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RBâacttniiea. AtoiiistrațiMea,
Si Twrafla:

Brașov, piața maro Nr. 30.
Scrisori nefrancate nu se 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimet,

INSERATE se primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și la nr- 
mâtdrele Birouri deanunolurî: 

în Viena: M. Dukes, Heinrich 
Sckalek, Rudeif Mcsse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J, 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bern ai; în 
Bueureaci: Affsnce Havas, Sucr- 
cursale de Boumanie; în fîim- 
bur^: Harolyt Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o aeriâ 
gormond pe e eoldnâ 6 or. și 
BOar. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă șî învoială.

Beclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

I B

Ataamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese ioni 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șiae 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecii 8 franci.

Se prenumfiră la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la d<L ooleoterl-
APenamentul pentru Bram 

administratiunoa, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe a^se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duaul în oaaâ: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
aâu 15 bani. Atât abonamen- 
teie oât și inserțiunile sunt 

a so plăti înainte.
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Congresul naționalităților.
Lucrările congresului au culminat 

în programul comun de acțiune, pe 
care-1 publicăm mai jos după textul 
original, în întrbgă estensiunea. Des
pre decursul congresului vom aduce 
un raport special amănunțit. De
ocamdată împărtășim după foile bu- 
dapestane următorele:

Congresul s’a deschis Sâmbătă, 10 
August n., la orele 2 p. m. în sala „Ote
lului Național “ prin d-1 V. Mangra oare în vor
birea sa de deschidere esprimâ omagială recu- 
nosoință Maiestății Sale „fiindcă a conces, oa 
să ne adunăm la acest loc și sâ ne consultăm 
asupra afaoerilor, cari privesc independența 
nostrău etc. După deschidere propuse a-se 
alege ca președinți: din partea Românilor 
George 'Pop de Băsescl, din partea Slovaci
lor Paul Mudron, âr din partea Șerbilor 
Mihail Polit Desancici.

In același sens vorbi apoi președintele 
slovac și apoi cel sârbesc.

Se aleseră notari d-nii advocațl Dr. 
Stef. Pop și Pretrovicî.

Luâ apoi cuvântul representantul poliției 
Chudy, care cjise în limba maghiară: „Iu 
vorbirile președinților s’a dis, că membrii 
de față au venit aici ca representanțl ai 
naționalităților. Protestez- în contra acestei 
esp 'siunl. Cei de față Dot fi membri, dâr 
nu representanțl ai naționalităților. Aici 
puteți avâ așa-dâr loc numai ca membri, 
dâr nu ca representanțl ai naționalităților. 
Vâ rog s’o luațl aeâsta la cunoscințău.

Observarea acesta a comisarului po
lițienesc a fost întâmpinată cu semne de 
disgust din partea membrilor.

Mudron declară, că ei s’au presentat 
aici oa adeverațl representanțl ai Slovacilor.

Polit propune a se trimite din inci
dentul acestui congres o telegramă omagiată 
Majestății Sale. Membrii se ridicară, âr 
Stef. Pop ceti textul telegramei, care după 
ce se ceti și în limba sârbă și slovacă, fu 
primit și espedat.

La propunerea lui Polit, se alese apoi 
o comisiune de 45, care sâ studieze agen
dele congresului. In comisiune au fost aleși 
între alții: Dr. Dimitrie Vaida, I. Vlăduț, 
Milan Popoviol, Vas. Mangra, Dr. G. llea, 
Iuliu Crișan, Dr. Stef. Pop, Stef. PetrovicI, 
Dum. Popa, Gav. Tripon, Dr. S. Moldo
van, Dim. Ciuta, Iuliu M. Roșu, Dr. Val. 
Candrea, Andreiu Reran, Emil Todoran etc.

Ședința se suspinde aoum pentru o 
oră, âr după redeschiderea ședinței, la orele 
4, se ceti, ea proieot de resoluțiune, urmă
torul program de aoțiune, pe care-1 reco
mandă spre primire : din partea Slovacilor 
StefanovicI, din partea Sârbilor G. Czveits, 
er din partea Românilor Dr. St. Pop:

Programul.
Membrii naționalităților române serbe și slo
vace din Ungaria, adunate la 10 August 1895 

în Budapesta, enunță următorele:

I.
Alianța română, sârbă și slovaoă de

clară, că va ține la întregitatea țârilor Co
ronei St.-lui Stefan în tote direoțiile sale.

II.
Respeotând raporturile etnice și des- 

voltarea istorioă a Ungariei, în puterea că
rora Ungaria nu este un stat căruia un 
singur popor ar putâ sâ-i dea caracterul 
sâu național, ci numai totalitatea popâre- 
lor ungare unite întru întreg pote da ca

racterul acestui stat, Românii, Slovacii și 
Serbii locuitori în Ungaria și Transilvania, 
susținând întregitatea țârilor Corânei S.-tului 
Stefan, voiesc- să tragă din raporturile et
nice esistente și din desvoltarea istorică a 
Ungariei tote acelea eonsecuențe, cari sunt 
trebuinciâse pentru administrarea statului 
cu respect Ia susținerea și desvoltarea sin
guraticelor popâre ale Ungariei.

III
Natura statului ungar, produsă prin 

raporturile etnice și prin desvoltarea isto
riei, nu permite ca un singur popor, oare 
nici nu formâză majoritatea poporațiunei, 
să-și arâge dreptul de a-șl forma el singur 
statul; numai totalitatea popârelor ungare 
are dreptul a-se identifica cu statul, după 
cum aeâsta declarat este și în leerile esis
tente. In oonseoență așa numita ideă de 
stat național maghiar, arogând atributele 
statului numai pentru un singur popor, oare 
este în minoritate și cu ajutorul puterii de 
stat aquirate, aservind ast-fel celelalte po
pore ale Ungariei, oarl sunt în majoritate, 
este în contrazicere ou raporturile etnioe 
și cu desvoltarea istorică a Ungariei, dâr 
este tot-odată și periclitarea condițiunilor 
de esistență pentru cele-l’alte popore ale 
Ungariei, o< rl compun majoritatea țerii.

IV.
In fața acestei periclitări, care deja 

prin fapte se pregăte-ce a nimici condi- 
țiunile de esistență ale oelor-lalte popâre 
ale Ungariei și Transilvaniei, cari formâză 
majoritatea țârii—Românii, Slovacii și Serbii 
dm Ungaria și Transilvania, susținându-șl 
programele lor proprie naționale de pănă 
aci, încheie alianță pentru de a-șl apâra cu 
tote mijlooele legale naționalitatea lor și 
nădăjduesc, oa din același interes, la aeâsta 
alianță se vor alătura și Rușii (Rutenii) și 
Germanii Ungariei, căci acâstă alianță nu 
conține nimic ilegal, ci mai vârtos se ni- 
suesce cu tote mijlooele legale a pune Un
garia pe base firescl. Drept basă firescă 
este a-se considera autonomia națională în 
cadrul arondării comitatense.

V.
Aoâstă alianță a naționalităților nu es- 

chide, ca -fiă-care naționalitate, după împre
jurările sale deosebite, se pâtă nisui la o 
desvolt8re proprie, și spre scopul acesta 
naționalitățile aliate îșl promit ajutor re
ciproc.

VI.
Poporelor nemaghiare ale Ungariei, 

amâsurat hotarului graiului lor, sâ li-se dea 
deplină libertate, ast-fel ca respectivelor 
teritorii autonome (comitate, orașe, muni- 
oipie, comune) prin aplioarea limbei na
ționale la autoritățile administrative și ju
diciare, să li-se dea caracterul naționalității 
respective. Unde însă limbile sunt ames
tecate, acolo, în interesul administrațiunei 
mai ușore, comitatele să fiă arondate după 
limitele limbilor.

VIL
Din acest punct de vedere Românii, 

Slovacii și Sârbii nu se pot mulțămi cu așa 
numita lege a naționalităților din anul 1868. 
Aoâstă lege, după cum se pare, a fost 
adusă numai ca să servesoă de masoă îna
intea străinătății pentru pretinsa toleranță 
față de naționalități. De fapt acâstă lege 
nu se ține și este ou totului ilusorie. Pănă 
când acâstă lege a naționalităților este în 
valore, Serbii, Românii și Slovacii vor res
pecta-o ca lege, dâr pretind dela potes.- 
tatea statului, ca ea și față de ei să fiă

respeotată, ba încă să fiă lărgită în fa
vorul naționalităților și a egalei în
dreptățiri. Dâoă vre-odată naționalitățile 
vor fi puse în posibilitatea de a fi repre- 
sentate în parlamentul ungar, ele vor ni
sui la schimbarea legilor de naționalitate 
de acum, în înțelesul prinoipielor autono
miei naționale cuprinse în acest program; 
și anume, ele vor insista, ca datorința sta
tului de a sprigini cu mijlooele statului 
scopurile culturale ale diferitelor popâre 
din Ungaria, să se execute în tote deta- 
liurile.

VIII
Naționalitățile Ungariei sunt aduse în 

trista posițiă de a nu pute lua parte la 
legislativa statului ungar. Deârece Ungaria 
este oonsiderată, ca domeniul unui singur 
popor, puterea statului se nisuiesoe să dea 
parlamentului ungar caraoterul represen- 
tării unui stat național. Mânecând din 
acest punct de vedere, pentru Transilvania 
s’a creat o lege electorală nedreptă și ho- 
rendă; dâr chiar după legea electorală din 
Ungaria proprie, oercurile eleotorale sunt 
ast-fel formate și listele electorale de re
gulă ast-fel se compun, că alegătorii na
ționalităților sunt delăturațl și striviți la 
alegeri, apoi autoritățile administrative fo- 
loseso față de naționalități ast-fel de mij- 
lâce horende de presiune și disposiții bra- 
ohiale, încât așa oeva la alegeri nicăirl în 
Europa oivilisată nu se pâte întâmpla. In
tre ast-fel de împrejurări, când dreptul sa- 
oru al libertății eleotorale a devenit ilu- 
soriu, Sârbii, Slovacii și Românii, oa par
tide, sunt siliți a se abține de-ocamdată dela 
alegeri peneru parlament.

IX.
In legătură cu aeâsta, alianța națio

nalităților doresce introducerea sufragiului 
universal direot și secret, doresce o aron
dare mai drâptă a oereurilor electorale, sis
tarea influințării administrative la alegeri 
și abrogarea acelor disposiții legislative, 
după cari omisiunea plătirei contribuției 
atrage perderea dreptului electoral.

X.
Deâre-ce în Ungaria nu esistă nici o 

lege pentru dreptul liberei întruniri și aso
cieri, âr ordinațiunile ministeriale privitâre 
la acâstă cestiune învechită și echivooă, 
organele administrative le esplică și aplică 
in mod arbitrar, așa, că pentru adunările 
publice și pentru formarea de asociațiunl 
ale naționalităților se pun în oale tote 
piedecile posibile și pentru ele dreptul de 
întruniri și asooierl aprâpe nu esistă, alianța 
naționalităților pretinde crearea unei legi 
precise și democratice pentru dreptul de 
întruniri libere și asocieri.

XI.
Deâre-ce prin sistemul actual auto- 

nomiile bisericescl și școlare, garantate prin 
lege, au devenit ilusorii prin amestecul ar
bitrar din partea guvernului, alianța na
ționalităților cere respectarea autonomiei 
legale bisericescl și școlare și lărgirea ei 
în înțelesul adevărat al autonomiei.

XII.
Considerând, că în Ungaria măreța 

instituțiune a juriului esistă escepțional nu
mai pentru afaceri de pressă, și avend în 
vedere, că dislooațiunea acestor jurii este 
ou intențiune astfel întocmită, oă în afa
cerile de pressă ale nemaghiarilor judecă 
numai Maghiari cu sentimente dușmănose 
față de naționalități, cari nici nu înțeleg

limba nemaghiarilor, oeea ce dovedesce 
evident mutarea juriului dela Sibiiu la 
Clușiu ; și deâre-ce astfel acâstă institu
țiune este falsificată și îndreptată în contra 
orl-cărei mișcări mai. libere a pressei na
ționalităților, cari în acest chip sunt total 
despoiate de libertatea pressei, alianța na
ționalităților pretinde, ori dislooarea aces
tor jurii în astfel de localități, unde prin 
ridicarea instituțiunei dăunose a tălmaoiului 
va fi cu putință a pertracta în limba ori
ginală a productului de pressă — ori sis
tarea totală a instituțiunei de juriu și avi- 
sarea afacerii de pressă la tribunale re
gulare.

XIII.
Deore-ce în Transilvania esistă o lege 

escepțională pentru afacerile de pressă, âră 
în Ungaria libertatea pressei este știrbită 
prin impunerea cauțiunei, alianța naționali
tăților pretinde o lege unitară, pentru li
bertatea nelimitată a pressei.

XIV.
Alianța naționalităților doresce liber

tatea pe tâte terenele, și astfel în prima 
linie să lupte pentru libertstea confesiu
nilor esistente. Din acest punct de vedere 
alianța naționalităților va lupta cu tote 
mijlâcele legale pentru revisuirea legilor po- 
litice-bisericescl, cu atât mai mult, că acestea 
sunt îndreptate în contra vieții naționale 
a singuraticelor popore.

XV.
Naționalitățile ungare doresc repre- 

sentarea intereselor lor prin un ministru 
denumit de Coronă, după ohipul cum este 
representată Croația și Slavonia prin un 
ministru fără resort.

XVI.
Pentru ajungerea scopurilor propuse, 

și în vederea unei conduceri unitare, alianța 
Slovacilor, Șerbilor și a Românilor va fi 
representată prin un comitet ales de de
legații Sârbilor, Slovacilor și ai Românilor, 
care comitet va fi compus din câte 4 
membri din fiă-care națiune.

XVII.
Acest comitet va dispune cele de lipsă 

pentru efectuirea unei organisărl vigorose, 
și va îngriji ca din timp în timp și la tote 
ocasiunile să se ridice protest contra po
liticei de desnaționalisare a deținătorilor 
actuali ai puterii de stat.

XVIII.
Comitetul va fi cu băgare de sâmă, 

ca buna înțelegere între singuraticele na
ționalități sâ fiă păcjită și totul sâ fiă de
părtat, ce ar pute știrbi acestă bună înțe
legere.

XIX.
Pentru de-a olarifica marele public 

europen, care nu este destul de orientat 
asupra raporturilor naționale ale Ungariei, 
comitetul se va nisui a orienta pressă eu- 
ropână.

XX.
Congresul hotăresce a-se întruni pe

riodic și încredințâză comitetul conducător 
de-a hotărî locul și timpul și de-a îngriji 
de convocarea lui.

XXI.
Comitetul convocător are sâ elaboreze 

încă înainte de întrunirea proximă a Con
gresului un Memorand, care în numele po
porelor representate prin acâstă alianță, sâ 
espună pe deplin situațiunea în scopul de 
a fi presentat Majestății Sale Imp. și Reg.
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XXII.
La oas, că întrunirea comitetului de

legat va fi zădărnicită, principiile cuprinse 
în acest program, vor servi ca directivă 
politicei naționale a Slovacilor, Șerbilor și 
a Românilor.

Acest program a fost cetit în tote 
trei limbile. Cu privire la el a vorbit mai 
întâiu Dr. Adamovicl, oare |în vorbirea sa 
făou amintire despre Transilvania și Un
garia. Comisarul polițienesc protesta însă 
contra acâsta, pe cuvent, că a aminti se
parat aceste două țerl nu oorăspunde drep
tului public ungar. A mai vorbit cu pri
vire la program Dr. St. Pop în limba ro
mână și Svetozar Hurban-Vajansky în limba 
slovaoă.

Comisarul polițieneso Chudy se ridică 
din nou și cere, ca s& nu se dică in pro
gram: „congresul naționalităților române, 
slovace și s6rbe*  declară etc., ci să se dioă: 
„Membrii naționalităților române, sârbe și 
slovaoe“ declară etc.

G. Pop de BăsescI se declară învoit 
a primi modificarea propuse de comisarul 
polițienesc și astfel programul a fost pri
mit între sgomotdse urări în tote trei lim
bile.

După acestea președintele Polit, în- 
tr’o vorbire rostită în limba francesă, salu
ta pressa streină, esprimându-i mulțumită 
pentru interesul arătat față cu acest con
gres. La acâsta se ridică Jancso Benedeh, 
care dând cuvintelor d-lui Polit sensul, ca 
și cum acelea s’ar fi referit la pressa ma
ghiară, începu să mulțumâscă în numelă 
acesteia, în limba maghiară.

La început vorbi mai potrivit, der 
curând după aceea începu pe corda sovi- 
nistă, începând chiar să amenințe. Atunci 
se autjiră din public strigăte sgomotdse: 
Destul 1 Destul! Abzug! După ce sgomotnl 
se mai domoli, Jancso voi să vorbâscă din 
nou, dâr strigătele de „abzug44 îl siliră 
să tacă.

Polit declara, că salutarea sa se referă 
la pressa dinafară, âr nu la cea jidano- 
maghiară. Membrii adunărei primiră aeâstă 
declarațiune ou sgomotose strigări de „să 
trăâscă44 eto.

Mai urmară unele amănunte, după 
care congresul s’a terminat intre sgomo- 
tose urări la adresa monarchului.

Presa și Congresul.
începem mai întâiu cu foile un

guresc!, cari scuipă și varsă foc con
tra Congresului:

„Magyar Hirla'p*  scrie subtitlul „Ge- 
meinsammes Actions-Pro/jramm*  un articol, în 
care cjice între altele: Este adevărat, că reso- 
luțiunea cuprinde puncte înțelepte și admi
sibile, pentru cari și noi luptăm de ani de 
dile, fiind-că dela realisarea lor așteptăm 
folos nu numai pentru singuraticele națio
nalități, ci și pentru întrega națiune... Ce 
privesce acel anumit comitet: el seu este 
legal, și atunci e de prisos; seu este ile
gal, și atunci trebue disolvat. Dâcă este le
gal și voesce vindecarea pe cale legală a 
gravaminelor, atunci în cel mai bun cas 
nu pdte fi alta, decât un comitet eleotoral. 
Căci nu este alt teren legal pentru schim
barea raporturilor, decât legislativa ; și cale 
legală nu este, decât participarea în parla
ment. Dâcă contra acâsta protesteză din 
nou principiul pasivității, atunci oomitetul 
este o asociațiune neadmisibilă, oare face 
politică ilegală, e un parlament ilegal pe 
lângă parlamentul legal al țării, și atunci 
el trebue disolvat, cum s’a făcut forte co- 
reot la timpul său ou comitetul național 
român... Așa deră — dice „Magyar Hir- 
lapu — resultatul Congresului e nimica.

La alt loc numita fdiă cjic©, că din 
resoluțiunea Congresului s’a omis punctul 
privitor la autonomia Transilvaniei și pro- 
vooarea la ministrul ceh și galițian; de- 
asemenea s’a abandonat ideia, de a-se în
ființa în Budapesta un diar cotidian în 
limba germană, care să represente intere
sele naționalităților.

„Budopesti Hirlap*  cjice, că hotărîrile 
Congresului sunt pretensiunl vechi, și ele 
nu sunt ale „adunărei poporale44. Ele în

semnă un simplu joc de scenă, și au fost 
pregătite înainte.

„Hazânk*  publică ud articol soris de 
Jancso Benedek, oare cjice la sfîrșit urmă- 
torele: G-uvernul să Inaugureze o politică 
înțelâptă de naționalitate; se faoă obieot 
de seriosă esaminare plângerile naționali
tăților și din acele să vindece orl-ce do
rință, care nu se bate în oapete ou inte
resele statului maghiar; atunci va vede, 
cum pe încetul genul aotual al politicei 
de naționalitate îșl pierde condițiunile prin
cipale, și oum vor ajunge la putere aceia, 
pe cari a<jl îi teroriseză larma sgomotoșilor 
și-i silesce la tăoere. Vor fi și de aici îna
inte ultraiștl, lărmuitori, irredentiștî, pans- 
laviști, daoo-românl, însă ei nu vor fi mai 
mult dătători de ton și nu va mai fi în 
mâna lor puterea de-a terorisa majoritatea 
mai ou judecată.... Adunarea de naționali
tate de edl este c’o causă mai mult, ca în 
programul politicei maghiare locul prim 
să-l ocupe resolvarea cestiunei naționalită
ților. Problema aoâsta o oonsiderăm, ca 
proprie întregei națiuni maghiare, însă 
pașii de lipsă pentru deslegarea cestiunei 
așteptăm să i facă deținătorii puterii.

Piarul slovac „Narodnie Noviny“ 
scrie sub titlul „Solidaritatea naționa
lităților nemaghiare'1 următârele :

Idea solidarității Nemaghiarilor nu s’a 
născut din ore-care speculaținne său medi- 
tațiune istorico-filosifică, oi din necesitatea 
vitală, din simțul apărării proprii. In urma 
întroducerei constituțiunei ungare, naționa
litatea maghiară a ajuns la o preponde
rență estra-ordinară, pănă când cele-lalte 
naționalități ar ave să formeze obiectul 
unei metamorfose naționale în favorul na- 
țiunei maghiare, limbei maghiare, culturei 
maghis re. Conoeptul de „națiune politică 
ungară*  întru atâta a nebunit pe Maghiari, 
înoât ei pretind absurditatea, oa în Un
garia fiă-care Nemaghiar să renunțe la na
ționalitatea sa și se devină Maghiar în 
limbă, simțăminte, cultură și în moravuri. 
Pretensiunile acestea au dus la persecu
tarea și nimicirea institutelor naționale, ba 
chiar a singuraticelor esistențe.

In fața unei astfel de preponderanțe 
a unei națiuni, oelelalte au trebuit să vină 
la ideia solidarității, au căutat apropiare, 
s’au învățat a-se cundsce împrumutat, 
și acâsta a născut simpatiă și dragoste. 
Națiunile văd aoum, că esistă nenumărate 
cestiunî, cari pot fi resolvate numai cu pu
teri unite. Solidaritatea naționalităților ne
maghiare este o ideă politică sănătdsă, ba- 
sată pe interese bine înțelese, și nu numai 
pe fluotuațiunl de sentimente. Și atunci, 
când vom ajunge la libertatea națională, 
care ni-se denâgă astăcjl, ideia solidarității 
naționale nu va înceta de-a desvolta o in- 
fluință bine-făcătore asupra desvoltărei ma
teriale și spirituale a națiunilor tinere, der 
puternice.

Piarul german „Munchener Allge- 
meine Zeitung*  vorbind despre con
gresul naționalităților, (jice urmă- 
torele:

Tote gravaminele, cari au dus la o 
organisațiune național-politică a celor trei 
naționalități, asemeni asuprite, sunt îndrep
tățite. Plângerile asupra neținerei promi
siunilor și asupra necontenitelor violări ale 
drepturilor Nemaghiarilor, cuprinse în legea 
de naționalități; desorierile asupra maohi- 
națiunilor șovinismului neîmpăcat maghiar; 
indicarea pericolului și consecințelor, ce 
trebue să urmeze din o ast-fel de proce- 
dere amenințătore și neumană față cu ma
joritatea poporațiunei ungare; — tăte aoes- 
tea, durere, corăspund realității.

Congresul naționalităților din nou 
pune la ordinea clilei discusiunea asupra 
cestiunei vitale a Ungariei și face atentă 
Europa la rana deschisă a politicei in
terne din aceea țâră. Naționalitățile nema
ghiare nu sunt dușmane țărei, ele nu pre
tind resvrătire și secesiune, ci stau pe basă 
legală și au aspirațiunl naționale îndrep
tățite. Cine este de vină, că ele de <jecI 
de ani tind în zadar la mulțămirea și îm
plinirea aspirațiunilor lor?

Adunarea poporală" ‘
Budapesta, 9 August 1895.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Sub titlul „Adunarea poporală", 
cțiarul guvernului „Nemzet" scrie în 
fruntea ediției sale de seră urmă- 
torele :

„Ministrul de interne Perczel, în ur
ma raportului oăpitanatului superior (direc
ția poliției din Pesta) a încuviințat ținerea 
adunărei (gyiilâsezâst) oonvocată și anun
țată pe mâne de oâțl-va representanțl ai 
naționalităților și a însciințat despre acâsta 
pe căpitanatul superior.

„Publicăm mai la vale decisiunea că- 
pitanatului superior privitore la aoâsta, 
care este adresată oelor cari au anunțat 
adunarea și din oare îndată reiese distino- 
țiunea, oă adunarea anunțată n’a fost în
cuviințată ca congres ăl naționalităților, ci 
ca adunare poporală de caracter public. Și 
acesta distincțiune este forte firâscă.

„Permiterea, adunării poporale am 
oonsiderat’o dela înoeput ca sigură (?? 
Coresp.) ceea ce niol nu se pută altfel în 
Ungaria, unde domnesoe libertatea ouven- 
tului pentru tpțl cetățenii patriei (? ! — 
Coresp.) Cumcă s’a dat încuviințarea, și 
acâsta dovedesce numai, că în consoiința 
dreptății nostre putem să privim ou de
plină liniște șl la Disoe adunări de soiul 
celei de mâne.

„Admitem ca și sigur : că și publi
cul capitalei va documenta tot acesta ati
tudine liberală față de naționalitățile, ce fac 
adunarea. In aoeste îi premerge cu esem- 
plu publicului de-o parte guvernul, care 
permite adunarea, de altă parte însă ati
tudinea pressei maghiare (!!?? — Coresp.): 
Ambii (guvern, pressă) s’au purtat în 
acâsta afacere dela început liniștit (? ? 
Coresp.), cu demnitatea cuvenită. Să vadă 
în noi domnii agitatori, Maghiari ospitall, 
și să nu ne privescă pe noi cum cu atâta 
plăcere se nisueso a ne înfățișa: ca pe 
„dușmanii și asupritorii naționalităților.■*

*
Deoisul prin care anunțătorii adună

rii poporale sunt încunosciințațl, că se per
mite adunarea, este următorul:

DECIS.
Anunțarea lui Vasilie Mangra locui

tor în Arad, Paul Mudron locuitor si ad
vocat în Turoț-St.-Mărtin și Dr. Emil Ga
vrila locuitor în Neoplanta și redactor, Io
sif Svehla, Andreiu Raffai și Paul Iacob 
locuitori în Budapesta, după-care membri 
partidelor naționalităților române, sârbe și 
slovace din Ungaria intenționâză a ține 
un Congres în 10 August c. 1895 după 
amerjl la 2 ore în sala cea mare a hote
lului Național din Vaczi-utza nr. 22., îl 
iau la cunoscință în înțelesul, că adunarea 
intenționată a-se ținâ este a-se considera — 
pe basa ordinațiunei Nr. 128 dela 17 Ia
nuarie 1868 — ca adunare cu caracter pu
blic. Conform acesteia, pe d-1 Mangra și 
soți, ca pe arangeatorii adunării publioe, 
îi fac responsabil în sobdo de susținerea 
ordinei și de urmările, ce pot proveni din 
ea, și tot-odată, îi oblig, ca nu numai să 
încungiure, ci se și împiedece orl-ce agita
țiune contra statului, constituțiunei și a 
legilor...

Budapesta, 9 August.
Sâlley.

consilier minist. și căpitan 
sup. orășenesc.

Voce maghiară despre cestiunea 
română.

Chiar în ajunul congresului naționa
lităților apăru în Budapesta o broșură apo- 
litioianului și publicistului maghiar August 
Beksics, intitulată: „Cestiunea română și 
lupta de rassă in Europa și Ungaria*  Au
torul încârcă a face un studiu asupra aces
tei cestiunî, astăc}! aotuale în Europa; stu
diul său ia însă forma unei replici la cere
rile și pretensiunile Românilor, citând el 
date istorice și statistice forte nebasate și 
false, prin cari se nisuesce a dovedi, oă 
nu Maghiarii sunt de vină la esistența unei 
cestiunî române.

Beksics accentuâză înainte de tote 
nexul, ce ar esista fără îndoielă între ces
tiunea orientală și cestiunea „specifică14 

română. Pănă când esistă una, nu va în 
ceta de-a esista și cealaltă și ar fi un non
sens politic și istorie a timbra aeestă ces- 
tiune ca pe un conflict maghiaro-român. 
Cea mai bună dovadă o oferă în privința 
acâsta Lisa română, care tot-dâuna face 
politică contrară politicei oficiale. De pre
sent politica oficială a României se apro
pie de tripla alianță, deci, se înțelege, 
Liga caută simpatii în Franoia și Rusia, 
voind astfel să se asigure pentru orl-ce 
eventualitate: dâcă va cădâ Austro-Un- 
garia, ea sperâză la anectarea Ardâlului, 
âr dâcă va cădâ Rusia, la anectarea Basa
rabiei.

Visurile politice panromâne se con- 
centrâză în următorele : Contopirea oe
lor 10 milione de Români împrăștiațl în 
tote părțile într’un stat unitar român, la 
care se contribue: Austria ou Bucovina, 
Ungaria cu Ardâlul și teritorul pănă la 
Tisa, Serbia cu o parte de teritor de lângă 
Dunăre, Turoia cu Macedonia, și Rusia cu 
Basarabia.

Basa dela 1867 este privită din par
tea Românilor ultraiștl, nu mai ca uu 
provisoriu, după care ar avâ să urmeze 
vechea domniă împărătescă, acâstă arma 
puternică contra Ungariei și contra liber
tății maghiare.

Aici apoi autorul în termeni bombas
tici încercă a dovedi, că esistanța unui 
stat ungar puternic și stătător pe basa na
țională este un interes europân, și fără de 
o astfel de Ungariă de sigur monarchia 
austro-ungară e pierdută. Puterea statului 
ungar zace într’aceea, oă este ungar. Pre
tensiunile române : autonomia Ardâlului și 
crearea de teritorii de limbă în Ardâl și 
Ungaria, însemnă o violare flagrantă a ideii 
de stat ungar. Recriminațiunile pentru le
gile escepționale din Ardâl sunt nedrepte, 
dedre-ce acele legi s’au creat chiar așa 
pentru Români, oa și pentru Maghiari și 
Germani.

Beksics urgiteză introducerea refor
mei electorale dovedind, că censul comuD 
ar fi cu mult mai favorabil pentru rassa 
maghiară, decât pentru Români. Vorbind 
despre plângerile Românilor asupra neegalei 
îngreunărl cu dare, autorul produce date 
fârte neîntemeiate și unilaterale, prin cari 
voesce a dovedi, că dările de pe întreg 
teritorul locuit de naționalități, nu fac atâta, 
cât dările ce le plătesce singur capitala 
Budapesta.

In fine Beksics enumără punctele, 
cari ar permite o apropiare și înțelegere 
cu Românii: adecă casarea legilor esistente 
în Ardâl și o reformă electorală corăspun- 
dătore; tot odată însă pretinde ca Românii 
să renunțe la pretensiunile lor, cari atacă 
întregitatea regatului sf. Ștefan. „Pretin
sele44 gravamine române se pot sana nu
mai între marginile constituțiunei.

Apoi încheie astfel: Ungaria pdte 
privi fără frică în viitor, de-6rece în lupta 
pentru esistență ea dispune de cel mai pu
ternic mijloc, ce-o duce la învingere, adecă 
de puterea rassei, pe care ea astăc}! o pote 
consacra activității naționale, fără a-se 
teme de vr’o crisă este;nă sâu internă.

..Crescere si cultură™.
1.

A trecut un pătrar de vec, de când 
forțele oulturale ale Românilor ardeleni 
s’au unit într’o societate: „Asooiațiunea 
transilvană44, âr dincolo de munți s’a în
temeiat „Academia română44 (după ce se 
deschiseră universitățile din Iași și Bu- 
curesoi).

Patru momente însemnate în cultura 
românâscă!

Este bine, ca din timp în timp, mai 
ales după periode mai lungi, să ne între
băm, ce progrese au realisat instituțiunile 
nostre culturale?

într’un articul publicat în „Gazeta 
Transilvaniei44, Nr. 149 dela 8 <20) Iulie a. tr. 
întitulat: „Câte-va idei relative la .înain
tarea culturei nostre naționale44, ne-am es- 
primat ore-carl dorințe, cari s’ar fi putut 
discuta cel puțin en passant la adunarea 
generală a Asociațiunei din Sebeșul săsesc, 
dedre-ce erau cestiuDl de mare importanță.
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Nisoe slabe răsunete s’au repetat din 
acele idei în „Dreptatea1* din Timișâra, însă 
numai într’un mod unilateral.

*) Din „Gazeta Trans.“ Nr. 39—1895 am 
aflat, că în anul 1894 Asooiațiunea a avut 

>58 membri fundatori, 136 pe vieță și nu
mai 665 ordinari. Cei mai multi sunt la 
Olușiu (53 ord.), Năsăud (48), Făgăraș (43), 
Orăștia (42) (adecă în ținutul acestor oră
șele) : în celelalte sub 40. Am dori să fiă 
membri cel puțin unul din fîă-care comună 
românescă, — și sunt peste 3000 eomune 
>române, — er în .orașe ar pută fi cu mult 
mai mulți, deoă ar esista dorința adevăra
tului progres .național.

In apelul comitetului Asociațiunei, 
dela 7 Febr. a. c., vedem ca titlu „Crescere 

cultură11, și comitetul crede că a „ter
minat si asigurat prima sa oreațiune maiea : 
șcdla de fetițe (crescerea), și acuma ia ini
țiativa la o altă lucrare tot mare: lățirea 
■culturei în popor (prin o enoiolopediă). Nouă 
ne pare rău, că Asooiațiunea nu a terminat 
■cu ncrescereau, și am dori din contră se în- 
•cepă acuma să se ocupe cu „crescerea po
porului nostru1*,  care are lipsa cea mai 
mare de acesta și să nu ne facem ilusiunî.

Er în ce privesce lățirea culturii în 
popor, prin enciclopedia poporală încă nu 
se va lăți, ci mai mult va fi acesta o lu
crare pentru publicul nostru mai cult, deci 
nu a poporului.

Ca să îndeplinim aceste două mari 
țint9 ar trebui să lucrăm într’un mod sis
tematic.

*
Dâcă aruncăm o privire asupra feliului, 

cum lucrâză Asooiațiunea nâstră, observăm, 
că se fao vera adunări generale, la cari 
convine o parte fdrte mică din inteligența 
nostră ou cei din orașul, unde se ține și cu 
un număr ore-oare de preoți, învățători și 
câțl-va țărani din comitatul respeotiv. După 
oe formalitățile părții oficiale s’au isprăvit, 
oine-va ține o „prelegere publică11, care în 
cele mai multe cașuri nu lasă un folos real 
publicului ascultător, âr dâcă sunt mai 
multe prelegeri, a doua și celelalte nu se 
țin din lipsa de timp, și se publioă numai 
în foia Asociațiunei: „Transilvania11. Ban
chetele, toastele, balurile, concertele nu pot 
lipsi dela adunările nostre. Se faoe deci o 
convenire de un număr 6re-care de omeni, 
care în urma urmelor nu e stricăoiosă, dâr 
de un folos real nu este.

In cursul anului, în Sibiiu comitetul 
ține ședințele sale, unde se discută și pa- 
radiscută, se mai escrie câte-un concurs, 
der nu se lucrâză ceea ce e în adevăr de 
folos. Și domnii din comitet au cjilnio îna
intea ochilor Societățile sciintifice și lite
rare săsesol, der încă n’au învățat dela 
aoeștia să lucreze. Ne am uitat cu toții la 
răposatul Bariț (și oâțl-va, puțini, bătrâni) 
cum lucreză, der cei tineri s’au temut să 
pună mâna și să lucreze, și se feresc să 
atingă cestiunl așa de mari...

Comitetele despărțămintelor imitâză 
:și ele același sistem, în miniatură, și, să o 
■4icem deschis, vegetâză, Organisarea, mai 
ales însuflețirea și munca lipsesce. Totul 
se mișcă greoih, o învălmășâlă și neorien- 
tare domiDâză spiritele aprope pretutin- 
denea. Câte-odată mai esplodâzăicl și colea 
câte-o beșioă de săpun, vorbe umflate și 
frase late. Și pote oă așa ne este sârtea 
fatală, amăsurat legilor ereditare. Tote 
4iarele nostre sunt pline de dări de semă 
și învitărl la baluri, concerte, teatre și rar 
de tot cetim, că se tin prelegeri publice 
publicului și mai ales la sate. Si totuși 
prin acesta s’ar pute popularisa sciințele, 
artele eto. în modul cel mai profitabil.

Der și unde se închiâgă câte-un mic 
centru și ar voi să lucreze ceva, vin unii 
factori mai cumințl(?) și mai cu dragoste 
de propășire(??) și nimicesc și micul cen
tru, cum vedem, că s’a întâmplat la Bis
triță cu revista „Minervau (Vecjl „Minerva11 
Nr. 24 a. tr. și „Gazeta Tniei Nr. 28 a. c.) 
„din motive vrednice de o inimă strimtă^ — 

.și secă, adaugem noi.
Ici și cole câte-un om, ce se mai ocupă 

■cu cercetarea istoriei seu cu literatura, este 
privit ca ceva deosebit, er massa inteli- 
genții nostre îșl petrece vieța făcând „po
litică11 de cafenele și „sciința“ celor 52 
cărți.

Ast-fel, Domnilor, nu se face progres. 
Trebue luată o altă direcțiune și aici mă 
adresez generației tinere, oare înoă nu s’a 
ramolit, și să faoem soiință și să muncim 
aievea, și atunci și politica se va schimba. 
Ai cultură și luorezl, atunci nu te pote 
niol Ungurul, nici Neamțul, nici Rusul des- 
naționalisa. Nu o ai — și noi Românii nu 
o prea avem — pericolul din partea duș
manilor este cel mai mare și în mod fatal 
va trebui să cădem pradă lor. Er dâcă 
voim să trăim ca popor român, trebue să 
lucrăm, trebue să viețuim prin cugetare. 
„Cagito, ergo sum“.

5

- 31 Iulie.

Congresul limbelor romanice. Cu pri
vire la congresul limbelor romanioe întru
nit la Bordeaux, au sosit la BuourescI ur- 
mătorele depeșe: Bordeaux, 9 August. Pre- 
sențl la congresul limbelor romanice d-nii 
Urechiă, Bușilă, Steureanu. Primire forte 
simpatică. Discursurile Românilor forte 
aplaudate. Congresul îșl esprimă dorința, 
ca limba română să fiă predată în scolele 
superiore și speciale. Lungi aclarnațiunl. — 
Paris, 9 August. Congresul limbelor roma
nice întrunit la Bordeaux s’a închis adi. 
Viitorul congres din 1896 se va ținâ in Bu
curești.

—o —
Conferența episc-opilor catolici. Din 

Budapesta se scrie: In Aug. n. c. se va 
ține conferența episcopilor catolici, care 
promite a fi forte interesantă. Conferența 
va ave să hotăresoă ținuta clerului catolic 
față cu legea privitore la căsătoria civilă. 
Este evident, că o parte însămnată dintre 
episcopl nu împărtășesc părerea primatelui, 
oare s’a pus pe terenul „pati debereu. Se 
va nasce discuție animată cu privire la 
institutele preparandiale catolice. Se c^ice, 
că primatele ar fi întrat în .pertractări ou 
privire la predarea preparandiilor pe mâna 
statului, ceea ce se ’nțelege, erășl este des- 
aprobat din partea episcopilor. In punctul 
acesta guvernul se pdte aștepta la cea mai 
înverșunată oposițiă din partea clerului 
catolic.

—o—
Dela curtea română. O telegramă din 

Sigmaringen anunță, că Maiestățile Lor 
Regele și Regina României au sosit erl la 
Umkirch, lângă Friburg, pentru a faoe o 
visită A. S. R. principesa-mamă Iosefina. 
— Se telegrafieză din Sinaia, că Alteța 
Sa Regală prințul Ferdinand a plecat în 
străinătate alaltă-erl după amiâdl. La gară 
se aflau toți d-nii miniștri, membrii oor- 
pului diplomatic aflători la Sinaia, precum 
și mai multe dame din societate. Toți d-nii 
miniștri au însotit pe Alteța Sa Regală 
până la Predeal.

— o —
„Contra congresului naționalităților11. 

Sub titlul acesta, foile ungurescl înregis- 
trâză cu multă bucuriă soirea, că au sosit 
la Budapesta nisoe „proteste11 cu „mii de 
subscrieri11 dela nisoe Români, Slovaci și 
Sârbi rătăciți, „proteste11 îndreptate „contra 
Congresului.11

— o—
Distincțiune. Foia oficială ungurescă 

în numărul său mai nou publică soirea, că 
Maiestatea Sa monarohul a conferit notaru
lui comunal Constantin Fopoviti din co
muna Sad, lângă Cisnădiă, crucea de ar
gint pentru merite, „în semn de recunos- 
cință pentru serviciile prestate ou zel și cre
dință în cursul unui lung șir de anl.“

Mișcarea macedonenă. Din Sofia se 
confirmă soirea, oă mișcarea revoluționară 
pe granița Maoedoniei e aprope ou desă- 
virșire terminată.

—o —
Masacrul diu China. In timpul din 

urmă Chinezii, probabil din răsbunare, că 
au pierdut răsboiul cu Japonesii au ma
sacrat o mulțime de creștini din imperiul 
chinez. ț)iarul engles „Times11, vorbind de 
măcelurile din China, cjice, că este cu ne
putință ca Europa să asiste nepăsătâre. 
Inițiativa măsurilor, cari cer reparațiunl 
aparține puterilor ai căror naționali au su

ferit mai mult, „Times'1 speră, oă unitatea 
morală a Europei se va reoonstitui în a-/ 
câstă privință, și oă China va acorda o 
satisfaoțiune.

—o—
Relaxarea dărei. Pentru comitatul 

Bichiș, guvernul având în vedere pagubele 
elementare (secetă etc.), pricinuite agricul
torilor în primăvâra aoestui an, a conoes 
relaxarea dărei chiar și pentru cașurile, 
când insinuarea pagubelor s’a făout mai 
târcjiu de terminul presoris. Păgubiților 
li-s’a iertat pentru aoest an a treia parte 
din darea obicinuită.

—o—
Simptoine de coleră. O telegramă din 

Strigoniu comunică, că un agricultor de-a- 
colo, după suferințe de trei a rSP0_
sat în simptome de coleră. Cașul a produs 
mare neliniște. După secționare, părțile in
terne ale oadavrului au fost trimise insti
tutului bacteriologic din Budapesta pentru 
studiare.

Școla Asociațiunii.
Condițiuni de primire

in șcăla civilă de fete, cu drept de publicitate, 
a Asociațiunii transilvane din Sibiiu și în 

internatul aceleia.
Pentru primirea în șodla oivilă de 

fete se oere atestat despre absolvarea cla
selor șoâlei elementare, sâu atestat despre 
clasa corăspundătore premergătdre dela o 
altă șcdlă de categoria școlei oivile. In 
lipsa unui astfel de atestat, primirea se 
face pe basa unui eeamen de primire.

înscrierile pentru anul școlar 1895/6, 
se fao din 1 — 5 Septemvre a c. st. n. Esa- 
menele de emendare și primire se țin în 4 
și 5 Septemvre c. st. n.

Prelegerile încep in 6 Septemvre c. st. n.
Didaotrul e fixat ou 2 fl. v. a. pe luuă, 

și pentru elevele, ce intră pentru prima 
dată în acâstă școlă, o taxă de înmatricu
lare de 2 fl. v. a.

Pentru elevele cursului complementar, 
prevă$ut în § 6 din statut, didaotrul este 
de 2 fl. pe lună, și la prima înscriere taxa 
amintită de inmatrioulare.

Elevele, cari voeso să fiă primite în 
internat, fiă eleve ale școlei civile, seu ale 
școlei elementare a reuniunii femeilor, au 
să se îuseiințeze de timpuriu, în tot oașul 
înainte de înoeperea anului scolastic, prin 
părinți seu tutori la direcțiunea școlei, pen
tru a se pută face disposițiunile necesare. 
Taxa internatului e de 200 fl. v. a. pe an, 
plătiți înainte în două sâu oel mult 4 rate. 
Cărțile trebuinoiose, materialul de soris, de 
desemn, de luoru de mână, se înțelege, nu 
sunt cuprinse în taxa amintită, oi cheltue- 
lile reolamate în aoestă privință se portă 
de părinți, întoomai precum tot de dânșii 
se pârtă cheltuelile pentru îmbrăoăminte 
și încălțăminte, pentru instrucțiune în mu- 
sioa instrumentală și în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiunea în piano 
sunt de 2 categorii:

a) dâcă o elevă voesce să ia ârele 
singură, să oompută la 2 ore pe săptămână 
taxa de 9 fl. pe lună; dâoă 2 eleve îm
preună iau instrucțiune în aceeași oră, taxa 
se oompută la 2 ore pe săptămână cu 6 fl. 
de elevă; seu

b) deoă o elevă voesce să ia orele 
singură, se compută la 2 6re pe săptămână 
taxa de 6 fl. pe lună; dâcă se întrunesc 2 
eleve în aoeeașl oră, taxa se compută la 
2 bre pe săptămână cu 5 fl. pe lună de 
elevă.

Pentru instrucțiunea în limba fran
cesă, câte 2 ore pe săptămână, se oompută 
pe Jună câte 1 fl. de elevă.

T6te taxele se plătesc direcțiunii șco
lare, oare remuntrâză pe instructori.

Elevele din internat, afară de șcâlă, 
au în fiă-oare cji anumite ore de conversa- 
țiune în limba francesă, maghiară și ger- 
mauă. Pe lângă aoeea ele se prepară și-și 
învață leoțiunile sub oonduoerea și cu aju
torul direotorei și al guvernantelor.

Elevele, cari voeso să fiă primite în 
internat, mai au să aducă cu sine: o saltea, 
un covoraș la pat, 2 pennl, 4 fețe de pe- 
rinl, o plapomă sâu țol de coperit, 4 oiar- 
șafurl, (lințoluri, lepedee), 6 ștergare, 6 
șervete, apoi: periă de dinți, săpun și 2 
peptenl, cari tote rămân proprietatea elevei. 
Afară de aceste schimburile de trup seu 
albiturile, câte y2 duzină din fiă-care, cio
rapi și fuste de colore închisă și batiste 
(marăml) câte 1 duzină, un parapleu și în
călțămintea trebuinciosă. Cât pentru toa
lete nouă, părinții și tutorii sunt consihațl 
a nu faoe de acestea pentru copilele lor, 
căci pentru a obține o uniformitate în îm

brăcăminte pentru tâte iuterneie, aoele toa
lete cu prețuri moderate se fao aioî prin 
îngrijirea direoțiunii internatului. Strîns de 
uniformă să țin: o haină, două șurțe în 
forma unei haine, o pălăriă de iarnă și una 
de vâră, oarl necondiționat au să se facă 
aici, ;și cari peste tot vor costa cam 
16—22 fl. v. a.

Doritorii de a avâ „Statutul de or- 
ganisare11 precum și „Regulamentul intern11 
al șoolei și „Regulamentul pentru oursul 
complementar11, le pot primi dela direcțiune 
pentru câte 20 or. unul. Tot dela direc
țiune se pdte primi pentru 1 fl. și „Mono
grafia11 șcdlei, în care pe lângă istoricul 
institutului, se află descris edificiul școlei 
și al internatului în tbte amănuntele lui.

Sibiiu, în August 1895.
Dr. V. Bologa, 

director.

DIVERSE.
Un parlament în casă. Cunoscutul sa

tiric al lui „Figaro“, Alfred Capus, publică 
următorea farsă reușită, în care ministrul 
președinte francos Ribot jocă rolul princi
pal : D-l Ribot cătră secretarul său: Iubite 
prietine, aveți bunătate și ohiămațl pe ad
ministratorul meu de casă, pe camerierul 
meu, pe măestrul meu de casă și doi seu 
trei servitori. — Secretarul (uimit). Ah!... 
D-l Ribot (dulce): Vă rog., veți afla în
dată totul. (Secretarul se depărteză, ca să 
împlinâsoă aceste felurite misiuni. Intr’a- 
ceea D. Ribot așâ4ă în semicerc, în mij- 
looul salonului, o masă și mai multe foto- 
liurl. Secretarul se reîntdroe, însoțit de 
toți numiții domni). — Secretarul, privind 
odaia): Stațl! E minunat acest arangia- 
ment! D. Ribot cătră măestrul de oasă): 
Fiți atât de bun, prietine, de ooupațl acestă 
masă, care representă tribuna camerei de- 
putaților. D-ta ești președinte și vei juca 
rolul lui Brisson. (Cătră administratorul de 
casă): D-ta, Emil, ești D-l Jaures și mă 
vei interpela. (Cătră doi servitori): Er 
voi veți forma majoritatea guvernamentală 
și veți vota pentru mine. (Cătră camerier): 
D-ta, Jean, vei aduce pe tapet după vor
birea mea, o ordine de di, cu votul de în- 
oredere... Ați aucjit? Acum ooupați-vă lo
curile. Secr. (încet): Acâsta e ridicol (rîs 
discret.) D. Ribot: Pote fi fârte ridicol, der 
eu n’o fac absolut de loc pentru petrece
rea mea. Camera e în ferii, deci e necesar, 
ca s’o înlocuim prin ceva. Să începem așa- 
dâr. Maestrul de casă: (uroându-se pe masă): 
deschid ședința... La ordinea $ilei e o in- 
terpelațiune a lui Emil... pardon... a D-lui 
Jaures. O primesce guvernul? D-l Ribot: 
îndată! Măestrul de casă: D-l Jaures are 
cuvântul. Emil: Aha, âtă-mă-’s... Hm!.... 
Cetățeni... guvernul... trece printr’o crisă... 
voi ați pus un capăt vechiului cântec, 
care... hm... Nu-’ml mai pot aduce aminte 
nimic... (Majoritatea rînjesce.) In sfîrșit, eu 
cred, că ministeriul va sci deja, ce-i mai 
rămăsese de făcut. (Se pune pe banca 
sa) D-l Ribot: Domnilor! Ar fi ușor 
pentru mine a întorce ascuțișul argumen- 
tațiunei d-lui Jaures. Guvernul și-a făcut 
în acâstă cestiune, oa și în tote cele-lalte, 
datoria. Rar a mai avut Francia un guvern 
mai iubit, mai prudent, mai patriotic, de- 
oât cel care este acuma. Noi avem liniște 
înlăuntru, pace înafară și bunăstarea pre
tutindeni asigurată. Emil: Fârte bine ! Mă
estrul de casă: D-vostră greșiți cumplit, 
Emil; sunteți D-l Jaures și nu puteți (jice: 
forte bine! Emil: Așa e... (Corigendu-se): 
Forte rău! D. Ribot: Finanțele nostre n’au 
păreche în Europa, și economia statului nos
tru stîrnesce în toți echilibriștii admirați- 
une. Eu aștept liniștit votul D-vostre. Mă
estrul de casă: ’Ml-a venit o propunere de 
următorul conținut: „Camera primesce 
fără reservă tot ceea-ce face guvernul și 
chiar și ceea-ce nu face și trece la ordinea 
dilei“. D. Ribot: Guvernul câștigă nouă pu
teri din acestă propunere. (Votul de încre
dere să primesoe unanim chiar și de D l 
Jaures. Ședința se închide). Secretarul: 
Acum puteți merge în vacanțe, nu-’i așa? 
D. Ribot (emoționat): vă mulțumesc, ami
cilor, D-vostră mi-ațl duplicat speranțele. 
(Cătră ambii secretari): vă voi urca lefa...

X.
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Cursul la bursa din Vîena.

Din 10 August 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 123.05
Renta de cordne ung. 4% • • . 99.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.60
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 472% 102.85
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% • . . 98.20
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 157.25
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 145.75
Renta de hârtie austr.... 100 95
Renta de argint austr.......... 101 10
Renta de aur austr............... 123.20
Losuri din 1860   154.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1065.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 490.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 401.— 
Napoleondori.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.35
London vista........................  . 121.50
Paris vista.................................. 48.10
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 45.75

Cursul pieței rasov.
Din 12 August 1895.

Bancnote rom. (Jump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
G-albeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusesci Cump. 
Lire turoesoi Cump.

9.58 Vend.
9.52 Vend.

9.60
9.56

9.60 Vend. 9.62
5.64 Veod. 5.68

59.- Vend.
129.— Vend.

10.82 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/o 100.75 Vend. 101.75

din 7 August n. 1895.

Bursa deBucuresc

Valori D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

fientă română perpetuă 1875 §7o Apr.-Oct. 101.’/,
Renta amortisabilî: .... 5% n n 99.’/.

„ „ (Impr. 1892 • . . 57r, lan.-lnl. 98 7.
” „ din 1893 b7n II II 98-7.

1894 int. 6 mil. 6% Apr.-Oct. 96-7,
„ (Impr. de 32. 7î mil. 4°/n lan.-lnlle 88’/,
, (Impr. de 50 mil. n jî 88 7i

(Imp. de274 m 1890 4'7, n » 89?/4
(Imp. de 46 m. 1891 •17c n n 88 7,

, (Im. de 120 iul. 1894 4% M H 8 87,
Oblig, de Stat (Conv. rurale). 
Oblig. Casei Pensiunilor tr. 3(X

6°/o Mai-Not, 102 ' /,
10 n d 282.-

Ohlip- comunei Bucuresci 1883 5u/° lan.—iul. 97.71
din 1884 5n/o Mai-Nev. —.—

„ 1888 57o lnn.-Dec. —.—
" „ dm 1890 57o Mai-Nov. 98 7i

94.7,Scrisuri fonciare rurale . . . 57» lan.-lulie
urbane Bucuresci n « 100 —

5"/„ w n 9178
” ■’ Iași . . 57o n n S'"*

Oblig. Soc. de basalt artificial
V.N.

d n 98

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1595.
Banca agricolă........................ 500 150 v. 240-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 410.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 425 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 ’ll ) 835.- ■
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 75 »J 166.-
3oc. Rom. de Hârtie uit. — 100 77 77 —4...
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 J5 7J 100.-
Soc. rom. de petrol î em. u. d. 0 200 r. 1

„ , „ » 2em. u. d. 0 100 75 —•—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 3U. 71 »>

„Bistrița1* soc. p. f. lmrtii 30„/‘ ltK.1 ‘1 » —
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

2G
20 04

din 7 August n. 1895.

■Olul

Prețul per 
LOC ohilojrr,

nutreț 
de vinars 
de bere

Bursa de mărfuri din Budapesta.

(Juriul
Productediv.

Sem. de trif.

18.25
18.75

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

Sficară 
Orz
Orz 
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

ai;O
2 o
8 13.75

18.-
18 50Lictar

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
II 

Său 
Prune

Somlnțe vechi 
ori nouă

Grâu Bănățenesc 80
Grâu dela Tisa 80
Grâu de Pesta 80
Grâu de Alba-regala 80
Grâu de Bâcska 80
Grâu ung. de nord 80

Prețul per 
100 ohiler.

O

"H

o t- Oh

Nuci
Gogoși

Miere
n

Ceară 
Spirt

II

bănăț. 
alții soiu

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

Luțernă ungur, 
francesă

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
unguresc! 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

Cursul losurilor private
din 31 Iulie 1895.

comp. vinde.
Basilica 8.— 8.25
Credit .... 200.25 201 25
Clary 40 fi. m. c. 58.— 60.—
Navig. pe Dunăre 145.— 150.—
Insbruck .... 28.- _ ,__
Krakau .... 27.50 28.25
Laibach .... 23.- 28.50
Buda .... 61.— 61.50
Palfiy .... 61.— 62.—
Crucea roșie austr. 17.50 18.—

dto ung. . 1125 11,75
dto ital. 13.10 13.50

Rudolf 23 50 24.50
Salm .... 70.— 71.-
Salzburg .... 27.— 27.50
St. Genois 72 50 73.50
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine d’/j’/o 100 m. c. 150.— —-

dto 4°/0 50 72.- 76.—
Waldstein 53.— 55.—
gerbescl 3% 39 75 40.75

dto de 10 franci —.— _ ,.—
Banca h. ung. 4°/n 129.25 130.—

Proprietar: Dr. Aurel Murețianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

MF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
ă 5 cr. se potil cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Sosirea și plecarea trenurilor ii Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. acoelerat: 5 6re 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 bre dimineța. 
Trenul accel.: 2 bre 9 min. dupâ am. 
Trenul mixt: 10 bre 25 minute sera.

2. Dela Bticuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 bre 18 min. după am.
TrenuJ mixt: 5 bre 20 m. după ambdl. 
Trenul de persone: 9 bre 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 bre 19 minute sbra.
3. Dela Zernesci Ia 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 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

*) Acest tren circuleză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 bre 8 min. diminbța.
Trenul accel.: 2 bre 45 min. după am.
Trenul de persbne: 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 bre înainte de amhc}t
Trenul acoel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 bre 5 min. diminbța. 
„ „ 5 „ 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. sbra.

Joia, Dumineca și la sărbători.
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Orele de cassă deSa 8—1
Giro-Conto '

la banca

I Anstro-Ungară.S. «
„ALBINA"

INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 
FILIALA BRAȘOV 

jrllBCSCS depuneri spre fructificare Jfi lâH£3 IV 
netto, solvindă însăși darea de interese;

1|’O •
i

SCDUtH polițe comerciale CU 5 52 |o,
HOHlil împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 60 uj 

fcft credite în cont corrent condițiunl;

ta® împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil OS;

Giijffl și râie monede șj hârtii ic valors
indigene și străine, în specială de cele românescl;

resMiiera cnjone, escompîeză

r

Jiu 1UU1UUU,

nti pe piețele din țbră și 
dll streinătate,

sub cele mai' ief
tine condițiunl; 

pe teri- 
toriulă 

care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de fieri! de statâ, e legata prin șine proprii cu 
acbsta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fier a de stata;

Tipininnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnptfl 
pilllluUUu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York UluiLU

MM asigurau te mia “Sâr “6ipirti-
Onorabileloru administrating de fonduri si p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5C o ale „Albinei11 
ale eăroi*u  eupone se rescuniperă semestrnltt fără nici o 

detrașere, și cari se află de validare in cursul dilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 50», 1«OO și 3»»» de corone. 
Coniparendu cursurile și produsul» celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5°|0 
suntu aijli relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puțind întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitii, prin fonduiu specială de asigurare a scrisuriloru 
fondare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
7 63-*

0f0P 11070 în modulil c
ulUu Uu/iQ mai culan

esseută în comisiuiie — însarciuan ie tacă 
lHWffl magazine și locuri libere de depou, său strada €âării Nr. 45,

L \ • - . - ■ -

acbsta și investiții cu dreptulQ. de vămuire și cântărire oficiosă

$ _____ _______________ _
Orele de cassă dela 8—1

' ABONAMENTE
l.l! "GAZETA TANSILVANIEI11

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni . 
luni. , ,
anu .

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

ii. 
ii. 
fi.

10
20
40

fr.
tr.
fr.

Abonamente la numerele cu data de Duminecă.

Idii 
H 
0

li

g

Pe
Pe
Pe

3

2
1

n. -
ti. —

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu....
șese luni.
trei luni . .

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

X Pe
X Pe
X Pe
X Abonamentele ae făcu mai ușoru și mai repede prin
X mandate poștale.
X Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă
M a acrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
g Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
\30000000«XXM»OOCMKMXXX)00000

g
§
XS
xX
X
X
X 

<xxy
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


