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Blașiul și guvernul.
Brașov, 12 Iulie v. 1895

Dela întronisarea Metropolitului 
Or. Victor Mihalyi încoce, Blașiul 
se bucură de o deosebită îngrijire a 
guvernului unguresc, care însă nu
mai părintescă nu este. Pare că 
s’au hotărît cei dela cârmă se con
vingă deja dela început pe noul Me- 
tropolit despre grăua și spinosa sa 
chiămare.

Nu i-au dat pace nici două săp
tămâni, căci deja în 11 Iunie i-a so
sit pe cap faimosul rescript al mi
nistrului Wlassics, prin care tam-ne- 
sam îl provocă, cu cuvinte de alt-fel 
politicăse, să îngrijescă, ca cei dela 
Consistoriu se scrie unguresce la 
Turda.

Se asigură, că în urma acestui 
rescript a sosit la comisiunea ad
ministrativă din Turda o scrisâre 
oficiosă în limba maghiară dela Con- 
sistoriul din Blașiu. Foile șoviniste 
fac mare cas din acâsta, ba inspec
torul de scole reg. ung. din Turda, 
în îngâmfarea lui „ patrioticăs’a gră
bit chiar a da el însușî — printr’o 
declarația făcută în cjiare — un fel 
de atestat de bună purtare Metro
politului Mihalyi.

Noi am discutat în numărul de 
ieri cașul privitor la rescriptul mi
nistrului Wlassics și am arătat, că 
trebue să se constate mai întâiu, cum 
stă cu cestiunea limbei protocolare 
române în Turda-Arieș, pentru-ca să 
putem judeca, dâcă provocarea mi
nistrului de culte este cel puțin for
mal legală, ori nu.

Pe când însă foile maghiare în- 
tiebuințâză acest incident pentru a 
face complimente trase de per per- 
sonei Metropolitului și a-1 pune ast
fel față ’n față cu Consistoriul, care 
ar fi dovedit tendințe „daco-râmâne”, 
pe atunci Escelențele dela guvern 
pun tote în mișcare spre a face Me
tropolitului (jilele amare.

Mai întâiu cunoscuta afacere cu 
maturisanții dela gimnasiul din Blașiu 
a fost, care a făcut se năvălescă a- 
supra Blașiului procurorii și polițaii 
ungurescl. Dintr’o nevinovată divisă 
a câtor-va tineri, care avea un ca
racter cu totul privat și neînsămnat, 
s’a făcut mare tărăboiu, că statul 
este în pericul. încă nu se scie, ce 
s’a ales din acăstă afacere și ce se 
va alege cu bieții studențl, cari sunt 
opriți a-și face esamenul pentru în
cheierea cursului gimnasial.

Și etă acum, că Duminecă, sosesce 
o nouă poruncă a ministrului Wlassics 
prin care se ordonă a se face din 
nou cercetare în contra profesorilor 
și a directorului gimnasial din Blașiu 
pe motivul, că la instalarea Metro
politului tinerii studenți au purtat 
cocarde oprite și breuri tricolore și 
au cântat „Deșteptă-te Române.”

Erășî se va pune în mișcare 
aparatul investigător cu procurorul din 
Alba-Iulia, și din nou vor începe 
hărțuelile și șicanele puse la cale 
tăte, fără îndoială, pentru a face, ca 
vacanțele să fiă cât mai „plăcute” 
profesorimei din Blașiu, care și așa 
este destul de chinuită în decursul 
anului școlar.

T6te aceste maltratări și prigo
niri îndreptate contra institutelor 
culturale din Blașiu n’au nici de 
cum aerul de a dovedi încrederea 
guvernului în noul cap bisericesc, 
er fariseismul foilor maghiare, cari fac 
complimente rău deghisate personei 
Metropolitului, contrasteză cumplit 
cu laptele.

Care este scopul acestor fapte 
ostile seim și vedem cu toții. Ca 
în tdte cestiunile tristelor nostre ra
porturi cu guvernul unguresc însă 
lucrul de căpeteniă este, cum ne 
seim apăra și cum ne apărăm con
tra brutalelor loviri și încălcări.

Nu-i vorbă, este nespus de grea 
și delicată posițiunea, în care se află 
Metropolitul și autoritățile superiăre 

școlare confesionale din Blașiu în 
fața forței majore. Der tocmai pen
tru acăsta credem, că ele n’ar trebui 
să trecă cu vederea, că cu sistemul 
de apăraie tainică și isolată, ce s’a 
practicat în trecut, nu mal merge.

Este, după părerea ndstra, ab
solut necesar ca cursele și atentatele, 
ce se pun la cale în contra institu
telor nostre culturale, să fiă demas
cate numai decât, înainte de-a se fi 
perpetrat și de a-se fi creat situația 
tristă a faptelor dușmăndse împli
nite.

S’a cp9 ȘÎ se 4ice, că pericolul 
e mare și că bărbații chiămați a 
apăra interesele nostre de viață na
țională ar trebui se se unâscă și se 
lucre solidar, cu energiă și |cu înțe
lepciune, pentru-ca astiel să vie în 
ajutor, cu deplină seriositate și cu 
efectul așteptat, celor amenințați în 
diferitele puncte.

Adevărat, că în privința acesta 
este încă mult, fărte mult de dorit. 
Dăr ce ar și pute se facă bărbații 
națiunei și să lucreze la timp, dâcă 
nu li se arată de cu vreme starea 
adevărată a lucrului cu tăte pericu- 
lele ei ?

Etă ce am ținut noi să consta
tăm și să reclamăm, în interesul cau- 
sei, acum când o nouă seriă de ata
curi și prigoniri ale adversarilor noș
tri amenință a sgudui din temeliă 
și ceea-ce ni-a mai rămas neînghîțit 
de pofta nesăturată a maghiarismu
lui violent.

Congresul naționalităților.
Sub acest titlu „Tribuna” de aeji 

surprinde publicul român cu urmă
torul apel:
Cătră Românii, Slovacii și Serbii din 

statul ungar I
Stările de lucruri, cari au resultat din 

nenorocita politică internă, urmărită de 
guvernele ungurescl, cu deosebire dela 

1873 încoce, inspiră seriose și legitime în
grijiri fiă-cărui patriot adevărat.

Cerourile politice, oarl în urma tran- 
sacției dela 1867, au luat angagiamentul 
de a consolida statul ungar, de a mulțămi 
pe toți locuitorii lui, și de a duoe patria 
nostră comună, cu conlucrarea tuturor fiilor 
ei, la prosperare și fericire, nu s’au ținut 
de acest angagiament, ci din contră se pare, 
că l'au luat dela început numai cu reserve 
de a nu-l respecta mai târdiu.

Guvernele și legislațiunile din Buda
pesta, în loo de a tindă la consolidarea sta
tului, s’au pus în serviciul esclusiv al unei 
utopii, care singuri n’au putut’o defini prin 
cuvinte și noțiuni concrete, oi i-au dat nu
mele fantastic eufemistic de nideia de stat 
național maghiar*. In loc de a face popo- 
relor dreptatea promisă, au oultivat numai 
interesele unui singur popor, pe care, în 
ciuda principiilor constituționale, l’au ridi
cat la rangul de popor privilegiat, pe când 
pe celelalte popore, ce loouesc din vechime 
aceste țări, le-au degradat la rolul de străini 
în propria lor patriă. In loc de a pune ega
litatea de drepturi leal și sincer în aplicare, 
au făcut, pe căi directe și indirecte, prin 
legi și măsuri de guvernare, tot posibilul, 
pentru a scote din vieța publică a statului 
tote elementele, cari n’au voit să jure pe 
patriotismul lor patentat. In loc de a crea 
tuturor poporelor garanții legale de asis
tență și desvoltare, au nesoootit chiar și 
puținele drepturi ale aoestora, cari li-au 
fost garantate în legi anteriore, er astădl 
lucrâză pe față și cu brutalitate revoltă- 
tore, cu întreg aparatul statului, cu tâte 
mijlocele politice și sociale, la desființarea 
naționa li tăț ilor nemagh iare.

Resultatele funeste ale acestei poli- 
litice nefaste n’au putut să lipseseă, și iau 
pe <ji ce merge dimensiuni mai îngrijitore. 
Astădl am ajuns deja acolo, oă cestiunea 
naționalităților din Ungaria constitue obiect 
de desbaterl în presa europenă, în cabine
tele și parlamentele străine. Totă lumea 
vede în raporturile interne ale patriei nos
tre un fooar de primejdii și privesce ou 
îngrijire la impetuositățile pătimașe ale asu
pritorilor și la încercările desperate de resis-

FOILETONUL „GAZ. TRANS”

Covorul lui Mustafa.
— Narațiune din Bosnia de Dinko Boriei. —

16) (Fine.)
Cu un strigăt de bucuriă se arunca 

Tifla la stofă și o ridica. O asounde sub 
mantaua ei și voesce să esă din nou pe 
ușă. Dâr acolo stă Mustafa și-i păzesce 
eșirea.

— „Cum ajunse aoestă bucată toc
mai acolo, în covorul de rugăciune?”

Vocea lui Mustafa e amenințătâre, 
ochii săi lucesc neamical.

— „Gospodine! Cruțați pe o bătrână 
femeiă vinovată! Pe Allah și pe bucuriile 
paradisului, la cari sper, vă jur, că voeso 
să vă spun întregul adevăr, der jurați-mi, 
că nu-mi veți face nimic. Eu mă tem de 
D vostră și de mănia D-vâstre. Cruțați-mă, 
și veți fi fericit. Jurați pe Allah, că nevă
tămată voiu pute părăsi casa acesta, după-ce 
v’am mărturisit totul!”

Mustafa, după o sourtă răsgândire, pro
mise acesta.

— „Acum”, începu Tifla, „veți soi 
totul. D-vostră cunoscețl dor pe Raifa-ha- 

num, văduva zarafului, care e vecina D-v6s- 
tră oolo sus. Raifa a pus oohiul pe Dvâs- 
tră și vă doresce de soț. Densa scia, că 
D-vâstră nu vă veți despărți de bunăvoiă 
de Emina, și mă încredința pe mine, de- 
oreoe cunosceam gelosia D-vâstră, să as
cund bucata stofei de aur în co voiul de 
rugăciune. ErI îndeplinii acâsta aici cu 
ocasiunea unei visite. Cugetați-vă la jură
mântul D-vâstră, gospodine, și nu strîngețl 
pumnii. Ceea oe a voit Raifa, s’a întâm
plat. D-vostră v’ațl părăsit soția și Raifa speră 
la tot oașul, oă vă veți decide a-o lua pe 
densa în căsătoria acum, dâoă vă va face 
un ofert de felul acesta, de-ârece e forte 
bogată. Dâr, gospodine, ea e și sgârcită, 
lua-o-ar draoul! Ea nu mi-a dat banii pro- 
mișl; m’a rîs, când îi spuseiu, că vă voiu 
spune curatul adevăr, și așa am venit aioî, 
să vă lămuresc. Ka nu-șl va ajunge scopul, 
sgârcită, mincinosa, care mie unei sărmane 
văduve nu-mi dă ce mi-a promis”.

Mustafa se răzimâ sdrobit de una din 
proptelele ușei.

Pe dinaintea lui dispăru Tifla și părea 
a fl veselă, oând putu scoborî treptele și pă
răsi edificiul.

Emina sta în grădina.locuinței tatălui 
ei. ErI sera se reîntorse acasă asemenea 
unei isgonite, pe care a alungat’o so
țul din casă. Tată și frați o primi
seră tăcuți, der nu esitară a o primi. 
Mama și surorile, tot atât de tăcute, o lă
sară să între în curtea femeilor și deja de 
ieri îi dispărură din cale. Emina era des
considerată și bănuită în propria-i familiă, 
care de-abia aștepta să vedă, ce resultat va 
ave procesul contra lui Mustafa, pe care-1 
pîrîse familia înaintea judecătorului. La 
acest proces trebuia să se documenteze vi
novăția, sâu nevinovăția Eminei....

Plângând sta ea sub un aprieos. Chiar 
decă procesul i-ar arăta nevinovăția, ea îșl 
pierduse totuși bărbatul, pe care-1 iubia 
mai pre sus de tâte.

De ce pedepsi Allah greșâla ei atât de 
greu ?

Ea pusese la cale o fermecătoriă îm
preună cu vrăjitârea Tifia și atât de re
pede o ajunse pentru acâsta grozava pe- 
dâpsă !

Voci puternice răsunară pănă la dânsa 
de cătră curtea, în care se aflau loouințele 
bărbaților.

— „Afară, tu fiiu de câne, tu blăstă- 

matule! Ce, mai cutezi încă odată să treci 
pragul meu” ! răsună vocea tatălui.

— „Lăsați-mă la Emina mea, la miora 
mea, la lumina inimei mele! Ea e nevino
vată! Tifia, vrăjitârea, m’a înșelat!”

Nu era acâsta vocea lui Mustafa? 
Emina grăbi într’acolo.

— „Afară cu tine! Să te ia dracu! 
încoce, fiii mei”.

— „Bateți-mă, tată, bateți-mă, eu «m 
meritat acâsta, dâr redați-ml pe Emina mea. 
Lăsați-mă la ea, ca să o rog de ertare. Nu 
fiți crucjl!“

Vocile fraților se amestecară în vorbă.
— „Afară, fiiu de câne! Pușcați-1! îna

inte, dă foc !“
Emina aucji pocnetul unui cocoș de 

pușcă. Ea isbi ușa și năvăli nevoalată în 
curtea bărbaților. Fratele ei mai mare în
dreptase toomai pușoa asupra lui Mustafa. 
Cu un strigăt puternic se arunca Emina la 
peptul lui Mustafa, spre a-1 acoperi cu tru
pul ei. Frații înhățară pe Mustafa și-l arun
cară afară din curte.

Tatăl tîrî pe Emina în ourtea femei
lor și se năpusti asupră-i. El o batjocuri 
și o înjura pentru-că mai iubia pe bărba
tul, care o alungase. In sfîrșit o părăsi, și 
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tență ale asupriților. Am ajuns deja acolo, 
că prietenii și dușmanii patriei, ba chiar 
și aceia, oontra cărora ne plângem, trebue 
să reounoscă, că așa nu mai merge și că 
trebuesc căutate și aplicate mijlooele de 
sanare.

Și n’ar fi luoru greu a găsi aceste 
mijloce, dâoă ar fi sincer și leal oăutate. 
Der tocmai acesta este blăstemul cel mare 
și nenorocirea da oăpeteniă! Acelor-ce de
țin puterea statului și abusâză așa des de 
ea, le lipsesoe și . cel mai mic rudiment de 
siceritate și bună oredință!

In tot timpul dela înoeputul actualei 
epooe constituționale și pănă în 4’ua ^e 
astăcjl, ne-am dat noi nemaghiarii tote si
lințele, ca să convingem pe adversarii noș
tri de rătăcirile în cari s’au înfundat. Insă 
zadarnioe au fost silințele ndstre.

In presă, în parlament și în adunări 
s’a arătat deposedărilor puterii, că pe calea 
apucată ne vor duce la perirea lor și a nos
tra și că paoea, prosperarea și consolidarea 
patriei se pot ajunge numai pe calea drep
tății și a egalității.

Tote aceste n’au avut însă alt resnl- 
tat positiv, decât să ne convingă pe noi 
toți, că orl-ce înțelegere cu șoviniștii este 
esclusă. Cum să oonvingl pe acela, ce nu 
voesoe să fiă convins? Cum să arăți pri
mejdia acelui, ce din adins închide ochii, ca 
să nu o vadă ?

In consecență nu esistă astădl Ro
mân, Slovac și Serb, care îșl iubesce nâ- 
mul și limba, și n’ar admite, eă pe calea 
reclamațiunilor și așteptând ca sentimentul 
de dreptate să între în inima împetrită a 
adversarului, nu se pote realisa o îmbunetâ- 
țire a sorții insuportabile a poporelor nostre.

Ajunși la acestă convingere, urmeză 
dela sine, că trebue să punem pe alt teren 
mai eficace lupta bgală pentru conservarea 
și emanciparea nostră națională. Trebue 
anumit să ne organisăm astfel, noi toți, 
cari avem aceleași drepturi de agera!, încât sd 
ne putem pr esența in fața adversarului nu ca 
reclamanți, cari cerșesc drepturi dela bunăvo
ința cuiva, ci ca un factor, care și-le eluptă 
în conștienta, că ’i-se cuvin, și destul de pu 
terme, ca se și-le cucerescă.

Acestă organisare nu șl-o pdte în.-ă 
da singură mol-una din națiunile nema
ghiare, ci tote împreună trebue să o formăm, 
căci numai cu puteri unite putem deveni 
în patria nostră aoel factor impunător, a'e 
oărui drepte pretensiunl nici un moment 
nu pot fi nesocotite.

Spre acest sfîrșit, după-ce alt-eum 
conducătorii noștri dela începutul acestei 
ere, poreclită constituțională, au recunos
cut importanța alianței naționalităților, și au 
afirmat-o ia diferite ocasiunl, am accentuat 
acum când cestiunea naționalităților a devenit 
er peste măsură acută, din nou și unanim 
solidaritatea nostră, și ne-am dat silința să 
creăm o basă, pe care să ne putem orga- 
nisa, ca faotor puternic, iresistibil.

Emina sta ărășl plângând sub apricos, der 
necontenit ochii ei studiau înălțimea zidu
rilor grădinei.

De ce se încurcase cu Tifia ? Mustafa 
îi interdisese să oonvină cu acestă hanumă. 
Asta era numai peddpsa meritată.

Dăr el încă o iubia. El o voia drășl. 
Putea să o rețină tatăl ei cu sila acolo ?

Pănă sera târejiu rătăoi Mustafa prin 
prejurul munților, ca o jucăriă a sentimen
telor sale. In sfîrșit obosela îl copleși și 
se re’ntorse la părăsita sa loouință.

Se întunecase deja binișor, oâud întră 
în curte. La fântână stetea o fată și spăla 
oeva. Abia oând se apropia mai tare ob
servă Mustafa, oă are pe Janja înainte-i. 
Voi să o întrebe uimit, ce face aici, der 
oopilița arătă mută la etagiul prim.

Mustafa sbură pe trepte în sus.
Isbi ușa odăii de harem în laturi. O 

figură, care stetea în odae, grăbi înainte-i.
— „Emina 1“
_  „Mnstafa, iubitul meu, soțul meu !u 
Ea sta aninată de peptu-i. Sărutările 

lui înecară suspinele ei.
Trad, de Alfa.

La inițiativa Românilor, atât de stă
ruitori în timpul din urmă, comitetele cen
trale ale partidelor nostre naționale au 
esmis delegați, și anume : Pe domni1 Dr. 
loan Rațiu, Eugen Brote și Aurel Popo- 
vicl din partea Românilor; Paul Mudron, 
Dr. Miloș Ștefanoviol, Dr. Samo Daxner, 
Matuș Dula și Dr. Iaroslav Minich din 
partea Slovaoilor; și Dr. Emil Gavrila din 
partea Șerbilor. Aceștia s’au întrunit pen
tru prima-dră în Viena la 10—11 Ianuarie 
1893, oa să discute basele. pe cari alianța 
ndstră trebue pusă. La 14—15 Noemvrie 
1893 delegații partidelor ndstre s’au întru
nit din nou, și anume, după-ce împregiură- 
rile au făout unora dintre cei numiți cu 
neputință ca să ia parte, următoriii domni; 
Dr. loan Rațiu și Iuliu Goroian din partea 
Românilor; Paul Mudron și Dr. Samo 
Daxner din partea Slovacilor ; Dr. Emil 
Gavrila și Nicola IoximovicI din partea 
Șerbilor. In acestă întrunire, ținută la Buda
pesta, s’a formulat un program comun de 
acțiune, care acum urmăză să fiă supus, 
pentru deliberarea și hotărîre, partidelor 
seu mai bine cjis poporelor nostre. Au mai 
urmat apoi și alte întruniri, în cari proiec
tul de program a primit, în cele din urmă, 
formularea definitivă.

Der situația politică agravată și cu 
deosebire procesele politioe, ce am avut de 
susținut în timpul din urmă, și cari ne au 
absorbit totă activitatea și tdtă atenția au 
fost oausa, că pănă în momentele de față 
nu s’a putut prooede la stabilirea definitivă 
a programului de acțiune comună.

Drept acea anunțăm acum, că congre
sul celor trei națiuni se va întruni la 10 
August n. (29 Iulie v.) a. c. la Budapesta 
și va resolvi fără amânare acestă acțiune 
importantă a stabilirii programului comun 
de acțiune.

Ordinea de cji a congresului va fi; 
Statorirea unui program de acțiune.

Sibiiu, Turceau sky-Svaty- 
Martin, Novi-Sad, Iulie 1896.

Comitetul provisor al delegaților par
tidelor naționale române, slovace și ser- 
besol:
V. Mangra. Paul Mudron.
Dr. Stefan Petrovich Dr. Samo Daxner.

Dr. Emil Gavrila.
Nicola Ioximovic-

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24) IuEe.

„Timpul", organul ministeriului român 
de esterne, scrie următorele referitor la in
cidentele din Solia: „S’au tras focuri de 
revolver asupra unui convoiu funebru, s’a 
insultat memoria defunctului, ce era dus 
în ultima sa locuință, s’au rupt cordnele 
aduse de amicii săi, s’au maltratat persa
nele, cari făoeau parte din cortegiul fu
nebru La cimitir, scene analoge s’au re
produs sub altă formă: în momentul, când 
se îmormenta Stambulow, în alt unghiu al 
oimitirului o musică intona cântece de ve- 
seliă, cari nu însemnau alt-ceva, decât bu
curia răsbunărei. Și aceste tdte se făceau 
cu toleranța autorităților, căci poliția n’a 
intervenit, decât după ce s’a turburat cor
tegiul, și la cimitir niol nu s’a crezut da 
tdre de a interveni, cu tote că aceste scene 
odiose erau organisate și pregătite, și tot 
orașul scia ou o <ji mai înainte, că ele au 
să se producă.... Guvernul din Sofia era 
dator să ia tdte măsurile necesare pentru 
a souti pe representanții puterilor străine 
de orl-ce neajuns în eseroițiul misiunei, ce 
le era înoredințată. Slăbiciunea, intențio
nată seu nu, se putea scusa său esplica 
față ou publioul și cu manifestații ce aveau 
raport cu cestiunile interiore și cu luptele 
între partide. In orl-ce cas ele nu ne pri
vesc; dâr ceea ce ne privesoe și pe roi, 
este faptul, că representantul nostru nu șl-a 
putut îndeplini misiunea ou oare era în
sărcinat la înmormântarea lui Stambulow, 
decât espunându-se la neajunsuri mai mult 
decât regretabile. O asemenea stare de lu
cruri nu pdte dăinui. Fără a atribui inci
dentului, ce s’a Jivit, o însemnătatevprea 
mare și făcând partea cuvenită și stării de 
zăpăcelă în oare se află guvernanții bul

gari, suntem siguri, că'jguvernul nostru va 
sci să le amintâscă îndatoririle internațio
nale, ce se impun orl-cărui stat față ou re
presentanții puterilor străine și că va ob
țină satisfacțiunea, ce i-se datoresoe pentru 
lipsa de protecție în care au fost lăsate 
unele persone aparținând legațiunei nâstre, 
față ou scenele de desordine, ce s’au pro
dus cu prilegiul înmormântării lui Stam
bulow41.

*
Asupra mișcărei revoluționare «lin 

Macedonia „Agenția Română11 oomunică te
legrama urraătore : Sofia, 22 Iulie. Ulti
mele informațiunl confirmă o mișoare răs- 
vrătitore în raionul frontierii dela Sud de 
Kustendil. Turoii au retras cea mai mare 
parte a posturilor dela frontieră în inte
rior, probabil pentru a întări garnisonele 
din partea Bulgariei. Trei bataliăne au 
pleoat înapoi la frontiera din districtul 
Kustendil, mai cu sămă la Dubnitza. Un 
batalion de trupe bulgărescl a împrăștiat 
un mare număr de aventurieri armați, cari 
așteptau ocasiunea să trăcă frontiera, mai 
cu sămă la Monastirillo, care a dat asii la 
un mare număr de voluntari.

Traian Doda.
Activitatea politică a generalului 

Traian Doda cuprinde o parte însemnată 
și pote cea mai marcantă a istoriei nostre 
naționale din deceniile din urmă; descrie
rea mai aprofundată a acestei activități o 
lăsăm în grija aoelora, cari cunoscând mai 
de aprăpe firele mișcărilor ndstre naționale, 
vor sci să ilustreze mai bine acestă activi
tate a neuitatului general și să-i aprețieze 
după merit marile servicii, ce le-a prestat 
dânsul în apărarea causei ndstre naționale.

Nu voim la acest loo să vorbim, de
cât despre caracterul și despre însușirile 
frumdse ale acestui bărbat, er spre aoest 
scop trebue să luăm în considerare modul 
crescerii, ca o basă, de unde apoi se des- 
voltă mereu, conform direcțiunii de ores- 
cere, și însușirile, cele câștigă omul în de
cursul educațiunei sale, și din cari în fine 
se cristalisăză în ceea ce numim noi oarae- 
ter personal.

Generalul Traian Doda fiii al unei 
familii, care probabil din generațiune în 
generațiune a aparținut statului militar, a 
supt din cea mai fragedă copileriă, am 
pute 4i°e cu laptele mamei sale, spiritul 
acela militar, care îl făcea, de a-se ține 
superior față de ceilalți muritori. Crescut 
la Academia militară din Wiener Neustadt, 
o scolă militară de renume europân, 
tîuărul Traian Doda a absolvat acâstă scolă 
cu suooesul cel mai strălucit, reușind puru
rea prin tote opt clasele acestui institut 
ca primul și cel mai eminent student. Numai 
astfel se pote esplica, avansarea cea ne 
mai au4it de repede, încât — o raritate 
rarissimă în armata austriacă —- Doda s’ar 
ajungă într’o etate de abia 50 de ani la 
rangul de general.

Gel ce cunosoe modul de crescere pe 
la institutele militare nu se va mira deci, 
decă la generalul Traian Doda. pe lângă 
că devenise un militar escelent prin desvol- 
tarea simțului de datoriă și de onore ca 
militar, trebui să se desvolte și să se no- 
biliteze și simțul său adus de acasă față cu 
națiunea sa.

Astfel paralel se forma în el și Ro
mânul fără șovăire, înflăcărat și duios de 
națiunea sa, pe care mai pe urmă o vă4u 
din nou despoiată de tdte drepturile sale, 
câștigate prin atâta sânge românesc, și re
dusă erășl la starea dejositore a unei turme 
de eloțl.

Ținta și scopul prinoipal al institute
lor militare este educarea unei suoresoențe 
pentru statul ofițeresc, er între însușirile 
principale ale ofițerului se oere, pe lângă 
o crescere sciențifică universală, și aceea a 
sentimentului și a cugetării nobile și cava- 
lerescl; spada și caraoterul ofițerului nu 
sufer nici o pată; ambele trebue să fiă 
curate ca aurul și ca oglinda.

Ba, eu ași susțină, și cred oă mulțl 
îmi vor da dreptate, că generalul Traian 
Doda, pe lângă tdtă însemnata rolă politică, 
n’a fost om de politică, ci tdtă activitatea 
lui, chiar și pe terenul politic, n’a fost de

cât un simplu eflux prea firesc al simță- 
mintelor sale românesc! și al caracterului 
său militar.

„Națiunea mea — șl-a 4’s nobilul și 
iubitul nostru general — se află într’o 
luptă neegală și desperată pentru esistența 
sa, și eu, un general eșit din sînul acestei 
națiuni, să stau privind cu manile încruci 
șate la acestă luptă tragică ? !“

Răspunsul l’am căpătat cu toții prin 
intrarea sa pe arena luptelor înverșunate, 
unde unicul, ddr și cel din urmă deputat na
țional român, lupta cu demnitate, si chiar 
prin modul retrageiei sale protestătdre, a 
sciut să atragă atențiunea lumii oivil’sate 
la un spectacol rar, când un bărbat singur 
a avut curagiul civic, a apăra drepturile 
națiunei sale față de un întreg corp legis
lativ.

Spre lauda ndmului românesc fiă 4!S> 
că în sînul poporului nostru de sub corona 
Sf. Stefan nu esistă diferite partide politioe, 
precum se află acestea d. e. la poporele 
oonlocuitore. Geea-ce numim noi partidul 
național, pe oare aoum vor să ’1 omore oei 
dela guvern, e mai mult espresiunea 
totalității Românilor din Ungaria, Tran
silvania și Bănat, cuprin4ând în sinul său 
tote straturile sociale ale poporului nostru 
dela Vlădici pănă la opinci. Acdsta a re- 
cunoscut’o și neuitatul nostru general, și 
de aceea n’a esitat nici un moment a se 
înrola în șirul luptătorilor națiunei române 
și a apăra causa ei cu curagiul resolut al 
unui ostaș pătrusde simțămintele cele mai 
nobile pentru națiunea sa.

Ridicând astfel pe Traian Doda pe 
piedestatul, ce i-se cuvine după serviciile 
și meritele prestate în interesul causei nos
tre naționale, el ne apare de acolo ca o figură 
împuitdre, ce se ridică de-asupra spiritelor 
celor mici și a inimilor înguste, ca o per
sonificare a virtuților de iubire de neam, 
ca un erou din povești, adorat de grănițerii 
săi și iubit de toți Românii, cari asistând 
în număr mare la depunerea rămășițelor 
sale pământescl, deplâng în generalul 
Traian Doda, cu tot dreptul, perderea unuia 
din cei mai devotați fii ai săi!

P. Br.

„Pereat madsar! Dolu madsar!u
— Bulgarii și Maghiarii. -

Lucruri interesante se comunică 
foilor streine despre cele ce s’au pe
trecut în Sofia cu ocasia îmormen- 
tării lui Stambulow. La vestea, că 
studenții universitari maghiari din 
Budapesta vrâu se trimită o depu- 
tațiune specială la veduva lui Stam
bulow, „W. Allg. Ztg.1,1 din Viena 
primesce din Sofia o scrisore, în 
care se Țice între altele:

„Numai Europa, și mai ales Austro- 
Ungaria, pdte mântui Bulgaria dela ruinul 
total. Acdsta o sciu forte bine și ruso-filii, 
și de aceea fac tot posibilul, ca să ațîțe 
poporul contra Ungariei. Când au sciut, că 
din Budapesta sosesce aici o deputațiune, 
ca să pună o cunună pe mormântul lui 
Stambulow, partida rusofilă a luat îndată 
hotărîrea, să folosdscă ooasia pentru de- 
monstrațiunl contra Ungariei.

„Karavelov a ținut poporului o cu
vântare, prin care a agitat în mod infam 
contra Maghiarilor, 410®ncb oă mdrtea lui 
Stambulow n’o jălesc decât 4iari$tii jidani, 
începând cu „Kolnische Zeitung" pănă la 
„Pester Lloyd". Soirea ou deputăția a iri
tat grozav pe rusofili, cari adunându-se 
în cete pe strade, strigau necontenit: „Pe- 
reat madsar! Dolu madsar!

„Karavelov oontinuându-șl vorbirea 
4ise, «ă Jidanii din Ungaria au văttinat Bul
garia ; apoi a provocat mulțimea, să sou- 
ture domnia veneticilor. Simpatiile Maghia
rilor față de Stambulow vatemă pe Bulgari 
pănă la sânge. Vorbind apoi despre depu
tăția bulgară la Petersburg, a provocat 
massele, să strige: „Trăescă Țarul*.

„Deputăția maghiară n’a sosit, dăr 
Karavelov și-a continuat totuși agitațiunile 
contra Maghiarilor"....

*

Etă acum și proclamația, pe
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care rusofilii au afișat’o pe zidurile 
orașului Sofia:

„Cetățeni ai capitalei! Provedința a 
dat o aspră leoțiă bărbaților de stat bul
gari; aceea, că cel ce ucide și guvernâză 
cu mijloce silnice, prin astfel de arme și 
more. Stambulow a murit! Prin măcelărirea 
lui Stambulow s’a măcelărit și un sistem 
politic, pe care istoria îl va înfiera cu nu
mele de : „negrul regim de terore al lui Stam
bulow11. Bulgaria a treout prin fiile grele, 
Stambulow a ținut’o sub un jug cu mult 
mai greu, decât jugul turcesc.

„Cetățeni! Stambulow s’a predat cu 
desăvârșire politicei oosmopolite-semitioe. 
Din capitala bulgară a voit se facă bule
vard al Budapestei și din armata bulgară 
corp de armată maghiar. Tiranul din Tir- 
novo a iubit mai mult florinii austriaol și 
oreițarii, decât idealul bulgar14.

Proclamația citâză apoi din fiiarele 
germane, austriaco și maghiare, și provocă 
-pe învățători, să învețe pe copiii de șoâlă 
în direoțiune contrară lui Stambulow. Apoi 
continuă :

„Stambulow a sângerat sub mânăuci- 
gașă, fiind-că a omorît omeni și a rușinat 
femei. Stambulow, oare totă viâța sa s’a 
jucat cu sabia și iataganul, și-a plătit da- 
-toria cătră sabiă și iatagan. Faptele lui au 
fost ucideri justițiare, acum ’i s’a plătit 
pentru ele.

„Amici și concetățeni! Inimicii popo
rului și libertății bulgare se pregăteso, să 
•esploateze mortea fostului diotator și bra
vele tăiate ale lui Stambulow voesc să le ar- 
■boreze, ca stindard al Ungariei. Păfiiți-vă 
de aceste lucrări infame. Dâcă vedeți con
ductul funebru, gândiți-vă, că Stambulow 
a fost inimicul Bulgariei, și iubiți numai 
pe aceia, cari urăsc pe Stambulow14.

învățătorii catolici și purtarea 
matriculelor.

Sub titlul „încurcături la Stri- 
_goniu“, foia clericală catolică „Ma
gyar Âllam“ scrie următorele:

Conferința episcopilor catolici, desbă- 
tând asupra cestiunei, dâcă învățătorilor 

-catolici li-se pote da voiă, de-a ooupa 
posturi de conducători de matrioule, a ho- 
tărît unanim, că atât consciința, cât și legea 
insirucțiunei poporale, opresc1 pe învățători 
dela ocuparea acestor posturi.

In contra acestei hotărîrl unanime, 
guvernul, folosindu-se de primatele, s’a 
adresat la Roma, unde congregația epis
copilor, pe lângă anumite cauțiuni, a per
mis, ce-i drept, ca învățătorii să potă ocupa 
postul de conducători de matricule, dâr 
causa, că s’a permis acesta, a fost împrejura
rea, că Congregației nu ’i-s'au presentat da
dele, de cari avea neapărată necesitate pentru 
a pută judeca afacerea. Am pute cfi°e> că 
congregație^ ’i s’a presentat starea lucrului în- 
dr’o lumină falsificată, seu, ca să dicem ou 
cuvinte mai blânde, întortocată.

Primatele numai deoât a făcut cunos
cută guvernului acâstă hotărîre, ba a îm- 
părtășit’o și episcopilor diecesani, oa o în
drumare din cele mai secrete, și numai 
pentru întrebuințare privată.

Este pe deplin adevărat și aceea, că 
congregațiunea a fost făcută atentă asu
pra acestei greșeli a ei, punendu-i-se la 
disposițiune datele necesare. Ori cine ar fi 
fost omul, oare a făcut acăsta, el bine a 
a făcut, căci prin asta a scăpat de un mare 
scandal pe catolicii maghiari, cari sunt gu
vernați ivtr’un mod nenorocit.

Adevărat este și faptul, că în urma 
acăsta Curia a oprit pe primatele de-a pu- 

.blica hotărîrea, ce fusese adusă pe basa 
unei stări de lucruri neclarifioată, și că el 
-din nou a făout cunoscută autorităților bi- 
sericescl din diecese acâstă nouă hotărîre.

Cu alte cuvinte, după afirmă
rile foiei clericale catolice, prima
tele actul dela Strigoniu ar fi nu 
numai un instrument in mâna guver
nului, ci și un infidel față cu biseri
ca sa.

pună și pe terenul bisericesc, deorece și în 
trecutul trist de înainte de 1848 așa ceva 
mai rar se întâmpla.

Guvernul unguresc însă a provocat, și 
în 1887 tribunalele din Budapesta au adus 
sentința, prin care biserica Sf. Treimi din 
cetatea Brașovului, de care se folosiseră 
pănă atunol credinoioșii români împreună 
cu coloniștii greci, a fost declarată ca bi
serică națională grecâscă, și ast-fel limba 
română. a fost scâsă din acâstă biserică.

Consistorul gr. or. din Sibiiu, în anul 
1868 sub Nr. 85, adusese adecă hotărîre în 
causă, pe basa dooumentelor, ca în acâstă 
biserioă să se folosâscă limba română în o 
săptămână și limba grecâscă în alta săptă
mână perondându-se. Ministrul baron Eot- 
văs, la recursul oontrarilor, a aprobat acea 
hotărîre consistorială, afară de cele prevăi 
fiute pentru administrarea averii bisericii, 
oăcl ar fi oestiune juridică.

In șirul acestei idei, dieta Ungariei 
din 1871 a încredințat causa ministrului, 
âr ministrul Trefort a propus, și în 1881 
s’a adus un articul de lege, ca tribunalele 
să deoidă în ast-fel de cause bisericescl. 
Tribunalele din Budapesta și Gulia în 1887 
au adus sentința, că biserica Sf. Treimi e 
națională grecâscă, și limba română, în 
urma aoestei sentințe, a fost soâsă din bji 
serică.

Românii cetățeni, cari oonstitue unâ 
din primele oomune bisericescl, rămânând 
ast-fel fără biserică, nu se puteau lăsa în 
decădere tocmai în aceste vremi, oi Sino
dul parochial în 1889 a luat conclus: de-a 
se face ooleote, a-se face planuri și devise 
pentru clădirea unei biserici române în cen
trul Brașovului. Planurile și devisele, apro
bate fiind de autoritățile bisericescl și po
litice, în 1894 s’a escris Iicitațiă minuendă, 
s’a înoheiat contract cu antreprenorii, oare 
aprobat fiind de Ven. Consistor, s’a înce
put clădirea bisericei, a căreia petră fun
damentală s’a pus în 9 Iulie v. c.

Serbarea punerii petrii fundamentale 
a fost solemnelă. Public ales, din Domni 
și Dbmne române, a fost forte număros. 
S’a săvârșit în mod solemn sfințirea apei, 
s’a cetit rugăciunea prescrisă pentru petra 
fundamentală, apoi D-1 paroch și protopop 
Bartolomeiu Baiulescu a rostit o cuvântare 
însuflețită cam de următorul cuprins:

O dorință fierbinte avură antecesorii 
noștri înainte cu 62 de ani, la anul 1833, 
să vadă ceea ce vedem noi, să săvârșâscă 
ceea ce săvârșim noi; o hotărîre firmă au 
avut primii fundatori, ferioiții loan Seca- 
reanu, Ioan luga, George Ioan, Vasile Bu- 
rcția, Vasile Lacea și Zamfir Baduț, cari 
formaseră încă în an. 1855, înainte cu 40 
de ani, un fond de două-spre-fiece mii flo
rini, făcuseră planuri și au hotărît să ese- 
cuteze ceea ce esecutăm noi astăfil.

Și ce esecutăm? Peatra fundamentală 
o punem astăfil unui lăoaș, ce se olădesce 
în centrul Brașovului, unei biserici, ce se 
va numi: „Biserica română gr. or. cu hra
mul sfintei Adormiri în oentrul Brașovului44. 
Facem rugăciune, ca Atot-puternicul Dum- 
nefieu să o apere, ca nici outremurul, nici 
potopele, nici viforul și niol Barbarii să nu 
o clătinâscă. Fundament punem unei Bise
rici, în care se va învăța și va avâ misiu
nea să lege pe membrii ei, pe fiii ei sufle- 
tescl în cugete și în simțiri, ca pe frații 
cei mai intimi, încât să nu se abată dela 
credința lor strămoșâscă, dela limba lor, 
dela datinele lor, nici morțl.

Biserica acesta va avâ misiunea, ca 
precum membrii ei au fost în treout mo
del de virtuți, așa și în viitor să fiă model 
de fapte mari culturale naționale. In acâs- 
tă biserică se va preda cultura, căci Inte- 
meiătorul biserioii învață: lumină am ve
nit în lume; se va preda cultura inimii, 
căci fără de acesta nu se pot forma omeni 
umani; se va preda morala, căci Sf. Evan- 
geliă ne fiice : Să lăpădăm lucrurile Intu- 
nereoului (pasiunele) și să luăm armele lu- 
minei; se va preda corectarea său pocăin- 
,a, căci prin acâsta și prin fapte bune 
ne pregătim a ajunge viâța de veci.

Scurt 41S> se vor Pr0da prinoipiile în- 
vățăturei creștinescl: Credința, dragostea 
și nădejdea. Credința, pentru-că ni-se fiice : 
fără credință nu e cu putință a plăcâ lui

SCmiLE DILEi.3
— 12 (24) Iulie.

La îinormentarea Iui Stambulow. 
„Timpul14 din BucurescI publică informa- 
țiunl autentice, ce reotiflcă unele erori stră- 
curate în depeșile „Agenției Române14 și 
a (fiarelor străine cu privire la îmormen- 
tarea lui Stambulow. Nu interpretul agen
ției române din Sofia, cum spunea „Agen
ția Română14, nici vice-consulul, cum a afir
mat „Femdenblatt14, a fost lovit în înghe
suiala din strada Rakowski, ci d-1 Păcleanu, 
secretarul agenției române. D-na Papiniu, 
soția agentului român diplomatic la Sofia, 
a fost de asemenea lovită și a scăpat nu
mai grațiă intervenirei mai multor oavașl. 
Corespondentul special al lui „Fremden- 
blatt“ mai afirmă, că nu s’a tras nici o îm
pușcătură pe locul, unde s’a produs învăl- 
mășâla. „Timpul14 e informat, că panica a 
luat nascere de la un foc de revolver, ce s’a 
tras asupra coronei clubului „Union11. D-1 
NacevicI, ministrul de esterne al Bulgariei, 
s’a presentat la agentul român diplomatic, 
d-1 Papiniu, pentru a-i esprima regretele 
și în același timp sousele guvernului bul
gar pentru incidentele din diua înmor
mântării.

-o—
Catastrofa dela Briix. Spaima și în

grijirea produsă de teribila catastrofă în
tâmplată la Briix încă nu s’a sfîrșit. Cele 
mai nouă telegrame spun, că pe lângă dă- 
rîmăturile întâmplate se aștâptă în tot mo
mentul alte nouă. Nisoe telegrame cu data 
de 22 Iulie spun, că numărul personelor 
rămase pe strade este 2468. De tot, seu 
aprope de tot, sunt dărîmate 77 de edificii. 
Mulțimea streinilor venițl din curiositate, 
ca să vadă urmările catastrofei, este fârte 
darnică față de sărmanii locuitori nefericiți. 
S’au întreprins mai multe oolecte și sub- 
soripțiunl. Din partea statului s’a votat' 
100.000 fl. Societățile mai însemnate au 
votat câte 5000 și 1000 fl. etc. spre alinarea 
durerilor celor nefericiți. Marii aoționarl ai 
societății „Bergbau14 din Briix au votat 
50.000 fl. Representantul puterii oivile, con
tele Thun, merse a doua dră la fața locului 
dimpreună cu principele și principesa Clary- 
Aldringen și alții. Guvernorul și principele 
Clary au îmanuat locurilor competente 200 
fl. spre alinarea nefericiților. încă nu se 
soie, că ore oausa dărîmăturilor este de-a 
se atribui săpăturilor din baia de oărbunl, 
seu forței naturale. Directorul băilor a de 
clarat, că e gata să rebonifice încât-va pier
derile grozave. Cu un cuvânt, nefericirea e 
mare, cetățenii orașului Briix privesc eu 
lacrimile în ochi ruinele părții celei mai 
frumose a orașului lor.

— o—
Monarchal în Londra. Majestatea Sa 

Franciso Iosif va merge cu finea lui Au
gust la Londra, cu care ocasiune va primi 
titlul de cetățăn de onore al acestui oraș.

—o—
Nuuiire. La propunerea ministrului de 

justiție, Majestatea Sa a numit jude la Curie 
pe d-1 Avram Berlogia, jude de tablă în 
Timișora.

—o —
Trei de-odată. Din comuna C. în comi

tatul Timișului se scrie, că o Româncă, 
soția lui Pavel Grobșorian, s’a dus într’una 
din Dumineoile trecute la joc. Intrând și 
ea în horă, i-s’a făcut de-odată rău, și chiar 
pe locul unde se învârtia hora a născut 
trei fetițe sănătose și frumâse. Atât mama, 
oât și fetițele se simt forte bine. — Noroc 
la spor.

Noua biserică română.
din Brașov.

Brașov, 12 Iul. v. 1895.
Pâtra fundamentală la biserica ro

mână gr. or., ce se zidesce în centrul Bra
șovului, s’a pus în mod sărbătoresc Dumi
necă, în 9 (21) Iulie c.

Cunoscută este causa, care pe Ro
mânii din Brașov-cetate i-a silit a-șl clădi 
biserică. Pusu-li-s’au Românilor din partea 
stăpânirii ungurescl pe tote terenele pie- 
decl la înaintare, dâr nu se așteptau să li-se

Dumnedeu, căci credința însuflețesoe pe 
creștin. Prin credință prorocii, apostolii și 
sfinții părinți au biruit pe prigonitorii lor. 
Credința însă fără fapte e mârtă, credința 
trebue să fiă lucrătore. Lucrarea credinței 
se cuprinde în dragostea creștinescă, des
pre care Sf. Ap. Pavel ne învață: De ași 
grăi în limbi omenescl și ângeresol și dra
goste nu voiu avâ, m’am făcut aramă sună- 
tore... de ași avâ credință, încât să mut 
și munții, și dragoste nu voiu avâ, nimica 
nu sunt. Dragostea îndelung rabdă, se mi- 
lostivesoe, nu pismuesce, nu se înalță, nu 
se mândresce, nu gândesce răul, nu se bu
cură de nedreptate... tote le crede, tâte 
le rabdă, nădejde are.

Nădejdea se va preda aid, căci ea 
este un balsam ceresc. In. luptele vieții, în 
contactul cu individl fără caraoter, în ne
noroc întâmpinăm multe suferințe și în
tristări. La acestea numai prin rugăciune 
cătră Dumnedeu aflăm mângâiere și cu- 
ragiu, cum se cjice: fericiți cei ce plâng, 
că se vor mângâia. Sfintele taine se vor 
preda în acâstă biserioă și prin acestea 
vor primi creștinii darurile lui Dumnedeu.

Etă câte-va principii, cari se vor preda 
în acâstă s. biserică și ele au de soop să 
câștig® țțrpștinilor cel mai scump dar: „mul- 
țămirea sufletâsoă și fericirea, cari nu se 
pot ou ijinfica răscumpăra, deoât prin în
vățătura dumnetjeescă.

Acâsta e prima parte a serbării nostre 
de astăfil.

(Va urma).

Convocare.
Onorații membri ai despărțământului 

VIII (Deva) al „Asooiațiunei transilvane14, 
precum și inteligența și poporul român de 
pe teritorul aoestui despărțământ, se învită 
la adunarea generală a despărțământului, 
ce se va tinâ în Deva la 3 August n. e. 
în localitățile sooietății de lectură române, 
la 3 ore. d. a.

Ordinea de fii: 1) Raportul presiden- 
tului. 2) Raportul oassarului. 4) Alegerea a 
2 delegați la adunarea gen. din Blașiu. 4) 
Insorierl de membri noi și înoassare de 
taxe. 5) Eventuale propuneri.

Deva, 21 Iulie 1895.
16n Simionaș, Dr. Ales. L. Hosszu.

director aotuar.

Petreceri.
Petrecere de vară în Turda se va 

araja în 10 August n. c. în sala „Hotelu
lui Contrai14, cu. ocasiunea adunării des
părțământului XXIII al „Asooiațiunei tran
silvane14.

Intrarea: de personă 1 fl., de familiă 
de 3 membri 2 fl, peste 3 membri 3 fl. 
Începutul la 8 âre sâra. Suprasolviriie se 
vor cuita pe oale diaristică. In cas de timp 
favorabil, a doua fii escursiune la „Cheia 
Turfiii14.

Comitetul aranjator: President: Dr. 
George Popescu ; Vice-president: Drd. Eu- 
geniu Pătăoean, cand. de adv.; Cassar: Li- 
viu Cigărean, stud. jur.; Controlor: Justin 
Pop, stud, jur.; Secretar 1.: Vaier Moldo
van, stud. jur.; Secretar II.: Stefan Ma- 
rișitl, teol. absol. Urmâză încă 21 membri 
în comitet.

NECROLOG. Veturia Neagoe Ro
man, cu soțul său Dr. loan Neagoe, și 
Ios. Roman advocat, anunță cu inima în
tristată înoetarea din viâță a iubitei lor 
bunioe, respective sdcre văd. Maria Covaci 
născ. Alinași, întâmplată după împărtășirea 
ou ss. sacramente în 22 Iul. n. c. după 
amâfil la 3'/2 în anul al 85 al vieței sale. 
Rămășițele pământesol s’au depus în cimi- 
terul gr. cat. din loc.

Sânta liturgic (requiem) se va ține 
pentru sufletul răposatei în 25 Iul. la 8 
âre dem. în biserioă gr. cat. Catedrală.

Oradea-mare, 23 Iulie 1895.
Lumina cerâscă să-i lumineze ei!

DIVERSE.
Inflătură specială. Medicul (punân- 

du-șl urechea la pieptul bolnavului): D-ta 
ai inflătură specială în jurul inimii, pe care 
trebue s’o delătur cu orl-ce preț. Bolnavul: 
Inflătură ml-o causâză portmoneul; te rog 
nu ml-o tăia de tot!
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Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei'1'.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia A. 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Alsb-Porumbâk.

Cursul la bursa din Viena.

Nr. 9102—1895.

Din 23 Iulie 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 123.50
Renta de corbne ung. 4% • • • 99.65
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% . 125.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.25

JEțgmta de hârtie austr................... 100 35
Renta de argint austr.................... 100 65
Renta de aur austr...............................123.50
LosurI din 1860   156.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1060.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 483.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 396.50 
Napoleondorî.................................. 9.6472
Mărci imperiale germane . . . 59.4772 
London vista....................................121.55
Paris vista.................................. 48.1772
Rente de corone austr. 4%. > • 100.95
Note italiene. *........................ 45.95

PUBLICAȚIUNE.
Orașul Brașov în Ungaria (Tran

silvania) intenționeză de-a vinde pe 
cale de oferte 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-și așterne ofer
tele provedute cu timbru de 50 cr. 
pănă în 9 August a. c. înainte de 
prânz 12 6re 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 să conțină 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 bre în biroul primarului.

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

Brașov, 8 Iulie 1895.
742,3-3 Magistratul orășenesc.

I
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Cec -Conto
la, postă
Nr. 505.
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Cursul pieței Brașov.
Din 24 Iulie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român, Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusesc! Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

129.— Vend. -.-
10.82 Vend. —. —

100.75 Vend. 101.75

9.58 Vend. 9.60
9.52 Vând. 9.56
9.60 Vend. 9.62
5.64 Vend. 5.68

59.— Vend.

De vânzare.
On sWiiMl He alta cu U atari 
cu păreți dupli specia Boilor și 
tot atâtea familii de albine îm
preună cu acareturile necesare.
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ii 
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Proprietar: o»* Aurel Mureșianu.
Beâactor responsabil: Gregoriu Maior.

Unde? — Se pole afla, la adminis
trațiunea „Gaz. Transilvaniei.11

745,2—2Annnciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuna. In cașulu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 

se face mai de muite-orl.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Henneberg-Seide
— nur dd)t, tvcnn bireft ab meinen ^abrifen 
bejogen, — fdjnmrj, roeifs unb farbig, con 
35 kr. bis II. 14.65 p. ZUeter — 
glatt, geftreiff, farriert, gemufterf, Damafte 
etc. (ca. 240 vcrfdp Qual. unb 2000 nerfdj. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. Zllufter umgefyertb. Doppeltes 
23riefporto riad) ber Sd)tneij.

Sei<len-I?abriken
€1. HEXXKBI RG

i. (k. u. k. Hofl.) Xiiricli.

Sosim sl ulacaraa tronurilor Iu Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

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

Trenul mixt: 7 bre 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 bre 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 bră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Acest de persone 7 bre 40 m. dim.

*) Trenul tren circuleză numai

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

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

Trenul mixt: 9 bre 5 min. diminhța. 
„ „ 5 n 13 m. după am.

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

Trenul de persbne: 3 bre 5 după am. 
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persbne 6 bre 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.

Giro-Conto
la banca

Anstro-Ungarl institut de credit și de economi!
---- I FILIALA BRAȘOV

J1MW depuneri spre fructificare KUO 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlta polițe comerciale CU 5'2“ol
OCCOliO împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [fl fi 

tata 
accorflâ

o ■ 
o> 

credite în cont corrent Snd?^“aI avaatagi6se 

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°'o;

mjffi și mie ma^nveLS monefle și M ie valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

căita, escompto 
cutară uroXrZ cupone fiola efecte rom; 
talta tatata? tassări si plat) 
eseenta în coinisiune însărcinări fls bancă 
Milita magazine și locuri libere de depou,

!

pnnnnp “ainte de 
uUpUllu scadență, și

pe piețele din țeră și 
streinătate;

n sub cele mai' ief- 
------1 tine condițiuni;

pe teri- 
_ , toriulă

său strada (nării Nfr. 45. care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierb de stată;

ppimnțjpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnptfl 
pllIilUDUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lU 

jentrii asigurări jo viată parti-

Onorabileloru administrațiunî de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști ie recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5Oio ale „Albinei" 
ale căroriî cupone se rcscumperă seniestrixlu fără nici o 

«Ic tragere, ții cari se află «le vân«|are în cursul «filei a bursei 
«lin Budapesta, în piese «le 500, 1OOO și 8000 de corone. 
Coniparemlu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totii dreptul», că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5% 
suntu a «ți relativii cele 111 a i ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloru pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
anu

trei
șese
unu

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

Pe
Pe
Pe

f

3
6

12

fl.
fl.
fl.

10
20
40

fr.
tr.
fr.

g
Duminecă,

2
1

fl. -
a. —

50 cr.

Monaneats Ia numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

anu....
șese luni.
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
anu..................................... 8 franci,
șese luni..........................  4 franci.
trei luni................................ . .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele 8e făcu mai ușorii și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei." 
<?xxxxx»oooo

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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