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INSERATE se primesc la Adml- 
niafrațiune în Brașov și ia ur- 
mătdrele Birouri de anunolurî: 

in Viena: Jf. Dukes, Hanrich 
Schatek. Rudolf Afossc, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Opneltk, J. 
Dannebcr, în Buc’ ^dSta: A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bernal: în 
Bueuresci: Agence Havas, Suc- 
cursale de Koumanie; în Ham- 
burț,* Karolyt & Liebi/iann.

Prețul (aserțiunilor: o seriă 
garmond pe e colină 8 er. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 80 hani.
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„Sazeta’^iese în M-care fi,
AtwBamenie pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese iun! 

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

Pentru România si străiaătaie: 
Pe un an 40 frânai, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aolocterl.
Ahweiinil pentru Brașov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 or. v. a. 
sân 15 bani. Atftt abonamen
tele căt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Brașov, Joi 20 Iulie (1 August] 1895.
Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 

nu va apără pănă Vineri sera.

Contrazicere fenomenală.
Brașov, 19 Iulie v. J.895

Pote că ministrul actual de in
strucțiune publică, Wlassics, n’are cu- 
noscință despre discusiunea înfo
cată, ce s’a fost încins la 1879 în 
dieta ungurescă în cestiunea intro
ducere! limbei maghiare ca studiu 
obligat în scolele nb9tre poporale, 
ori că nu s’a gândit de loc la acea 
discusiune, căci alt fel nu ar fi sus
ținut nicl-odată ceea ce susține în 
rescriptul său dela 21 Iunie a. c. 
adresat consiliului comunal al Bu
dapestei cu privire la obligativitatea 
studiului limbei germane în scolele 
poporale comunale de acolo.

Ministrul, în amintitul rescript, 
pune consiliului comunal al capita
lei ungare întrebarea: . „că ore n’ar 
afla el cu cale, ca scrierea și cetirea 
limbei germane să fîă eliminată din 
scolele comunale ale capitalei, ca 
obiect de învățământ obligat?“

Mai mult, d-1 Wlassics moti- 
veză acâstă întrebare, cjicend: „Doră 
acesta instrucțiune a limbei germane 
și așa abia pote se arate un resultat 
vrednic de luat în semă: cel ce are 
lipsă de limba germană, acela o p6te 
învăța în scălele superiore; acest obiect 
de învățământ fără îndoielă e o sar
cină grea asupra copiilor în scolă — 
decă scdlele elementare ale capitalei 
vor /? liberate de acestă sarcină grea, îșî 
vor pute împlini mai cu succes chiămarea 
lor națională...*

In hiperzelul lui de maghiaii- 
sare, desfășurat cu vedita intențiune 
de a-șl câștiga aprobarea șoviniști- 
lor, ministrul Wlassics nu s’a gân
dit ce palmă grozavă dă printr’o ast
fel de motivare celor ce au creat 
legea de maghiarisare dela 1879.

Un argument de căpeteniă al 
celor ce s’au opus acestei legi în 
dietă — erau p’atunci încă acolo și 

câți-va deputațl naționali de ai noș
tri — a fost, că prin Introducerea 
limbei maghiare ca limbă obligă- 
tăre în șcălele nemaghiare se în- 
greuneză și se împiedecă învățămân
tul întrînsele, fără ca să se p6tă do
bândi vr’un resultat vrednic de luat 
în semă pentru limba maghiară; că 
a se Introduce în clasele elementare 
o limbă străină școlarilor este în 
contra tuturor prescrierilor pedago
giei; că cei ce vor să învețe ungu- 
reșce au destulă ocasiune în șcălele 
medii și mai înalte; că în fine prin
tr’o astfel de impunere a limbei ma
ghiare se paraliseză chiămarea șcb- 
lelor etc. etc.

Și âtă că acum, după 15 ani, 
însuși ministru unguresc de instruc
țiune publică vine se susțină și să 
confirme tote aceste puternice ar
gumente în favorul învățământului 
maghiar din șCălele poporale ale 
capitalei.

Noi nu putem să ne desarmăm 
pe noi înși-ne, cum face în cașul de 
față d-1 Wlassics, ci ceea ce am sus
ținut atunci, susținem și ac}!. Nu 
putem prin urmare să desaprobăm 
vederile lui principiare, că studiul 
unei limbi străine în școlele elemen
tare cu limba de propunere ma
ghiară împiedecă și paraliseză învă
țământul, fără a produce vr’un re
sultat, care ar pute să echivaleze cu 
pierderea.

Der atunci cum stăm cu limba 
maghiară impusă pănă și în clasele 
prime ale șcălelor nostre poporale 
și cum stăm cu afirmarea Ungurilor, 
că ei nu voiesc să împiedece des- 
voltarea învățământului în șcdlele 
nbstre? Nu vede d-1 Wlassics, ce 
miserabilă situațiune s’a creat învă
țământului nostru de cătră guver
nul și legislațiunea ungurescă? Și 
dâcă da, atunci de ce nu susține 
aceleași principii și față cu instruc
țiunea din șcălele poporale confesio
nale ale Nemaghiarilor, de ce nu 

stăruesce se se casseze o lege, care 
face aprdpe imposibilă desvoltarea 
și progresul regulat în mii de 
șcăle?

Răspunsul este ușor. Pentru că 
îșî înțelege chiămarea așa, ca să se 
intereseze numai de problema cul
turală a șcblelor maghiare, 6r cât 
pentru școlele române — mai bine 
să nici nu mai fîă !

Și apoi tot mai vor să nu trecă 
înaintea lumei ca asupritori, ca duș
mani de mdrte ai esistenții rasselor 
nemaghiare!

Principiul aplicat de d-1 Wlassics 
la școlele comunale ale Budapestei 
mai are însă un cârlig. Acolo ade
vărata stare de lucruri este întărsă. 
Școlarii, cari cercetâză acele școle, 
aduc deja de acasă cunoscința lim
bei germane, căci în mare parte este 
limba lor maternă său se vorbesce 
în familiile lor, cum de pildă la 
Evrei. Aici limba de propunere ma
ghiară este cea impusă și studiul 
limbei germane apare firesc, căci 
nu cu mulți ani înainte acele școle 
erau tote cu limba de propunere 
germană.

Ce să le faci însă. Vor să na- 
ționaliseze capitala cu ori-ce preț. 
Au început să strige deja unele foi 
estreme, ca limba germană să fiă 
cu totul eliminată din școle, căci 
Maghiarul n’are lipsă de ea. Și to
tuși ei n’ar pute trăi nici 48 de bre 
fără limba germană. Chiar și uni
versitatea lor se razimă numai pe 
sciința și pe spiritul german.

Vor merge dâr înainte pe că
rarea prăpăstiosă a maghiarisării 
violente. Insă tbte în lume merg nu
mai pănă la un loc și contracjicerile 
fenomenale, în cari se încurcă apos
tolii forței brutale, de sigur, că nu 
puțin vor contribui la căderea finală 
a sistemului asupritor, clădit de ei 
pe un vulcan de sentimente și as- 
pirațiunl diametral opuse.

Pressa și congresul naționalităților.
Fejermegyei Naplo*, organul contelui 

Ferdinand Zichy, oonduoătorul partidei po
porale, scrie favorabil pentru Congresul na
ționalităților. Etă ce cfîce acestă f6iă între 
altele :

„Pressa șovinistă, atât cea guverna
mentală, cât și cea independentă și națio
nală (apponyistă) într’atât a fost de conster
nată de convocarea conferenței, că aprdpe 
eșită din minte căuta argumente în contra 
ținerei' congresului și tote strigă într’un 
ton, că congresul acolo nu e permis să se 
țină. Pentru ce nu? Ce lege opresoe pe 
oetățenii patriei ndstre, ca să nu se întru- 
născă spre a-se sfătui asupra miseriei nea
junsurilor lor? Tot aceeași îndreptățire o 
are și congresul naționalităților, care o au 
marile conferințe catolice și liberale, pen- 
tru-oă precum religiunea nu face deosebire 
între ei, așa niol naționalitatea.

„O făiă șovinistă dice, că ar trebui 
împedecat, ca congresul să se țină la Bu
dapesta. Cu ce drept ar pută face acâsta 
guvernul? Budapesta este a nostră a tu
turora, chiar decă vom fi de ori-ce reli- 
giune, și dâcă vom mărturisi crl-ce limbă, 
ca limbă maternă, — pentru-că toți sun
tem cetățeni ungari cu egale drepturi, prin 
urmare Budapesta nu pdte fi esclusiv nu
mai a jidanului din Leopoldstadt, său a 
Maghiarului de pe șes, ci tot acelea drep
turi egale de proprietate la ea le are ce- 
tățânul din Ardeal, Șerbul din ținutu
rile sudice și Slovacul din Ungaria de 
sus“.

„Fejermegyei Naplo* dice mai departe;: 
„Pressa șovinistă întrăbă, oă cine a împu
ternicit pe convocatori să cheme pe Ro
mâni, Slovaci și Șerbi la un Congres. în
trebarea acâsta o putem nimici cu altă în
trebare: ore cine a împuternicit dieta ao- 
tuală să facă, contra voinței națiunei, 
politică biserieescă liberală, și astfel să 
prăvălescă țâra în abisul ne-înțelegerilor ? 
Dâr pentru-ce se vaetă așa de mult 
pressa șovinistă în contra naționalităților? 
Se teme pote de Congres? Atunci de ce 
strigă neîncetat, că ideia de stat maghiar 
e deja atât de tare, încât nici un fel de

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Intrarea triumfală a armatei române 
în Lucuresci.

8 (20) Octomvre 1878.
In fine se sfîrși resbelul, și armata ro

mână, acoperită ou gloria câștigată pe câm
purile de bătălii dela Plevna, Smărdan, Ra
hova, Nicopoli și Vidin, se reîntârse erășl 
la vatra strămoșescă. Bucurescil, oapitala 
României liberate și independente, îm
brăcă haine festive pentru întimpinarea și 
primirea fiilor eroi, cărora România avea 
a le mulțumi victoriile ei asupra ăstei pă
gâne.

Pentru 8 (20) Octomvre 1878 era fi
xată <fiua memorabilă, în care armata ro
mână, prin intrarea ei triumfală în capitala 
țării, avea să încoroneze grandidsa operă 
inaugurată cu deolararea independenței și 
severșită într’un șir de lupte sângerâse cu 
învingerile cele mai strălucite. Cu mândriă 
românescă trebue să constat, că la astfel de 
ținută eroică a armatei române nu ni-am fost 
așteptat, mai ales după ce frații noștri de 

dincolo de CarpațI, din fostele principate 
Muntenia și Moldova, de vre-o 200 de ani 
n’au mai avut nici o ocasiune a se mani
festa pe câmpul de resbel și a dovedi lumii, 
că virtuțile militare ale legiunilor romane 
încă mai sunt păstrate și la strănepoții lor.

Nu numai noi Românii urmăriam cu 
cel mai încordat interes și cu cea mai viuă 
simpatiă desvoltarea evenimentelor în urma 
intrării în acțiune a României, ci lumea 
întregă — atât amicii cât și dușmanii Ro
mânilor — privia cu o curiositate vădită 
la ouragiuJ cam temerar al tinerei și ne- 
esperiatei armate române, de a-se; pune 
alăturea cu armata russă, încărunțită în 
lupte, și nu numai de a rivalisa cu densa 
pe câmpul de bătaiă, ci — ceea ce era ne- 
mai audit șl -or-pe de necrecjut, — de a-i 
sări acestei armate puternioe și colosale în 
ajutor, ca să-o scape de primejdia unui de- 
sastru inevitabil!

„Măria Ta, vină-ne întru ajutor, căci 
creștinătatea e periclitată. Acceptăm tote 
conditii.nilo 1“ Lumea întregă scia, cine avea 
să înțeles sub „creștinătate*. Românii 
generoși din fire, săriră într’ajutor, fără d’a 
întreba mult după condițiunl.

Nu-i mirare, decă simpatiile lumei 
întregi, surprinse într’un grad suprem de 
resultatele pe cât de neașteptate, pe atât 
de strălucite ale micului, der cavalerescului 
aliat, se îndreptau asupra acestuia și decă 
salutau cu aplause unanime și cu admira- 
țiune sinceră eroica purtare a armatei ro
mâne și a vitezului ei căpitan.

Era der ușor de înțeles, că Bucurescii 
se nisuiau din răsputeri să facă o primire 
cât de splendidă acestei oștiri de viteji, 
care a sciut să reîmprospeteze dilele glo- 
riose ale lui Stefan cel mare și ale lui Mi- 
haiu Vitezul, să reînalțe numele de Ro
mân la vechia sa splendâre și vechiul său 
respect, făcând ca poporul român să intre 
în areopagul poporălor independente cu o 
demnitate conscie de valârea sa, și să 
ocupe acolo un loc distins și onorific, de 
care multe alte popore mai mari la număr 
nu se pot bucura.

Un arc de triumf se înălța afară la 
șosea, stradele și casele erau împodobite 
cu stegurl, covore, oununi, inscripțiunl etc. 
etc. Calea Victoriei era acoperită cu flori 
și cu verdâță. In ramul ușei de pe stradă 
a casei D-rului Focino, unde îșî avea un 

Român biroul său de comerciu, se afla un 
tablou eseeutat în creion și representând 
pe domnitorul Carol în posițiunea cunos
cută istorică a lui Mihaiu Vitezul, sub un 
arc de triumf, arătând cu degetul în di
recțiunea din spre șosea și pe de-asupra 
lui versul din „Deștâptă-te Române“ : 
„Pliviți mărețe umbre, Mihaiti, Stefan, Corvine ! 
Româna națiune, pe ai voștri strănepoți, 
Cu brațele armate, cu focul vostru ’n vine: 
Vieță ’n libertate, ori mdrte strigă toți!

Toți se întreceau în a saluta și săr
bători armata triumfătâre și pe comandan
tul ei suprem. Pressa nu era cea din urmă. 
Las’ la o parte erupțiunile de bucuriă și 
de admirațiune ale (fiarelor românesci și 
voiu reproduce aici în traducere românâscă 
numai prim-articulul festiv al foiei germane : 
„Ufe Fpoche* Nr. 1219 din Octomvre 1878, 
oare apărea atunci în Bucuresol. Sub tit
lul : „Idilele de gloria ale poporului român 
(„Die Ruchmes iage des romănischen Volkes*) 
ea scria următorele :

„Aparițiunea cea mai surprindătore a 
răsboiului din urmă, atât de bogat de în
tâmplări prea interesante, a fost fără în
doială ținuta armatei tinere române sub ca
valerescul ei Domn și căpitan. 
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agitațiune din partea naționalităților nu o 
mai pote răsturna. Ori pote-că a voit nu
mai să seduoă țâra? Slabă basă ar avă 
ideia de stat, dăcă ea ar pută fi temută 
de naționalități.

„Stăruințele anti-patriotice ale agitato
rilor naționaliști tocmai așa nu se pot 
aproba, precum nu se pote aproba nici 
aoeea afirmare a guvernamentalului „Nem- 
zet“, oă egemonia rassei maghiare trebue 
susținută, de va fi de lipsă, chiar și prin 
nedreptate și asuprire. Un astfel de mod 
de ougetare numai unguresc nu este, fiind
că omul maghiar — adecă pe oare înoă 
nu l’a molipsit spiritul „alianței israelite“, 
— întotdăuna e drept, ou gândul curat și 
încungiură forțau.

rtHazânku- dela 30 Iulie scrie : „Guver
nul încă nu e pe deplin în clar, că ce ati
tudine să ia față cu congresul naționalită
ților. Seoția pentru naționalități, care balan- 
săză între sfera ministeriului de interne și cea 
a președinției ministeriului, îșl faoe socotela 
așa, că atunci, când autoritatea va primi 
însoiințare despre ținerea congresului, va fi 
destul timp a lua disposițiunl. Noi așa cre
dem, că în cestiunea aoăsta problema gu
vernului nu este tactica, nici șovăirea, ci 
fapta energică si urgentă. Se svonesoe, că 
guvernul ia măsuri pornind din punctul de 
vedere al numărului participanților la Con
gres. Acesta este o judecată forte greșită 
si periculosă. Aici nu trebue aplicată mă
sura adunărilor sooialiste din Budapesta, 
adecă cu cât mai mulțl vor lua parte la 
adunare, cu atât trebue să se mobiliseze 
putere polițienescă mai mare ; aici este vorba 
de cestiune principiară și pretindem dela 
guvern, ca să hotărescă cât mai curend 
asupra oestiuuei principiare: ddcă se pote 
permite în Ungaria gruparea după naționa
lități ? “

-Kolozsvăru‘ sorie între altele, că Con- 
greșul a fost convocat fără a ave cunos- 
cință despre acesta o mare parte chiar 
dintre „agitatorii11 români și șerbi. Reptila 
guvernamentală din Clușiu se ocupă apoi cu 
îndreptățirea seu neîndreptățirea convoca
torilor de a vorbi în numele celor trei po- 
pore. E de prisos a mai spune, care este 
răspunsul ei la acestă întrebare. La alt 
loc „Kolozsvăr“ publică o telegramă din 
Budapesta, în care se dice, că Congresul 
va fi slab cercetat și oă naționalitățile in
teresate s’ar opune la acestă procedură 
comună.

Foia oroată „Srbob-ran'1 din Agram, 
ocupându-se cu congresul, c}!00 între altele : 
„Stabilirea unui program comun de lucrare 
a naționalităților în lupta contra elementu
lui domnitor a devenit aoum o necesitate 
arcțetdre, cu atât mai vîrtos, că și în Aus
tria apune pe încetul sbrele strălucitor al Nem
ților, și ideia federalismului pășesce tot mai 
mult pe plan. In Ungaria s'a ivit partida 
poporală, care e aplecată, cel puțin întru câtva, 
a satisface dreptele cereri ale naționalităților. 
Nu este eschis, ca și Sașii să se alature la 

naționalitățile luptătore, prin ceea ce s’ar 
spori majoritatea poporațiunei nemulțămite 
din Ungaria... Congresul naționalităților 
este dovadă, că naționalitățile din Ungaria 
trăesc ÎDeă și sunt capabile a protesta 
contra aceea, că Maghiarii le-au despoiat 
chiar și de cele mai elementare drepturi'1.

Foia poporală a Cehilor bătrâni „Na- 
rodni Politika11 și cea a Cehilor-tinerl „Li- 
dovi Noviny11 se ocupă în articoll primi cu 
Congresul și însemnătatea, ce ar trebui s’o 
aibă. Cea dintâiu doresce din inimă, ca na
țiunilor aliate să le succedă a afla astfel 
de mijloce, cu cari să potă desvolta opo- 
sițiă tare și puternică contra maghiarisării 
lor; er , Lidovi Novinyu speră, că „ar
borii maghiari nu se vor înălța pân’ la 
oer“.

Alianța ruso-francesă,
„Figaro^ publică următorul in- 

terwiev interesant, ce l’a avut un co
laborator al seu cu senatorul FLallot, 
fost ministru și unul dintre creatorii 
actualei constituțiunl a Republice!.

„lin constituția nostrâ, disc senatorul, nu 
esistă nici un articul, care să tracteze despre 
ore-care alianță. Președintele Republicei, în 
conțelegere ou miniștrii săi, are drept a sub
scrie alianța, natural însă, că pănă ce nu 
se ratifică și din partea camerei ean’are nici 
o valore reală. Guvernul republioei nu pote 
avă așa-dâră decât responsabilitate morală, 
a cărei exeoutare praotică reoere aprobarea 
nemijlocită a camerelor,, de-oreoe suverani
tatea națională formâză temeiul legei con- 
stituționale“.

La întrebarea, că bre ce ar fi, când 
încheierea unei astfel de alianțe s’ar amâna 
pănă în ajunul unui resbel',. formând astfel 
obieotul disputei camerelor chiar atuucl 
— senatorul răspunse:

„După părerea mea, cu tote acestea 
evităm nisce aventuri ou mult mai pericu- 
lbse. Să presupunem, că Rusia dimpreună 
ou noi ar purta resbel oontra Angliei ; 
acest lucru ar fi teribil și ar merita întru 
adevăr discuțiă. Președintele republicei și 
guvernul său ar pute da garaDță morală, 
că Francia intre atari și atari împrejurări 
s'ar alipi de Rusia ; der absolut nimic mai 
mult, și e nesmintit de lipsă deliberarea 
unanimă a camerelor, când onorea și dem
nitatea Franciei recer, ea se se puroedă 
într’o formă său altaL

Resboiul religionar în Ungaria.
Lupta statului fără credință îi: mtri cieștUiisEnlui-

Âpei pentru apărarea bisericei-manie.

Sub acest titlu a apărut de cu
rend în tipografia „Huuyadi Mâtyâsu 
din Budapesta o broșură ungurhscă 
anonimă, care s’a răspândit prin 
țeră în mii de esemplare. Broșura, 
al cărei autor se vede a fi un frun
taș al bisericei catolice, conține 

vre-o 70 pagine format mare 8° și 
e scrisă într’un spirit plin de cea 
mai adenca mâhnire și amărăciune 
în contra proiectelor de reformă bi- 
sericescă. In ea se conjură tbtă su
flarea creștină din Ungaria se pă- 
șescă Ia luptă energică și hotărîtă 
în contra păgânismului, ce amenință 
astă4î creștinismul din Ungaria.

Pentru a cunbsce mai bine ne- 
mulțămirea și iritațiunea, ce dom- 
nesce acți în sînul bisericei catolice, 
vom face și cetitorilor noștri cunos
cute unele părți din acestă broșură. 
Primul capitul este întitulat: „Perse
cutarea creștinilor11, și începe ast-fel :

In Ungaria a domnit o pace religio- 
nară perfectă. De două sute de ani diferi
telor confesiuni li-s’a asigurat prin legi li
bertatea religiunei, și în Î791 li-s’a întărit. 
Nimenea n’a împedecat liberul esercițiu 
religionar și fiă-care confesiune s’a bucurat 
de protecția statului, s’a putut desvolta 
după propriele legi și principii de credință, 
s’a putut guverna după propriul său orga
nism, în serviciile divine publice n’a fost 
împedecată, în școlele inferiore și superiors 
a putut să-și facă instrucțiunea după plao 
(■??) și toleranța reciprocă a fost mai mare, 
ca ori unde în Europa. Aoesta a fost po
sibil numai prin respectarea împrumutată 
a drepturilor....

Ce grozav s’au schimbat împrejură
rile ! Unde am ajuns noi într’un timp 
atât de scurt, eă totă Europa privesce adl 
încoce, la certele și luptele dintre biserică 
și stat?,.. Acâsta au făcut’o guvernele li
berale, acesta e păcatul liberalismului.

Liberalismul urăsoe creștinismul. Dog
mele lui uu recunosc pe Domnul Isus 
Christos. Principiile lui atacă religiunea și 
cu deosebire biserica romano-catolică, care 
se opune mai tara ireligiosității. Pănă 
când liberalismul n’a apucat puterea în 
mâni, n’a pășit la luptă cu biserica,, ci s’a 
mulțumit eu propagarea ideilor sale. Și-a 
bătut joc de credință și a preamărit tilo- 
sofia; a născut în omeni îndoell și indife
rentism, și a protegiat naturalismul și ușu
rătatea de minte. A ademenit omenimea spre 
păcate și a liberat’o de penitență. A culti
vat banul și plăcerile și a desprețuit vir
tutea și sărăcia. După-ce însă prin aseme
nea mijloce a cormpt societatea, și-a câș
tigat majoritatea și a cucerit statul; încre
derea în puterile sale n’a cuuoseut margini 
și a atacat biserica, pentru oa să destrame 
creștinismul...

Anxioreștinismul s’a născut, și a prins 
rădăcini în Ungaria în timpul guvernărei 
de 15 ani a lui Coloman Tisza. El a fă
cut la 1875 domnitore partida liberală în 
Ungaria. El a avut în mâaă puterea, și 
tendința lui cea înaltă a fost, de-a perpe
tua acestă putere în partida liberală. N’a 
fost alegător în mijloce și a. folosit corup- 
țiunea în administrația și în legislațiune, 
pentru-ca să-și câștige aderenți. Dâcdu-se 

în mâna guvernulai dreptul regesc de pa
tronat la numirea dignitarilor bisericesci 
catolici, niol biserica catolică maghiară' n’a 
putut rămână scutită de influința cutropi- 
tore a ministeriului liberal. Statul având 
lipsă de bani, pentru-oa să-și potă acoperi 
deficitele și pentru-oa guvernul să aibă eu 
ce mitui pe alegători, Coloman Tisza și 
soții săi numai decât și-au găsit aliațl în. 
Jidovimea internațională din țâră, care de 
aci înainte s’a bucurat de deosebită pro- 
tecțiune din partea guvernului și a legis- 
lațiunei, și a ajuns la cea mai mare in- 
fluință în Ungaria.

Insu-șl ministrul-președinte (Tisza), 
ca prim-eurator reformat, cu o preocupare 
confesională a sciut dirige trebile statului 
ast-fel, oa pe catolici să-i strîmtorâseă cât 
mai tare, și conduoerea politică și oficiile 
ou influința le-a umplut ou prietinii săi per
sonali și cu soții săi de credință.. Tot-odată 
vechile presbiteriate ale bisericelor refor
mate Ie-a prefăcut în biseriol episcopale și 
le-a introdus in camera magnaților,, pentru 
ca și aici să paraliseze preponderates bi
sericei catolice.

Der pănă când a avut guvernul în 
mână,, viclenul bărbat s’a ferit de-a> ataca 
pe față catolicismul, fiind un obiceiu ai 
lui, de-a nu se pune în calea Gestiunilor 
grele și a periculelor. N’a voit se-șl ne
cheze p®siția și de aceea a început lupta 
bisericeseă numai atunol, când și-a dat 
dimisia.

Cabinetul Tisza a dimisionat la 15 
Martie 1890. Mai de mult luase el acestă 
hotărîre. Cu două săptămâni înaintej la 26 
Februarie, dase ministrul de culte Albin 
Csaky faimosa ordinațiune privitore la bo
tezuri. El a făcut acesta pe basa unei ho- 
tărîrl a consiliului ministerial. Un fapt fa
tal a fost acesta.. Dela acest timp datezi 
în Ungaria lupta dintre biserică și stat. 
Aoesta a fost primul fapt al prigonire!...

Au trecut, de-atuncl cinci ani amari, 
Din cji în di au devenit mai vehemente 
luptele intre partida, mai mare ura, mai 
nemilosă prigonirea. Confesiunile au fost 
ațîțate unele în contra altora, și ațâțătorul 
a fost ministeriul... Mult am suferit și înoă 
și mai mult vom suferi. De multe-orl am 
fost bătuți, și bucuros am suferit umilirile. 
Deși, omeni fiind, ne-a cuprins câte-odată 
desperarea, îie-am mângâiat cu încrederea 
în Dumnezeu. Deoă unii sunt nestatornici, 
Dumnezeu este etern. A lui este biserica, 
și porțile iadului nu o> vor învinge..

„Farul nu vine pentru alta, decât pen- 
tiu ca se fure, să omdre și să imprăsoie oile. 
Năimitul însă- fuge, p.entru-oă este năimit 
și nu este lui grija de oiu. Bunul păstor este 
Isus Christos, care-șl păzesce oile sale și 
Domnul nu va părăsi pe cei ce au înore- 
dere în el.

Acesta este;, pe scurt, capitulul 
prim al broșurei. Din celelalte ca
pitole încă vom reproduce cu altă oca- 
siune unele părți mai caracteristice.

„Deși noi așteptam, că fiă-care îșl va 
împlini cu lealitate datoria sa față de pa
tria, totuși — deoă voim să fim sinceri — 
trebue să recunoscem, că ambii, domnitorul 
și armata, au întrecut așteptările nostre oele 
mai esaltate.

Rssultatele străluoite de arme, dobân
dite de armata română la Plevna, Grivița, 
Rahova, Lom-Palanca, Nicopoli, Smărdan și 
în fiă-care loc, unde a avut ocasiuue a se 
măsura eu inimioul fanatio și răsboinio, i-au 
câștigat admirațiunea și stima vedită la 
amic' și la inimic, și ’i asigură unui dintre 
locurile cele mai onorifice între armatele 
cele mai bune din lume!

„Pănă ieri încă neounoscută și nepro
bată în foc, ea s’a reînălțat dintr’odată ca 
un fenice diu întunericul istoriei și încun- 
giurată de radele gloriei eroismului, dând 
lumei uimite dovada cea mai eclatantă, că 
virtuțile vechi resboinice s’au păstrat în 
poporul român, pe lângă totă subjugarea 
milenară, înoă în totă puterea lor neslăbite 
pănă în cjiua de astăcjl.

„Poporul român are deci motive pe 
deplin îndreptățite, a fi mândru pe armata 
sa, oare pășind în sbor repede dintr’o vic
toria intr’alta, s’a aooperit cu gloriă nepe- 
ritore și va fi chiămată a forma razimul 
principal pentru asigurarea independenței 
statului român câștigată cu atâtea jertfe 
sângerose.

„Tare prin eroismul cetățenilor săi și 
prin înțelepciunea și genialitatea netăgă
duită a conducătorilor destinelor ei, țera 
pășesoe d’aei înainte oătră un viitor mai 
ferioit și în timpul cel mai scurt va fi deja 
în stare a-șl oulege fructele eroismului ne
pregetat al armatei sale.

„In istoria poporului român însă, pe 
lângă Călugărenî, Rahova, etc., vor străluci 
cu litere de aur încă și numele: Plevna, 
Grivița, Lom-Palanca, Smărdan și Nicopoli, 
er faptele eroice ale armatei române, în- 
oopoiate cu aoeste nume, vor servi de 
esemple luoitore de imitațiune pentru ge- 
nerațiunile viitbre 1

„însuflețirea eu care sunt salutate fap
tele eroice ale armatei române pretutindeni, 
unde bat inimi româue, este deci justifi
cată prin fapte și va întâmpina un aplaus 
binevoitor în tot locul, unde invidia mali- 
țiosă și râua voință nu va fi amorțit ori-ce 
simțământ de dreptate.

„Er bardii poporului român vor afla în 
aoeste lupte glonbsa sujetul cel mai fru
mos și mai binevenit, precum nu l’ar pută 
inventa nici fantasia cea mai bogată, spre 
a cânta faptele eroice ale ostașilor români, 
oarl ne reamintesc gloria veohilor cohorte 
străbune ale lui Traian 1

„Cu intrarea victoriosă de astădl a ar
matei române, se aduce acestă epocă me

morabilă la o încheiere tot atât de solemnă, 
cât și de strălucită și le urăm deci și noi 
bravilor apărători ai patriei din inimă sinceră 
un „bine-ațl venit“ la intrarea lor în reșe
dința României, devenită liberă și indepen
dentă prin eroismul lor11....

După celebrarea unui servioiu divin 
militar începu la 8 ore diminâța trecerea 
armatei în lrunte ou căpitanul ei suprem 
și cu suita sa strălucită sub arcul triumfal, 
de unde și-a continuat mersul pe calea Vic
toriei. spre statua lui Mihaiu Vitâzuk Pe 
fața căpitanului suprem lucia un surîs de 
bucuriă și de mândriă, în fața lui se ve
deau impregnate simțămintele unei întregi 
națiuni, fața senină de dimineță a unei cji, 
oare promitea să fiă frumbsă și plină de 
speranță într.’un viitor fericit. După den
sul urmau generalii și miniștrii, apoi veneau 
ostașii răniți și deoorațl, stindardele mili
tare române, trofeele cucerite dela Turol: 
stâgurl, tunuri, cară militare, mașine etc., 
apoi urmă armata regulată, dorobanții, ro
șiorii, călărașii, tunarii, pionerii, pontonie- 
rii, crucea roșie etc. etc.

Nu sciai, ce să admiri mai mult: pe 
domnitorul ou suita sa splendidă, pe os
tașii dela liniă cu ținuta lor strictă, pe 

falnicii dorobanți, seu pe roșiori și pe că
lărași cu armăsarii lor frumoși. Toți deo
potrivă erau admirabili, fiă-oare dintre ei 
era un erou.

înaintea statuai lui Mihai Vitezul se 
opri domnitorul cu suita sa și lăsa să defi
leze trupele înaintea lui. Pănă la 2 bre 
d. a. a durat acestă defilare, er după aceea 
s’au împrăștiat fiă-care trupă pe la cuarti- 
rele sale.

Acestă cji d0 sărbătore națională era 
pentru mine tot-odată și o adevărată di de 
revelațiune 1 Căci — 41O0ana eu așa 
mintea mea — dâcă a^câstă jumătate din 
corpul nostru național după o amorțire de 
secuii întregi, trezită dintr’o dată la o vieță 
nouă a putut să săverșâscă fapte atât de 
grandiose, bre ce ar pută să isprăvescă 
aoest popor, decă ar fi îmbinate tote pu
terile lui ?

Insă „fiă ce-o vrea Dumneqeu — eu 
îmi cânt cântecul meu!“

P. Br.
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SCIHÎLE DSLEi.
— 19 (31) Iulie.

Majestatea Sa în Transilvania. Se te
legrafică următorele din Clușiu: Primarul 
orașului Clușiu a însciințat oficios pe mem
brii magistratuall, că Majestatea Sa monar
chal, va sosi la 22 Septemvre la 7 6re 55 
minute dela Zenta la Clușiu și de aid va 
pleca în aceeași 41 L 1 oră d. am. spre 
Huedin. Din motivul acesta primarul con- 
v6că pe membrii magistratului la o con
sfătuire prealabilă cu privire la modul pri- 
mirei înaltului ospe.

—o —
Suveranii români la Isehl. Din Ischl 

,se telegrafică: Părechea regală română va 
sosi aici numai în 2 sâu 3 August și va 
rămâne aici mai multe Acâstă visită
este mult comentată în oercurile curții, 
dându-i-se mare însemnătate.

-o—
Parastas. Duminecă s’a ținut în bise

rica din Sibiiu-cetate parastas pentru răpo- 
.satul Nicolae Roman, în presența unui pu
blic ales și număros. Nicolae Roman, după 
cum seim, a răposat în verstă de 28 ani în 
Bistrița, unde era aplicat ca comptabil la 
banca de acolo. La finea parastasului d-1 
protopresbyter Ioan Papiu a ținut o cuvân
tare forte bine alâsă și acomodată, arătând 
meritele, ce aoest bărbat tînăr și-a dobân
dit prin activitatea sa desvoltată pe tere
nul bisericei și al națiunei. Acest bărbat, a 
flis d-1 protopresbiter, va fi privit oa o ade
vărată iconă înaintea acelora, cari îșl iu
besc biserica și națiunea.

—o—
Grindină. Se scrie din Hașag cu data 

de 25 Iulie: Ieri a cădut peste comunele 
învecinate Cenade și Șoroștin — în parte 
și la noi — o grindină mare, prefăcând în 
nimica sămănăturile. După amedl fu o căl
dură nesuferită. Pe la 4 ore începu să dur- 
due, vâjâitul norilor negri alunga pe lucră
tori în mare parte cătră casă. Intre 5—6 
ore se înoepu un urlet, ca și când s’ar 
svârcoli marea. Era liniște de vânt. Acesta 
ținu cam o jumătate de oră. începu să cadă 
grindina de mărimea pumnului la vederea 
căreia toți tremurau. Cădeau grămedl de 
ghiață cu muchi asouțite. Omenii plângeau 
la vederea acestei nenorociri. Peste co
muna Hașag a ajuns mai puțină, der cu 
atât mai vârtos a cădut peste hotarăle Șo- 
roștinului și Canădii; câmpurile erau di- 
mineța albe de ghiață, ca la Crăciun 
de nea.

—o—
Congregaținnea comitatului Brașov 

este convooată la o adunare estra-ordinară 
pe diua de 7 August la 9 ore a. m. în 
sala caselor primăriei (la sfat). Comisiunea 
permanentă îșl va ține ședința în 6 Aug. 
la 10 ore a. m.

— o —
Recolta în România. Se scrie din Bu- 

curesoi: Secerișul grâului, săcării și al ra- 
piței este în cele mai multe părți ale țării 
pe sfîrșite; producția diferă după localități. 
In multe loourl este slăbuță din causă, că 
s’a copt prea tare. Și în anul acostă s’a 
simțit lipsa de lucrători, acesta lipsă a 
causat o perdere însemnată țării, și va 
-causa, păuă atunci, pănă când nu se vor 
Introduce mașini agricole peste tot. Grâul a 
fost în unele părți neajuns, atât în privința 
calitativă, cât și oantitativă, der sunt și lo
calități, unde a produs numai 9—13 hit. 
Produoțiunea mijlopiă pe pogon este două 
chile. Grâul fiind de calitate forte bună — 
are o trecere mare și prețurile încă s’au 
urcat. Numai în săptămâna trecută se vin
dea chila cu 45 de Lei, și adl a ajuns deja 
la 50—56 Lei. Grânele mai bune sunt plă
tite chiar și cu 60—62 Lei. Prisosul pe 
acest an se evalueză la 12—14 milione hl. 
.Păpușoiul promite forte mult.

— o—
„Societatea de navigațiune pe Dunăre" 

și România. Din BucurescI ’i se telegra- 
fiâză lui „N. Fr. Presse“, că „Societatea 
dunărână“ a vândut vaporul Orient pentru 
suma de l/2 milion florenl guvernului ro
mân și tot-odată s’a îndatorat a nu mai 
transporta persons între Brăila și Galați.

—o—

Omoruri în biserică. Cu data de 27 
Iulie se scrie din Corfu, că într’unul din 
orașele cele mai înfloritore ale Epirului, în 
Argyrokostis, s’a întâmplat o încăerare de 
tot tragică între nisce Turci și Greci. O 
tînără fată grecă voia să trecă la Moha- 
medanism; audind despre acest lucru, me- 
tropolitul grecesc de acolo o ohiămâ la 
sine, ca să-o desfătuescă. Nisce Turci fa
natici, ca să-și răsbune, au invadat chiar 
în decursul liturgiei în biserica catedrală, 
comițând o ne mai audită barbariă; 12 
Greci, bărbați, femei și copii, și 5 Turci 
fură omorîțl, er metropolitul fu greu ră
nit ; în îmbulcjâla ne mai pomenită fură 
răniți și alții vre-o 30 de inși. Autoritățile 
turcesel au pus mâna pe câțl-va făptuitorr, 
der adevărații înscenatorl ai orimei s’au re
fugiat.

— o—
Musica oraSenâscă va da mâne seră, 

Joi, un concert în grădina dela Hotel „Nr. 
I“. Intrarea de personă 30 cr.

-o—
Rectificare. In rubrica „seirl ultime“ 

de ieri s’a străcurat o greșală de tipar. 
Și anume: în loc de „dela fiându-1 acesta“ 
etc. să se cetescă „La gândul acesta au re
nunțat^.

Soiri nelinistitore.
Din BucurescI primesce foia un- 

gurescă „Magyar Hirlap" o cores
pondență din care estragem urmă- 
tdrele:

Șeful poliției din Galați a confiscat 
mai multe mii de esemplare dintr’o pro- 
olamațiă bulgară, pe cari le-a aflat la un 
supus bulgar de-acolo; proclamația este ti
părită pe hârtiă roșiă și provocă pe Bul
garii din România, Dobrogea și Basarabia, 
ca ori să se înroleze în legiunea resoula- 
ților macedoneni, ori se trimită daruri în 
bani, ca ast-fel succesul răscblei să fiă asi
gurat și Macedonia se se anecPse cât mai 
curând la Bulgaria.

Din orașele Galați, Craiova, Giurgiu, 
Corabia, Turnu-Măgurele și Zimnicea nu- 
măroșl supuși bulgari au trecut deja Du
nărea și s’au înrolat în legiunea răsculați- 
lor macedoneni din Bulgaria Este o faimă 
tendențiosă soirea dată de „Agenția Bal- 
canică“, că autoritățile desarmeză pe răs- 
oulații bulgari și-i trimit aoasă. In totă 
cjiua se pot vedâ sute și sute de Bulgari 
pe năile, ce merg în susul Dunărei, pre
cum și bărbați ruși tineri, cu atitudine res- 
boinică, cari debaroă mai ales la Vidin și 
Lom-Palanka, călătorind parte pe cară, parte 
pedestri cătră Sofia...

Mare rol jocă în răscola din Mace
donia societatea rusâscă de navigațiune 
„Gagarin* ai oărei cei dintâiu acționari 
sunt moștenitorii fostului Țar Alexandru 
III. Năile aoestei societăți desvoltă în ca
lele din urmă o activitate, care n’are ca
racter comercial. „ Voința Națională* anunță 
din isvor bine informat, că de câte-va (jil0 
năile acestei societăți tronsportdză la Lom-Pa- 
lanlca cete rusescl înarmate, ofițer'i-ruși îmbră- 
cați în vestminte civile și ostași. „Mișcările 
acestea — continuă organul de frunte al 
partidei liberale — ne amintesc evenimen
tele de acum 19 ani, oând ostași ruși au mers 
în Serbia, ca să fiă într’ajutor răsculaților 
de-acolo în luptele contra Sârbilor. Mișoă- 
rile acele s’au desfășurat atunci așa de 
tare, înoât peste câta-va luni a isbuenit 
răsboiul sângeros ruso-româno-turc. Ore 
transportarea de acjl a. cetelor de voluntari 
ruși nu este presemnul unui sângeros resboiu 
europân? Desvoltarea evenimentelor și asă- 
mănarea situațiunei este așa de mare, încât 
pe noi nu ne pot lăsa nici un moment în 
liniște; din potrivă, noi, oarl am trecut 
prin evenimentele din 1876—77—78 ne te 
mem, că situațiunea de acțl este cu mult mai 
periculosă și ușor p6te încurca întreg conti- 
ventul într’un mare răsboiu.“

Tote foile din BucurescI comunică 
următorul inoident, ce s’a petreout în Sinaia 
și oare (decă este adevărat! — Nota Red) 
ilustreză pasiunile contra Rusiei.

Ministrul de esterne (român) ține 
acum în Sinaia obicinuitele recepțiunl di
plomatice, din care causă atât rege

le, cât și corpul diplomatic petrec în 
acestă admirabilă, „reședință de veră.“ Re- 
oepțiunea s’a ținut Vineri după amâcjl; 
toți așteptau cu mare încordare pe amba
sadorul rus Fonton, pe care ministrul de es
terne a voit să l roge în public, se-i esplice, 
ce scopuri șl-a pus înainte guvernul rusesc, 
când a hoiărît s<i turbure liniștea Dobrogei 
prin emisa» i rusescl.

Insă d-1 Fonton nu s’a presentat, ci 
s’a dus direct la BucurescI.

Sâmbătă diminâța ministrul de esterne 
Lahovari încă a oălătorit la Bucuresol; tre
buia să ajungă în gară la 12 6re. Și totuși 
c’o jumătate de 6ră mai înainte ambasa
dorul rus Fonton s’a presentat la gară, 
așteptând sosirea ministrului de esterne.

Trenul a sosit în sfîrșit și d-1 Fonton 
grăbi înaintea ministrului de esterne, salu- 
tându-1 prin un compilent adânc; ministrul 
Lahovari însă l-a resalutat c’o răcâlă sur- 
prinejătore și a voit să iese din gară. 
Atunci d-1 Fonton Va luat de braț și a voit 
să se plimbe cu el pe peron. Ministrul însă 
n’a avut plăcerea nici să se plimbe, nici să 
vorbâscă, ci înainta spre eșire cu cuvin
tele :

— Au revoir, Excellence. Je vous 
donne un rendez-vous aujaurd’hui chez moi!

Ambasadorul însă plecă în urma mi
nistrului și i-a îmbiat trăsura lui. Der d-l 
Lahovari a refusat acestă recomandațiă și 
fără de a chce 0 vorbă urca într’o simplă 
trăsură de piâță și mâna în oraș.

Reproducem sub cea mai mare 
reservă aceste seirl ale fâiei ungu
resc!.

Dare de semă.
Betlean (S.-Dobeca), 26 Iulie 1895.
Cu ocasiunea balului dat de inteli

gența din Betlean, cu concursul mai mul
tor tineri academici din jur, care a decurs 
în ordine esemplară, ea și de altă-dată, a 
incurs suma destul de frumosă de 138 fl. 
34 er., din oarl s’au spesat 49 fl. 65 cr., 
rămânând un venit curat de 88 fl. 69 or., 
cari s’au administrat prim-curatorului biseri- 
ceso gr. cat. din ioc.

Mai mulțl Domni și Domne au bine
voit a suprasolvi ou acâstă ooesiune, și 
adecă p. t. D-nii: conte Betheln Andrâs 5 
fi., Alesiu Roonean, profes. în Botoșani 2 
fi. 4 cr.; Vasiliu Candrean supra-vigil silva- 
nal în .Borgo-Tiha 2 fl. Ștefan Muntean 
farmacist în Botoșani 2 fl.; Augustin Mu- 
rășianu preot în Ocna Deeșului 2 fl. Dr. 
Gavril Tripon adv. în Bistrița 1 fl. 20 cr.; 
Gavril Pop, din Ileanda 1 fl.; Drd. loan Chere- 
ohes pract. de adv. în Bistrița 1 fl. ; Dr. 
Emil F. Negruțiu medic în Blașiu 1 fl.; 
Franoiso Kâdâr not. în loc, N. Neuberger 
întreprinejâtor câte 2 fl. jllie Mircea pantofar 
50 cr.; Nic. Ișian pantofar 50 cr. ; Eliă 
Micsia cond. la cărț-funduare 30 cr. ; loan 
Pop teolog abs. din Teurea 30 or.; D-na 
Platos 30 cr.; Polonyi Săndor negustor 80 
cr. și în fine N. Chifa din Brașfalău 30 cr. 
— pentru care generosă faptă li-se aduce 
și pe acâstă cale cea mai căldurosă mul- 
țămită.

Petrecerea a fost dintre cele mai ani
mate, petrecendu-șl pănă în alba cjiuă. 
Dintre dame vre-o oâte-va ne-au delectat 
ochii — și simțirile cu drăgălașul port ro
mânesc, de care am rămas încântați.

Gregoriu Puseariu, 
președintele balului.

Seirl telegrafice.
Budapesta, 31 Iulie Foia ofici- 

osă publică numirea d-lui Dr. Plener, 
ca președinte al curții de compturi 
comune. După aceeași foiă fisicului 
orașului Brașov Dr. Iosif Fabritius- 
i-s’a conferit crucea de cavaler a 
ordinului Francisc Iosif.

Sofia, 31 Iulie. Principele Bul
gariei a declarat, că se va reîntârce 
în curend aici. El nu segândescela 
abdicare. Ministrul de esterne bul
gar a (fia» că decă Metropolitul Cle
mente a făcut promisiuni în numele 
Bulgariei, a amăgit numai țera.

Convocare.
Adunarea generală ordinară a des- 

părț. XXIII. (Turda) al „Asooiațiunii Tran- 
eilvaneu prin acâsta se covâoă pe 10 Au
gust (Sâmbătă) n. c. la 3 ore p. m. în sala 
Hotelului Central din Turda.

Program: 1) Desohiderea adunării 2) 
Raportul subcomitetului. 3) Esmiterea unei 
comisiunl pentru înscrierea membrilor noi. 
4)Alegerea noului subcomitet. 5) Alegerea 
a doi delegați pentru adunarea gen. a 
„Asooiațiunii“. 6) Raportul oomisiunii pen
tru insorierea membrilor noi. 7) Defigerea 
locului pentru ținerea viitorei adunări ge
nerale. 8) Eventuale propuneri. 9) Eventu
ale disertațiunf.

La acestă adunare sunt învitațl toți 
membrii, inteligința și poporul român din 
acest despărțământ, precum și toți aceia, 
cari doreso promovarea culturii române.

Turda, 27 Iulie 1895.
Simeon Pop, luliu C. Vlăduțiu,

director. oasar și secret, subs.

ProducțiunT si petreceri.
Comitetul arangiator aduce la cunos- 

oința on. publio participator, că petrecerea 
de vară dela Turda ficsată pe 10 Aug. n., 
va fi precedată de o ședință literară music, 
cu următorul cuprins:

Program: 1) Deschidere prin d-1 Drd. Eug. 
Pătăceanu. 2) Solo violină, de d-1 loan 
Mesaroș 3) Declamațiune, de d-ra Augusta 
VJăduțiu. 4) Disertațiune, de d-1 Vaier 
Moldovan. 5) Piano-solo, de d-ra Olimpia 
Vlăduțiu. 6) Deolamațiune, de d-1 Iustin 
Pop.

începutul precis la 7 ore sera, âr 
după ședință va urma dansul,

Literatură.
In editura librăriei E. Zeidner din 

Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai școlelor poporale și de 
repetițiune, lucrată de Domețiu Pfogariu, în
vățător dirigent în Satulung (Săoele) și Ni- 
colau Pilția, profesor la gimnasiul român 
din Brașov, — Este una dintre cele mai 
bogate cărți de cetire, se estinde pe 424 
pagine, cuprindând 231 bucăți de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat 70 cr., er legat 85,

*
Din „Biblioteca pentru toți* a apărut 

broșura a 12-a: Nuvele, de Miohail Deme- 
trescu. Broșura următore din acâstă biblio
tecă va fi: Novele și Romane, de Duiliu 
Zamfiresct. Fiă-care bro-șură costă câte 30 
bani (15 cr.)

DIVERSE.
înălțimea norilor. Conferința meteo

rologică ținută în anul 1891 la Munohen a 
fost decis; ca să se țină cont de înălțimea 
norilor în 20 de locuri. Observația în de- 
ours de un an întreg dă resultatele urmă
tore : înălțimea cea mai mare o au norii așa 
numiți: cirrus seu în limbaj comun mie
lușei. Aoeștia se înalță vera pănă 14.930 
m., ierna pănă la 11.560 m. înălțimea mij
locia le este cam de 9923 m. Norii numiți: 
cumuli ajung vâra la maximul înălțimei 
de 3582 m., ierna de 2690. Alte specii de 
nori se schimbă dela înălțimea de 120 și 
12.000 m. Sunt însă nori, oarl se ridioă și 
plutesc la o înălțime nespus mai mare ca 
oele precedente. Aceștia sunt norii, cari se 
văd la apusul sorelui sâu înainte de răsă
ritul lui în admirabila colore roșietică. Unii 
dintre aceștia ajung și înălțimea de 138,000 
m. peste suprafața apei și profesorul Mohn 
a definit înălțimea unui ast-fel de nor, la 
an. 1892, cu 132.000 m. Acesta face chiar 
de 8 ori atâta oât înălțimea celui mai mare 
munte „MontEverest“ din Himalaia. Aceste 
măsuri ne dau dovadă și despre aceea, 
că stratul de aer, oe încunjură pământul 
trebue să fiă cu mult mai gros de 12 mile, 
cum se credea pănă aoum.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiansa. 
Redactor responsabil■: Gregoriu Maior.
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Verfâlschte schwarze Seide.
tîîan verbrenne ein IHiiftercțen bes Stoffes con 

bem man faufen mill, unb bie ettvaige Derfaifcțung 
tritt fofort ju Sage: (Edjtc, rein gefarbte Seibe frăn- 
felt fofort 3ufammen, »ertdfcf?± baîb unb ținterldfjt 
wenig 2Iftf;e con ganj țellbrăunlicțer ,farbe.—Per- 
ffflfdjte Seibe (bie letdjt fpecfig tnirb unb bridjt) 
brennt Iangfam fort, namentlid; glimmen bie „Scțufj- 
fSben" reciter (roenn feîjr mit Jarbftoff erfdjreert), 
unb fjinteriagt eine bunfelbraune 2Ifd;e, bie fidj im 
^egenfafj jur ?&ten Seibe nicbt frâufclt, fonbern 
Minuni, gerbriidft man bie 2Ifdje ber etțiett Seibe, 
fo jerftăubt (te, bie ber uerfaifdțten nicfjt. Sie Sei- 
dcn-Fabrik <S. Henneberg (X. u. X. 
Ejofiief.), Zurich oerfenben gern OTufter non 
ilțren ecțten Seibenftoffen an 3ebermann, unb liefern 
einjelne Soben unb ganje Stiicfe porto- und steuer- 
frei in bie Wohming. ,

Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.— Vend. —.— 
Ruble rusescl Cnmp. 129.— Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.82 Vend. —.— 
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

i Orele de cassă dela 8—1

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.40
Reuta de cordne ung. 4% • • • 99.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 125.10
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 103.—
Oblig, eăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.35 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 98.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Jmprum. ung. cu premii .... 158.25
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.50
Renta de hârtie austr.............. 100.95
Renta de argint austr.............. 100 15
Renta de aur austr................... 123.50
Losuri din 1860 ......................... 156.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 108C.— 
Acțn de-ale Băncei ung. de credit. 488.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 403.50
Napoleondori........................................ 9.62 !/2
Mărci imperiale germane . . . 59.35
London vista............................ 121.30
Paris vista................................. 48.02’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.80
Note italiene................................. 45.95

N-rul 34—1895

Concurs.
Pentru darea în îngrijirea 

Internatului G. Christurian, 
în care se întrețin cu cost, lo
cuință și spălat patru școlari 
dela șcblele medii române ort. res. 
din Brașov, se publică concurs 
pentru facerea de oferte.

Oferenții, cari trebue se fiă fa
milii române de bună reputațiune 
din Scheiu (pot concura, și cei din 
cetatea internă a Brașovului) au se 
adreseze ofertele lor la Comitetul 
parochial al Bisericii Sf. Nicolae din 
Scheiu, pănă la 15 August 1895 s. v.

Brașov, 15 Iulie 1895.

Comitetul parochial al Bisericei ro
mâne ort. res. dela Sf. Nicolae în Brașov. 
David Alinășan, Arsenffl Vlaicu.

președinte. secretar.

Anuncinri 
(inserținni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In casu’is pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementâ, 
care cresce cu câtă publicarea 

se face mai de multe-ors.

Administrațiunea
„ Gazeta Transilvaniei. “
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„ ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DEECONOMIÎ

FILIALA BRAȘOV

IZ
Cec-Conto
la posta
Nr. 505.

a ___ <

JMGSCS depuneri spre fructificare JG lî® 4Vlo
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOIlta polițe comerciale CI SVo^ 
dCCOriî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CI 6% 

ÎGSCIiMG credite în cont corrent condițiunl;

ICCn împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CI

■oile șj M ie valoreMlltă Și VMS mVXeLS ]
indigene și străine, în specială de cele românesci;

rente cnpoiie, esnoinpte:
enumera cnpone dela efecte 
afecte tassari si plăii
esecnta îi ■■ °«-°° însărcinări de lianca 
Mite

Cursul pieței Brașov.

Din 31 Iulie 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56 
Napoleon-d’ori Cump. 9.60 Vend. 9.62

De închiriat.
_ W P^ă^ălia din strada Hirscher Nr. 7 “W 

vis-a-vis de teatru, care se va prove de cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin

8
 mare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se închiria, 
începend din 29 Septemvre 1895.

Ase întreba la subscrisul proprietar

Simeon Damian,
733.5 -* advocat.

fe

Sosirea si plecarea trenurilor îi Brașov.
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 Ia Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amecjl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sâra.
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 ore 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 âră 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 Joia

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 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 amecjl.
Trenul aooel.: 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 ore 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

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

• 5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 6 dre 40 min. sera.

,, Dumineca și la sărbători.

qjî pe piețele din țâră și 
l streinătate;

sub cele mai ief
tine condițiunl;

magazine și locuri libere de depou, ^oriuiT 
său strada. Gării NTr. 415, 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 fieră de stată;

pTljmnapn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnilfn 
plllliODuiJ cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UluiLu 

pentru asigurări je rață p”ti_

Onorabileloru administrațium de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5% ale „Albinei11 
ale eăroru eupone se rescuniperii seinestrulă fără nici o 

detragere, și cari se află de vemțare în cursul dilci a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 2000 de corone. 
Comparendu cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulă, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°0 
suntu »<|i relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puținu întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulii specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
7 . 58 • *
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Âustro-Uugaria: 

lunî.
luni.
anu .

3
6

12

trei
șese
unu

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

Abonamente la numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

J

H. —
fi. —
fi. —

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Duminecă,

2
1

fl. -
fl. -

50 <;r.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese lunî
trei lunî

Pentru România șî străinătate:
and..................................................8 franci,
șese lunî................................  4 francî.
trei lunî...................................... .2 francî.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, carî se vord abona din nou, se binevoiescă 

& scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admlnistrațlunea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


