe sate 
au fost arse și nimicite. Numărul victime
lor se Zice, că e horend. Din Siwa se 
anunță, că acolo au fost jăfuite mai multe 
sate armenescl și locuitorii au fost uciși. 
Asemenea sunt neliniștitore și scirile so
site din Syria.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ Consiliul suprem numesce pe funcțio
narii publiol; el aduce legi nouă și refor- 
mâză pe cele vechi; lui îi compete deoi- 
siunea în afaoerile mai de frunte, și el dă 
titlul de „nobil“ și de „cetățen de onore“. 
Membrii consiliului suprem sunt oonvooați 
în ședință prin marele clopot din turnul 
„dela Roocac, al cărui sunet pătrunde pănă 
și în cele mai depărtate unghiuri ale re
publice:. Consiliul suprem alege din sînul 
său pe consiliul mai restrîns de 12 mem
bri, care, ca ultim for, reguleză afacerile 
judecătorescl, și în administrația jocă rolul 
unei autorități de inspecțiune între puterea 
legislativă și esecutivă.

Puterea esecutivă o esercită doi că- 
pitanl-guvernatorl, dintre cari unul trebue 
să fiă nobil, altul cetățân, ori proprietar 
din provincia. Funcția lor dureză cu totul 
o jumătate de an; nouăle alegeri se fac 
tot-dâuna în 15 Martie și 15 Septemvre, 
în următorul mod caracteristic: Consiliul 
suprem alege, prin votare secretă, 12 din 
membri săi. Numele acelor 6 consilieri, 
cari au primit cele mai multe voturi, se 
scriu pe fâșii de hârtie, cari trebue să cu-

prindă numele unui nobil și a unui oetățen 
seu al unui proprietar din provincia. Fâ
șiile aceste se închid în 3 tuburi aurite, 
acestea se așădă apoi într’o urnă de argint 
pusă pe altarul biserioei catedrale, sub care 
este îmormântat hramul republicai.

După Te-Deum, preotul suprem pu
blică numele celor 6 consilieri, dintre cari 
au să fiă aleși cei doi guvernatori; un copil 
cu ochii legați scote din urnă câte-un tub 
și-l predă preotului, care oetesce cu voce 
înaltă numele viitorilor căpitani-guvernatori, 
după-oe, în presența consiliului mai restrîns, 
a scos din tub fâșia de hărtiă împăturată. 
Acești doi funcționari distinși ai republicei 
primesc la lună salar de câte 25 franol; 
membri consiliului suprem și mai restrîns 
sunt datori a servi republica gratuit.

San-Marino are și armată propriă. 
Obligamentul militar e general, și tot omul, 
oapabil de-a purta armă e dator a servi 
dela 18 pănă la 50 ani; de sub obligamen
tul militar nu sunt dispensați, decât func- 
ționariii, preoții și învățătorii. Armata, 
pe hârtiă, constă din 9 regimente, cu 30 
ofițeri și 900 feciori. Ofițerii nu primesc

plată, âr feciorii primesc numai atunci, 
când sunt în serviciu, ceea ce se întâmplă 
forte rar. Armata stabilă a republicei se 
mărginesce la garda de onore a regenților 
care constă dintr’un comandant, câțl-va 
ofițeri și 24 ostași, mai departe la o gardă 
de citadelă, oare reclamă un ofițer și 40 
ostași. La 3 Septemvre a fiă-cărui an se 
ține mare revistă militară în preBența au
torităților militare și civile. Bărbaților ca
pabili de a purta arme le este ordonat, ca 
tot-deuna să fiă gata la chiămare generală 
de arme. Fii familiilor italiene mai dis
tinse iau de bună voiă rangul de ofițeri în 
armata republicei, fiind-oă uniforma de ofi
țeri e forte frumâsă și plăcută. Budgetul 
anual al armatei sue la 10—11,000 franci, 
âr susținerea statului la 120,000 franol.

Micul stat nu are datorii; contribuția 
poporațiunei e forte suportabilă. In 1879 o 
societate de cartofori s’a oferit să ia asu- 
pră-le tote oheltuelile statului și să săvîr- 
șescă pe spesele ei mari lucrări publice. In 
urma acâsta regenții au dat următorea 
proclamația oătră popor: „Cetățeni ! Renu- 
mele bun al statelor libere nu-1 susțin bu-

Cel mai mic stat.
Ia Paris a apărut o carte forte inte

resantă sub titlul: „La reptiblique de San 
Marino*,  oare comunioă lucruri ouriose des
pre fabuldsa republioă italiană. Din scrierea 
acesta, al cărei autor e H. Hautteevent, es- 
tragem următorele:

Teritoriul statului. San-Marino abia este 
de 60 kilometri pătrațl, cu 8500 de locui
tori. Mioa republică este închisă jur împre
jur prin districtele Horii și Pesaro și este 
situată pe costa unui braț din răsărit al lan
țului de munți Apenini. Puterea legislativă 
o esercită consiliul suprem, care stă din 
60 membri, din cari 20 sunt nobili și 20 
proprietari din provincia. Ei se aleg pe 
vieță și nu pot fi urniți din post, decât în 
urma unor fapte neoneste. Când mâre un 
consilier, ceilalți 59 aleg îndată altul nou, 
ca numărul să fiă ârășl complet; insă tot- 
deuna alegerea trebue să se facă așa, în
cât cele trei clase ale poporațiunei să fiă 
egal representate.
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România agricolă.
VIII. Moșneni, Răzeși.

(Urinare).

Vitele moșnenilor sunt tote de 
taliă mică și, fiind iernate afară, 
sunt pipernicite; folosul din ele este 
forte mic, neînsemnat. Ei se racjiniă 
și a4î cu vitele lor esclusiv in pă
șunea naturală, pe când acâsta nu 
mai esistă de loc. Cultura lucernei, 
trifoiului și sparcetei, seu a altor 
plante furagere, sunt pentru denșii 
lucruri necunoscute. In lipsa de pă
șune în munții și colinele lor, unde 
au ocasiune, le duc la pășune la șes 
și câmpiă, eventual și mai departe, 
de le învoesc pentru venat acolo.

întreg șesul Călmățuiului este 
ocupat vara de vite muntene și vin 
locuitorii dela munte, ca să .facă 
fen. In munți, pe delurile și văile 
lor, din causă că și ei și foștii clă- 
cașî au grămădit vitele la pășune, 
er țăranilor li-s’a dat, după legea 
rurală din 1864, drept pășune căs- 
tele și povîrnișurile mai tari, prin 
âmblarea vitelor pe ele și prin de
vastarea pădurilor s’a pus în miș
care întreg pietrișul și țerîna, încât 
din causa lor sunt amenințate mai 
multe sate în esistența lor. In multe 
locuri vin bolovanii și pietrișul peste 
ele dela deal din moșiile proprieta
rilor, cari și-au devastat pădurile și 
desvălit piscurile, și cele mai fru- 
mose pășuni și fenațe au fost în
gropate.

Ca cultivatori de vii încă nu au 
de înregistrat un sigur progres mă
car, conform cerințelor timpului. Ei 
nici unul nu are măcar pivnițe, 
cât de simple, ci țin vasele cu vin 
seu sub cerul liber, seu sub un șo
pron deschis, ferit numai de plbiă. 
Crama și pivnița la denșii este tot 
una, același șopron ori curtea. Am 
avut să cotesc și evaluez sute de 
vase cu vinuri la vre-o 50—60 da cul
tivatori, și abia la 2 inși am găsit 
pivnițe sistematice, încolo tot nu
mai șoprone de gard, deschise, și 
vasele espuse la temperatura esternă 
a aerului.

Vinul arare-orl să-l țină ei un 
an—doi, seu mai mult, ca să-l fer
menteze și trateze, și denșii să tragă 
beneficiul principal. Cei mai mulți 
dintre ei îl vend și desfac îndată ca 
must, și beneficiul principal îl trag 
alții, — cârclumarii și speculanții. 
Decă ar esista reuniuni de credit și 
economii între denșii, cu conveniri 
sociale și bănci de ajutor reciproce, 
ar pute face mult.

Cei din județele Prahova și 
Buzău au pierdut viile cu desăvâr
șire, șipretutindinea am găsit cramele 
și antalele gble; .cei din Râmnic și 
Putna le mai posed încă. Buzoienii 
singuri 4i°> ca ei au trăit ca în

nurile materiale, ci virtuțile republicanilor 
sinceri. Păziți-vă de aceia, căci au princi
pii fundamentale divergente de-ale nostre. 
Guvernul e cu voi și pentru voi, dâr și 
voi trebue să fiți cu el și pentru el, dâoă 
vreți, ca se trăim și mai departe în bună 
armoniă și să lăsăm copiilor noștri intrigă 
și curată sfânta libertate11.

Când bancherii, cari voiau a face din 
San-Marino o mare speluncă de cartoforiă, 
văcjură că cu promisiunile lor seducătore 
nu pot ajuuge la nimic, se hotărîră să co- 
rumpă pe cei 12 membri ai consiliului, dâr 
aceștia unanim și cu indignațiune au res
pins ofertele lor. Bărbații conducători ai 
micei republice s’au scandalisat așa de tare 
de purtarea bancherilor, înoât pe agenții 
acestora i au arestat și numai la sfatul și 
intervenirea guvernului italian i-au pus 
erășl în libertate.

In tot cașul, San-Marino pâte servi 
de model tuturor statelor din lume.

Delațern. 

sinul lui Avram pănă ce aveau viile, 
der prin ivirea filocserei ei au pier
dut ramura principală de căștig și 
avuțiă.

In vestitul oraș Odobesci, cu 
viile sale atât de renumite, am avut 
se iau la unul vre-o 40 vase de 
vin alb și negru și rachiu de tesco
vină. El era proprietar și arendași 
de vii, avea 6 pogbne de viă pro
prietate și 32 pog. viă în arendă. 
Mai avea și o moșioră în arendă, 
tăcea și agricultură. Și totuși piv
nița lui cu vinuri era ca la 30 cm. 
săpată în pământ și drept acoperiș 
nisce scânduri aruncate peste vase. 
Curtea era plină de alte vase gble, 
la 500, pe cari 4icea, că cu doi ani 
înainte le âmpluse tbmna pe tote.

Indignat de spectacolul, ce mi-se 
înfățișă înaintea ochilor, nu me pu
tui reține, fără se nu-1 apostrofez și 
se-i 4i° cuvinte tari, că la el nu e 
lipsă și neavere, sâu nesciință, ci e 
ceva mai mult, la care Românul îi 
4ice: calicia.

Acesta este tabloul general în 
podgorii, la Odobesci etc., ca și la 
Nicorescl. Și nu că ar lipsi esemple 
vii și escepțiunl onorabile între denșii. 
Am găsit o frumosă pivniță și vi
nuri bine tratate la gura Sărații, âr 
pivnițele d-lui Fotin Robescu dela 
Focșani am pierdut ocasiunea de 
a-le pute cerceta. In Focșani esistă 
și o companiă streină, care adună 
vinurile dela Români, le trateză ra
țional în pivnițe mai sistematice și 
face bune afaceri.

(Va urma)

încă o esplicare.
Sibiiu, 6 Noemvre n. 1895.

Augustin Ladai, consilier de oasațiă, 
istorisise în 26 Maia 1891, în Blașm, mi
tropolitului Vancea, scena petrecută în 
casa episcopului Șaguna, în anul 1861, 
când Șaguna cjisese despre D-l Axente: 
„Der war auch ein Rauber im Iahre 1848“.

Ladai istorisise însă acea scenă aici 
în Sibiiu în anul 1888, adecă trei ani mai 
înainte.

Eu i-am scris D-lui Axente, în l-a 
Ianuarie 1889, o epistolă, în care între 
altele i-am împărtășit și scena petrecută în 
casa lui Șaguna, așa precum Ladai, în 
totă seriositatea, a reprodus’o de repețite- 
orl, apoi am adaus: „Ladai trăesce, între
bă-’!!“

Domnul Axente îmi răspunse în 9 
Ianuarie 1889 într’o epistolă de treizeci 
și opt (38) pagine, pe care o păstrez, pen- 
tru-că conține date interesante pentru isto
ria contimporană. In acea epistolă la pa
gina 10, D-l Axente elice din cuvânt în 
cuvânt:

„Se prea pâte, că Șaguna în ajunul 
„banchetului din 1861, al oărui suflet n’am 
„fost eu, făcendu-i raport de cele oe se fă- 
„cură, și întrebându-1 mai mult din poli- 
„tică, de ce ar mai fi de făcut, după ce 
„am eșit satisfăcut, să fi dis cătră âspeții 
„săi, Augustin Ladai și vre-o câțl-va ofi- 
„cerl: „Der war auoh ein Rauber“.

„Am se prea pâte, pentru-că
„am două cașuri analâge, în cari Șaguna 
„m’a tractat și mai amar* 1.

Primiți, D-le Redactor, espresiunea 
deosebitului meu respect.

Iosif Șterca Șuluțiu.

Cestiuuea studenților croațl. In 7 c. 
s’a finit cercetarea contra studenților oroațl, 
cari au luat parte la demonstrațiunea cu 
stâgul unguresc. In 8 o. studenții au fost 
citați înaintea judelui investigător Biscon- 
tini, care le-a cetit actul de aousă, scris pe 
17 cole. Acusa se ridică pe basa paragr. 
302 privitor la delictul de ațițare, și nu pe 
basa par. 65 privitor la delictul de con- 
turbare a liniștei publice, precum se inten
ționase la început. Actul de acusă numesce 
54 de acusațl, la cari se vor mai adaoga 
14. Ceid’întâi acusațl sunt Vladimir VidricI

și Ștefan Rădici. Pertractarea finală se va 
înoepe probabil mâne, Marți. — In cercu
rile partidului guvernamental din Agram se 
vorbesce, că se vor detrage stipendiile 
nu numai acelor universitari, cari au luat 
parte direct la arderea stâgului, ci și ace
lor sludențl croațl dela universitățile din 
Viena și Graț, cari an aprobat demonstra- 
țiunile. Astfel peste 70 de studențl croațl 
îșî vor pierde stipendiile.

—o—
Petrecere românescă în Clușiu. Joi 

în săra sărbătârei S-tului Dumitru univer
sitarii români din Clușiu au arangeat un 
„picnic“ bine suooes, la care atât din loc 
cât și din jur s’au presentat âspeți în nu
măr forte frumos. A fost o petrecere ani
mată și românâscă, ca tot-dâuna, încât cu 
toții s’au depărtat deplin mulțămițl. Dintre 
dame am observat la acesta frumâsă pe
trecere pe următârele: d-na Ecaterina 
Mezei, d-na Dr. Iliea n. Giato, d-șârele 
Ana și Elisaveta Bohățel ,d-șdra Căpușanu, 
surorile Cioplea, d-șâra Lotti Ciupe, surorile 
Istvanffi, d-șâra Silvia și Hortensia Laslo, 
d-ra Virgiana Mânu, d-șâra Mâszâros 
(costum național), d-șâra Nemeș, d-șâra 
Nicâră (Feleac), d-șorele Aurelia și Mitioa 
Pop (Cianu mare), d-șora Elena Pop, 
d-șâra Valeria Pop (Cehul-Silvaniei), d-șora 
Tinea Pop, d-na RațiQ, d-na Sabău (Lupșa) 
surorile Vlăduț (Turda) ș. a. Petreoerea a 
durat pănă la 5 âre diminâța. — Aleco.

— o —
Derută la burse. Crisa financiară 

turcâscă, cu deosebire însă, critica situațiă 
politică din Orient, a dat ocasiune specu
lanților dela bursele europene a răspândi 
tot felul de scirl false: acum că a erupt 
o revoluțiune de palat în Constantinopol, 
acum că Rusia a trimis un ultimat Tur- 
oiei, acum că soldați ruși au întrat în Ana
tolia și altele. Frica produsă de soirile 
acestea, preenm și schimbările neasceptate 
de guverne în diferite țări, au avut un efect 
estraordinar asupra tuturor burselor din 
Europa. Astfel valorile în cjilele din urmă 
au scăcjut în mod înspăimântător, ba Sâm
băta trecută a fost o derută generală pe 
tâte piețele: Londra, Paris, Berlin, Viena 
și B.-Pesta. Au căifiit oase de banoă și 
mulți particulari s’au ruinat cu totul. Sâm
băta trecută la încheierea bursei unele 
firme din Berlin, mai ales însă casa Roth
schild din Paris, au dat ordine de cumpă
rări, și împrejurarea asta a fost de ajuns, 
ca să mai domolâscă panica și se oprâscă 
o devaluare și mai desastruâsă a efectelor.

—o—
Licență. Ni-se scrie din BucurescI, că 

în 27 Oct. v. c., d-l Nicolae Brânzău, Ro
mân ardelean, șl-a trecut licența în litere 
la universitatea din BucurescI cu cea mai 
înaltă distincțiune. Obiectultesei sale a fost: 
Scâlele din Blașiu. — Felioitările nostre 
sincere !

— o —
Noua alegere de primar în Viena se 

va face, conform soirilor sosite erl, poi- 
mâne Miercuri în 13 c. la 12*/ 2 ore 
amecjl.

—o —
Farkas, regele loteriei — a dispărut. 

Cunoscutul rege al loteriei mici, Melchior 
Farkas, care înainte ou câți-va ani înșelase 
statul ou peste o l/2 milion de florenl, scă
pând de câte-va luni din temniță, petreou 
pănă mai qilele trecute la fiioele sale în 
Budapesta. într’o <fi dispăru și nimeni nu 
soie unde se află. In fine totuși se va ade
veri, că lui Farkas i-au mai rămas din 
banii ÎDșelațI dela stat, pe cari el înainte 
de-a întră în temniță ia ascuns, și aouma 
probabil merge cu ei l-a America sâu Aus
tralia, unde va pute duce viâță oornâdă și 
liniștită.

—o-
Pentru comersanți. Magistratul oră

șenesc din Brașov provâcă pe țoțl indus
trialii și comarcianții, ca în interesul lor 
propriu, să aducă la cunoscința oficiului 
de meserii dela magistrat orl-ce schimbare, 
căci intrelăsându-se acâsta, respeotivul îșî 
va pute aserie numai singur șie-și con
secințele.

—o —

Logodne. D-l Fetru lonescu din Ca
ransebeș s’a logodit ou d-ra Letiția Tempea 
din Lugoș. — D-l loan Gl. Olteanu, din 
Feneșul săseso s’a logodit cu d-ra Maria 
D. Coltofeanu din Brețou. — Dorim fericire 
tinerelor părechi!

AlegeriBe în municipii.
Din comitatul Făgărașului, Noembie 1895.

După oum s’a amintit deja și în „Ga- 
zetă“, Luni în 4 Noemvre s’a ținut ale
gerea membrilor în comisiunea municipală, 
fiind a-se alege în 12 cercuri vre-o 44 
membri.

In comuna Făgăraș alegătorii români 
formâză numai cam a treia parte, deci aoi 
cu greu s’ar fi putut alege vre-un membru 
român între cei 4, cari s’au ales. In tote cele
lalte cercuri însă alegătorii sunt sâu toțî Ro
mâni, sâu în fârte mare maioritate Români, 
așa oă decă ai noștri s’ar fi interesat ou 
sinceritate și măcar cât de puțin de acâstă 
afacere, după cum pretinde oausa poporului 
nostru în aceste cercuri ar fi trebnit și s’ar 
fi putut alege tot numai Români.

Conform resultatului, oe 1’am aflat ac}1, 
fiind în Făgăraș, durere, că nu s’a întâm
plat așa, oăcl presiunea și violența celor 
dela putere șl-a jucat și acuma fără nici o 
temere soandalâsele sale orgii, âr condam
nabilul nostru indiferentism șl-a adus și 
aouma funestele sale fructe, așa după cum 
s’a arătat acâsta destul de evident și în 
raportul publicat în „Gazetă“, despre ale- 
gerea-scandal din Tohanul-vechiu, unde se 
vede, că ai noștri omeni îșî fao fiă-care 
trebșârele, âr satrapii din comitat cu ne- 
înfrânații lor argațl îșî pot astfel juca ușor 
mendrele spre stricăciunea poporului nostru, 
care ca și o turmă părăsită și spăriată fuge 
și se asounde în drâpta <4 în stânga, pănă 
dă în mrâja inimicului amenințător și de- 
moralisător, căol n’are cine să-l conducă, 
n’are cui să-i fiă milă de el.

Dâoă ar fi fost între ai noștri căt de 
puțină disciplină, dâoă s’ar fi arătat un in
teres cât de mic, alegerea din Tohan n’ar 
fi putut duce la un resultat atât de rușinos 
pentru aoel oerc curat românesc. Ușurati- 
oul băețandru fisolgăbirău, flușturatul și 
urgisitul adversar al Românilor, Benedek, 
putâ ore să fiă ales de Români? — Nu, 
nu se pâte. Asta o soim cu toții. El este 
alesul presiunei, al corupțiunei și al vi
cleniei, ce acuma, după fișpanul, o imitâză 
și destrăbălații săi argațl, sciind, pâte, oă 
acesta li-se consideră ca merit. Câțlinteli- 
genți, câți preoți și câți învățători au fost 
la acea alegere? Spună ei, câți au lipsit?
— De sigur mai toți!

La Mărgineni s’a ales un alt băiat 
desmierdat al șovinismului, un Zankd Emil, 
forestier, oare li-a promis bieților omeni, 
câte vereji și uscate — bune, eventual rele
— că le va face pentru pădure, âr preoții 
din Mărgineni și Ileni au luptat cu însufle
țire pentru reușita lui. Etă oe fac servitorii 
sfintelor nostre altare! Dau arma în mâna 
inimicilor noștri să ne lovâscă cu ea. Noul 
preot Fulicea, ales la Șinca veche, așa îșî 
înoepe oariera sa de preot român? De ce 
n’a împiedecat pe tatăl său și pe frații și 
rudeniile sale din Mărgineni, ca să alâgă 
pe un inimic al nostru? Cred ei, că acum 
îmbuibatul Zanko va vota vre-odată ou Ro
mânii și pentru căușele române? Domnâ 
feresoe! Toți sunt în oontra nâstră, câți 
nu sunt Români. Acâsta e trista espariență 
a treoutului.

Mai în primăvâră s’a ales aici ca sol- 
găbirău, sub firma că e Român, un vene
tic — se cjioe rutân renegat de prin Mnr- 
mația, — numit Rodnic Peter. Acesta la 
alegerea din Voila se (jioe, că și-a permis 
abusurl scandalâse și punibile, luând și ru
pând alegătorilor biletele, și dându-le altele cu 
candidați impuși de sus. Trebue, că a fost 
comanda și instrucția generală pentru tâte 
oerourile, se nu le dea pace Românilor să 
alâgă liber, și s’au ales și în Voila trei no
tari și un preot. Români sunt toți, dâră 
peste notari cred domnii, că pot dispune? 
Se va vedâ! Și vom vedâ și caraoterul 
lor, cari trăesc din sudârea poporului, âr 
nu din grația domnilor. La Lisa încă s’a 
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•ales un biet de „patriot* , solgăbirăul Rusz 
Kâroly, care numai el sciă și șeful lui, câtă 
cinste a pățit cu ocasiunea unei strașnice 
păruell în Recia. S’a mai îmbulcjit și s’a 
ales la Sooreiu solgăbirăul Mihail Bardoși, 
care dâcă și-ar pricepe posiția, și-ar vedâ 
mai bine de oficiul său și nu ar umbla să 
strice poporului, care i-a dat și lui pânea 
:fără de a-1 fi cunoscut.

*) Pentru ce nu descoperițl numele 
unor păcătoși, ca aceștia? — Red.

Acestea sunt tot voturi perdute pen
tru Români și câștigate pentru contrari. 
Ceilalți aleși sunt toți Români.

Pe vre-o 12 viriliștl români, cari s’au 
Insinuat în scris prin un altul, oa să li-se 
socotâscă darea în duplu, fișpanul i-a scos 

-din listă, pe cuvânt, că de ce nu s’au in
sinuat în personă. Se dice, că causa acâsta 
este cu reours la ministru. D-l fișpan Bausz- 
nern ne are și adi tot așa de dragi, ca și 
când a venit la noi. Șicanele densului pen
tru noi s’au oontinuat și se continuă în 
mod potențat. Dâr nici să fi fost anume 
plătit n’ar fi putut face statului un serviciu 
mai rău și mai miserabil, decât cum e re
zultatul faptelor sale.

Acestea nu sunt alegeri, acestea sunt 
violențe și încăloarea drepturilor cetățeni
lor. Decât ast-fel de alegeri, și decât res
taurări comitatense, cum sunt cele făcute 
de Bausznern aici în mod arbitrar, cu volni- 
ciă și cu bilete de votare însemnate, mai bine 
nimio.

Cei ce au sperat dela un Bausznern, 
că se va îndrepta, s’au înșelat amar. Ro
mânii trebue să se reculegă, să nu se lase 
ademeniți cu frase, ci între marginele legei 
să-și facă datoria hotărît, cu stăruință și 
fără lâc de considerare.

In 16 Decemvre se vor ține alegerile 
de funcționari comitatensl. Concursele se 
pot înainta numai până la 1 Decemvre. Cre
dem și așteptăm dela membrii români, ca 
să se presante la alegeri cu toții și să-și 
facă datoria, luorând în înțelegere și ar- 
moniă.

Un alegător.

Comitatul Sibiiului, Nov. 1895.
In 4 Noemvre n. c. s’a ținut alege

rea de membri pentru munioipiul Sibiiului 
în ceroul Bradului, de lângă Olt. Alegătorii 
români, deși mai puțini în acest cero, con
duși însă, de harnicii lor preoți și învăță
tori, s’au presentat la urnă în număr apr6- 
■pe complet, ceea-ce a avut resultatul îm
bucurător, că s’au putut alege și doi re- 
presentanțî români naționali, anume d-nii: 
Val'riu Florianu, preot-învățător în Raco- 
vița, și loan Popoviciu, paroch în Sad.

Mult a contribuit la reușită zelul des- 
voltat de M. O. D-n loan Cândea, protop. în 
Avrig, care a închiegat și condus șirurile 
române. Mult au contribuit și preoții, în
vățătorii și notarii din comunele Vestem, 
Boița, Sadu, Tălmăcel, Sebeșul superior și 
■inferior, Racovița, Avrig și Brad. — Pă
rintele Dragomir dimpreună cu învățătorii, 
notarul și alegătorii din Porcești însă, au 
lipsit cu desăvârșire. Unde au fost? — 
Dânșii vor sci mai bine! Destul, că decă 
ar fi fost complet numărul alegatorilor, și 
mai mult se putea face!

Să trăâscă alegătorii români, cari au 
luat parte la alegere, și cari au fost con
icii de chiămarea lor.

X.

Solnoc-Dobâca, Nov. 1895.
In cercul Ciachi-Gârboului s’a făcut 

;în 6 Novembre alegerea membrilor pentru 
congregațiuuea comitatului Solnoc-Dobâca. 
Durere însă, că la noi lucrurile se întâmplă 
•întors, nu ca în alte cercuri, unde Românii 
se interesâză mai tare de interesele popo
rului nostru.

In prima liniă causa acestor stări rele 
sunt funcționarii, căci, deși a mers din frun
tea comitatului nostru fostul pașă Bânffy, 
a rămas însă în fruntea cercului Ciachi- 
Gârbău un alt pașă, fisolgăbirăul Francisc 
de Vâllya. In a doua liniă causa relelor 

• este inteligența nâstră română din centrul 
comitatului, și în urmă inteligența nostră 
dela sate.

Funcționarii, fiind-că nu publică ter- 
<minul alegerei decât eu 1—2 dile înaint 

de alegere; inteligința din centrul comita
tului, fiind-că are cunoscință despre timpu 
alegerei și nu avisâză de mai înainte pe ale
gători, respective pe oapii acestora, pe pro
topopi și preoți, și în fine inteligința dela 
sate, fiind-că nu se sfătuesce cu alegătorii 
asupra celor de făcut.

In cercul Ciachi-Gârbăului alegerea 
s’a publicat nnmai cu 1—2 cțde înainte prin 
oomunele mai depărtate, âr în centru, în 
Ciaohi-Gârbău, numai în diua alegerei au 
fost avisațl alegătorii prin un jurat, că să 
se presenteze înaintea „Măriei Sale" fisol- 
găbirăului, căci va fi „ceva alegere".

Acesta însă, ou tâte că e în contra le
gilor, nu ni-ar fi stricat tocmai așa mult, 
dâcă conducătorii poporului măcar încât-va 
s’ar interesa de sortea lui. In cfiua> când 
au fost avisațl despre timpul alegerei, fiă- 
care ar fi putut să se înțelâgă cu alegătorii 
săi, ce să facă, âr în <jiua alegerei să se 
presinte toți în centrul cercului des de di- 
mineță și să se sfătuâscă împreună, oă pe 
cine să pună în candidațiă. Insă acâsta nu 
s’a întâmplat, numai un preot cu un fost 
jude comunal, înțelegând scopul violân al 
Ungurilor, s’au presentat pe 8 6re în spe
ranță, că dâră se vor mai aduna și alțl 
preoți și inteligențl cu alegătorii, și se vor 
înțelege măcar în ora a 11-a. Dâr durere, 
s’au înșelat. Cum s’ar și ajunge un scop 
atât de măreț și cardinal pentru viâța unui 
popor, când inteligința nu se interesâză de 
drepturile lui?

Dintre inteligința română din cercul 
Ciachi-Gârbăului, care numără vre-o 3 proto
popi, 10—15 preoți și câți-va inteligențl mi
reni, abia s’au presentat 3 preoți și atâția în
vățători, dăr și dintre aceștia 2 preoți au vo
tat pentru candidați unguri, spre rușine, și 
numai un preot cu alegătorii săi au votat 
pentru Românii puși în candidațiă. de denșii 
cu de grabă.

In diua alegerei, fisolgăbirăul, fără a 
conohiăma inteligința și poporul, a ales o 
comisiune din un notar ungur (făcut, âr nu 
născut) și un fanatio proprietar ungur, pen
tru adunarea voturilor celor îndreptățiți la 
alegere. Românii noștri neorientați mergeau 
ca oile la urnă cu biletul tipărit și distri
buit lor de notarii cerouall, fără a sci, că 
pentru ce și pentru cine voteză, încât mulțl 
după votare se întrebau, că ore ce bilete 
au fost acelea și pentru ce i-au chiămat ? 
Intre alții a votat un preot cu alegătorii 
săi, presentând bilete deosebite de a can- 
didaților unguri, va să dică neoficiose, ceea 
ce presidentulni comisiunei nu i-a căcjut 
bine.

De alt-cum votarea a fost numai for
malitate, căci lucrurile erau întocmite de 
mai înainte, sciind prea bine, că nu se va 
afla nimeni, cine să li-se opună. Votarea 
a durat pănă după ame<j, când apoi s’au 
depărtat cu toții fără a rămână oine-va cui 
să se publice resultatul alegerei.

Causa răului este de alt cum și aron
darea încuroată a cercurilor, făcută cu scop, 
căci multe dintre comune suut la depăr
tare de 20—24 chilometri de centru, er 
cari ar fi aprope de centru, sunt adnecsate 
la alt oero mai depărtat, ca așa alegătorii 
să nu-șl potă esercia dreptul lor ; însă acesta 
pentru organele administrațiunei nu e de
părtare, căci notarii cerouall, judii comunali, 
jidani și popor s’au presentat la porunca 
„Măriei Sale", — ci e depărtare numai 
pentru inteligința nostră indiferentă.

Altă causă este, că inteligința nostră 
din centrul comitatului și cu deosebire ad- 
vocații nu dau niol o directivă inteliginței 
nostre dela sate, ci numai atunol suDt în
suflețiți pentru Români, când aceștia le 
deschid ușile cancelariei cu scop, de-a le 
duce bani pentru procese, dâr și atunci 
numai pănă-i pot mulge, er causa o pun 
la o parte, înoât se trăgăneză cu anii. Cum 
oă sunt indiferent! față de causa națională 
se ilustrâză și prin faptul, că despărțămân
tul Asociațiunei Transilvane, aparținător 
cercului Decșiului, de câți-va ani nici nu 
și-a ținut adunarea, ci inteligința și advo- 
oații de-acolo dorm somnul cel lung, vânând 
numai interesul lor, pe când dânșii, mai 
ales ca unii, cari sunt în centru, ar trebui 
să vegheze cu ochi de Argus peste intere

sele întregului popor român din acest co
mitat.

Mulțl Români sunt apoi lăsațl afară 
din lista celor îndreptățiți la alegere, cari 
pâte ar voi să-și deprindă dreptul; dintre 
cei ce au dreptul de alegere, mulțl nu se 
interesâză, căci unii protopopi aspiră la ca- 
nonicat și nu ar voi să se pună în conflict 
cu „Măria Sa", altul umblând pe la os
pețe schiopâză și așa nu-șl pâte deprinde 
dreptul, al treilea ârășl nu ar voi să se pună 
în conflict cu notarul jidtn și ast-fel să-și 
strice „bruderul" ; dintre preoți, unii âmblă 
după protopopiat, alții după arginții lui 
Iuda pe la alegerea de deputat. Un preot 
brav înainte de acâsta cu câți-va ani blăs- 
tăma în genunchi și cu manile ridicate că- 
tră ceriu pe cei ce mergeau la alegerea de 
deputat în Iclodul mare, âr acuma însu-șl 
s’a făcut sluga slușbașilor cercului Ciaohi- 
Gârbou, dând cuartir în scola confesională, 
ridicată cu atâta jertfă de poporul credin
cios, unui notar de ungur, er copiii acelei co
mune umblă pe ulițe, fără a avă unde să în
vețe dulcea și sonora nostră limbă și rugăciu
nile lui Dumnecțeu.*)

Apoi să se mai mire lumea, că nu 
avem representanții noștri nici acolo, unde 
i-am putâ alege prin voturile nâstre, fiind 
în maioritate, numai voință să fiă, pe lângă 
totă forța și presiunea, ce o eserciâză or
ganele statului asupra nostră? Cu o ast
fel de inteligință, care nu-șl cunâsce și eser- 
cieză drepturile sale, nu vom ajunge la 
nici un bine, ci vom fi siliți a-i susține și 
îngrășa spre binele lor personal, și spre 
răul nostru național.

Perirea ta din tine, Israile!
Un plugar.

Convocare.
Onoratele D6mne membre ale Reu- 

niunei femeilor române diu loc se învită 
la adunarea generală ordinare, care con
form statutelor se va țină Marți în 7 (19) 
Noemvre a. o. la 3 ore p. m. în sala cea 
mare din edificiul școlelor.

Brașov, 30 Ootomvre (10 Noem.) 1895.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

presidentă. actuar.

Femeea ideal.
Pentru partisanii căsătoriei a existat 

întot-deuna o asemenea ființă, oăcl de nu, 
oei mai mulțl ar fi trecut în tabăra celiba
tarilor din principiu. Vechiul ideal de fe- 
mea-soță însă a început să piară. Sooie- 
tatea modernă e nevoită să-și reelădâscă 
un nou ideal în privința femei, accstă 
ființă, pentru care revoluțiile cele mari n’au 
făout aprope nimic, și care neputând în
trebuința revolta de stradă și luptele poli
tice pentru a-se emancipa, e nevoită să re
curgă la velociped.

Asupra femeii moderne, enigmă, pe 
care vor deslega-o generațiile viitore, avem 
părerea a patru mari scriitori. Fiă-care 
vorbesce de femeia țării respective, și doi 
sunt optimiști, unul e pesimist âr al pa
trulea nu-i nici una nici alta. Etă părerile 
acestor scriitori:

Franoesul Max O’Rell înalță pănă la 
ceruri virtuțile femeii francese. Fată gra- 
țiăsă, mamă escelentă, soțiă esemplară, 
ființă divină în societate, meșteră la bucă
tărie, îndemânatică în fabrică, muucitâre, 
edonomă, tote calitățile le are. D. Max 
O’Rell pretinde, că nici o femeeă din lu
me nu se pote compara ou cea francesă 
nici dintr’un punct de vedere.

D. Karl Blind ne spune aceleași mi
nunății asupra femeii germane, dâr într’un 
stil umflat și sălciu, așa cum i-se șede mai 
bine unui beutor de bere și mâncător de 
cârnațl. Onorabilul apologist al femeilor 
blonde cu oohii albaștri se basâză pe ci
tații din Goethe, Schiller și alții, pentru 
a-șl susține compatriotele. Detaliu demn de 
remarcat: D. Karl Blind e un om bătrân 
și lipsesce cam de mult din țâra femeilor 
cu păr bloud și cu ochi albaștri.

Savantul norvegian Hialmar Boyessen 

vorbesce despre femeiă în mod mai tragic. 
E' dioe următorele: „Femeea de astădl din 
Norvegia 'onsideră ca o insultă epitetul de 
ideal. C tînără din fan ilia mea, femeeă mo
dernă, avea obicei • să se plimbe singură 
nOptea pe stradă „v. câte un prieten și să 
facă cunoscință cu orl-oine prin grădinile 
publice. Când i-am făcut observațiă asupra 
acestei purtări, ea mi-a rîs în față și m’a 
făcut strigoiu. Ideile mele asupra conve
niențelor i-se păreau prejudecăți anti-dilu- 
viane, rămășițele unei periode de servagiu. 
Călătorind prin totă Norvegia m’am con
vins, că majoritatea femeilor sâmănă cu 
ruda mea. Le-am întâlnit pretutindeni cir
culând singure sâu întovărășite, pe jos sâu 
pe bicicletă, dând eu tifla vechilor conve
niențe sociale. Nu soiu ce fel de soțe de
vin femeile astea și oe sârtă îl aștâptă pe 
bărbat; soiu numai că reușesc totuși să se 
mărite, dâr în loo să fiă alese de bărbat, 
ele și-l aleg".

In fine să aucjim Părerea unui Ame
rican. D. Grant-Allen împarte pe femeile 
din America și din Anglia în trei categorii: 
Categoria întâia : Femeia claselor inferiore, 
e împărătâsă la bucătărie, mănâncă din 
când în când câte-o bătae și face 15 copii: 
10 acasă și 5 la cimiter. Când pote, sus
trage bărbatului câte ceva din plata de Sâm
bătă. Suflet n’are femeia asta, căci n’are vreme 
să și-l procure. Categoria a doua: Femeea 
ideal a claselor mijlocii face șâse copii, nu 
se îngrijesce de afacerile bărbatului, îl iu- 
besoe așa și-așa. Casa și-o îngrijesce fru
mos, pune perdele curate la ferestri și 
cântă la piano cu un talent din ce în oe 
mai slab, pănă ce fata oea mai mare în- 
vâță și ea să cânte. De atunci încolo fe
meea burgheză devine o persdnă respecta
bilă și forte rotundă, îngrijindu-se numai 
de sorta copiilor, pe cari vrea să-i fasoneze 
după propriul ei metod. Categoria a treia : 
Femeia ideală a aristocrației nu esistă. 
Aristocrația e cinică din nascere și cinică 
more. Aristocratul după ce se însoră trăesce 
separat de nevastă; soții fac ce vor, fără 
să-și dea socotâlă unul altuia. De obiceiu 
viâța se sfîrșesce prin divorț. Soții se se
pară cu surîsul pe buze și continuă a trăi 
ca și mai înainte. Idealul aristocrației e 
de a-se amuza: și adesea reușesc să se 
amuzeze conform ideii pe care și-o fac des
pre amuzament.

Mulțămită publică.

Primbscă mulțumirile nostre cele 
mai căldurose toți acei amici și cu- 
noscuți, cari cu ocasiunea îmormen- 
tărei mult iubțtei nostre fiice au 
binevoit a ne mângâia cu condo- 
lența lor.

Brașov 11 Noemvre.

Alexius Balogh și soția.

Literatură.
A apărut în editura librăriei Carol 

Miiller. Tjn an de luptă, de A. Vlahuța 248 
pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre, 
„Călătoria împrejurul odăei mele*  unul din 
opurile cele mai vestite ale literaturei 
francese. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți cuprinde: loan Popovicl-Bănățeanu : 
„Din viața meseriașilor* . Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și unul din nu- 
merile oele mai frumose și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.

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

Proprietar: Aus*ei  Kluresianu.

Redactor responsabil: fâregos’SM
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Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4%*  .... 118.50
Renta de oordne ung. 4% . • • 97.50
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4y2% • 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 100.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.25
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.-
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Jrnprum. ung. cu premii .... 160.-
Losun pentru reg. Tisei și Segedin. 141.-
Renta de hârtie austr................... 98.40
Renta de argint austr.................... 98.-
Renta de aur auBtr........................ 120.45
LosurI din 1860 ......................... 140.-
Acții de ale Băncei austro-ungară. 965.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 422.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 361.—
NapoleondorI.................................. 9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.07'/2
London vista............................. 120.90
Paris vista.................................. 47.92 >/2
Rente de corone austr. 4%. . . 99.15
Note italiene.................................. 44.70

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Noemvre 1895.

Bancnote rom. (Jump. 9.52 Vend. 9.54
ârgint român. Gump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.55 Vend. 9.58
Galbeni Cnmp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesc! Cump. 128.l/2 Vend. —.—
Lire turoesol Cump. 10.78 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.70 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 8 Noevmvre st. n. 1595

Valuta a
Meaura seu Calitatea. trlaoâ.

greutatea j fi. or.
II

1 H. L. {cel mai frumos 5 50
Grâu < mijlociu . . 5 60

(mai slab . . 4 80
Grâu mestecat 3 601 î ( frumdsă. 3 60

ii băcară ( rnijlociă 3 —
1 frumos 3 40

Orz l mijlociu 3 —
1 1 frumos 2 —>1 l mijlociu _ —

Cucuruz.................... 3 -
Mălaiu.................... 3 40n Mazăre.................... 6 80

77 Linte ................... 8 -
Fasole.................... 5 —
Sămânță de in . . 9 —
Sămânță de cânepă 4 —
Cartofi.................... _ 70
Măzăric.he .... — —

1 kilă Carnea, de vită . . _ 48
Carnea de porc . . _ 52J) Carnea de berbeoe _ 28!> Său de vită prbspăt 21 -

1OO kil. Său de vită topit 32 -

2sr. t43l7--1S96.

PUBLICAȚ1UNE.
In mai jos amintitele părți de 

pădure se vend ne cale de oferte ur- 
mătorele 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 provăcjute cu câte un 
timbru de 50 cr. și cu dechierațune 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 
dițiunile de oferte, cari se află dela 
7—i oră 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 provăcjute 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 fli și 
6ra se va ținea și pertractarea de 
oferte.

Brașov, 25 Octomvre 1895. 
820,3—3 Magistratul orășenesc.
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 fost 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. venflare 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

M6ra 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 Q0.

Stupina lângă Gimbășel și dru
mul țărei situată sub Numărul top. 
16133 pănă la 16135 constând din 
o casă de petră, 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 J°.

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

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

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

Livadia din fânația cea mare 
sub Numărul top. 19,333 pănă 19,334 
cu o suprafață de 2 jugăre și 250

Holda din Câmpul Cristianului 
sub Numărul top. 24611 cu o supra
față de 1202 n0.

Livadia așa numită „Hom“ si
tuată în nemijlocita apropiere de 
fabrica de zahar sub Numărul top. 
19,235 «, b, c, 9 holde și 1OEZI0
19,272/2 și 19,173/2 conținând 9 
jugăre și 280 D0 cu tot la olaltă 18 
jugăre și 290 D0.

In fine holda din hotarul fel- 
didrei sub Numărul top. 1264 în 
mărime de 1 jugăr și 88D°.

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

Brașov, 4 Noemvre 1895. 
823,3—3 Oficiul orfanal orășenesG.

Sz. 4122—1895 szlgb.

Pâlyâzati hird.etm.eny.
Fogaras vârmegye torcsvâri jârâshoz bekebelezet Simon, Alsd- 

Moecs, Felsâ-Moecs, Fundata, Sirnea, Peștera âs Măgură kczsegekbbl 
âllo Felsd-Torcsvâri korjegyzâseg elnevezes alatt s Torcsvârtt a koz- 
ponti epuletben valo szekhelyel elhalâlozâs folytăn iiresedesbe jott kor- 
jegyzoi âllomâs betoltesere ezennel pâlyâzat kiiratik.

Felhivatnak tehât mind azok, kik ezen evi 400 frt. pânzbeni 

fizetes, szabad lakâs a kozponti epuletben, 92 frt. utazâsi es 116 frt. 
irodai âtalânynyai, 5614 lelek szâmu nâpessegtol, a szabâiyrendelet 
szerinti mellek jOvedelemmel es az âllami anyakânvvek vezetâseert evi 
60 frt. tiszteletdijjai javadalmazott âllomâst elnyerni ohajtjâk, hogy az 
1883. evi 11. cz. 6. §-ban kârulirt kellekeket igazold okmânyokkal felszerelt 
pâlyâzati folyamodvânyaikat iolyb evi Deczember ho l-so napjâig bezârolag 
annâl s inkâbb adjâk be, mivel a kesobben erkezâ kervenyek figye- 
lembe vetettni nem fognak. A român nyelvnek alapos tudâsa okvetetlen 
szukseges es azt okmânyokkal igazolandâ.

A vâlasztâs folyd evi December ho 4-en d. e. 10 orakor a FelsO- 
Torcsvâri kbrjegyzoseg irodâjâban fog megtartatni.

Torcsvârtt, 1895. evi November h6 1-en.
A jârâsi fdszolgabîrd:

i)r. B e n e d e k,
829,1 — 3 foszolgabiro.

Sz. 3703—1895 szlgb.

Orvosi pâlyâzat.
A torcsvâri jârâsban rendszeresitett kor orvosi -âllomâs betâltesâre 

ezennel pâlyâzat hirdettetik kovetkezo javadalmak mellett.
1. Evi 600 frt. fizetes;
2. Evi 200 frt. utiâtalâny;
3. Ingyenlakâs a torcsvâri egyesitett kozsegek kdzponti epuleteiben;
4. Hat (6) dl tuzifa a târcsvâri kozsegtdl;
5. Minden orvosi consultaciokert az orvosi irodâban legalâbb 50 kr. 

dij; kulsd lâtogatâsokert a fuvarozâs mellett minden fel napra 1 frt,. 
dij, egesz napon pedig 2 frt. az illetO betegektâl; a szegenyek szâmăra 
ezen dijaknak fele az illetb kozseg rovatal;

6. A kozigazgatâsi vagy birâsâgi hatâsâgoktâl kapott kikuldete- 
sekert târvenyszabtai dijak;

7. Mig Torcsvâron rendszeresitett gydgyszertâr nem letezik, a kdr- 
orvos hâzi patikât tart;

8. Minthogy a kororvos a netân szuksegesnek mutatkozd korhâzat 
az evrol evre meg inkâbb szaparodo torcsvâri climâticus furdok, keze- 
lâsevel illetbleg feliigyeletevel, lesz megbizva, ezekkel kapcsolatos or
vosi jovedelmek annak mukodesenek eredmenyetol szâmithatdk.

Felhivatnak pâlyâzni kivând orvos urak, hogy szabâlyszeruen fel
szerelt folyamodvânyaikat folyd evi December ho l-ig nyujtsâk be a 
torcsvâri fdszolgabirdhoz (u. p. Tdrcsvâr).

Pâlyâzoknak bebizonyitania kell, hogy a român nyelvet tokeletesen 
birjâk.

A vâlasztâsi nap folyd evi December ho 4-en d. e. 10 orara tuzetik 
ki es megtartatni fog Tdrcsvârtt a szolgabiroi irodâban.

Torcsvârtt, 1895. evi November ho 1-en.
A jărâsi foszolgabiro:

Dr. B e m e <1 c k,
828,1—3 foszolgabiro.

Sz. 6543-1895 tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. torvenyszdk, mint telekkonyvi hatdsâg, kozhirre te- 

szi, hogy az „Albina11 hitelintezet „brassdi fioktelepe“ vegrehajtatonak 
Popiszter Achim hagyateka vegrehajtâst szenvedd ellem 52 frt. 
70 kr. tokekoveteles es jărulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassdi 
kir. torvenyszek teriileten levd Foldvâr kozseg teriileten fekvd a FOld- 
vâri 4837 sz. tjkvben A + alatt foglalt 771, 772/1 hrsz. egesz ingatlanra 
160 frt. valamint a foldvâri 3006 sz. tjkvben A + alatt foglalt 4542, 
4543, hrszâmu egesz ingatlanra 82 frt. a 4713, 4714 es 4715 hrsz. egesz 
ingatlanra 62 frt. s minthogy a kikiâltâsi âr tekintetebea az ârveres 
alâ eso s egy tjkvben foglalt dsszes mgatlanok erteke mârvadd s ezek- 
nek kikiâltâsi âra egyuttesen a 200 frtot megbaladja: Fdldvâri 545 sz.. 
tjkvben A + alatt foglalt
1177 hrsz. ingatlanbol vegr. szenv. megillei Y2 jutalekra 30:frt. — kr^
1813 n 71 75 77 26 51 50 35
1953 77 77 W 55 19 55 50 51
2332 77 77 77 3 55 50 17
2399 77 75 77 5 57 — rr
6266, 6267 n 77 77 3 50 n
6274 5) 77 57 55 10 77 — n
10185, 10186 17 n 77 5? 7 5’ 50 57

10207 ;? 57 57 51 14 77 — ir
15693 n 57 71 55 5 55 50 ir
15729 5Î 57 51 r 5 5? 50 ir
16070 7? 77 57 5) 5 55 50 ?r

15725/2 r 77 55 51 8 55 —
16961, 16962 17 77 5? 136 55 — 77

1817, 1818 ,7 77 55 57 82 55 — 15

1946 Î7 57 75 57 27 57 — 37

15213 77 5) 71 55 17 77 — 77

ban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrende lte, es
hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1896 evi Januâr hd 20-ân 
deleldtt 8 orakor Fdldvâr kdzseg hâzânâl megtartando nyilvânos 
ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi November hd 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt dvadekkepes ertekpapirban 
a kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-sa ertel- 
meben a bânatpenznek a birdsâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott- 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1895. evi szeptember hd 12-en.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatoseg.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


