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Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Deputăția bulgară.
C’un interes deosebit urmăresce 

lumea politică și diplomatică debu
tul deputațiunei bulgare, ce s’a dus 
la Petersburg cu misiunea de a câș
tiga erăși bunăvoința Țarului și a 
restabili bunele relațiuni dintre Bul
garia și Rusia.

Sâmbăta trecută deputăția bul
gară a fost primită de ministrul de 
esterne rusesc principele Lobanoff- 
Rostowsky, care a asigurat’o, că cu 
tote că s’au întrerupt raporturile di
plomatice între guvernul rusesc și 
bulgar, Rusia tot-deuna a nutrit bu
năvoință și simpatiă pentru Bul
garia.

Erî deputațiunea bulgară a de
pus o cunună pe mormântul împă
ratului Alexandru III și din inci
dentul acesta s’au ținut în catedrala 
din Sofia și în tote localitățile din 
Bulgaria parastase în memoria ră
posatului împărat.

Se nasce acum întrebarea, că 
ore dobendi-va deputațiunea bulgară 
iertarea Rusiei? Și decă demersul 
ei, făcut la inițiativa sinodului bul
gar, și sprijinit de guvernul din So
fia, va ave un resultat practic, în 
ce condițium se va încheia pacea 
între principat și Rusia? Ce instruc
țiuni a primit deputăția, condusă de 
Metropolitul Clemente dela principele 
Ferdinand și dela guvern?

Asupra acestor întrebări se fac 
diferite combinațiuni în pressa eu
ropeană. Pentru moment însă este 
de un deosebit interes ceea ce rela- 
teză foile rusesc! cu privire la mi
siunea deputațiunei bulgare.

Piarul rusesc „Novosti“ pretinde, 
că deputăția trimisă la Petersburg a 
primit instrucțiuni politice fOrte în
semnate. Principele de Coburg ar 
sta sub iLfluința sfaturilor ducelui 
de Aumale, care l’ar fi convins, că 
fără de concursul Rusiei el nu se 
pâte ține pe tronul Bulgariei și l’ar 
fi îndemnat de a face cele mai mar!

concesiuni. Una din aceste conce
siuni ar fi trecerea întregei dinastii 
la religiunea ortodoxă ră săritenă.

Cam de ce feliu ar fi concesiu
nile bulgare, ce le au în vedere 
Rușii, se păte vedâ din următorele 
puncte înșirate de numita făiă:
1) Politica esterioră bulgară să fiă în 
viitor condusă de guvernul rusesc?
2) Bulgaria să încheie o convențiune 
militară cu Rusia. în puterea căreia 
Rusia să potă dispune asupra oști- 
rei bulgare. 3) Corăbiile de răsboiu 
rusesc! să aibă liberă întrare în por
turile bulgare.

Nu-i vorbă, în asemeni condi- 
țiun! cum să nu primescă Rusia a 
strînge erăși la sînul ei pe „Bulgarii 
nerecunoscători'1 ? Der, cu totă afir
marea Țarului „Novosti“ este încă 
forte îndoios decă în adevăr instruc
țiunile date deputăției de principele 
de Coburg se estind așa departe.

Din chipul și tonul, în care se 
pronunță alt Țar rusesc forte influ
ent, „Grajdanin11, se pare înse, că 
greutățile ce se opun împăcării Bul
gariei cu Rusia vor fi. forte greu de 
delăturat. Nu cu-o misiune politică 
— Țce numitul Țar — are să vină 
la noi deputăția bulgară, ci numai 
și numai pentru a se ruga de ier
tare și a se supune sentinței Rusiei; 
decă nu se va manifesta pe deplin 
caracterul modest și umilit al depu
tăției, acâsta nu va ave nici un 
succes.

Prețul, ce se cere Bulgariei pen
tru recunbscerea dinastiei sale din 
partea Rusiei, este așa-deră nespus 
de mare și e întrebare, decă în 
cele din urmă celelalte puteri sem
natare și în deosebi Anglia, — care 
este tocmai acuma atât de mult acu- 
sată de foile rusesc!, că intrigeză în 
peninsula balcanică, — vor fi învoite 
cu el.

Mișcarea română și presa maghiară.
Acum în ajunul Congresului interpar

lamentar dela Bruxella, pressa maghiară 
se ooupă ârășl de mișcarea română în ge
nere. Mai ales două dintre foile ungurescl 
sunt, oarl consacră articoll lungi acestei 
mișoărl.

dela 11 Iulie sorie sub tit
lul „Mișcările române* un prim articol, pe 
care îl dăm aici în estras:

Pe terenul mișcărilor române de na
ționalitate este relativ tăcere, dice foia nu
mită. Se pare, ca și când și în străinătate 
și acasă, încetând agitațiunile, mișcarea 
încă e aprope de înoetare. Dâr totuși ochiul 
ager vede, că e vorba acum de-o organisare 
sistematică, mai ales de când s’a început 
o contra acțiune sucoesă.

Înainte cu doi ani nime nu afla de 
necesar a răspunde din parte maghiară în
vinuirilor, ce le aduceau Românii în străi
nătate contra Mb hiarilor; aȚ însă nu mai 
apare nimic în pressa din străinătate, la 
care să nu se răspundă din partea maghiară, 
scoțendu-se la ivelă adevărul și primind 
adeseori respunsurl energice (â la Chelard 
— Culeg.)

Acestă neașteptată apărare (?) a in- 
fluințat în mod zăpăcitor asupra factorilor 
esecutivl ai „agitațiunei“ române, și când 
aceștia au vădut, că noi, desbrăcându-ne de

indiferentismul tradițional, pășim pe arena 
de luptă, ei (Valahii) încă s’au gândit l’a 
o urganisare mai concentrică, nu cumva 
ostenelele de pănă acum să le mârgă în 
pagubă și arma cu care ni-au rănit pe noi 
(Maghiarii) să se întdrcă contra lor. De altă 
parte încă nu se pote nega, că reaoțiunea, 
care se arată în opinia publică română în 
urma nesucceselor de pănă acum, a înflu- 
ințat în mod neplăcut asupra omenilor Li- 
gei culturale. Acâsta s’a dat pe față și la 
ultimul Congres anual al Ligei, de când 
focul certelor a isbuonit și în pressa de 
dincolo. Intre aderenții guvernului român, 
și între oposiția liberală din România și 
matadorii Ligei, decurge o luptă desperată. 
Flăcările acestor certe au treout și dinedee 
de CarpațI, și pe când c’un an înainte tdte 
nuanțele de naționalitate română spuneau 
cu fală, că e solidaritate, aȚ se portă o 
luptă la cuțit între Țârele române de din- 
edee.

Multora li-ar plăcd să facă ceva, sim
țind, că decă și mai departe va merge tot 
așa, e ne'ncungiurabil un fiasco.

Multă bătaiă de cap le fac corifeilor 
mișcărilor române și sărbările mileniului 
din anul viitor. Ei îșl Țc, că guvernul și 
națiunea maghiară vor folosi momentul 
acesta de-a da străinătății informațiunl esacte 
despre stările din Ungaria, oarl informa
țiunl să ștergă pănă și urmele efectului ne
favorabil, ce le-au avut pănă acum în străi
nătate „calomniările“ române la adresa Ma
ghiarilor.

Mare supărare le face Românilor — 
oontinuă „Hazânk“ — și împrejurarea, ddcă 
oongresul din Bruxella ar primi invitarea 
Maghiarilor de a-șl ține în 1896 ședințele 
în Budapesta. Președintele Ligei culturale 
face tot posibilul, ca Congresul să nu pri
mescă invitarea, spre care scop a trimis și 
o scrisore cătră toți membri Congresului.

Românilor li-ar plăce, ca Gestiunea 
română să se pună la ordine \ dile în Bruxella, 
chiar și numai în formulare generală. Decă 
Maghiarilor le va succede a împiedeca acâsta, 
atunci ei bine sciu (Românii), că cestiuuea 
română va pierde în străinătate; la cas con
trar însă devine cestiune de caracter inter
național.

„Hazânku încheie cjicend, că ori se 
va desbate, ori nu la Buxella cestiunea ro
mână, guvernul maghiar are datoria de-a 
resolva acestă cestiune, prin o politică de 
naționalitate în tot înțelesul cuvântului mai 
nobilă și mai înțelâptă.

„Budapesii Hirlay* dela 11 Iulie încă 
se ocupă într’un lung articol de Congresul 
interparlamental, și în legătură cu acesta 
de mișcarea și cestiunea română.

Anul acesta — Țce foia maghiară — 
vor merge la Bruxella Apponyi, Jokay, Pâz- 
mândy și alțl membrii ai parlamentului ma
ghiar, cari se bucură de renume europăn 
și vorbesc limbile lumei. Merg mai ales 
din două cause principale: Ințâiu, ca să 
paraliseze uneltirile anti-maghiare ale Li- 
gei române ; al doilea, ca să invite pe paria- ș 
mentele din Europa, ca ospeți în Buda
pesta, la serbările mileniului maghiar.

Organul apponyist se ocupă apoi cu 
congresul din anul treout dela Haga și 
Țce, că acolo nu s’a dat loc învinuirilor 
române contra Maghiarilor. „Anul acesta 
încă li-ar fi plăcut, să folosescă Congre
sul de pace spre scopul propagandei va
lahe, dâr fiind-că dau de greutăți, înoep a 
vorbi, că nici nu se duc la Bruxella. Der 
totuși se vor duce, căci CJrechiă scie bine,

oă acolo au părtinitori; aoăsta o seim ș 
noi, și de aceea vom fi și noi acolou.

„Budapesti Hirlapu spune apoi, că 
Ungurii nu se tem, de ce se va hotărî la 
Bruxella, căci bărbații maghiari numiți vor 
da o icână fidelă a raporturilor maghiare 
și a purtărei Românilor; vor spune străi
nătății de cel fel este asuprirea de care se 
plâng Româuii înaintea lurnei etc. eto.

Tur'burările din Macedonia.
Privitor la stările din Macedo

nia sosesc ârăș! scirl neliniștitore. 
Reproducem aici, după foile streine, 
aceste scirl:

Sofia, 10 Iulie.
Cu tote desmințirile, se pote constata, 

că în cercurile vecinașe cu granița turcâscă, 
continuă mobilisarea parțială. S’a numit o 
comisiune pentru recrutarea de cai în Kiis- 
tendsil. Reserviștii au fost consign ați./ Re
gimentul 3 de cavaleriă a plecat din inima 
țării cătră graniță.

Semioficiosul „Mir* scrie, că la or
dinul autorităților' turcescl din vilajetul 
Ueskueb și Saloniki, o mulțime de învăță
tori bulgari au fost arestați; procederea 
grăbită a autorităților turcescl a potențat 
forte mult iritația poporațiunei din Mace
donia. Din Sofia a fost trimis un escadron 
de cavaleria, ca să împiedece la granițe 
trecerea de cete înarmate în Macedonia. 
Cavaleria a dat numai peste cete nearmate, 
cari au declarat, că vrâu să se reîntorcă 
din Bulgaria în patriă. 
tru siguranța proprie, nu 
Bulgaria, ci se adună în 
mate, crecjend, că ast-fel 
piedecate granița.

Călătoria principelui, 
de veste, a causat mare 
paturile societății, dând prilegiu la fel și 
fel de combinațiuni. Foile oposiționale pun 
într’o lumină forte tendențiosă călătoria 
principelui, acusând guvernul cu slăbiciune 
și falsitate, și declarându-1 de incapabil 
pentru apărarea intereselor Bulgariei în 
aceste timpuri critice.

Londra, 10 Iulie.
Lui „ Times* i-se anunță următorele 

din Constantinopol: Tote semnele arată, 
că mișcarea macedonână cresce peste ca
pul guvernului bulgar. Mai mulțl oficerl 
macedoneni, cari servesc în armata bul
gară, au fugit peste graniță în Mace
donia.

Macedonenii, pen
se înarmâză în 
mici cete near- 
pot trece neîm-

întemplată fără 
mirare în tote

au dispărut nouă

Porta intenționeză 
cătră puteri, cu ru-

Constantinopol, 10 Iulie.
Porta s’a adresat cătră guvernul bul

gar cu dorința, ca frontiera turco-bulgară 
să fiă păȚtă cât se pote de strict, oăcl pe 
la Cresna-Tenitze (?) 
bande.

Pe lângă acestea 
a-se adresa încă odată
garea, ca să avertiseze pe guvernul bul- 

i gar la observarea datorințelor. Se Țce, că 
j Franoia încă se va alătura la acest pas.
! Ultimul consiliu de miniștri s’a ocu
pat cu cestiunea împlerii scaunelor epis- 
copescl bulgare în Macedonia, der 
Juat nici o hotărîre. Marele vezir este aple
cat a ceda în parte, însă în cercurile Tur
cilor bătrâni cestiunea întâmpină oposițiă. 
Decă punctul de vedere al marelui-vezir se 
va primi, atunci situația va fi mai liniștită 
și în privința politică. Călătoria principe
lui bulgar din Sofia, e privită aici ca

■ semn buD.

n’a



Pag. 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nn 145—1895

Iubileul i-lui profesor loan Popea.
Brașov, 30 Iunie v. 1895.

Festivitățile, eu cari s’a terminat anul 
școlar 1894/5 la șoolele medii române din 
Brașov, au aflat o frumosă și însuflețităre 
încheiere în serbarea aranjată în onorea 
d-lui profesor loan Popea în decursul Z^e^ 
și în sera de 29 Iunie v., diua Sf. Apos
toli Petru și Pavel. In aoestă 41 d-l Popea 
a împlinit trei-deci de ani de serviciu ca pro
fesor la aceste școle. D-l Popea a fost tot- 
dâuna unul din cei mai zeloși profesori 
dela școlele nostre din Brașov; densul s’a 
distins totdâuna prin activitatea sa, prin 
firmitatea caracterului său, prin iubirea sa 
învăpăiată față cu tot ce e bun, nobil și 
frumos, și astfel influința sa asupra tinere
lului dela aceste șoâle n’a putut fi decât 
n adevăr salutară. Din causa acesta d-l 
Popea s’a bucurat totdâuna de cele mai 
vii simpatii din partea școlarilor săi și a 
fost în decursul carierei sale întregi unul 
din profesorii cei mai iubiți și mai stimați 
dela institutele nostre de cultură din 
Brașov.

Dâr nu numai în școlă s’a distins d-l 
Popea, ci și afară de școlă, în viâța so- 
oială, densul șl-a câștigat merite netăgă
duite ca propagator al culturei și al luminei 
în sînul poporului nostru. Ca scriitor și ca 
conferențiar, densul a căutat totdâuna în 
timpul de 30 ani, de când a intrat în viâța 
publică, să contribue la luminarea și no- 
bilitarea sooietății, în mijlooul căreia a 
viețuit; a dat totdâuna mână de ajutor la 
ote întreprinderile menite spre înaintarea 

binelui obștesc și în deosebi spre înflorirea 
și înaintarea nâmului nostru românesc. D-l 
Popea a publioat și în foia nostră un șir 
de articull de valâre de pe tărâmul edu- 
oațiunei, care a fost totdeuna materia de 
predilecțiune a densului.

Față ou un asemenea bărbat este de 
sine înțeles, că respectul și iubirea au tre
buit să fiă generale, și că orl-care din 
aoeia, oarl au avut ooasiunea a-1 cunosce 
și a-i prețui meritele și aotivitatea, s’a fo
losit cu plăcere de prilegiul iubileului de 
30 ani de serviciu profesoral, ca să dea la 
ivâlă sentimentele de stimă și recunoscință 
nutrite față de densul.

Inițiativa pentru serbarea iubilară au 
luat’o câțl-va din foștii școlari ai d-lni Po
pea, partea cea mai mare profesori ai sco- 
lelor nâstre medii și de present colegi ai 
iubilarului, prin urmare omeni, cari au avut 
mai bine ooasiune a cunosce meritele den
sului și a-le prețui după adevărata lor 
valore.

In 4iua fi® 29 Iunie v., după-ce s’a 
terminat festivitatea cetirei clasificațiunilor 
și a distribuirei premiilor, întreg corpul 
profesoral în frunte cu d-l director Virgil 
Onițiu s’a presentat în locuința iubilarului 
și l’a felicitat în modul cel mai călduros, 
dându-i ca dar spre aduoere aminte un fru
mos tablou în colori, representând pe Mân
tuitorul Ohristos, cum predică mulțimei 
lângă lacul Genezaretului. După corpul pro
fesoral se presentâ o deputațiune a Reu- 
niunei învățătorilor noștri din distriotul X 
(Brașov, Bran și Treiscaune), al cărei har
nic președinte este d-l Popea de șâse ani 
de dile. Acâstă deputațiune îl felicită prin 
rostul d-lui învățător I. Bariu. In fine se 
presentâ o a treia deputațiune compusă din 
tinerii universitari, cari mai ’nainte au fost 
soolarii d-lui Popea și în numele cărora a 
vorbit d-l rigorosant în drept C- Sotir. 
Atât corpului profesoral, oât și acestor de- 
putațiunl, iubilarul le răspunse ou cuvinte 
elocente și pline de emoțiune.

Săra se ținu o întrunire socială împreu
nată cu cină comună în sala cea mare din 
localul societății de tir. La întrunirea acesta 
au luat parte la 150 persone, bărbați și 
femei, din tăte clasele sociale ale societății 
române din Brașov și împrejurime, dovadă 
lămurită de stima, de care se bucură d-l 
Popea în mijlocul sooietății, în oare tră- 
iesoe. Dintre ospeții străini am observat pe 
d-l Vasile Sassu din Brăila, unul din cei mai 
distinși representanțl ai Ardelenilor noștri 
stabiliți în România, oare a luat parte la 
acâstă serbare împreună ou familia d-sale, 
și pe d-l căpitan Lupan tot din Brăila.

La intrarea în sală iubilarul și familia 
sa au fost întâmpinați de însuflețite urări 
de „să trăiască!" Șirul toastelor l’a înoe- 
put profesorul A. Bărseanu, oare în câte
va cuvinte a schițat activitatea de 30 ani 
a iubilarului atât pe terenul școlar, cât și 
pe cel social, și a ajuns la conclusiunea, 
că d-l I. Popea în adevăr merită recunos- 
oința societății românescl, de-ore-ce i-a 
adus adevărate servicii.

D-l profesor Arseniu Vlaicu a toastat 
pentru familia d-lui Popea, oare i-a oferit 
totdeuna sprijin și îndemn la lucru și care 
prin urmare are o parte așa de însemnată 
la sucoesele dobândite de iubilant în ca
riera sa. Urmă apoi un șir întreg de toaste, 
cari de cari mai însuflețite, în cari se recu
noscură fără deosebire meritele iubilarului 
din tote punctele de vedere. Vom releva 
din aceste toaste pe cele mai marcante, 
pe cari ni-le aducem aminte. Ven. proto
pop Barl. Baiulescu vorbi pentru d-l Popea 
ca cultivator al limbei românescl și propa
gator al higienei la tinerimea nostră șco
lară; par. protopop V. Voina, fost școlar 
al iubilarului, aocentuâ meritele iubilarului 
ca crescător și părinte al tinerimei; Dr. 
A. Mureșianu vorbi despre d-l Popea ca 
pedagog în adevăratul înțeles al cuvântului 
și propagator al sentimentului național în 
sînul tinerimei; d-l Ier. Barițiu vorbi des
pre însemnătatea carierii de orescător și 
învățător; d-l director gim. V. Onițiu ac
centua idealismul, de care a fost condus 
tot-dâuna iubilarul, care și-a luat ca mo
dele pe dascălii cei mari români, ca G. 
Lazar, și în devotamentul său pentru binele 
obștesc pe entusiasta generațiă a lui 
Alexandri, Bălcescu etc.; venerabilul domn 
I. Axente Severu ținu o instruotivă vorbire, 
presărată iol-colea de observările cele mai 
potrivite, despre idealul nostru național, 
pornind dela cuvintele lui I. Văcărescu :

„Urmașilor mei VăcărescI, 
Las vouă moștenire 
Crescerea limbei românescl 
Ș’a patriei cinstire!"

D-l V. Sasu, însuși Săcelân, toasta 
pentru familia săoelână Popea, care a pro
dus mai mulțl bărbați vrednici și Români 
devotat!, dintre cari primul loc îl ocupă 
Prea S. Sa părintele Episoop al Caranse
beșului Nicolae Bopea; D-l I. Dariu vorbi 
despre însemnătatea crescerii în familiă și 
în șcâlă, afirmând, că dela acâsta depinde 
viitorul unui popor. Studentul Sextil Pu.ș- 
cariu dete cetire unei ode pline de avânt, 
scrise în onorea iubilarului. In fine prof. 
A. Bărseanu dete cetire număroselor tele
grame de felicitare sosite din tote părțile 
la adresa iubilarului. Amintim între acestea 
telegrama Păr. Episcop N. Popea, a ma
mei și surorei iubilarului, apăr. N. Cristea, 
a archimandritului Musta, a mai multor pro
fesori din Caransebeș și din BucurescI etc.

La tote aceste manifestări de simpatiă 
d-l I. Popea răspunse printr’o vorbire 
plină de emoțiune, în care mulțămi tuturor 
acelora, care și-au adus aminte de dânsul 
și declară, că este gata și de aici înainte 
a oontribui din tote puterile sale la înain
tarea șoolelor nostre din Brașov, cari au 
crescut ațâți tineri, dintre cari partea cea 
mai mare au eșiț omeni vrednici, — și în 
genere la binele și propășirea poporului 
nostru. Urale entusiaste acoperiră ultimele 
cuvinte ale iubilarului. Masa se încheia cu 
o „salamandră" bine reușită, pe care ti
nerii universitari o frecară la adresa d-lui 
Popea.

Acum veni rândul tineretului. Mesele 
se ridicară și se înoepu dansul, care dură 
în modul cel mai animat pănă în 40r^e 
cjilei. — Așa se petrecu acâstă frumâsă 
serbare, care lăsă o plăcută impresiune în 
inimele tuturor participanților.

Adresăm încă odată vrednicului iubi- 
lar oăldurosele nostre felicitări și-i dorim, 
ca Prevedința divină, care i-a dat putere 
să servâscă cu atâta devotament școlelor și 
poporului nostru, să-l susțină și de aici 
înainte în deplină vigore trupâsoă și sufle- 
tâscă, pănă la cele mai adânci bătrânețe, 
spre binele familiei sale, al școlelor nostre 
din Brașov și în genere al națiunei nostre.

SCmîLE BILEI,j
— 30 Iunie.

„Șeola română*. Inscripția acâsta se 
afla pe zidirea șodlei românescl gr. or. din 
Giula. La timpul său am adus și noi soirea, 
că oomisiunea administrativă a comitatului 
Arad a luat hotărîrea se delăture tabla cu 
inscripția de pe școlă românâsoă și a co
municat acest deois ilegal episcopului Me- 
țianu dela Arad. Episcopul Mețianu 
a răspuns, că nu cunosce lege, care 
ar intertjice naționalităților din Ungaria 
dreptul de-a se folosi de limba lor maternă. 
Comisiunea a luat la cunoscință răspunsul, 
dâr și-a făcut urechia tâcă și a luat jos 
tabla ou inscripția numită de pe școla ro- 
mânâscă. — Etă c’un motiv mai mult pen
tru sărbarea mileniului.

—o—
Din Blașiu se scrie, că iubileul de 25 

de ani de activitate ca profesor al d-lui 
Ioan German, s’a serbat, cum am spus, prin- 
tr’un banohet, ce corpul profesoral din 
Blașiu l’a dat în onorea iubilarului. După 
S-ta liturghie, s’au presentat în corpora 
toți profesorii, în frunte cu direotorul, pen
tru a-i aduce felicitări; apoi comitetul „Reu- 
niunei femeilor române din Blașiu" al că
rei bărbat de încredere este și d-l I. Ger
man; dup’aoeea oficiul archidiecesan; Co
mitetul despărțământului XI al „Aso- 
oiațiunea Trans." al cărui director este, și 
mulțl alții. A urmat banchetul, la care a 
luat parte și I. P. S. Sa Metropolitul Mi
halyi. Șirul toastelor l’a desohis însuși Me
tropolitul, vorbind despre însămnătatea stu
diului limbei grecescl; goli apoi paharul 
„pentru sănătatea M. O. Frăției Sale I. 
German, care 25 ani a propus studiul acesta 
în gimnasiul archiepiscopesc din Blașiu". 
Jubilantul răspunse, mulțămind, forte emo
ționat. Au mai vorbit prof. Deac, Dr. Pop 
medic, Dr. V Hosszu pentru I. P. S. Sa 
Metropolitul, directorul Muntean pentru 
profesorime, directorul de bancă Hodoș 
pentru directorul gimnasial canonicul Jos. 
Hosszu. Banchetul s’a încheiat la 4 6re d. 
a., când I. P. S. Sa luând de braț pe iu
bilant a părăsit sala banchetului între vii 
aclamațiunl.

—o—
Kulturegylet-ul din Ungaria de sus 

și-a ținut adunarea în 9 Iulie n. în Nitra. 
După deschiderea ședinței Gontele Karolyi 
Pista a spus* că a trimis scrisori autografe 
cătră toți episcopii, în cari i-a rugat să con
tribue pentru monumentul lui Petofi; dâr 
nici unul nu i-a trimis niol o para chiâră. 
Un singur episcop i-a răspuns, că nu dă 
bani pentru statua unui poet ca Petofi. 
Raportorul reuniunei spune, oă guvernul 
a dat un ajutor de 2000 fl., âr pentru aju
torarea teatraliștilor unguri susținuți de so
cietate a pus la disposiția acesteia alțl 2000 
fl., ca subvențiune.

—o—
25 de provocări. Este cunosout dis

cursul, ce la ținut deputatul br. Vasilco în 
parlamentul din Viena, în care a oombătut 
și condamnat aspru pe profesorii dela uni
versitatea din Cernăuți, oarl germaniseză și 
perseoută pe tinerii români, și oarl au pă
tat onorea universității prin aceea, că au 
dojenit pe studenții români, cari vara anului 
treout au asistat la Congresul din Con
stanța. Acești profesori denunță elementul 
român din Bucovina și-i impută iredentism, 
ceea ce este o procedere necalificabilă. Br. 
Vasiloo, vrând să facă apoi o asămănare în
tre patriotismul austriac al Românilor din 
Bucovina și între acela al unor omeni din 
Gratz, spune, că aceștia fac politioă pru- 
sofilă. In urma aoesta, mai mulțl dintre profe- 
orii și studenții dela cele două universități, 
25 la număr au provocat la duel pe br. Vasilco. 
Se cji®6 însă, că dânsul n’ar fi primit nici 
una dintre provocări. Soirea acâsta va pro
duce ore-care mulțumire dușmanilor baro
nului Vasilco, oare a apărat așa de stră- 
luoit în parlamentul vienes interesele Ro
mânilor din Bucovina; ea însă va readuce 
pote la sentimente mai bune pe aoei gaze
tari dela o foiă românâscă dela noi, cari 
nu din alt motiv, ci numai pentru-ca să se 
arete sfătoșl, au desavuat critica drâptă ce 
a făcut’o baronul Vasilco pornirilor dușmă- 
nose ale unora dintre profesorii cernăuțenl.

Socialismul în Ungaria. Corespon
dentul din Hodmezovâsârhely aî lui „Egye- 
tdries~ scrie acestei foi, oă în „Alfold" so
cialismul a prins rădăcini adânci și a luat 
proporțiunl forte mari. Poporul muncitor 
din cele mai mari comitate și din 
cele mai maghiare orașe nu mai simte 
unguresce, iubirea de patria maghiară a pierit 
din inima lui. Țărani în massă se declară 
de socialiști internaționali și privesc de frați 
ai săi pe Român, ca și pe Sârbi, Șvab etc.

Conjurațiune contra vieții Țarului. 
Din Petersburg vine sensaționala scire des
pre o conjurațiune bine organisată și es- 
tinsă, ce s’a descoperit în Moseva. Șeful 
poliției din Moseva, generalul Berdialff, a 
avut cu luni de cjil® înainte cunosoință 
despre acestă conjurațiune, dâr a lăsat’o ne
turburată, pănă ce va aduna destul mate
rial, ca să aresteze pe conjurați. Numărul 
aoestora nu e încă pe deplin cunosout, se 
cjice însă, că sunt 8 persone, între cari și 
câțl-va nihiliștl, cărora Țarul numai de cu
rând li-a dat grațiă. Țarul a trimis lui Ber- 
dialff o recompensă de 10,000 ruble.

— o —
Concert. Ni-se trimite pentru publi

care următorea încunosoiințare: Sâmbătă 
în 13 Iulie n. c. concertâză musica regi
mentului din loc, în grădina hotelului cen
tral Nr. 1. începutul la 7]/j ore sera. Cor
pul oficeresc are onărea a încuncsciința 
despre acest concert pe toți aoei ospețî, 
cari au primit invitare la petrecerile casi- 
nei militare. La acest concert nu vor ur
ma invitări speciale, se spereză însă la o 
participare numerosă, care va causa o deo
sebită /plăcere.

Dela comună. Ședința din 10 Iulie 
n. 1895. Președintele anunță, oă ministrul 
de interne a sistat încassarea tacsei de 1°/, 
din partea comunei asupra schimbării pro
prietății ; la întrebarea lui C. Fabritius, că 
cum vine acâsta? referentul Alesius s-pune, 
că din anul 1888 s’a încassat mereu l°/0 și 
vice-șpanii de odinioră Roii și Tompa au 
consimțit pe basa, că adunarea comitatensă 
aprobase conclusul comunal respectiv; ao- 
tualul vice-șpan însă a fost de părere, că 
o astfel de încassare trebue aprobată și de 
ministeriu. Referentul propune a nu se face 
representațiune în oontra hotărîrei minis
teriale, pănă nu se vor schimba personele 
dela Ministeriul de interne și finanțe. Re- 
presentanța decide, oa obiectul acesta să 
se pună la ordinea cjilei în ședința viitore.

Jos. Pușoariu propune, ca comisia de 
prețuire, alâsă în ședința trecută, să se 
ocupe și cu prețuirea unor pământuri și 
mici parcele; — nu se primesce.

0. Fabritius interpelâză presidiul, că 
de ce nu s’a pus „mersul tramvaiului" la 
ordinea (ȘGei. Președintele răspunde, că e 
informat pe cale privată despre o schim
bare, care va urma dela 17 Iulie încolo. 
Vorbitorul mai inter peleză: 1) despre beto- 
narea basenului dela fântâna săritâre de 
pe promenada de sus; 2) despre restul îm
prumutului dela acuaduot, și 3) că adevă
rată este faima despre ivirea bureților în 
lemnăria din casarma honvezilor (Holz- 
schwam-Holzfrass). — Președintelerăspunde, 
că betonarea nu s’a făcut din causa preli
minarului de tot scump, așternut de ingi
ner ; restul împrumutului s’a cheltuit întreg 
pentru lucrări ulteridre, de oarl au fost 
destule. Faima ou bureții din casarma hon- 
veflilor a aucjit’o și dânsul, și a dat ordin 
inginerului orașului, oa să cerceteze; pănă 
acum însă n’a primit raportul.

Kowalter atrage atențiunea presidinlui 
asupra fâutânilor săritore, cari din când 
în când ar trebui ourățite, ca apa din ba- 
sen să fiă ourată.

Abia aoum se înoepe ou ordinea 
Zilei.

1) In urma recursului lui Simay et 
Kamner, comitetul administrativ n’a apro
bat ooncesiunea dată Cafegiului Al. Drexler, 
de-a pune mese și scaune pe trotoar. Pro
punerea advocatului Adam, de-a se recura 
în contra hotărîrei oomitetului administra
tiv se primesoe, pe lângă tâte sforțările lui 
Fabritius, Sohlandtși Sohiel, cari susțineau, 
că oirculațiunea se împedecă.

2) Se vinde „Vila Rombauer" din our- 
mătură, lui Rafael Penkhas cu 4851 fl., după 
ce se vor lua 293 m. pentru facerea unui 
drum, care să lege curmătura cu cărarea 
de sub Tâmpa. Schlandt recurâză în oontra 
venZârii, deoisă la votare nominală cu 29 
voturi față de 15, din oausă că prețul e 
prea mic.

3) Se deoide facerea drumului amintit 
în punctul precedent.
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4) Notarului A. Hindy dela sedria or- 
fanală îi se dă concediul cerut pe timpul 
verii.

5) Arendașului Erdely Ede ’i se dau 
10 m. lungime din promenadă pentru pu
nerea de mese cu o taxă anuală de 25 fi.

6) Arendașilor frați Rosner nu li-se dă 
voie a mai ocupa și alt loc din promenadă 
afară de cel îngrădit. Tot-odată se atrage 
atențiunea magistratului, ca la timp potri
vit, să le abdică, de dre-oe ei călcând unele 
puncte din contract, fac o concurență ne- 
sănătosă lui Erdelyi, care plătesce o chirie 
de 20 de ori mai mare (1400 fi.)

7) Lui Kerekes Gâbor ’i se voteză o 
despăgubire de 120 fi. pentru paguba su
ferită la proprietatea sa prin sourgerea apei 
din acuaduct.

8) și 9) In urma unei interpelări adre
sată de oătră Carl Schuster, magistratul 
arată motivele, pentru ce a făcut prome
nada de sub strajă între Blumăna și Brașov- 
vechiu fără licitația. Asemenea se escusă 
și în privința proourării năsipului pentru 
celelalte promenădl. Bepresentanța ia răs
punsul spie sciință și provocă magistratul, 
ca pe viitor ast-fel de lucrări să se facă 
ou oferte.

10) Văduvei de curelar Iosefine I. 
Reiner îi se votăză din fondul săracilor un 
ajutor lunar de 4 fi.

11) Cererea cantorului israelit Al. 
Goldenberg, pentru de-a fi primit în sînul 
comunei, se respinge pe motivul, că e su
pus străin.

12) Se aprobă socotelile spitalului 
Petcuț pe anul 1894.

13) Sublocotenentului de polițiă Pavel 
Streulea ’i se prelungesce concediul pănă 
la 18 August, din motive de bălă.

Coresp. „Gaz. Trans. “

Vașcău, Iulie 1895.
On. Redacțiune ! Despre viăța socială 

a poporului român din cercul Va căului, 
situat la marginea comitatului Bihor, sub 
falnicul și măestosul munte „Bihor“, rar 
■se păte ceti vre-o corespondență în cjiarele 
mostre românescl; causa profundei tăceri, 
după modesta mea părere, nu pote fi alta, 
decât indiferentismul.

Inteligența română din orășelul Vaș
cău, constătătăre, afară de preot și învă
țător, din un advocat, un medio de cerc, 
un notar, un esecutor reg. și vre-o dece 
proprietari, ar pută raporta din oând în 
■când redacțiunilor românescl lucruri, cari 
interesăză pe Români mai de-aprope; du
rere însă, că acăsta negligiându-se, despre 
■noi nu păte să ia cunoscință publicul ro
mân absolut de loc, ca și cum nici n’am 
■asista.

Românii din cercul Vașcăului, fiind 
în absolută majoritate, ar pută să-și creeze 
în Vașcău un loo de convenire, unde con- 
sultându-se despre promovarea culturei năs- 
tre naționale și alte cestiunl de felul acesta, 
prin acăsta ar rădica va4a Românului la 
-un grad mai mare. Apoi la noi diregătorii 
administrativi și cei dela justițiă par a fi 
mai concilianțl față de Români și cred că 
nu li-ar pune Românilor tocmai așa mari 
pedecl în nisuința acăsta a lor, cum li se 
pun în alte părți. Dovadă ni-a fost și ban
chetul dat în onărea solgăbirăului Eugeniu 
Csanady în 1 Iulie c. din incidentul strămu- 
tărei lui la Salonta. La acest banchet au 
luat parte inteligința maghiară și română, 
petrecându-șl împreună în bună înțelegere. 
Musica din Beiușh a lui Pricolici a cântat, 
•ăr publicul, fără deosebire de naționalitate, 
șl-a petrecut și a dansat („csardasu-ul ? — 
Red.) pănă diminăța.

In onărea sărbătoritului s’a ținut un 
toast și din partea Românilor, prin d-1 
Ion Coroiu, preotul român din loc, care 
între aplausele publicului de față a lăudat 
pe d 1 Csanady, ca pe un diregător, oare 
împlinindu-șl datorința cu soumpătate, a 
fost om uman, prevenitor, și față de preoții 

;și dascălii români binevoitor, din care causă 
Românii, 4’8e d-sa, vor fi aceia, oarl vor 
păstra față de densul cele mai sincere 
.amintiri. Vas. 5'.

Dela băi.
Rodbav, 4 Iulie 1895.

Sosit de pe bănoile scălelor, din stro
pitul și praful omorîtor al orașelor, m’am 
retras pentru puțin la umbra bătrânilor 
.■stejari ai „Slatinei.“

Aoăstă „Slatină“ este o frumăsă pă
dure în hotarul comunei Rodbav (Rohrbach, 
Nâdpatak în comitatul Târnavei mari). Pă
durea este încungiurată de tote părțile cu 
pociumpl înalțî, trași în sîrmă, ăr la pălele 
ei se află isvor de apă minerală, anume: 
apă de iod, fier și sare. Băile sunt întoo- 
mite pentru ori și cine, dăr forte folosităre 
s’au dovedit a fi cu deosebire pentru cei-ce 
sufer de reumatism.

Sunt băi reci și băi calde. Apa oaldă 
se conduce în 6 cabine ou 12 cătji (vane) 
bine întocmite cu aparate de slobo^t apă. 
Sunt 10 odăi pentru ăspețl, frumos aran- 
giate. Este o frumosă grădină de flori, sta
biliment de popiol (cuglăriă) etc. întreți
nerea costă relativ puțin; odaiă, serviciu, 
mâncare (5 ori) costă la 41 cam 2 fi. 
80 or.

Sunt și locuri de preumblare în numita 
„Slatinău, apoi în sus și în jos pote âmbla 
omul prin pădure mai multe ore. Localita
tea e aprăpe de comuna Rodbav, unde 
ărășl se pot închiria odăi. Drumul pănă în 
comună este umbrit de arbori. Locuitorii 
sunt parte Români, parte Sași.

Nu pot recomanda în de-ajuns aceste 
băi atențiunei publicului doritor, de-a petre
ce oâte-va dile ori săptămâni în umbra 
răcorosă, retras de sgomotul asurc|itor al 
piețelor mari.

Deși aceste băi sunt încă puțin cunos
cute, — din causă, că ne-am obiolnuit a 
preferi băile streine, scumpe și oostisitore, 
unde adese-orl nici nu aucjl vorbă româ- 
nică — ele însă în fărte multe cașuri tot 
atât de bine duc la scop, ca și altele.

Trebue să ne lăpădăm odata de obi
ceiul, de-a lăuda întot-dăuna, ce e al al
tuia, ăr de oe e al nostru să ne ferim.

6spețl se adună adese-orl și aici des
tul de mulțl. Cea mai apropiată stațiune a 
căii ferate este Sâmbăta de jos (Alsă- 
Szombatfalva), Voila și Făgăraș, de unde Rod- 
bavul nu este de parte, fiind și drumul 
forte bun, mâncări bune, vinuri esoelente, 
bere Bock din Sibiiu. Hotelier este un Sas 
din Agnita.

In total mie mi-au făcut aceste băii 
o bună impresiune, și pe mulțl am aucjit 
lăudându-le. M.

Din Bucovina.
Sucâva, 22 Iunie 1895.

Sânzienele.

(Fine.)

Afară de creștinii, cari vin la Sucăvă 
pentru înohinare, vin și mulțime mare de 
calici din Galiția. In Gali ți a sunt familii 
întregi, cari se mutilăză singure, așa că 
copiii de mici sunt crescuți pentru cerut. 
De 4®°! de anI merg la Sucăvă de Sân
ziene, dăr n’am aflat nici un calic român, 
oăcl a cerși pentru un Român este prea 
înjositor, el este creat pentru ceva mai 
nobil.

Ași pută cu tot dreptul 4i®®< toți 
calicii cerșitorl din Buoovina și partea Mol
dovei, sunt venetici galițienl, cari profesăză 
acestă meseriă din năm în năm. Așa vei 
întâmpina ămenl fără de-o mână, fără de- 
un picior, cu mânele sucite, orbi și cari se 
terâe în brânci: toți alărgă la Sântul Ion, 
oa să afle mântuire bănăscă.

Strada principală, care duce la S-tul 
Ion și mai cu sămă de lângă arena gim
nasticei pănă la ușa biserioei, la tot cinci 
pași de-o parte și de altă parte a drumu
lui, ești oprit de plânsul și vaetul acestor 
cerșitorl galițienl, cari vin în țără ou aoeste 
ocasiunl, și mulțl rămân prin țeră îndată 
ce au fost odată la Sucăvă.

Unii din ei, și mai ales oei orbi, au și 
un instrument numit „lirvă“, un fel de cobză 
lungărăță ou-o strună, care se pune în vi
brare prin o rotioică, care se învârte. Res
pectivul bard galițian acompaniăză vibră
rile cobzei cu glasul său răgușit de bețiă, 
și fiă-care păte la moment ounăsce, că 
limba rusăsoă este făcută pentru cerșit.

Acești bar4l orbi încep cânteoele lor 
cu nSa svete varvara ms, ms, ms11, — și tot 
ms, face struna. Aoăstă cântare a venit așa 
de proverbială, încât a4l, dăcă un Rutăn 
este luat în rîs din care nem se trage, 

atunol ’i se spune, că tatăl său a, fost tru
badur galițian, și a cântat la Sântul Ion 
„sa svete varvara ms, ms, msu.

Der și ei sunt geloși unul pe altul, 
se cărtă pentru-că unul său altul a câști
gat mai mult, — tot așa, ca și cei din bi- 
serioă, — și de multe ori se încaeră și la 
bătaiă, și anume în decomun cam în 4iua 
sărbătorii, după oe se împrăștie creștinii. 
Atunci, înainte de pleoare, se string cu toții 
într’o crâșmă, se bucură de agoniselă și 
apoi numai să ve4l, cum se încaeră de câ
nepa dracului la bătaiă. Să te faol și să 
privescl, căol ai ce: se bat orbii cu bâtele, 
șchiopii cu cârjele și cei ologi cu scaunele, 
pe cari se târăe, și printre dânșii ajută fe
meile și copiii lor, și să te ferăscă Dum- 
ne4eu numai de bătaia calicilor: capurl 
sparte și ciomege rupte — astea sunt sem
nele, ce le rămân de pe câmpul luptei.

De multe-orl lupta se începe din causa 
unei dulcinee, care a cochetat cu mai mulțl 
orbi și șchiopi. Ce rîdețl? Der cine-i mai 
gelos decât acești orbi, ce și-au răpit lu
mina oohilor numai ca să pătă aduce cul
tura galițiacă, de-a cerși, în țără. Cu ast
fel de savanțl s’a căutat a nimici elemen
tul român și s’a reușit. Esistă și o lege, 
care opresce cerșirea celor străini, der față 
ou acești calici galițienl nu se aplică de 
fel. Se scârbesoe inima fiă-oăruia, când 
vede, că ei anume se mutilăză, ca să potă 
cerși prin țără și mai ales la Sucăvă. Ore 
representanții Românilor din Sucevă în con
siliul oomunal, nu vrău, ori nu pot vorbi, 
ca comuna să oprăscă cerșirea străinilor 
galițienl, căci străinii, cari vin cu acestă 
ooasiune la Sucăvă, pot încă crede, că toți 
acești calici sunt din Sucăvă și-și vor în
chipui, oă Sucăvă este cuibul, unde numai 
calicii se adună la S-tul Ion, spre a cerși ?

In acești doi ani din urmă numărul 
peregrinilor se micșorase, din causă, că 
medicii, ne având clientelă de ajuns, isco
diseră holera în Galiția, la frontiera Buoo- 
vinei și ’n Sucăvă. Nu li-a mers rău, au 
avut diete grăsuțe și apoi a venit un nor 
de-a plouat ou decorații pe toți aceia, cari 
făceau mai mare gură. — De-altmintrelea 
de holeră nici vorbă: mâncase bieții 
omeni păine ver4l pe timpul prășitului po- 
pușoiului, și-i năpădise nisoe cârcei de sto
mac cu vomațiune, ăr medicii botezase 
aoăstă bdlă cu numele holera. Cine soie 
însă, de nu se făcu acăsta cu scop, de-a 
opri mulțimea de lume, care pe acest timp, 
după ce și-a prășit porumbul și cartofii, 
peregrinăză mic și mare la S-tul Idn dela 
Sucăvă.

N’avem motive a nu crede și aoăsta, 
când seim, că uniații predică necurmat, ca 
Rutenii să nu mărgă la Sucăvă. Și cu cât 
predică, cu atâta ămenii se trag mai mulțl, 
în ciuda preoților uniați. Luând însă în 
considerare și faptul, că direcția căilor fe
rate ale statului austriac, care i în mâna 
Polonilor, n’a voit să modereze în prețuri 
parcursul pe liniile ferate pentru 2 și 24 
Iunie, sub cuvânt, că numai atunci o pdte 
face acăsta, dăcă vor pleca toți dela un 
punct al rețelei căilor ferate și nu dela 
diferitele stațiuni—ne place a orede, că toți 
oocidentalii s’au convorbit a luora întru 
acolo, oa peregrinilor să li-se îngreuneze 
drumul.

Dăr ou de aoeste nu-șl ajung scopul, 
căci poporul, deprins din vechime a merge 
pe jos, a rămas fidel datfaei strămoșesc!, și 
dioe, că nu'-’i primit la Dumne4eu de-a 
călători cu trenul, ci numai pe jos, și așa 
și face. Numărul peregrinilor atunci e mai 
mare, când pe la aceste două sărbători 
nu-i timp ploios și s’a gătit lucrul câmpu
lui, — atunci mulțl nici nu pot intra în 
biserică, ci umblă numai pe stradă la dăl 
și vale, pănă ce’n 4lua sărbătorii îl scot 
pe bântui. După oe l’-au scos, — de pre
sent în piața vitelor — mulțimea se stre
cură și rar cine rămâne pe a doua 4i- De 
comun 3 4il® înainte de serbare tot vin 
și vin credincioșii din depărtare, er în 4iua 
sărbării vin cu procesiuni de prin satele 
megieșe, dăr nu din tote, ci numai acele 
sate, cari au preoți demni de înalta lor 
misiune — în aceste 4il® cei mai harnici din 
preoți, cari trag pe ămenl la sine, fac cu 
sutele de florini.

Mitropolitul Silvestru, cât a trăit, venia 
regulat în fiă-care an la 24 Iunie la Su- 
căva dând prin presența sa un aer mai 
sărbătoreso. Slujea în sobor cu multă pompă 
și mergea apoi pe jos cu procesiunea și 
Sântul pănă ’n piăța vitelor și ’napoi, o 
depărtare destul de bună, și nici când nu 
ostenia acest prea mare archiereu. Er po
porul, care din oare se îndesia — mai di
hai deoât la rabinul făcător de minuni — 
a se atinga de păla vestmântului lui. Și el 
pentru fiă-care avea un cuvânt, îi ounoscea 
pe nume și din care sat este, și balsam 
vindecător ourgea pe inima bietului creș
tin. Cum apoi să nu mărgă el în fiă-care 
an la Sucăvă, se mai vadă pe vlădica Sil
vestru, oă Dămne, nu-i fudul de loc. — 
Dăr acuma... păte că urmașul lui va avă 
tot aceeași ințelepoiune, și bine-a face.

Și în acest an, pe când scriu aoeste 
vin creștinii, ca roiul de albine, spre acest 
Mecoa ortodox, și tăte s’au început după 
oalapodul oel vechiu. Se aștăptă să vină 
și administratorul arohidieoesei și-ar fi bine să 
vină, ca să vadă ou oohii oeea oe eu am 
depus pe hârtie, și nutreso viua speranță, 
oă oetind apoi aceste oe le-am scris, va 
căuta, în interesul ortodoxiei, a sana răul, 
oe din an în an ia demensiunl mai mari. 
Pănă aoum sunt fărte mulțl și tot vin.

Călttorescu.

Convocare.
Pe basa conclusului luat de comitetul 

reuniunei, adunarea generală a „Reuniunei 
femeilor române selageneu este convocată pe 
6 August st. n. 1895. in Șimleul Sil- 
vaniei.

Toți membrii reuniunei sunt rugați să 
binevoăsoă a participa la aoăstă adunare, 
împreunată cu o modestă esposițiune de 
industriă de casă femeiască.

Șimleu, la 30 Iunie 1895.
Clara Maniu, n. Coroian, Cosma,

presidentă. seoretar.

Avis.
Femeile române, cari doresc a con

curge ou obiecte de industriă de casă la 
esposiția arangiată din inoidentul adunării 
generale a „Reuniunei femeilor române 
sălagene“, sunt poftite, oa obieotele desti
nate spre acest scop pănă la 30 Iulie a. c. 
se binevoiască a le trimite la subscrisa pre- 
șidentă a Reuniunei.

Este îngrijit, ca mai multe lucruri de 
mână și pânzăturl mai escelente să fiă pre
miate.

Șimleu, 30 Iunie 1895.
Clara Maniu. n. Coroian, Cosma,

presidentă. seoretar.

Literatură,
Archiva, organul Societății soiențifice 

și literare din Iași; Direotor: A. D. Xenopol. 
Apare odată pe lună și costă 15 lei pe an. 
Anul VI, Nr. 5 și 6 de pe Mai-Iunie con
ține: Originea lui Ion Calimaoh Domnul 
Moldovei (cu portretul) de Al. Caiimach; 
Din răsboiu, de Gr. I. Alexandrescu; Po
vestea celor doi frați logofeți etc. de G. 
Erbiceanu; Gresoerea criminalității, de I. 
Tanoviceanu; Corul metropolitan din Iași, 
de A. D. Xenopol. Urmăză vre-o 6 poesii 
de diferiți autori; Documente, Dări de 
sămă etc.

DIVERSE.
Rassă bună. O foiă spaniolă spune 

cu multă mândriă, că în Amerioa locuește 
o păreohe căsătorită, cu numele Beniter, 
care în timp de 40 ani dela cununie a 
sporit poporațiunea Spaniei cu 32 copii. 
Dintre aceștia 26 sunt femei. Aceștia că- 
sătorindu-se, unul dintre ei are 11 copii, 
altul 8, al treilea 7, etc. Dăcă famila Be
niter ar voi să se întrunăsoă la un prân4 
cinstit, ar trebui să taie cel puțin 4 viței.

Proprietar: Dr. Aurei Murețianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul ia bursa din Vîena.
Din 11 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.80
Renta de corone ung. 4% . . . 100.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur . 125.90
Iinpr. căii. fer. ung. în argint 4*/2°/o 103.15
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.50 
Bonuri rurale ungare 4n/0 . . . 98.55
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146 75 
Renta de hârtie austr.......................... 101.25
Renta de argint austr.................... 101 45
Renta de aur austr........................124.—
Losuri din 1860   156.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1077.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 489.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 407.60
Napoleondorî.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.3C
London vista....................................121.15
Paris vista...................................... 48.12 */2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 46.10

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Iulie 1895.

Banonote rom. Camp. 9.57 Vend. 9.59
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’orI Cump. 9.59 Vend. 9.60
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend. 5.80
Mărci germane Cump. 59.— Vend. • ■“~

Rable rasescl Cump. 129.— Vend. r - ”
Lire turcescl Cump. 10.80 Vend.
Scrie, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

PUBLICAȚIUNE.
In spitalul civil din Brașov, ca

re posede dreptul de publicitate, se 
dă în antreprisă aprovisionarea cu 
mâncările necesare pentru bolnavi, 
personalul îngrijitorilor și servitorilor, 
dela 1 Ianuarie 1896, până în 31 De- 
cemvre 1898, pe cale de oferte.

Doritorii de acestă întreprindere 
au se predea ofertele sigilate și tim
brate pană la 16 Iulie a. c. la 12 ore 
a. m. în cancelaria D-lui senator ma- 
gi strain ai Alfred Schnell.

Deschiderea și pertractarea ofer
telor se va ține în 16 Iulie a. c. la 
12 ore a. m. — In ofertă are a se 
alătura un vadiu de 100 fi. în bani 
gata, seu libel dela vre-un institut de 
bani, seu în hârtii de valâre și tot
odată s§ conțină și declararea, că 
concurentului îi sunt cunoscute con
dițiile ofertului și că se supune 
acelora.

Condițiile ofertei se pot vede 
în cancelaria de oficiu a d-lui sena
tor Alfred Schnell, în orele de ofi
ciu dela 7 până la 1 oră p. m. în 
fie-care cți.

Brașov, 1 Iulie 1895.
Comisia administrativă 

737,3-3 a spitalului.

Nr. 9802—1895.

PUBLICATION
Orașul Brașov în Ungaria (Tran

silvania) intenționeză de-a vinde pe 
cale de olerte și pe trunchiu veni
tul de molift și de brad din pădurea 
Timișului în quantitate de 21440 m. 
pentru perioda din 1895—1901 in
clusive.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se află la oficiul toreș- 
tieral orășenesc în decursul Orelor 
de oficiu spre examinare.

Oferenții au de a-șî așterne ofer
tele provedute cu timbru de 50 cr. 
pănă în 9 August a. c. înainte de 
prânz 12 ore la primăriul orașului 
Brașov determinând în ofert atât în 
cifre cât și în litere suma, ce o o- 
feră pentru un metru cubic, și de- 
chiarând tot de odată, cum-că i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supun 
lor necondiționat.

Ofertele au ca se conțînă ca 
vadiu 3% din suma oferată pentru 
întrega quantitate, mai departe a- 
mintirea numelui și locuinței ofe- 
rentului.

Deșchiderea ofertelor va ave 
loc în 9 August a. c. după prânz 
la 4 ore în biroul primarului.

Amintita pădure e situată ne
mijlocit lângă linia ferată de stat, 
carea percurge valea Timișului.

Brașov, 8 Iulie 1895.
742,1—3 Magistratul orășenesc.

Nr. 8969-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Fântânile publice ale noului apa- 

duct, și nu mai puțin fântânile cu 
pumpă, de repețite-ori s’au stricat de 
cătră persone reu voitore, așa încât 
pănă la repararea lor nu s’au pu
tut de loc folosi aceste fântâni.

De-ore ce prin astfel de fapte 
neconcese în urma lipsei de apă nu 
sufere numai singuratice persone, ci 
întrega populațiune locală, de aceea 
se adreseză acest apel cătră întrega 
populațiunea locală, ca se evite ori
ce stricare a fântânilor publice, pe- 
depsindu-se la cas contrar făptui
torii cu o pedepsă polițiană pănă 
la 20 fl. eventual cu arest.

Zace în interesul public, ca con
tra făptuitorii acestei publicațiuni 
se se arate fără întârziere la poliția 
locală.

Brașov, 28 Iunie 1895.

743,1—3 Magistratul orășenesc.

Sosirea și plecarea trenurilor îi Brasov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 ore 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 6re 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Acest de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Trenul tren circuleză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța,
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sdra. 
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 ore 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amedl.
Trenul acoel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 dre 5 min. dimindța. 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 dre 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persone: 3 dre 5 după am.
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 dre 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.

mi ■ -~Z Telefon 1»,- ---------- ,..|
------ J Vr. îs. ----------------

Casa de bancă 
JACOB L. ADLER, 

Brașov. Hața nan Ir. 1 Sibîîu. 
cumperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cj-ilei cel mai mare — respective cel mai mic;
res cuinp eră fără nici o detragere tot felini de 

cupone:
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurT, monede pănă 

la 90%;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5°/0 ale „Albinei", institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăZî aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losuri la sorțirî cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențidse specialiste prin corespondență.

649,13 - 50,

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Vr. 18.

Cec-Conto lap 
postă nr. 969.L Giro-Conto 

la banca 

imp. germană.
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C
A A din str. Castelului de 

sus (0bere Burggasse) 
I^r. 3&, este de vesidare, 
din mână liberă.
InformațiunI mai de aprope în 

aceaș casă. 741,1—3

MMCiWi 

(inserfiuni și reclame) 
Suntu a se adresa subscrâse, 

administratâuna. Sn cassUâ pu
blicării unui anunciu mai mutt 
de odată se face scădemenJa, 
cape cresce cm câtu publicarea 
se face mai de multe-cri.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/

noi

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINT© ȘI COLORI.

A. Mureșianu
ISrașovu, Tergulu Imiloî ÎW. S®.

0%

Sg 
Acestu stabilimente este proveclutu cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiindil bine asortatu cu totu ® 
felulii de caractere de litere din cele mai moderne Q; 
este pusu în posițiune de a pute esecuta or-ce gg 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRĂME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NDNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primescu în biuroulft 
tipografiei, Brașovu Târguhî Inului Nr. 30, eta- 
ginhi I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT.jl_

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Soil/VeA,Zh, în Iotă măvi/mva- 

mm ,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE și diverse
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

fe

/R î

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


