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tn Viena : X Bukcs, Heinrich 
Schatek, Rudolf Afossc, Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
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Prețul Ineerțlunllor: o seria 
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80or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geria 10 or. seu 80 bani.

„Sazeta" iese în flă-care i|i.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

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

Patru România si străinătaie:
Pe un an 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la trite oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
AJ’raamtflitul pentru Brasov 

administrațiunea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., po arise 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
arin 15 bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile aunt 

a se plăti înainte.

Brașov, Vineri, 28 Aprilie (10 Mai) 1895.

Ce facem?
i.

Brașov, 27 Aprilie v. 1895
In revista nostră de alaltăerl, 

scrisă din incidentul dilei de 7 Maiu, 
aniversarea marelui proces al Memo
randului, am cjis, că dușmanii na- 
țiunei româneau sciut și sciu se tragă 
consecențele din acest proces în fa
vorul politicei lor.

Deră noi Românii ce facem ?
Procesul Memorandului ria fost 

numai o simplă „nebuniă maghiară“, 
cum voiesc unii a-1 caracterisa, și 
mai puțin a putut fi un „triumf* al 
nostru, cum le place multora a 1 în
fățișa, ci a fost una din zalele, din 
care se compune lungul lanț de ne
bune, der sistematice și constante pri
goniri îndreptate în contra esisten- 
ței naționale a Românilor; a fost un 
mijloc însemnat, de care s’au folosit 
și se folosesc cu prisos dușmanii noș
tri, ca se spargă organisațiunea nbs- 
tră de luptă legală și constituțională 
pentru egala îndreptățire națională.

Au trebuit se fiă condamnați și 
aruncați în temniță 14 membrii ai 
comitetului partidei nbstre naționale 
pentru nimica tdtă, ca pe temeiul 
acestei judecăți și osândiri guvernul 
unguresc se potă porni în contra 
Românilor un șir de prigoniri noue, 
sS potă lua nouă mesurl volnice și 
ilegale cu scopul declarat de-a des
ființa și distruge total partida na
țională română, de-a nimici progra
mul național român dela 1881 și de 
a zădărnici continuarea luptei nos- 
tre legale pentru realisarea lui.

Aceia dintre noi, cari, în lipsa 
totală de prevedere politică, s’au 
purtat cu ilusiunea, că procesul Me
morandului, deșteptând cu necesitate 
un ecou simpatic pentru noi la frații 
noștri din regatul vecin și în lumea 
cultă europenă, va face ca causa 
nâstră se mergă de aci încolo din 
triumf în triumf, ne vor da doră astăzi, 
după un an, dreptate, când vom afir
ma, că pentru de-a produce un astfel 

de efect salutar, dorit de toți Românii 
de bine, mai era, afară de simpatiile 
dovedite ale fraților noștri din Ro
mânia și ale străinătății, încă ceva 
neapărat de lipsă.

încă nu s’a pomenit în istoriă 
o victoriă fără ca să fi premers o 
luptă bărbătâscă și bine condusă, 
care se-o condiționeze. Și dâcă se 
întâmplă câte-odată ca cine-va, care 
ria luptat, ori a luptat cu rău suc
ces, totuși se se bucure de fructele 
unui triumf, atunci de sigur au lup
tat alții pentru el și resultatul luptei 
acestora a decis în favorul lui. Der 
de luptat a trebuit se se lupte ci
neva, căci fără de luptă bine suc- 
cesă nu pâte fi victoriă și triumf.

Cine era însă să se lupte pen
tru noi, Românii asupriți, ca causa 
nbstră să potă înainta din triumf în 
triumf, decă nu noi înși-ne?

Cine era se intervină în favo
rul nostru, când și cei mai apropiațl 
amici ai causei egalei nostre îndrep
tățiri, conaționalii noștri din regatul 
vecin independent, au declarat prin 
graiul representanților guvernului lor, 
că nu pot interveni pentru noi?

Cum și dela cine era deră se 
căpătăm ajutorul, care să ne facă să 
isbutim?

Dela monarchiă?
Deră în monarchiă și în politica 

ei vedem, că au de fapt preponde- 
ranță contrarii noștri naționali.

Ori dela o schimbare de gu
vern ?

Dâră Românul cjice: schimbarea 
stăpânilor, bucuria nebunilor!

Atunci dela o schimbare de 
sistem ?

Deră nu vedeți, că o astfel de 
schimbare nu se pote face, decât 
numai cu concursul și cu stăruința 
acelora, în al căror interes este ? Și 
între aceștia noi, cele 31/2 milione 
de Români, ocupăm un loc de frunte.

Prin urmare ori-cum am fi cal
culat și ori încătrău am fi privit, 
nu puteam vedâ scăpare și sorți de 
isbendă, decât în forțele năstre pro- 

| prie, în lupta, ce trebue se o pur
tăm noi înși-ne, de sine stătător, în 
apărarea românismului nostru.

Și pentru acăstă luptă grea și 
sfântă aveam și avem un mare și 
puternic sprijin, nu imaginar și nu 
numai moral, ci‘și real: însuflețirea 
națională a poporului nostru, și aveam 
și avem un tot așa de puternic mo
tor: hotărîrea dușmanilor noștri, docu
mentată pe față, de-a ne sdrobi, de a ne 
nimici naționalicesce.

Ce au făcut, într’un an de cțile, 
de când li-s’a descoperit așa de mult 
promițător comăra scumpă a entu- 
siasmului poporului pentru causa sa 
națională, cum au păstrat și cum 
au chivernisit acest neprețuit capital 
conducătorii lui?

Și care este impulsul, pe care 
conducătorii poporului l’au luat și 
au trebuit se-1 ia pentru potențarea 
luptei legale de apărare, din modul 
și chipul cutezător, cum prin proce
sul Memorandului și prin esploatarea 
lui tendențidsă și răuvoităre ’i-s’a de
clarat națiunei nbstre răsboiul, pe 
viață pe mărte?

fită gravele întrebări, ce ni se 
impun adi cu putere iresistibilă.

.Guvernul unguresc urmăresce o 
țintă precisă, pe care nici că îșl dă 
silința de a-o tăinui înaintea ndstră. 
și prin prigonirile, terorisările și or
donanțele sale volnice a adus deja 
lucrul acolo, încât noi Românii sun
tem considerați și trac* ați ca trăind 
într’o stare cu totul escepțională. 
supusă liberului arbitriu al puterii 
publice și în afară de limitele con
stituționale.

S’au făcut și se fac încercările 
cele mai desperate de a ne împe- 
deca de fapt cu desăvârșire în libera 
esercitare a drepturilor nâstre cetă
țenesc! și uneltiiile dușmane încep 
a răsufla acum chiar și în tabăra 
nâstră. Cucuveicele urîte fac să se 
audă deja glasul lor lugubru de pe 
zidurile cetății.

Și noi Românii ce facem, în 
nisce momente ca aceste de cea mai 

supremă primejdiă, atunci când la 
porțile cetății nostre pândesce duș
manul momentul, așteptând, ca se 
i-se deschidă prin nemerniciă și tră
dare și să între în ea în sunetul to
belor și al fanfarelor?

Ce facem ?
Punem mereu la răvaș lovirile, 

ce ni-se dau, amenințările, ce se re
petă cu-o regularitate și cu-o poten
țare uimitâre, facem coniecturî po
litice despre cele ce se petrec în ta
băra contrarilor noștri, semnalăm 
câte-o voce îmbucurătore din întru 
și din afară, și dăm liturghii pentru 
iubiții noștri întemnițați.

Cam aici se reduce acțiunea, ce 
se desfășură în sînul nostru dela în
temnițarea comitetului încâce.

Și încă ar mai fi consolare pen
tru noi, decă paralel cu ea nu s’ar 
continua chiar și ac|I acea lucrare fa
tală, fățișă și ascunsă, care pe lângă 
aceea, că nu se opune acțiunei de 
distrugere dușmane, încă îi mai vine 
și în ajutor.

înțelegem uneltirile de coteriă 
păcătose și, din nenorocire, de un 
timp încOce mai ales, neîntrerupte, 
care tind a învrăjbi pe frați prin 
făurirea de întrigi, prin clevetiri și 
suspiționări pătimașe, prin aceea că 
nutresc ambițiunile personale și cul
tul personal cu reclame vanitâse și 
absurde și întroduc veninul urei și 
neînțelegerii între noi.

Conflictul ECalnoky-Banffy.
Din efi în iese tot mai mult la 

ivAlă, că sdrtea cabinetului-Bânfiy se va 
hotărî numai după-oe Majestatea se va re- 
întdree din Pola. Manifestațiunea caldă de 
încredere, ce monarchul a depus’o în prea 
înaltul rescript, prin care refusă primirea 
dimisei lui Kalnoky, a produs consternare 
în oercurile guvernamentale din Budapesta, 
și fiă-care om cu mintea sănătosă pote să 
deducă de aici, că nu vitâzul Banffy, ci 
ministrul de esterne Kalnoky a primit cea 
mai strălucită satisfacția.

Partida liberală maghiară furibundâză

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

insomns e.
Din enylezesce.

Dintre simptomele bolnăviciose ale or
ganismului omenesc, nici unul nu este așa 
de lățit, ca insomnia, contra căreia sciința 
medicală s'a luptat pănă acum cu puțin 
succes. Și pote tocmai pentru aedsta ne po
ticnim de-atâtea feliurite păreri, decă scru
tăm, decât somn an nevoie singuraticii 
omeni.

Cei mai mulțl omeni se mulțămesc și 
află de bună împărțirea regelui engles Al
fred cel Mare, care cjicea: lucrăm 8, se
pausăm 8 și să petrecem 8 ore. După alții 
e greșit a aduce de esemplu pe omenii 
mari, cari au lucrat mult mai mult, decât 
au durmit. Dintre omenii renumițl mai 
mult ca toți a esoelat pe terenul somnului 
Descrogilies junior, care din 24 ore dur- 
mia numai 2. După el urmăză Eremia Taylor 
care durmia numai 3 ore, apoi Bas2ter și 
Wesly, cari durmiau 4 și 6 ore pe di.

Insă din singuratice cașuri nu se p6te 

face regulă, și cel mai bun sfătuitor este 
natura, care ne spune decât timp avem lipsă 
pentru somn, ca creerul și sistemul nostru 
nervos să odihnâscă și suplinăscă pierderea 
puterilor. Sunt omeni, cari dorm afară din 
cale mult, ceea oe e stricăcios sănătății, 
cum dovedesce cașul aoelui oandidat de 
medic, care ținend somnul de stare natu
ral' ■», omului, durmia câte 18 ore, ceea ce 
i-a provocat o dambla.

Sunt omeni pentru cari somnul e o 
stare bolnăvioiosă, și aceștia fac bine, dâcă 
se luptă pe cât e posibil contra acestei 
stări, luptă, care adese-orl e încoronată cu 
succes. Despre Lord Hailes se vorbesce, oă 
pe timpul când scria la renumita sa carte 
„Annals of Scotland“ îșl ținea în camera 
de lucru un scaun cu rdte, er când îi ve- 
nia somnul îșl chiăma servitorul și-l punea 
să-l plimbe cu scaunul în sus și în jos prin 
odaiă; în biserică nu putea să stea trâz când 
se ținea predica, decât mâncând dulcețuri. 
Pe Johnson încă îl chinuia somnul, hr Thom
son, scriitorul „AnutimpurilorK, petrecea în 
pat timp afară din cale mult.

Mulțl omeni dorm și se scolă după 

plăcere. Esemplu e Napoleon I și aotorul 
Quin. Sunt multe cașuri, când bmenil 
dorm între cele mai neacomodate împreju
rări. Sir Walter Scott povestesce, că In
dienii din America de Nord adurmiau chiar 
și pe locul de suplioiu, îndată ce înceta 
chinuirea, și nu puteau fi treziți, decât cu 
fierul roșu. Copii ce lucrau în fabrici adur
miau în decursul luorului și degetele lor 
continuau, în somn, mișcările obicinuite. 
Adese-orl ostașii adorm când fac marșuri 
lungi chiar în decursul acestora, seu chiar 
și când bubue tunurile.

Și cu tote că mai bine suferim lipsa 
mânoărei, beuturei său a căldurei, decât a 
somnului, totuși abia dăcă genul omenesc e 
torturat de-o miseriă mai mare, decât de in
somnie. Medicamentele aplicate și recoman
date contra aoestui neajuns ar cuprinde 
un volum întreg. Cel mai renumit și pote 
și cel mai folositor metod, ce s’a aplicat 
pănă acum contra insomniei, este cel al 
lui Mr. Gardener, oare între . altele a aflat 
și aceea, cum ne putem stempăra setea și 
fără beutură și cum prin sticle compuse la 
olaltă putem să ne îndreptăm vederea. 

Acest invențios Mr. Gardener a căcfut odată 
de pe scaun, și-a vătămat șira spinării și 
în urma aoăsta a suferit de insomnie ani 
de 4he> Nimic nu i-a folosit. Atunci i-a ve
nit minte, cum, după voința sa, pâte să porun- 
oăsoă somnului a-i închide oohii. Fiind-că 
adi s’a cam uitat luorul, nu va fi pâte ne
interesant a-1 reîmprospăta.

După sistemul lui Gardener, .bolnavul, 
care sufere de insomnie, să se culce pe 
partea drâptă, 6r capul să și-1 anine comod 
pe perină; să stea astfel, oa grumazii se 
aibă direcțiă âblă și să nu împiedeoe res
pirarea. Să-și închidă buzele strîns și, luând 
un înspir adenc, se răsufle regulat prin nări. 
După luarea inspirului adenc, plămânilor 
trebue lăsată mișcare regulată. Atunci să 
dea totă atențiunea resuflării. Să-și închi- 
puăscă bolnavul, ca și oând aerul, ce iese 
pe nări, ar forma un curent conținu, și 
decă îi sucoede a-șl lega atențiunea numai 
de acâsta și nu se va mai cugeta la nimic 
altceva, atunci adorme îndată. Dâcă meto
dul aoesta nu succede la prima încercare, 
să probeze păn’ ce îi succede.

Sir Tomas Brown, a aflat de cel ma
i 
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acum în fel și formă; ea amenință cu ase
diu pe Kalnoky în delegațiunl, numai din 
simpla oausă, că Majestatea Sa și-a espnmat 
încrederea față de el, er nu față de come
diantul guvernanților din Pesta. O supără 
apoi nespus de mult, oă Agliardi nu va fi 
rechiămat din Viena, că probabil, în Roma 
nu se va trimite notă de protestare, oi, 
cum se crede, Agliardi va primi o notă 
paclnică dela Kalnoky.

„Budapesti Hirlapu, ce am primit acjl, 
4ice, oă stâlpii partidei liberale, cari de 
multe ori au avut ocasiă a-se convinge 
despre bunele sentimente ale lui Kalnoky 
față de Ungaria, sunt acum forte deprimați. 
Asupra lor a făout la început bună im
presia declarația lui Banffy, ce a făcut’o 
drept răspuns la interpelația lui Kalnoky, 
și nu e deol mirare, decă în urma prâ 
înaltului rescript al monarchului, adresat 
lui Kalnoky, în care îl asigură pe acesta 
de cea mai desăvîrșită încredere, a des
poiat de orl-ce valăre „reparația11 ce i-s’a 
făcut lui Banffy prin aceea, că i-s’a dat 
voiă a ceti în plin parlament notele schim
bate între el și Kalnoky.

Mai mulțl membri conducători ai par
tidei liberale — 4ice H.“ — sunt de
părere, că îndată-ce monarchul se va reîn- 
torce din Pola, va isbucni crisa neresolvată. 
La tot ce mai sperâză ei este, oă contele 
Kalnoky, în scurt timp, îșl va oere di- 
misia, pe oare o va și primi. Dâcă însă nu 
va face aoâsta, atunci ei vor oăuta tote 
mijlooele, ca să depărteze pe Kalnoky cu 
orl-ce preț.

„Magyar Hirlap", crede a soi, că unii 
dintre deputății liberali cred firm, că mi
nistrul de esterne a trimis deja în Roma 
nota de protestare, 6r lui „Kolozsvâr11 i-se 
telegrafiază din Budapesta, că guvernul a 
urgitat pe Kalnoky, si trimită cât mai curend 
acesta notă S-lui Scaun. Soirea acâsta însă se 
pare o simplă oolportare, deorece numai 
cu câte-va rânduri mai sus se dice în altă 
depeșă a numitei foi, oă br. Josika mer
gând din Budapesta la Pola, ca să refereze 
monarchului despre situațiune, urm’eză de 
sine, că nu se va întâmpla deocamdată nimic 
hotărîtor pănă după reîntorcerea Majestății 
Sale.

Din tdte acestea se vede, că situația 
continuă a fi nelămurită și încurcată și că 
posițiunea lui Banffy este cât se pote de 
critică. Acesta o constată de alt-fel aprdpe 
întrăgă pressa maghiară, afară dor de ha
hamii dela „Pester Lloyd11.

*
Din Roma se telegrafiază, că modul 

„resolvării11 conflictului Kalnoky Banffy a 
produs în Vatican o nespus de mare sur
prindere. Se credea, că în răspunsul, ce 
l’a dat Banffy la interpelația lui Apponyi, 
ministrul-președinte unguresc va face de- 
clarațiunl mai puțin necruțătore pentru 
nunciul Agliardi. Insă hotărîrea cu care 
Banffy s’a alipit de punctul său de vedere 
esprimat la 1 Mai, a făcut o rană adâncă 

bun mijloc pentru adormire, recitarea devier- 
surl în rremoriă. Rabelais povestesce, că călu
gării obiclnuiau a-se ruga, când îi chinuia in
somnia și o ’/2 duzină de Ave totdeuna 
face efectul dorit. Sir lohan Sinclair nu
măra, Sir Iohn Rennie îșl peria și adia 
părul, când nu putea să adormă.

In genere, pieptănatul și periatul 
părului a fost tot-dâuna un bun mijloc de 
adormire. Femeile spaniole frâcă tot-deuna 
ușor spinarea băieților, cari nu adorm.

Revenind la sistemul lui Mr. Gardener, 
se susține în general, că culcarea pe partea 
drâptă e mai sănătosă, căci astfel inima 
pote să funcționeze mai liber. Der inspi- 
rarea și respirarea pe nări o aprobă sciința, 
și totuși poporele civilisate nu-i dau des
tulă importanță. Femeia indiană nicl-odată 
nu negligă de-a închide gura băiatului in
fant, astfel obiolnuindu-l la răsuflarea pe nas, 
care e însămnată și pentru-că interiorul 
nasului este astfel arangeat, încât lasă 
aerul să între cald în plămâni.

■Cel dintâiu promovator al somnului 
este depătarea căușelor esterne ale insomniei, 
precum lumina, sgomotul, patul rău așter

în Vatioan, aducând prin acăsta în nespus 
de grea situațiune pe Agliardi.

*

„Oservatore Romano" publică o tele
gramă, în care se sohițâză cuprinsul notelor 
lui Banffy și Kalnoky. Organul Vatioanului 
(jice, că se îndoesoe infidelitatea acestor note, 
deoreoe să scie în Roma, că Agliardi și-a 
făout călătoria în Ungaria cu prealabila cu
noștință a lui Kalnoky și oă atât br. Josika, 
oât și br. Banffy au îndemnat pe nunciu, ca 
să primâscă invitarea primatelui, care l’a 
chiămat în Ungaria.

CRONICA POLITICĂ.
— 27 Aprilie.

Un corespondent vienes al cjiarului 
rusesc „Mosk. Vedomosti" profețesoe 'apro
piatul finit al coaliținnei austriaco. După 
cum e informat, crisa nu va fi numai mi 
nisterială, ci și parlamentară. Coresponden
tul spune, că în cercurile politice vienese 
se ține ca sigur, că împăratul nu va încre
dința, cu formarea noului cabinet, nici pe 
contele Thun și nici po looțiitorul galițian, 
conte Badeni, ci ârăși pe prințul Windisch- 
graetz. Acesta însă, pentru de ași pută îm
plini misiunea, va trebui să disolve Reichs- 
ratul și să facă alegeri nouă. .

*
In anul curent se va ține congresul 

interparlamentar de pace în Bruxella, la 
19 August. La acela va presida Beernaert, 
fost ministru-președinte belgian și acum 
președinte al camerei. Un comitet format 
din ambele camere s’a încredințat cu or- 
ganisarea oonferenței. Oficiul interparla
mentar stabil din Berna se îndrâptă cătră 
tote grupele parlamentelor europene ou ru- 
garea să se constitue de timpuriu și să 
facă cunoscut oficiului central din Berna 
oestiunile, cari vor ave să se pună la or
dinea dilei.

*
In Berlin s’a ținut la 5 1. c o mare 

adunare de circa 300 representanți de ai ora
șelor germane, în oare se discută asupra ati
tudine!, ce este de a-se lua contra proiec
telor de lege privitor la resvretitorî, și în 
care se primi unanim resoluțiunea, prin 
oare Reichstagul german este receroat din 
partea numiților representanți, oa în tbtă 
forma să denege aprobarea proiectului. 
Adunarea a fost demnă și impunătore.

❖
După cum anunță fiarele din Roma, 

regele Umberto subsemna alaltăerl decretul 
privitor la disolvarea camerei italiene. Ter- 
minul pentru nouăle alegeri este fixat 
pe diua de 26 1. c., er pentru balotagiu pe 
2 Iunie. Camera se va întruni din nou la 
28 Iunie.

&
Soirile sosite din Asia Ostică confirmă, 

că împăratul Chineia ratificat convenția 
de pace dela Simonoseki. Intrâga prcssă 
francesă îșl esprimă mulțămirea sa pentru 

nut, care pe mulțl omeni îi ține deștepțl. 
Neajunsurile aceste pot forte ușor să fiă 
delăturate. Marea încordare spirituală, 
precum resolvarea de probleme, jocul de 
șac etc. imediat înainte de culoare, provocă 
insomnia. De asemenea tea, cafeaua, frigul 
mare și căldura mare încă pricinuesc per- 
turbațiunl în circularea sângelui și prin 
urmare insomnie. Stomacul gol încă e mare 
dușman al somnului bun, și în cașul acesta 
câteva bucăți de șuncă, ori alte mâncări ușore 
luate înainte de culcare promovâză în mare 
măsură durmirea prin aceea, că atrage sân
gele din creerl spre organele nutritive.

Insomniei lungi nu pote resista nici 
un organinism. Cu mult mai bună însă este 
mișcarea corpului, decât mijlooele narcotice. 
E sciut, că omenii, cari lucrâză cu creerul, 
sufer mai mult de insomnie, decât alții, 
ceea ce se pdte atribui în mare parte lip
sei de mișcare. Horatiu <ji°e în satirele lui, 
că cel ce nu pote durmi, se ’note de trei 
ori peste Tibru. Etă un sfat, decât care 
mai bnu nu se pbte da nici adl.

P. 

aplanarea oonflictului cu Japonia, a oărei 
moderațiune toți o laudă în modul cel mai 
simpatic. Asemenea și pressa rusescă, în 
frunte ou „Journal de St. Petersbourg", cons
tată ou îndestulire atitudinea Japoniei, 
dâmnă de un stat civilisat, și-și esprimă do
rința, ca și de aoi înainte Japonia să mârgă 
tot pe calea progresului. ț)iarul engles „li
mes1* anunță, oă Japonia pretinde în schimb 
pentru renunțarea la anexiunea peninsulei 
Liao-Tung, ca despăgubire, suma de 10 mi 
lidne funțl sterhngl. Din Hongkong se de- 
peșâză, că guvernul chinezesc a trimis 5000 
de ostași dela Cauton la Formosa pentru 
de-a suprima eventuala rescdlă, ce s’ar faoe 
contra ocupațiunei japoneze, precum și pen
tru susținerea ordinei.

Dela Asociațiunea Transilvana.
(Raport special).

Sibiiu, 6 Maiu.
Comitetul Asociațiunei Transilvane a 

ținut la 2 1. o. ședința sa lunară sub pre- 
sidiul vice-presidentului său, a D-lui vicar 
Dr. Ilar. Pușcariu. Despre deoursul acestei 
ședințe Vă dau următorul raport:

Despărțemintele. Desp. Brașov înain- 
tâză, eu datul 2 Aprilie, protocolul aduDării 
generale ținute îu Brașov la 8 Ianuarie 
a. c., dimpreună cu taxele încassate dela 
membrii în suma de fl. 166. La aoâstă 
adunare generală s’au înscris număroși 
membri noi, s’a constituit un sub-comitet 
nou cu D-l V. Voina oa direotor, și s’au 
luat mai multe disposițiunl pentru a des- 
volta pe viitor o activitate mai rodnică în 
sînul acestui despărțământ, de câtl-va ani 
negligiat peste măsură. — Deep. Sibiiu cere 
să ’i se trimită 100 exemplare din „Regu- 
larea mijlocelor spre ajungerea scopului 
Asociațiunei11, pentru a fi împărțite spre 
înființarea de agenturi și biblioteci popo
ral^. Comitetul decide retipărirea aoestui 
regulament în 2000 esemplare, pentru a 
pu*.e trimite un număr mai mare la tdte 
despărțămintele. — Desp. Kăsiud transpune 
fl. 54.50 taxe încassate.

— Donațiunl. Direcțiunea institutului 
„Albina'* transpune ajutorul de fl. 1000—, 
votat de adunarea generală din 27 Martie 
a. o. — pentru trebuințele școlei de fete a 
Asociațiunei.

0 bibliotecă economică. D-l Ioan Costin, 
redactor la suplimentul economic al „Foii 
Poporului11, cu scrisdrea sa din 3 Aprilie cere, 
ca Asooiațiunea să primescă editura unei bi
blioteci economice, având a retipări în broșuri 
separate scrierile sale eooDomioe, ce le va pu
blica în adausul „ Foii Poporului11. Comitetul 
află de necesară și folosi tore o bibliotecă 
economică, după cum o propune D. Costin; 
crede însă, că pe lângă modalitățile pro
puse de d-sa, Asociațiunea nu se pote an- 
gagia la realisarea acestei întreprinderi, 
pentru-că nu p6te fi chiămată la retipări
rea de studii, ce se vor publica în deour
sul anilor în foi periodice. Și de altmin
trelea concursul publioat pe anul acesta 
sub Nr. 430 din 1894 a fost cu deosebită 
considerare la literatura economioă. Invită 
deci pe D. Costiu a reflecta la acest con
curs, și la cas, decă d-sa va retipări însu-șl 
scrierile sale și acele se vor afla corăspun- 
dătore, comitetul bucuros îi va sta întru 
ajutor, ca să lățâsoă aceste broșuri cu in- 
tervențiunea despărțămintelor.

Enciclopedia Română. D-l Dr. C. Dia
conovich raportăză, că, în sensul conclusului 
luat de comitetul Asooiațiunei, a căutat un 
editor pentru Enciclopedia proiectată șii-a 
succes a încheia cu librăria W. Krafft din 
Sibiiu un contract, prin care acâsta se an- 
gageză a tipări enciclopedia în 3000 esem
plare în formatul Brochaus (edit. 14), în 
entensiune de 120 cdle de tipar și a edita 
publicațiunea pe rîsicul propriu. Asemenea 
i-a succes a încheia un oontract favorabil 
cu o librăriă mare din BucurescI, care s’a 
angagiat la respândirea publicațiunei în re
gatul român.

Fiind astfel asigurată partea materială 
a întreprinderei, D. Diaconovich promite, 
că va începe acum angagiarea colaborato
rilor, și arată, că deja și pănă acum a câș
tigat numerose puteri scientifîce și literara, 

dintre cele mai de frunte. Mai mulțl pro
fesori universitari din România, membrii] ai 
Academiei române și alțl savanțl și literațl 
distinși l’au asigurat de concursul lor și au 
primit întreprinderea Asooiațiunei cu multă 
bunăvoință.

Comitetul ou viuă plăcere a luat spre 
scire acest raport și a aprobat pașii între- 
prinșl de D. Dr. Diaconovich.

Curenții. In fine comitetul a mai pro- 
lungit pe 1 an contractul de esarendare, 
înoheiat cu arendatorul realităților luilancu, 
a luat act de protocolul conferinței corpu
lui didactic dela institutul de fete și a apro
bat terminul fixat' de acesta pentru ținerea 
esamenelor anuale.

SCiMLE
— 27 Aprilie.

Călătoria monarchului. Majestatea Sa 
monarchul a plecat erl diminâțăspre Pola. 
In suita sa se află archid. Francisc Salvator, 
m’nistrul comun de resbel, Krighammer, 
șeful statului major Beck și doi adjutanți 
generali. După amecji la 3 ore, monarchul a 
sosit îu Laibach, orașul bântuit de atâtea 
cutremure de pământ, unde a visitat îutreg 
Orașul precum și spitalele. Aoi s’au alătu
rat și F. Z. M. Reinlănder și locot, mare
șal Hegedtis la suita împăratului, care la 
6 bre plecă mai departe spre Pola, de 
unde se întorce numai Dumineca la Viena.

— o —
Episcopul Popea a călătorit erl la 

Verșeț, unde va ave să țină conferențele 
pentru împăcarea Șerbilor cu Românii în 
afaceri bisericesol.

—o—
Procesul părintelui Lucaciu. Din Lu- 

goșiu se comunică „Dreptății11 soirea, că 
procesul intentat în contra părintelui Lu
caciu, pentru pretinsa vătămare de ondrea 
pretorului A. Schmidt, s’a pus din nou în 
curgere la tribunalul reg. din Sătmar. Pre
cum seim, acest proces s’a mai pertraotat 
odată la numitul tribunal, care adusese 
sentență de condamnare în contra pă
rintelui Lucaciu, der oonstatâudu-se unele 
abusurl comise de judecătoria în decursul 
pertraotării, apărătorul a cerut la tabla 
reg. nimicirea pertractării, ceea ce s’a și 
întâmplat. — Acum aflăm, că noua per
tractare finală este fixată pe 7 Iunie n. a. 
o. Aflând despre acâsta d-l advocat din Lu- 
goșiu Coriolan Brediceanu, apărătorul acu- 
satului, s’a dus la Seghedin, pentru-oa să 
se consulte cu prigonitul său client în tem
nița de acolo asupra procesului. Cu acâstă 
ocasiune d-l advocat Brediceanu a oonsta- 
tat, ou multă mâhnire, că strioteța introdusă 
în temnița de stat de acolo, în urma nou
lui regulament al ministrului unguresc, este 
în adevăr insuportabilă. Direotorul temni
ței n’a voit nici într’un chip să-i permită 
d-lui Bredioeanu, ca să vorbdsoă nici mă
car un cuvânt cu d-nii Dr. Rațiu și Iuliu 
Coroianu.

Contele Albert Apponyi a călătorit 
Luni sdra la Pola, la sărbările, oe se vor 
face cu ocasia punerei în circulațiă a va
porului „Monarch". In cercurile politice se 
dă mare importanță aoestei călătorii, mai 
ales, oă Apponyi a primit invitarea direct 
dela admiralul Sterneck.

— o—
Când s’a îmbogățit Wekerlo? Se scie, 

că Wekerle, încă ca ministru-președinte 
ungar, cumpărase moșia dela Dâuos cu 
75,000 fl., și (jiarele oposiționale îl atacară, 
că banii aceia ar fi bani câștigați pe ne
dreptul în timpul cât a fost ministru, de 
dre-oe e lucru sciut, că el mai înainte a 
fost sărac și n’a avut nici o avere. Se vor
bea pe atunci, că Wekerle este atât de 
„turbat11 din oausa aoestor „clevetiri11, în
cât va intenta pioces 4'arei°r) cari se în
cercă a-1 suspiționa și a-1 păta. Lucrul însă 
a rămas într’atâta. Acum însă Wekerle ecă 
ârăși mai cumpără ceva, și adecă casa 
Nr. 5 din strada Damjanich din Pesta, și 
încă pentru prețul de 50,000 fl. Ore vor 
întreba și acum maghiare, că de
unde și de când are Dr. Alexander Wekerle 
atâția bani ?
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Foc mare a isbucnit cjilel0 acestea în 
orășelul Gălszdcs din Zemplin. Focul ajutat 
de-un vent mare, s’a lățit ca fulgerul, pre- 
făcend în cenușă 200 case și trei biserici. 
Mai nimio n’a putut fi mântuit, din causă, 
oă nu era apă și pompieri.

— o —
Exregina Natalia a sosit erl în capi

tala sârbâscă, făcendu-i-se o splendidă pri
mire, mai ales din partea radicalilor, cari, 
după cum arată tote semnele, vor ajunge 
ârășl la putere în Serbia.

—o—
Cununia d-lui Ioan G. Babeș din Azuga 

cu simpatica d-ră Alexandrina Jinga se va 
face Dumineca viitâre la ora 1 d. a. în 
Biserica domnâscă din Bușteni. — Repe
tăm a adresa tinerei părechl felioitările 
nâstre cele mai cordiale.

Congregațiunea ordinară a comitatu
lui Brașov. Membrii representanței comi
tatului Brașov sunt convocațl la adunarea 
generală ordinară de primăvară, ce se va ținâ 
în 16 Maiu n. a. c. la 9 ore a. m. în sala 
„sfatului14 din loc.

— o—
Concertul societății filarmonice, dat 

asâră în sala otelului Central, cu concursul 
musicei orășenescl, a fost visitat de un pu- 
blio fdrte număros. Sub probata couduoere 
a d-lui A. Brandner, societatea faoe pro
gresele cele mai îmbuourătâre. Este o ade
vărată plăcere de a vedâ esactitatea, pre - 
cisiunea și priceperea, cu care se esecută 
și interpretâză de orchestra filarmonioă cele 
mai însemnate opere clasioe. Ouvertura din 
,„Libussa“ lui Smetana, apoi concertul de 
„Furstenau“, în care s’a distins d-1 Cari 
Ploss ca adevărat artist în flaut, dâr mai 
presus de tote admirabila symphoniă (a 6-a) 
„Pastorală11 de Beethoven, au fost tot atâtea 
prestațiunl eminente, cari au electrisat pe 
.asoultătorl și au secerat dela ei furtunâse 
aplause.

Gestiuni bisericescl-școlare din 
Sălagiu.

Onorată Bedacțiune! Apărând în pre
țuita „Gszetă11 nr. 71 a. c. un articul în
titulat „OestiunI soolare în Sălagiu11, scris 
■cum se dice, de mai mulțl învățători SălăgenI, 
după-oe în acel articul se suspiționâză în ge
nere clerul Sălăgean de-o parte ou indife
rentism față de învățământul poporal, de 
altă parte se timbrâză, oă ar despicia și 
ar fi condus de rea voință față de pio- 
nerii culturei naționale, de bunii noștri în
vățători ; și aceste invective se aruncă la 
adresa clerului dintr’un ținut întreg, escep- 
ționând încât-va, condiționat, firesce, — 
deoă cumva nu se află dus în rătăcire prin 
informațiunl rele, — pe preavenerab. Vicar 
al Silvaniei A. Barbolovicifl : subscrisul, ca 
unul, care încă am onorea a mă număra 
In sînul clerului Sălăgean, vin, — nu ca 
advocat ohiămat al acelora, ce pâte prin 
purtarea lor conscie ori inconscie au 

^contribuit la eșirea în public a acelei co
respondențe, ce aruncă un văl negru peste 
preoții din Sălagiu, ci ca unul, care apar
țin clerului sbiciuit în genere pentru con
duita rea și netactul, ce ca directori școlari 
au să-l manifeste în guvernarea scolelor: — 
conform principiului „audiatur et altera 
pars“, vin, die, cu tot respectul a vă ruga, 
On. D-le redactor, să binevoiți a-ml des- 
ohide colonele prețuitei „Gazete11 pentru 
modestele-mi reflexii, ce urmâză:

Bunilor noștri învățători corespondenți 
.pare că li-a pus condeiul în mână râvna, 
că d*că în sfera jurisdicțiunei bisericescl 
civile nu pot găsi lâc de sanare pentru 
răul, ce amenință cu distrugere organismul 
școlar român din Sălagiu, să salveze cel 
puțin pe calea publicității oausa școlară 
din Sălagiu din abisul perirei, și în ora 
Xl-a să strige după remediu inevitabil.

Ei bine 1 deră ca paciențl, cum se 
presentă spre a stârce compătimirea publi
cului, trebue să scie, că rana nevădută și 
nefasionată nu se pote vindeca; căci, rogu- 
vă, cui ’i-se va faoe milă de cerșitorul, 
ce stând în marginea drumului, va striga: 
„bogdaproste11, dâoă într’aceea se va feri cu 

.de-a dinsul să nu-șl descopere fața muți-1 

lată, manoitatea, ori ologirea sa ?! Neobser
vând publicul trecător năcasul miserului 
cerșitor, — soițf D-Vostră din „intuițiune 
propriă“, — va trece p’aci încolo, fără să-i 
întindă mână de ajutor, ba încă îl va sus- 
piționa, pote, de înșelător public. Așa-dâră, 
dâcă aveați voiă să vă mângăe publicul, 
trebuia să pășiți, Domnii mei buni, la enu- 
mărarea cașurilor și să le specificați, scițl „pe 
degete11, ca marele public cetitor să-i cres
teze pe cei vinovați, âr nu să aduceți in- 
veotive la adresa clerului din 11 protopo
piate cu 113 preoți. Au nu soițl cuvântul 
lui Avram cătră Domnul: „sâ nu pierii pe 
cel drept, împreună cu cel necredincios* ? și la 
rugarea lui Avram, Dumne4eu milostivul, 
îi promise, oă va cruța cetățile Sodoma 
și Gomora, de va afla în ele și numai 10 
bărbați drepți.

Bunii noștri învățători ne insinuă în 
fața publicului, ca pe unii, ce nu voim să 
seim de disciplină. Ei bine, ore cum se 
pote, oa din 113 preoți disciplinați prin 8 
clase gimnasiale, mai apoi probați în dis
ciplina seminarială a teologiei de 4 ani, să 
nu se pricâpă la disciplină?! Ori doră bunii 
noștri învățători, majoritatea cărora e în
rolată pănă în present după absolvirea cla
selor normale, ori 2 clase gimnasiale, să 
fiă mai bine disoiplinațl ?

Nu 4i°> că conflicte nu se ivesc adese
ori între preoți și învățători, dâr, durere, 
causa este tocmai împrejurarea, oă bunii 
noștri învățători nu vrâu să scie nimic de 
disciplină și obediență în ofioiu, și descon
sideră orl-ce autoritate bisericâscă, ounos- 
cându-se a fi supuși numai „Măriei Salew 
Inspectorului reg. de scole; acâsta dă ansă 
la frecări și împărecherl.

Vreți cașuri? Etă vre-o câte-va spe
cimene : Un învățător e provocat prin preo
tul său, oa într’o 4i din postul mare să 
lase școlarii să se mărturisescă, după obi- 
oeiul creștin; învățătorul însă simplamente 
nu-i concede elevii! într’o scolă învăță
torul de câte-orl observă, că vine preotul 
să visiteze soâla, pe școlari îi slobode, pen
tru recreare, afară din scolă.

într’o comună învățătorul, în sămn 
de recunoscință, că la stăruința preotului 
s’a înființat un grănar bisericesc pentru 
acoperirea lefei învățătorului, din oare 
grănar respeotivul învățător primesce acuma 
de doi ani suma de 80 fl., — deodată se 
trezesce preotul, oă învățătorul în ruptul 
capului umblă și agită poporul, ca după 
comassarea întâmplată să împărțâscă eclesia 
în 3 cu cantorele, din care eolesiă cantârele 
înainte de comasare n’a avut în posesiune 
nici a decea parte ; și tot acel învățător, 
în mânia solioitudinei mari ce-o manifestă 
senatul bisericesc-scolastic față de scolă, 
într’o suplică cătră inspectorul regeso astă 
tomnă se oăiesce, oă nu-’i-s’a ridicat plata 
oonform legei, la 300 fl., o aousă, ce mai 
apoi a fost desmințită prin chitanța propriă 
a respectivului învățător ; tot în acea suplică 
se căiesce, că nu ’i-se face fântână în curtea 
scolei, — când apă bună de beut poți găsi 
și în 3 locuri la o depărtare de scolă nu
mai de vre-o 5 — 6 minute, și pe lângă 
aceea încă valea trece pe lângă grădina scolei; 
și mai apoi se plânge, oă nu i-se anticipă 
după lege salarul! ! — Un alt învățător dă 
ferii școlarilor când lui îi place și pe timp 
nețărmurit, bună oră dina’nte de Crăciun 
pănă după Bobotâză, adecă mai 3 săptă
mâni ; la PascI ârășl 2 săptămâni etc, — 
fără de consultarea previe a directorului 
școlar !!

Tote aceste cașuri — se pote, că d-nii 
protopopi tractuall vor fi cunoscând j mai 
multe — servesc oa tot atâtea motive pen
tru de-a escita urgia reoiprocă între factorii 
scolei. Ca să nu amintesc, că unii dintre 
învățătorii, ce funcționâză și ca cantori, nu 
manifestă în funcțiunile bisericescl absolut 
nici o pietate, așa încât când îi ve4i cău
tând cântări bisericescl cu mânile înfundate 
în busunarul pantalonilor, încotițl pe strană, 
întorși cu spatele cătră altar, etc, îți vine 
a crede, oă în adins voesc a arăta dispreț 
față cu funcțiunile sacre.

Nu în puține cașuri se încordă rela- 
țiunile dintre preoți și învățători și din 
vanitatea soțielor, una voind a emula cu 
cealaltă în desfășurarea unui lux nebun; 

apoi cine nu scie, că oe influință au soțiele 
asupra bărbaților?!

Așa-dâră, domnii mei buni, nu puneți 
totă vina pentru relele observate în scâlă 
asupra preoților, căci „lliacos intra muros 
peccatur, et extra*, — cu alte cuvinte, se 
ivesc scăderi și greșesc omenii și dintr’o 
parte și din cealaltă ; și de parte să fiă 
dela mine gândul, ca prin acestea ordurl 
să voesc a înegri pe bunii noștri învăță
tori. Cașurile mai sus înșirate le-am (amin
tit numai cu intențiunea, ca să dau dovadă, 
că și dintre învățătorii noștri buni sunt, 
cari „se uită prin ochian diminutiv11 — ca 
să mă folosesc de espresiunea d-nialor — 
asupra preoților, căci, rogu-vă, ce însemnă 
alta, decât o dejosire a treptei preoțescl, 
când unul dintre fruntașii învățătorilor 
SălăgenI e în stare să 4i°â cătră un supe
rior bisericesc, „că nu trebue așa multă în
vățătură și sciință unui preot, ca unui în
vățător11, ca și cum preoții ar fi chiămațl 
numai să incasseze leoticalul preoțesc și 
să 4i°â ecteniile de-a rostul; pentru aces
tea, ce-i drept, ar fi păcat studiul de 16 
ani; dâră chiămarea unui preot are o sferă 
de activitate cu mult mai amplă, ce nu-mi 
e ținta a-o desfășura la acest loc.

(Va urma).
Gr ați an Flonta, 

preot român.

Bărbierul de Sevilla.

Renumitul măestru de musică, Bossini, 
istorisesce următorul fapt interesant:

Opera mea „II barbiere de Sevilla* a 
fost fluerată în prima sâră dela început 
pănă la sfârșit. Adoratorii lui Paiesiello erau 
indignați contra mea, că am cutezat eu, 
un compositor tînăr și cu totul necunoscut, 
să mă folosesc de același libret, pe care 
l’a pus în musică cu un succes atât de fe
ricit, primul compositor al Italiei. Un alt 
partid, al preoților, îmi era dușman, fiind-că 
am ales tocmai pentru Roma libretul lui 
Beaumarchais, care a fost preot. Nimeni nu 
scia însă, că din acomptul de 100 de taleri, 
ce primisem dela directorul teatrului pen
tru un text de operă, nu mai aveam nici o 
centimă. In trei săptămâni trebuia să se 
începă stagiunea teatrului cu noua mea 
operă, și eu nu sorisesem încă nici o notă, 
și îu buzunar n’aveam nici o para chioră. 
lmpresariul înoepu să se neliniștâsoă și să 
mă amenințe.

într’o situație așa de critică, mi-se 
duce gândul la bărbierul de Sevilla. Su
biectul corespundea disposiției mele mo
mentane și libretul puteam să-l am gratis. 
ț)is și făcut. Scriu lui Paiesiello o sorisore, 
prin care îi cer permisiunea, ca să mă fo
losesc de libretul lui și el mi-a dat permi
siunea cu bună-voință. Mă apuoai de luoru 
cu sîrguință, și în două-spre-dece dile, Băr
bierul meu fu gata oompus și scris. Pro
bele începură de-a doua 4* și încă din 4iua 
întâiu seceram în loc de laude... indiferență 
și batjocură din tote părțile. Numai un 
singur om, un mare artist, a fost încântat 
de musică mea, și acesta m’a ajutat și cu 
cuvântul și cu fapta, ca să pot continua 
cu probele și cu punerea în scenă a operei 
mele. Acest om fu renumitul tenorist Ema
nuel Garda, pentru care am scris parti
tura lui Lindoto.

In fine sosi și săra fatală a primei 
representațiunl. In totă oariera mea de ar
tist nu mi-s’a mai întâmplat să petrec o 
sâră mai furtunâsă, ca acesta. Nu numai 
prejudeoata partidelor dușmane mie, con
tribui la marele fiasco al operei mele, ci 
și o mulțime de accidente neașteptate și 
neplăcute. Ouvertura și primul cor au fost 
dela început pănă la sfârșit predomnit și 
amuțit de fluerăturile și de sgomotul pu
blicului. Garcia, indignat peste măsură de 
nedreptatea publicului, a pășit pe scenă 
așa de escitat, încât la acompaniarea sere
nadei sale pe ghitară, se rupseră mai multe 
cârde. Un rîs general isbucni atunol, apoi 
fluerăturl și sbierăturl, încât solo lui Garcia 
era peste putință să fiă audit. Bietul Basilio, 
ca începător, se spăimântâ așa de tare de 
scandalul acesta grosolan, încât, când păși 
pe scenă, ca să cânte aria calomniei, călca 
cu un picior pe pola hainei sale lungi și 

că4u în nas. Când se sculă îi curgea sân
gele din nas așa de tare, încât îi trebuiră 
câteva minute, ca să pâtă continua cu cân
tarea. Sgomotul era infernal, și când abia 
începuse să se mai liniștâsoă publicul, âtă 
că o pisică apare pe scenă, care numai 
după multă trudă și după ce mânca câte-va 
bastâne renunța la gloria de actriță și se 
retrage între culise. Acest acoident a fost 
culmea nenorocitei seri! Publicul era ca 
turbat; un șari-vari înspăimântător puse 
pe actori în imposibilitate de a continua.

In sâra următore eram singur aoasă. 
Vream să mă distrez, vream să scriu, să 
cetesc; dâr spiritul meu era într’alt loc. 
Luai câsornicul în mână și numărai minu
tele și cântam în minte ouvertura mea și 
întreg aotul I. Atunci mă cuprinse un fel 
de nerăbdare și curiositate. Vream să sein, 
cum a fost primită musică mea la a doua 
representațiă. Toomai voiam să mă îmbrac, 
ca să ies, când deodată un sgomot înfrico
șat se aude pe stradă. Mă apropiu de fe- 
restră, ca să văd ce este: Mii de âmenl cu 
torțe aprinse veniau spre locuința mea, stri
gând din răsputeri: „Evviva Rossini! Fuori 
Rossini!“. Eu nu sciam, ce se întâmplase. 
Un simțământ (de neliniște mă cuprinse! 
In câteva minute casa mea este luată cu 
asalt și câțl-va domni neounoscuțî intră în 
camera mea strigând: „evv.iva11! Nici, timp 
ca să-mi iau o haină pe mine nu-mi lăsară, 
ci mă apuoară și mă duseră pe brațe, 
așa cum eram în halat, afară, apoi ridi- 
cându-mă pe umeri mă duseră în triumf 
spre teatru, ea să dirijez mai departe Băr
bierul. Precum în ajun scandalul, tot așa 
a doua seră entusiasmul ajunse punctul 
culminant. După representare fusei dus ârășl 
în triumf pănă acasă.

Petreceri1.
Maialul studenților gimnasiall din Nă- 

s&ud se va ținâ Sâmbătă, la 25 Maiă n. c., 
în „Castru11, eventual în „sala de gimnas
tică11. Intrarea: de persână 40 or. începutul 
la 10 ore a. m. In pausă se vor juca: „Bă
tuta'1, „Călușerul11 și „Romanul11. Venitul 
curat este destinat pentru pregătirea arenei 
de patinat de!a gimnasiu.

$

Tinerimea română din Arad și jur, in
vită la Maialul, ce-1 va arangia în Arad, 
la 10 (22) Maiă 1895 în sala din „Pădurița 
orașului11, în favorul școlarilor români lip
siți de mijloce.

Comitetul arangiator: I. Buda, G. Do- 
gariu, I. Faur, L. Ghebeleș, P. Givulescu, 
b. Ispravnio, Al. Marta, V. Milovan, Dr. I. 
Nemet, C. Popp, V. Papp, G. Popovioiu,
G. Pro2a, L. Tămășdan. începutul la 8 
ore sera. Intrarea: pentru personă 1 fl., 
familiă 3 fl.

LsieraftMB'ă.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplar e : 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei*. 
Domnii abonențl ai „Gazetei11 îșl potd 
procura acâstă scriere de-odată cu reînoirea 
abonamentului t'ilunariî la foiă.

DIVERSE.
Nori luminați. Mr. Wigham, o auto

ritate recunoscută în technica aparatelor 
de luminat, ținu de curând înaintea so
cietății „Shipmaster11 din Londra, o prele
gere, în care sulevâ ideia, ca aparatele de 
pe faruri să se întocmâsoă ast-fel, încât un. 
ra4 de lumină simplu, seu mărit prin reflec
tor și linte, să fiă aruncat în sus în nori. 
E cunoscut, că adese-orl, când timpul e ne
guros, se văd radele focurilor de prin Gris- 
nez, Calais și Diinkirchen, la mari distanțe, 
reflectându-se în nori. Wigham a construit 
un aparat, care demonstră în praxă acâsta 
aparițiune. S’au făcut probe cu aparatul 
său, la South Foreland, și s'a constatat, că 
efectul este uimitor. Admiralul Clinok clise, 
că lumina acâsta e străbătătore și numai 
decât atrage asupră-i privirea.

Proprietar: 83 a», Aurel!
Redactor rcsponsaiiil: fâregospiu ffiaSor-.
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Tipografa A. Mnreșianu, ! Brașov.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Mai 1895.

Renta uug. de aur 4% .... 123.-
Reuta de oordne uug. 4"/o • • • 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2°/0 ■ 126.—
Impr, căii. fer. ung. în argint 41/2°/,) 104.-
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—
Bonuri rurale ungare4% • . . 98.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.-
LoeurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.75
Ileuta de hârtie austr................... 101.30
Renta de argint austr.................... 101.35
Renta de aur austr........................ 123.70
LoeurI din 1860 ......................... 158.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1082.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 461.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 401.90
NapoleondorI.................................. 9.69'/2
Măi ci imperiale germane . . . 59.72‘/2
London viata............................. 122.35
Paris viata.......................................... 48.47
Rente de cordne austr. 4%. • • 101.40
Note italiene.................................. 45.90

Să se observe marca

bojbiu OAJesqo es șs

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Mai 1895.

Bancnote rom. Oump. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Cump. 9 60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orl Cump, 9 66 Vend. —.—
Galbeni Onmp. 5.70 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. — .— Vend.
Mărci germane Cump. 59 40 Vend. —.—
Lire turcescl Cump. —.— Vend. —. —
Soris. fonc. Albina5"/u — Vend. —.—

"vis!
Prenumcrațiunile la Gazeta Transilvaniei se polii face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.

Admîmstraț. „Gaz. Trans.“

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “

& 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicola© Ciurcu.

1$ o o $ 0 o Q 0 $ Ol
Anunciuri

(inserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscrise, 

administratiuni. In casulu pu> 
blicârii unui anunciu mai mult 
de odată se face scâdementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe<*orî.

r
Administrațiunea

„Gazeta Transilvaniei."
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