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„Gazeta“ iese în flâ-care ii,
Ataameuie jemru Anstro-Uagaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese ioni 

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

Pentru România si sirâiiăîate:
Pe tui an 40 frenol, pe țiae 
lnnl 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineci 8 frânei.

Se prennmSră la tâte oficiale 
poștala din Intru și din afară 

și Ia dd. aolecteri-
Mamni pentin Bratov 

administrați un na, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe a6ne 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni G fl., pe trai luni 
3 fl. Un esemplar 6 or. v. a. 
s6u 16 bani. At At abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 172. Brașov, Joi, 3 (15) August. 1895.

Dela Congresul naționalităților.
Budapesta, 11 August n.

Viu să vă mai comunic în grabă unele 
impresiunl, ce le-am primit în decursul 4il0i 
de erl.

Am observat, că cu tâtă agitațiunea 
foilor jidano-maghiare poporațiunea din 
Budapesta, oare în partea ei cea mai pre
ponderentă nu este maghiară, nu era așa 
de neliniștită, cum s’ar fi crecjut, pentru 
venirea în mijlocul ei a oongresiștilor ro
mâni, slovaol și sârbi, oi ceea oe o pre- 
domnea mai mult era ouriositatea de a 
vede ce sfârșit va lua acâstă năvălire „în 
centru4 a unor âspețl neînvitațl și nedoriți. 
Pănă în momentul din urmă, când foile de 
sera au publicat decisul căpitanatului po
liției, prevala părerea, că ținerea congre
sului va fi oprită. Iute s’a împăoat însă 
lumea de aici ou soluțiunea ministrului 
Perczel, că nu iârtă întrunirea ca „con
gres4 ci numai ca „adunare poporală4, și 
din acest moment interesul se îndrepta 
asupra deoursului acestei adunări. Aucjieai 
pretutindeni pe patentații locuitori ai oa- 
pitalei ungare punându’șl unii altora în
trebarea stereotipă: Hăt mit akarnak ? (Ce 
vrâu ei adecă?) Acâstă întrebare cuprindea 
totodată indireota oonstatare, că pătura 
privilegiată nici acum nu scie, său, mai 
bine cj19» nu vrea scie nimic de năca
zurile cetățenilor de a doua mână ai aces
tui stat, apoi mai cuprindea și răspunsul, 
că orl-ce ar voi Românii, Slovacii și Serbii, 
fiă cu drept ori nu, tot nu li-se va împlini.

Și din toți artioulii foilor pestane de 
acjl diminâță răsună aoelaș Hăt mit akar- 
nak ? numai ou deosebirea, că este acom
paniat și de declarările și amenințările obici
nuite pentru a precisa punctul de vedere 
de non possumus al suprematiștilor neîmblân- 
4ițl. O variațiă âre-care oferă numai aoele 
foi, cari se sileso a lua tâte în batjocură 
și a denega orl-ce importanță îutrunirei 
de erl.

Se înțelege, că nici una din foile apă
rute adl diminâță în Budapesta n’a îutre- 
lăsat de a-se îngrădi cu așa 4’s,fl protest 
al renegaților din Torontal, dresat într’o 
cafenea înaintea a doi martori de aici (doi 
advocațl jidano-maghiarl). Nimic nu ilus- 
treză mai mult nedreptatea oausei, oe-o 
i-au în apărare aceste foi, ca acestă recur
gere la „manifestația de indignare4 a unor 
omeni, cari au lost anume comandați și 
aduși aici, ca să provâce gâlcâvă și scan
daluri.

Destul, că poporul „suveran4 al capi
talei e gata a crede și a lua de bani buni 
tot ce i-se pare, că ar sprijini ideile des
potice, cari domnesc și se lățesc sistematic 
în sînul lui de 40OÎ de ani. De aceea e lu- 
oru fârte greu de a voi „să stai de vorbă4 
ou cei din centru și mediul, în oare tră
iesc și se ’n vârtesoj ei nu a nici deoum 
priinoios pentru congresele cetățenilor „de 
a doua mâuă4, pentru cari ei n’au alt in
teres deoât acela de a-i huidui ca pe nisce 
leproși.

Pe lângă acâsta șoviniștii din centru 
mai desfășură și o naivitate uimitore, care 
de sigur nu isvoresce din prea mare prisos 
de cultură.

Așa de pildă avui ocasiunea să ad
mir naivitatea pestană, când văcjui, ce mare 
sensațiă au făcut erl în capitală ochelarii, 
ce-i purta, horrible dicta, un țăran venit 
aici pentru congres! Intre membrii aces

tuia se aflau adecă și câți-va țărani slo
vaci și sârbi în costumul lor național și 
unul dintre Slovaci purta ochelari. Las’ că 
purtătorii culturei din „centru4 n’aveau 
nici o cunoscință despre costumul slovac, 
și credeau, că cel cu ochelarii trebue să fiă 
Român, — oăol aoestora le-au mers vestea 
oă’s mai înaintați, — dâr se minunau cum și 
un țăran român, care nu se bucură de „cul
tura4 nâmului privilegiat, pote să porte 
ochelari.

Ca mâne vor să-și serbeze aici mile
niul, vor să învite tâtă lumea să asiste la 
esposiția menită a înfățișa o muncă de o 
miiă de ani pe terenul culturei, și ei, cei 
din oentru, n’au acjl nici ideă despre sta
rea și desvoltarea culturală a miliânelor de 
Români, Slovaol etc., cari formeză maiori- 
tatea poporațiunei aoestui stat.

Ce sciu cei din Pesta despre noi și 
țăranii noștri? Că sunt dușmanii patriei, 
că sunt neculțl și barbari, că sunt uneltele 
aci ale „reacțiunei4, aci ale „dacoromânis- 
mului4 și „panslavismului4 periculos. Nu
mai de aceste cetesc ei prin cafenele și 
prin casinurl despre „cetățenii de altă 
limbă4. Cum dâr ar pute să aibă ei o în
țelegere pentru causa de libertate și de 
dreptate, pentru causa culturei naționale 
a acestora?

Vorbind de „cetățenii de altă limbă" 
’ml adusei aminte, că ministru-președinte 
Banffy s’a folosit de aceste cuvinte, când 
și-a desfășurat programul său de guverna- 
ment. Și s’a folosit de ele cu intențiune 
tocmai acolo unde a vorbit de esecutarea 
legii de naționalitate dela 1868. El a voit 
să cjicâ, că cu totă legea acesta nu recu- 
nosce, între marginile statului național ma
ghiar, naționalități ca corpuri deosebite 
etnice, ci recunosce numai „cetățeni de 
altă limbă4, ca individl. In sensul acesta 
s’au făcut și se fac fote enunciațiunile ma
ghiare cu privire la „cestiunea naționali
tăților4.

N’a visat d-1 Banffy, că va fi desa- 
vuat și desmințit în centrul Budapestei 
chiar de un representant al puterii publice.

Consiliarul polițienesc Chudy, combă
tând adecă, precum soițl, în ședința do erl 
a congresului, aserțiunea de „representanții 
naționalităților4, a 4is, că cei întruniți se 
pot numi numai „membrii ai naționalită
ților11. Prin acâsta însă Chudy a răsturnat 
teoria lui Banffy, căci dăoă esistă membrii 
ai naționalităților, atunci trebue să esiste și 
naționalități, ca corpuri deosebite etnioe, 
și atunci nu mai pâte fi vorba de dreptu
rile individuale ale „cetățenilor de altă 
limbă4, ci numai de drepturile naționale 
ale membrilor naționalităților.

Pâte să fiă mari controverse despre 
aceea, ce și câte succese a avut congresul 
de erl, admis sub firma de „uâpgyiiles4. 
Succesul însă de a fi adus cu Bine oa re- 
presentantul puterii publice să recunoscă 
din centru esistența naționalităților ca cor
puri etnioe, resturnând astfel teoria despre 
„cetățenii de altă limbă4, nu i-se va pute 
de nimeni disputa.

Pressa săsescă
despre congresul naționalităților.
„Kronsiădter Zeitung" scrie în cestiunea 

congresului naționalităților următorele: „Cele 
trei naționalități, cari și-au sărbat înaintea 
ochilor autorităților și a opiniunei publice 
sărbătorea lor de înfrățire; cari s’au aflat 

și unit în lupta pentru esistință — au de 
a înregistra un mare succes. Și dâoă suc
cesul nu se va afirma imediat, totuși ele 
au dovedit una, că adecă nu lucră în se
cret, precum susțin dușmanii lor, ci spun 
pe față, ce voiesc, și oum au de gând să 
ajungă la aceea, la ce tind. Naționalitățile 
au nimicit tâte învinuirile și defăimările, 
au compus un program detailat, care ou- 
prinde dorințele și aspirațiunilor lor, cari 
tăie stau esclusiv pe basa legilor fundamen
tale ale statului. Guvernul maghiar, care de 
mult timp este surd față cu cestiunea na
ționalităților; pressa maghiară, care denâgă 
cu totul esistință oestiunei naționalităților, 
— nu vor mai pută vorbi în mod atât de 
desprețuitor despre oompatrioții lor de di
ferite limbi4.

„ Siebenburgisch-Deutsclies-Tageblatt" cji00 
„oă pe lângă cea mai mare bunăvoință nu 
li-se pâte încuviința participanților la con
gres dreptul, ca ei să se țină de represen
tanții naționalităților nemaghiare din Un
garia. Ei n’au primit mandat nici măcar 
dela acele naționalități, în numele cărora 
au vorbit, cu atât mai puțin dela alte na
tionality'. Despre programul lung formulat 
în congres se pâte cji00 ou tot dreptul: 
„Mai puțin ar fi fost mai mult". Numitul 
<jiar desvoltând apoi cestiunea limbei și 
amintind faptul, că în congres s’au eschis 
cu totul limbile germane și maghiare, ca 
limbi de pertractare, admițendu-se numai 
cea română, sârbă și slovacă, — 4i°e> °a 
„precum Sașii nu sunt înțeleși cu tirănia 
nnei limbi (maghiare), chiar așa, și cu atât 
mai puțin se pot încăl4i pentru o tirăniă 
întreită4.

„Bistritzer Zeitung" scrie următorele: 
„Cu tâte că raporturile de timp sunt fa
vorabile^?), totuși nu ne facem mari spe
ranțe despre congresul naționalităților, mai 
ales ce privesce schimbarea cursului din 
partea guvernului față cu politic*  nâstră 
națională. Șovinismul este încă atât de pu
ternic, încât un congres al naționalităților 
nu-i pâte conturba cercurile. Noi Sașii n’am 
luat parte la congres.

Nu ne permite aoesta punctul nostru 
de vedere fârte deosebit, în ce privesc drep
tul public, și mai ales faptul, că noi recu- 
nâscem uniunea Ardâlului cu Ungaria. 
Dâr și esperiențele făcute în ultimii ani 
vorbesc contra participărei. Ani de-arândul 
am fost noi în parlament aprope singurii 
luptători pentru drepturile naționalităților (!!) 
și astfel am servit șovinismului cu victime. 
Recunosoință și mulțămită pentru aoâsta 
nu am aflat la naționalitățile conlocuitâre 
cu noi.

„Kronstădter Tageblatt" publică în nu
mărul său de ieri o declarațiune a deputa
tului săseso Adolf Zay, in care acesta voind 
să resfrângă o soire a lui „Neues Fester 
Journal'1, că la congres ar fi luat parte 
din partea Sașilor d-1 Edmund Steinacker, — 
4ice următorele: „Sașii stau absolut departe 
de convocarea și ținerea „congresului na
ționalităților4, și absolut nimeni nu are niol 
o urmă de drept a-i representa la oongres, 
niol măoar oa „neofioios4. Ce au căutat și 
ce rol a jucat d-1 Steinacker la „congres4 
înainte său după culise, nu sciu; numai 
atâta sciu sigur, că d-1 Steinacker se va 
fi ferit de-a juoa la „congres4 pe represen- 
tantul Sașilor, cu atât mai mult, oă depu
tăția lui a avut un finit tragic, de-ârece 
alegătorii săi l’au provocat categorio să-și 
depună mandatul. D-1 Steinaoker și aoum, 

oa și de altădată face, politică, cum îl tae 
pe el capul4. Subsemnat Zay.

La acâsta „Kron. Zeit." 4ice, că va 
avă în curând ocasiunea de-a ilustra mai 
de apropa aroganța d-lui Zay.

Evenimentele din Bulgaria.
Despre evenimentele din Bul

garia se telegrafiază urmatdrele:
Belgrad, 12 August.

ț)iarul oficios „Widelo" anunță, că la 
Sofia, Curtea și cercurile guvernamentale pro- 
iecteză proclamarea independenței Bulgariei.

Viena, 12 August.
„Fremdenblatt" declară, că Austro- 

Ungaria a arătat prin atitudinea sa gene
rală, dela stabilirea principatului bulgar, 
o adevărată și leală bună-voință pentru 
Bulgaria și că a sciut să împace bună
voința cu stricta observare a exigențelor 
internaționale. De același spirit va fi ani
mată Austro-Ungaria in ceea ce privesce mo
dificarea de adus intre rclațiunile dintre Rusia 
și Bulgaria.

Austro-Ungaria n’a urmărit niol-odată 
în Bulgaria interese egoiste și, în ceea ce 
privesce recunoscerea prințului Ferdinand, 
s’a sciut, la Viena, a se pune de acord 
simpatiile pentru Bulgaria și respectarea 
textului tratatelor.

Nu era nici un motiv de a declara 
alegerea prințului Ferdinand de nelegală; 
însă, în același timp, s’a ținut sâmă de 
obiecțiunile formulate de Rusia în contra 
legalității posițiunei prințului. Atitudinea 
acesta, observată de Austro-Ungaria și de 
celelalte Puteri, nu pote fi obiectul nici 
unei imputări la Petersburg.

Dâcă, în urma înțelegerii dintre Rusia 
și Bulgaria, cestiunea reounoscerei prințului 
Ferdinand ar veni la ordinea cjilei, ceea 
ce ar determina atitudinea Austro-Ungariei 
ar fi clausele cuprinse în articolul 3 din 
tractatul dela Berlin.

După textul aoestui articol, posițiunea 
prințului Ferdinand al Bulgariei va fi le
gală, îndată ce fiind ales în mod liber, va 
fi recunoscut de Pârtă, cu consimțământul 
celorlalte puteri.

Dâcă cestiunea tronului Bulgariei este 
resolvată, observând cu stricteță acâstă 
elausă, guvernul austro-ungar nu va face nici 
o dificultate pentru a ajuta la îndeplinirea 
dorințelor prințului Ferdinand.

Intru cât privesce decisiunile even
tuale, asupra religiunei Suveranului și a 
descendenților săi, ele nu sunt prevă4ute 
în tractatul din Berlin: de aceea Puterile 
ar trebui să le considere, ca cestiunl in
teriore de resortul Bulgariei.

In ceea ce privesce Rumelia, ar trebui 
luat ca basă formula, că prințul Bulgariei 
ar lua titlul de guvernator al Rumeliei, cu 
consimțământul celorlalte Puteri.

Austro-Ungaria îșl va da tâte silințele 
pentru a face să dispară animositățile re
gretabile, ce esistă acum, și speră să ajungă 
la acâsta cu concursul leal al tuturor, mai 
cu sâmă cu cel al Puterilor, cari merg pe 
aceeași cale cu Austro-Ungaria.

Viena, 12 August.
Ministrul de comunicații bulgar, d. 

Velitchkow a plecat la Ischl.
Sofia, 12 August.

Prințul Ferdinand a sosit la orele 6 
și jumătate sera și a făcut o intrare trium
fală în reședința a cărei populație întrâgă 
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era în piciore. Tote trupele garnisonei cu 
drapele și musicl formau garda. Stradele 
și piețele, pe unde trebuia să trecă cor
tegiul, erata împodobite și decorate cu 
ghirlande.

D. Stoilow s’a dus întru întâmpinarea 
prințului pănă la Țaribrod, unde acesta a 
sosit singur.

La gară erau: membrii Sinodului, mi- 
tropoliții, afară de monseniorul Clement, 
clerul celorlalte confesiuni, toți miniștrii, 
oficerii superiori ai garnisonei, lumea ofi
cială din Sofia și numeroși diariști străini. 
Nu se vedea nici un diplomat.

Când prințul s’a dat jos din tren, 
musică a intonat imnul Șumi-Maritza, com
pania de onore a presentat armele și pu
blicul, care umplea gara, a scos urale en- 
tusiaste.

Prințul avea aerul serios.
D. Mold, primar din Sofia, urăză prin

țului bună venire, dicend, că recepțiunea 
făcută dovedesce că poporul vrea să se 
strîngă mai mult împrejurul tronului. Prin
țul, în răspunsul său, a relevat de ase
menea semnificația acestei recepțiunl stră
lucite.

Prințul s’a retras într’un salon al 
gării, unde a primit pe miniștri și clerul.

După cât-va timp prințul a părăsit 
gara și a fost primit afară prin urale en- 
tusiaste din partea mulțimei și a trupelor.

Drumul dela gară pănă la Palat, a 
fost un adevărat triumf.

Alianța ruso-francesă.

„Figaro11 din Paris publică ur 
mătbrele informațium, cari au pro
dus sensație pretutindeni :

Era în vara anului 1891, chiar îna
inte de întâlnirea dela Kronstadt, pe când 
conveniră deputatul franoes Laboulaye cu 
ministrul de esterne rus de pe atunci Giers, 
sfătuindu-se timp mai îndelungat cu pri
vire la alianțn ruso-francesă.

Privitor la esența lucrului, au fost pe 
atunci deja în clar, și vorba mai era numai 
despre forma acomodată, în care adecă să-o 
primâscă de a sa fiă-care dintre cele două 
guverne.

Intr’aceea, atât Francia cât și Rusia 
erau de perfect acord, că adecă nu este 
necesar un contract fot mal, ci că este forte 
de ajuns numai o convenții militară.

Aoâstă înțelegere nici signată nu a 
fost, deore-oe Țarul Alexandru III dorea 
se o facă cunoscută baronului Mohrenheim, 
ambasadorului rus la Paris, din care causă 
l’a fost și chiemat la Petersburg.

Fiind Mohrenheim departe de Paris, 
în concediu, fu de tot surprins pentru chie- 
marea sa la Petersburg, cugetând, că va fi 
concediat pote din causa vre unei erori 
comise în oficiul său. Acestă îngrijire a sa 
a fost și comunioat’o lui Ribot, ministru de 
esterne francos de atnncl, der acesta îi 
dădu numai decât lămuriri ou privire la 
motivul călătoriei sale la Petersbung.

Reîntorcendu-se Mohrenheim la Paris 
era introdus în seoretele Țarului Alexan
dru III și soia unde se pună mâna.

Mai târcȘiu veni la Paris și ministrul 
rus de esterne Giers, consultându-se cu 
miniștrii Ribot și Freycinet; nu după mult 
veni și generalul rus Obrucev la Paris con
sultându-se ou plenipotențiatul guvernului 
francos jlm&e/Ze.

Scopul acestor sfaturi s'a redus la în- 
cheiarea unei convnțiunl militare, în care 
privință au și ajuns la un resultat positiv. 
Conținutul și amănuntele convențiunei, nu 
se pot da publicității, firesce, din punct de 
vedere mai înalt, e însă fap, că convețiuiiea 
Stă și nimeni nu-o pâte nega.

Principiile fundamentale ale conven
țiunei sunt următdrele:

Ingerința necondiționată și împrumu
tat obligătore la cașul când una dintre 
părțile contrahente ar fi atacată; la cas 
însă când una dintre ele ar păși în ofen
sivă, acest obligament se reduce la bună
voința fiescei cărei părți.

Convențiunea ar fi trebuit să ajungă 
chiar atunci la subscriere, când președin
tele republioei Carnot fu asasinat în Lyon 

și în modul acesta rolul de-a sancționa de
finitiv alianța ruso-francesă fu reservată 
președintelui Casimir-Rerier.

„Crescere și cultură".
UI.

Să vedem, oe fac și Cehii. La ei inoă 
găsim câteva date interesante și instructive 
pentru noi Românii. Academia cehă, pâte 
servi Asociațiunei nostre și Academiei din 
BuourescI de model.

In 1891 aoademia cehă premia drama 
„Hippodania" a poetului I. Vrchlicky cu 
1000 fi., pe pictorul 0. Hynais, pentru ta
bloul „Adevărul", cu 1000 fi. și pe com- 
ponistul Anton Dworak pentru piesa sa 
„Requiem" cu 1000 fi.; apoi mai împărți 
3 stipendii de călătoriă pentru artele fru- 
mose 1000 fi., pentru poeți 250 fi., pentru 
componiști 200 fi., — la olaltă 1450 fi.; 
mai departe:

I) fl. 6C0 primi Sladek pentru poe- 
siile sale II) 2 â 400 fi. Machar și Macha- 
cek pentru poesii; III) 2 â 300 fi., Rais și 
Klostermanu pentru romane , IV) 2 â 250 fi., 
Podlipska și Klastersky pentru romaneț 
V) 2 ă 200 fi., Vikora și Sova pentru ro
mane; VI) 100 fi., Sladek pentru tradu
cerea cărții lui Tegner: „Frithjofsage" ; 
apoi s’au mai dat:

Premiu Tyl (200 fi.) pentru oea mai 
bună dramă (Magdu, de Stary); Prem. 
Nâprsiek 200 fi. pentru cea mai bună dramă 
(Neklan, de Zeyer); Prem. Svătobor 2 â 
200 fi. pentru romane și novele bune (lui 
Herben și.lui Mrstik); Prem. Svătobor de 
250 fi. pentru lucrări originale de cuprins 
filosofiio-estetic seu filosofic; Prem. Tre- 
birshy 200 fi. pentru novele cultur-istorice ; 
Prem. Mercur de 35 galbeni și Prem. Clu
bului de sciințe naturale 100 franci, adecă 
în total 6100 fi., său două-spre-cleee mii 
corone.

Da, da ! nemuritorilor dela Academia 
din Bucuresci, și D-Vostră dela Asocia- 
țiunea transilvană, și D-vdstre cei dela Liga 
din Bucuresol. In un singur an atâtea 
premii a dat un popor de abia 9 miliâne, 
un popor nu independent, pentru sciință 
și artă, 6r tu, nobile popor român, tu po
por de 10 milidne, tu sânge nobil latin, 
tu popor poet.... (Românul e născut poet)
oe ai făcut și ce faci ? 1

Aoademia română are un capital de 
8 milione și 11 mii de lei și cu un venit 
total de 465 mii 430 lei *),  din care ea pâte 
dispune astădl de venitul capitalului de 7 
milidne 535 mii, adecă de 378 mii șâse 
sute trei. In aoeste sume este socotită și 
subvențiunea anuală a statului român de 
43 mii lei **).  Și ce lucrări mari și de fo
los general cultural a făcut Academia ? ! Să 
cheltuesc pentru adunarea, traducerea și 
arangiarea chrisâvelor și documentelor sume 
așa de considerabile, încât decă s’ar între
buința acele pentru răspândirea sciinței și 
culturei în massa poporului, s’ar pută face 
mai mult, decât se face în orl-oare altă 
țeră. Academia română este una din cele 
mai bogate din lume, chrisâvele și aran
giarea lor... nu este înoă lucrul cel mai ne
cesar actual... cel neapărat de lipsă e sc6- 
terea de cărți bune, morale, instructive, na- 
ționalistice pentru țeran, pentru publicul ce 
mare, mai ales pentru tinerimea din școlele 
primare, secundare și școlele speciale, pre
cum și universități.

*) A se vede: Raportul secretarului 
general al Academiei rom. pe anul 1894 — 95, 
publicat în „Monitorul oficial" al României 
Nr. 267 din 7 (19) Martie 1895

**) Averea Academiei maghiare este 
numai de 2 milione 500 mii florini, adecă 
5 milidne lei, și a crescut în anul espirat 
ou 133 mii florini, adeoă cu 270 mii lei.

Der acestea Academia nu le pote face, 
pentru-că nu se observă tendența de a 
se ooupa cu lucruri așa de „jose", acolo 
se face sciință pură. De popularisarea sciin- 
țelor nici nu pote fi vorba. Academia în 
timp de 27 ani n’a dat rodele, oari trebuia 
și putea să le dea. Se lucrâză prea uni-la- 
teral, ’i se dă „chrisovelogiei" totă întin
derea, âr la o mulțime de cestiunl neapă
rat trebuinciose nu li-se dă importanța cu
venită.

Er în ce privesce o altă instituțrâne 
culturală românâsoă, Liga, îi cjioeni: a) Tu, 
Ligă, nu face atâta sgomot, ci urmâză 
statutelor, ce ți-ai făcut, prin cari ti-ai im
pus desvoltarea culturală a tuturor Româ
nilor. Și cea mai mare politică este tocmai 
răspândirea întinsă a oulturei. b) Tu, Ro
mâne, n’ai gust pentru soiință, oăc! o causă 
prinoipală este șc61a, care nu produce 
acest gust în tinerime, nu-i dă posibilitatea 
școlarului să citâscă oărțl bune, având la 
disposițiă o mică bibliotecă pentru școlari. 
De aceea lipsa de gust pentru cărțile bune 
se reflectâză în cărți și reviste pornogra
fice (cum e spre nenorocire o revistă 
cu 6re-care trecere din Bucuresci), cari 
nici sprijinite nu merită, cu atât mai puțin 
cetite (ele sunt gunoiul lecturii pentru 
murdăria societății). Tu, Române, n’ai 
sentimentul naționalismului așa de des- 
voltat, cum îl are Islandesul, Finnlan- 
desul. Cehul, seu chiar și Ungurul.

Itl lipsesoe idealismul, (căci spu
ma, — „crema-, ce se află peste bietul 
popor, este cea mai mare parte materia
listă și egoistă în sensul îngust al cuvân
tului)... ăr primejdia, oe ne amenință, vine 
neturburată dela nord și de pe pustele Un
gariei, căci dușmanii sciu cum să lucreze 
și lucrezi ou energiă îndărătnică.

Și mai înoă ceva putem să învățăm 
dela Cehi. Pentru oa să se citescă cărțile 
lor bune, — noi spre nenorocire avem nu
mai câteva cărți mai bunișâre, rele însă*  
avem în abundență, căci d-1 Cazzavilan 
dela „Universul" (pălmuitorul Ligei cul
turale și societății pressei din Bucuresci: 
prin oumpărarea biblioteoei răposatului 
Grigore Brătianu, cu 10 mii lei, și dăruirea 
ei Ligei, și prin mântuirea societății pre
sei din Bucuresol, care era să dispară, 
decă D-sa nu îi dăruia 10 mii lei), se ÎDgri- 
jesee să hrănescă publicul cu o hrană forte 
ușor mistuibilă, și omul și-a făcut interesele 
sale personale cum nu le-a mai făcut ni
menea, — pentru ca să se cetâseă, cjicern, 
cărțile lor bune, âtă ce fao Cehii: Cărțile 
bune, premiate său oele trecute printr’o 
critică severă și seriosă, se vend la ei ou 
prețuri de nimic, anume ca să se răspân- 
descă în massă. Astfel am aflat cărți de 
225, 392 și 723 pagine, cari se vând cu 80 
bam, 1 leu 20 b. și 4 1. 80 b. La noi 
6menii pretind cărțile pe hărtiă de lux, la 
noi hârtia e lucrul principal, nu ceea ce 
se scrie.

SC8KSLE piLEI.
2 (14) August.

„Tilos a bemenetA Cu ouvintele aces
tea a întâmpinat directorul închisorii, de 
stat din Vaț pe 30 de membrii români, slo
vaci și sârbi ai Congresului naționalităților, 
oari au mers la Vaț, ca să visiteze pe osen- 
diții noștri politici diu acea închisore. „Bu- 
dapesti Hirlap" spune, oă Românii, Slo
vacii și Sârbii*  cari voiau să între la oei 
închiși, au trebuit să se mulțămescă ou pri
virea închisorii, apoi să se depărteze, ne- 
remânând acolo decât rudeniile întemni- 
țaților, ca să cerceteze familiile acestora.

—o —
Doue milione. După cum aflăm, su

mele depunerilor la Filiala institutului „Al
bina" din loc, au trecut dilele aoestea peste 
două milidne dorim v. a. ceea ce este o do
vadă prea frumosă despre încrederea, de 
care se bucură acest institut în orașul nos
tru din partea tuturor naționalităților.

— o—
Petrecere în Brașov. Tinerimea aca

demică română din Brașov și jur va aran- 
gia Sâmbătă, în 12 (24) August o. o pe
trecere ou dans în sala otelului „Central 
Nr. I." Având în vedere scopul măreț al 
petrecerei, a oăreia venit e destinat îu fa
vorul societății „Petru Maior" a studenți
lor români din Budapesta, care societate 
este atât de avisată la sprijinul publicului 
român, nu ne îndoim, că publicul nostru 
din Brașov și jur va da tinerimei tot con
cursul posibil pentru buna reușită a petre- 
oerei. Petrecerea de-altmintrelea, pe cât 
putem oonchide din pregătirile ce se fac, 
are să satisfacă așteptărilor comune, mai 

ales fiind și forte nepretențifisă în ce pri
vesce toaletele. In pausă se va juca din 
partea tinerimei academice „Călușerul" și 
„Bătuta", er corul tinerimei va eseouta 
mai multe cântece naționale. Petreoerea, 
cu un cuvânt, va avă oaracter curat ro
mânesc. Intrarea: 1 fl. de personă, 2 fl. 
50 or. de familiă; pentru studențl 50 cr.

—o—
„Mănăstirea de Ârgeșft. Cetim în „ Um- 

rea" din Blașiu: Publioului cetitor pote îi 
este deja cunosout, că la conoertul, ce se 
arangâză în Blașiu cu prilejul adunării ge
nerale a Asociațiunii Transilvane, se va 
cânta „Mănăstirea de Argeș11, balada bar
dului nostru Alexandri pusă pe note și or
chestrată de profesorul lacob Mureșianu. 
Noi nu cunoscem piesă românâscă, care ar 
pută să se asemene cu opera acâsta a d-lui 
Mureșianu. Liră și dramă se întreo în- 
tr’ânsa și vădesc influința, oe a desvoltat’o 
asupra autorului ei scola Wagneriană. Mo
tivele pârtiilor singuratice sunt forte ro- 
mânescl. Silința, ce și-o dă d-1 Mureșianu 
întru disciplinarea corului său, promite un 
suoces strălucit. Partiile-soli sunt împărțite 
la cântăreți buni. Noi din parte-ne dorim, 
ea concursul cât se p6te de mare al pu
blicului la acest oonoert, să fiă o remune- 

; rare vrednică a silințelor, oe și-le dă d-1 
Mureșianu întru a potența nimbul cultural 

! al Românilor.
—o—

îngrijiri clericale. „Magyar Hirlap", 
f6ia vestitului Horvâth G-yula, îșl ia rolul 
de alma mater, scriind între alte: „Fejer- 
megyei Naplo" înspăimântă pe oetitorii săi, 
că dâcă circulara episcopâscă, ce va apără 
în curând, se va pronunța contra mișoărei 
pentru revisuirea legilor bisericescl-politice, 
„liberalii vor prinde inimă și vor începe 
revisuirea camerei magnaților și seculari- 
sarea averilor biserioescl, spre marea daună 
a catolicilor. Putem asigura pe „Fejârme- 

igyei Naplo", că are să trâcă multă apă pe 
Dunăre, pănă când va mai ajunge la pu- 

! tere un guvern, care să aibă curagiul te
merar de a se apuca de ast-fel de lucruri. 
Guvernul Wekerle, ce-i drept, a avut acestă 
temeritate, der un ast-fel de guvern nu-i 
de tote cjilele. Foia lui Ferdinand Ziehy 
ar face cu mult mai bine, decă nu și-ar 
spăimânta publicul cu ast-fel de fantasma
gorii. Nu-i bine să spoim pe dracul pe pă
rete, nu cum-va să vie întru adevăr".

—o—
Comitetul electoral săsesc din Țâra 

; Bârsei va ține Vineri în 16 c. o adunare, 
în care se vor desbate următorele puncte: 
1) Raportul comisiunei asupra modifioărei 
programului național săseso și asupra ți- 
nerei unui „Sachsentag". 2) Consultări asu
pra alegerei unui deputat în universitatea 
națională săsâscă, în locul d-lui I. W. Filtsch. 
3) Consultări asupra alegerei unui deputat 
di»tal în looul d-lui Filtsch.

—O—
Răscola din Macedonia. Din Sofia se 

telegrafiază, că din nou soseso soiri forte 
neliniștitâre din Macedonia. In Dsumajko 
a fost o luptă sângerosă, în care au căcțut 
60 de Turci. Mai multe sate stau în flăcări. 
Conducătorii mișcării macedonene, cari se 
află în Sofia, susțin, că răscola nici pe de
parte nu este sugrumată.

—o-
Congresnl criminaliștilor. In Linz s’a 

deschis la 12 August n. Congresul advocaților 
criminaliștl. După-ce membri au fost salutați 
de presidiu, s’a deschis ședința primă, care 
a fost forte instructivă. Ca president a fost 
aolamat Kandorf, apoi din fiă-care țâră au 
fost aleși câte un vice-president Pentru 
România a fost ales profesorul Târnoviceanu. 
Notari s’au ales : Rosenfeld, Rrediceanu, Ste- 
fanovicl și Cewtan.

—o-
Noue judecătorii cercuale. „Hazânk" 

este informat, că parte din incidentul în- 
troducerei legilor biserioescl politice, parte 
pentru pregătirile necesare administrației 
de stat, ministrul de interne, în înțelegere 
cu ministrul de justiție, îșl dă t<5te silin
țele, ca fiă-care sediu administrativ cercual 
si fiă și sediu pentru judecătorii cercuale.
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Aniversarea mănăstirei Sinaia. Eforia 
spitalelor civile din BuourescI a hotărît să 
organiseze o mare sărbare în 15 a lunei 
viitâre, când se împlinesc 200 de ani de 
când s’a fundat mănăstirea Sinaia. Se va 
da cu acâstă ocasiune un banchet pentru 
locuitorii din Sinaia și Bușteni, și se va 
bate și o medaliă comemorativă.

—o —
Amânarea conferenței episcopilor. Pri

matele Vaszary a amânat cu câte-va săp
tămâni conferența episcopâsoă proiectată 
pe mijlocul acestei luni., din motivul, că 
unii dintre episcopl sunt ocupați cu dife
rite agende bisericescl, âr alții petrec prin 
străinătate pe la băi.

—o—
D-l Alexandru Lahovari, ministrul ro

mân de esterne, obținând un concediu, va 
pleoa aoestea săra la băile din Me-
hadia, unde va face o cură de 15 (jil0-

—o —
Bicicliștii din Rrașov vor face Du

minecă în 18 1. c. o escursiune la Zizin. 
Plecarea va fi la 6 âre diminâța dela res
taurantul Erdâlyi. Se invită, pe lângă ob
servarea punctuosității, cât mai mulți par
ticipant. Ospeții vor fi binevenițl. După 
amâdl la 4 ore va urma esoursiune la 
șcâla de călărit.

Din Bucuresci.
— 31 Iulie v. 1895.

Știm. D-le Redactor! In sfîrșit, în 
săptămâna acâsta, după o secetă mare, care 
a ținut aprope luna întrâgă, s’a revărsat o 
ploiă bine-făcătore asupra pământului us
cat, și crepat de arșița sorelui. Ploia a fost 
generală în totă țâra; mult a ajutat acâstă 
plâiă cucuruzului, care a prins o nouă pu
tere, așa încât speranțele agricultorilor 
sunt fârte mari. Secerișul s’a terminat, ba 
în multe locuri cerealele au fost chiar și 
treerate. Recolta a fost bună, atât în pri
vința calității, cât și a cantității. Prin por
turile nostre cjilnic se încarcă corăbii și va- 
pore cu cereale pentru străinătate, unde 
sunt forte căutate. Prețurile s’au urcat și 
se speră, că se vor mai urca încă, îndată 
ce se vor mări comandele.

*
Orisontul politic, care acum câte-va 

săptămâni luase un aspeot cu totul amenin
țător, s’a înseninat aprope cu totul. Iol 
colea se mai ridică câte-un nouraș, care 
însă nu mai inspiră temere, deâre-oe atmos
fera este aprope liberă de electricitate.

In Macedonia și Bulgaria, ce e drept, 
se mai aude câte-un tunet îndepărtat, care 
însă tpariă numai (jiarele iubitore de sen- 
sație de pe la noi, cari nu văd alt-ceva 
deoât mobilisărl, oficerl ruși și bulgari, 
ageriți muscălescl etc. — Soirile eronate 
despre pretinse pregătiri și uneltiri printre 
Bulgarii și Macedonenii de aid se reduo la 
faptul, că aceștia colectâză bani pentru 
compatrioții lor. Guvernul român a dat 
însă ordin autorităților administrative, să 
procâdă cu cea mai mare energiă față de 
aceia, cari s’ar încerca să producă turbu- 
xărl. In consecință s’au și prins câțl-va agen- 
țl bulgari, cari aveau la ei mai multe 
manifeste revoluționare. AceBtia au fost 
dațl peste graniță.

*
Joia trecută s’a înoeput la Galați 

procesul escrocheriilor cu darea în între
prindere a luminatului orașului. Pe banoa 
.acusaților sunt exprefectul Robesou acusat 
de mituire, Brening representantul oasei 
Georgi, inginerii Somzâe și Martin, impli
cați și ei în acestă afacere. Pănă acum 
s’au ascultat deposițiunile martorilor.

Primarul Galaților, Ressu, bănuit, că 
ar fi amestecat și el în acestă afacere, a 
fost revocat. Se așteptă, ca să fiă dat și 
el în judecată. Acest eveniment mai dă 
vieță prin colonele pressei de aici, care 
publică pe larg decursul procesului.

*
Sesonul mort începe deja să primescă 

puțină vieță. Aceia, cari înainte cu patru 
.seu șese săptămâni au plecat cu mândriă 
.și cu busunarul bine garnisit și concediu, 
se întorc acum istoviți la pungă și melan
colici la afacerile lor. Alții oe-i drept, ii ur- 

meză aoum în concediu, o parte mai mică 
însă. E o istoriă veche: cine călătoresce 
mai târtjiu, călătoresce mai bine. Ce plă
cut ar fi, ca să pot și eu arunca pena din 
mână la ârnă și să o iau spre sudul Italiei, 
unde trântit la umbra unui portooal să uit 
ou totul puterea crivățului!

De erl începând, s’a lăsat din nou o 
căldură mare asupra capitalei, avem însă 
noroc, că cel puțin săra poți respira un 
aer limpede și curat prin numărosele locuri 
de petrecere, de cari din fericire în Bucu- 
rescl sunt destule. La grădina Dalia trupa 
teatrală Vlădicescu delectâză publioul ou 
diferite comedii. La șosâua Kisseleff vin 
săra omeni din tâte olasele, oei cu dare 
de mână în trăsuri, cu deosebire ou „mus- 
oalu", âr ceilalți pe jos. Și unii și alții se 
opresc într’o perfectă egalitate la bufet și 
la lăptăria Flora, pe unde cântă orchestra 
și musicele militare. In al doilea rând vine 
grădina .Cismigiu, care a început să-și re
câștige vechia ei splendore. Sunt localuri 
de petreoere destule, tombole, un fonograf, 
unde pentru 15 bani te poți desfăta ascul
tând o parte din discursul părintelui Dr. 
Luoaciu, ținut în anul trecut la BuourescI, 
apoi discursul lui Brătianu eto. Mai inte
resant e să asoulțl corul din chioșcul Luki- 
anoff, compus din 24 de persone, care 
esecută cântece naționale și opere. Mai 
sunt apoi : grădina Frascatti și grădina 
fostă Marinescu, unde poți aucji arii ese- 
cutate de o tînără domnișâră pe pahare, 
xilofon și pe alte instrumente. Mai multă 
plăcere îți faoe să asculți pe artistul 
comic Dumitresou asupra căruia, când 
apare pe scenă, întrega atențiune a pu
blicului număros e ațintită. Cu oât îl 
asoulțl mai mult, ou atât l’ai mai asculta, 
mai cu sâmă când cântă câte-va cuplete, 
în cari ridiculisâză unele întocmiri cara- 
ghiose ale sooietății.

Etă deci, că nu se prea pâte d e, că 
pe aici ar fi un „saison morte11. Abstragând 
dela mioile soiri sensaționale, cari le vecjl 
afișate cu litere de o șchiopă prin unele 
cjiare, săptămâna trecută și-a avut și ea pe 
tote terenele sensațiunl mari. Pe terenul 
politic: primirea cordială și strălucită a pă- 
rechei regale române la Ischl, precum și 
simpaticele articole ale pressei vieneze; 
congresul naționalităților, care preocupă 
întrega pressă și poporațiune de aici ; 
conferența interparlamentară de pace din 
Bruxella, la care au și plecat mai mulți 
deputațl și senatori, unde în curând pare 
că va avâ a se încinge o luptă oratorică 
între oorifeii maghiari și între oei ro
mâni.

Pe terenul literar: congresul limbilor 
romanice ținut la Bordeaux, în Francia, 
unde ca representant al guvernului român 
a luat parte d-l V. A. Urechiă.

La acest oongres li-s’a făcut o mare 
onore Românilor: s’a decis a-se lua iniția
tiva, ca limba română să se propună în 
soblele superiors din Franciă și din cele
lalte țări latine. Acâsta scire va pune pe 
gânduri pe falnicii urmași ai lui Arpad- 
Atila, cari îșl serbâză la anul iubileul de 
1000 de ani dela venirea lor în Panonia. 
In acest timp n’au putut să facă cu tote 
sforțările lor, ca „duloea și sonora" limbă 
a lui Tuhutum să răsune afară de teritoriul 
împrejmuit de mirosul papricei. Pe alte 
terene: seoetă.

Cu aceste încheiu corespondența, de 
teamă ca nu cum-va să fac „sensațiă" 
prin prea chilometrica mea corespondență.

Ucu.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Zernesci, 11 Aug. n. 1895.

In colțul cel mai apusan al șăsului 
numit „Țâra Bârsei," la călcâiul imposan- 
tului „puiu" de munte „Petra Craiului, se 
estinde frumosa comună românâscă Zernesci! 
Mai bine de 4000 de locuitori de aici sus
țin 3 preoți, 4 învățători, 1 învățătore, au 
două biserici frumose, o soolă-palat, pe care 
stă scris: „Luminâză-te și vei fi," au târguri, 
fabrici (de hârtiă, celulosă), edificii pu
blice eto.

In fiă-care an comuna acâsta dă un 

contingent de 30—40 tineri, ce studiâză pe 
la Brașov și în alte centre oulturale (uni
versități etc.)

Ga în tot anul, tinerimea română din 
Zârnesol a dat și în vâra acâsta o produc- 
țiune declamatorioă-teatrală împreunată ou 
dans, al cărei venit curat a fost destinat 
pentru biblioteoa școlară.

Programa producțiunei a fost variată 
și a reușit de minune. D-l Iancu Ioanovicl 
este un declamator bun, în acțiune cu de
osebire este forte dibacii!; d-sa ni-a făout 
încă dela început o impresiune bună de 
tot. D-l Sperchez (solist) are voce plină și 
dovedesce bun exeroițiu pe acest teren, 
Norul de vijelie, cântat de d-sa, a produs 
în inimile nostre furtună de simțeminte. 
„Jidanul călare", declamat de d-l Badiu, a 
făout mult hrz. — Tînărul abiturient V. 
Bude, ca flautist a dovedit mult talent; 
rechiămat pe bină, d-sa a trebuit să cân
te încă o piesă.— „Dușmancele",declamată 
de d-ra A. Sperchez, a avut un succes ad
mirabil; vooea sonoră și înfățișarea simpatioă 
a deolamatorei îi asigurară aplause nesfîrșite 
și un prea frumos buchet de flori. In „Ve
cinătatea periculâsă" s’a distins d-ra Go
gonea printr’o predare fârte legeră; de-a- 
semenea și d-l Badiu (Petecescu), care 
pare a fi născut pentru bină. Cu multă di
băcie și succes și-a juoat apoi rola d ra 
Elena Eremia Nan, âr „tînărul din vecini" 
(Ioanoviol), ca suflet al „încuroăturii", a po
tențat buna impresiune, ce ni-o lăsase 
deja prin declamare.

Peste tot am rămas forte satisfăouțl 
de prestațiunile tinerimei nâstre din Zâr
nescI.

Cu tote că, cu puține escepțiunl, pu
blicul a fost numai din loc, sala era 
înțesată, dovadă, că Zărnescenii sciu apre- 
ția astfel de lucruri. Au fost și câțl-va os- 
pețl neromâni dela fabricile din loc.

Trec la partea a doua a seratei, la 
dans. Acesta a culminat în frumosele jo
curi naționale: „Călușarul*  (Romanul?) și 
„Bătuta*.  Opt tineri, în frunte cu vătavul 
lor d-l Sperchez, îmbrăcațl în cămeși româ- 
nescl bogat împodobite, în opinci ou clopo
ței (zurgălăi), căciuli cu pene de curcan, 
au juoat storcând admirarea asistenților. 
Cea mai bună impresiune însă ni-a lăsat 
înfățișarea lor, fiind cu toții voinici și bine 
făcuțl.

După pausă a urmat „Romana*,  care 
s’a jucat de o lungă colonă cu o nespusă 
însuflețire. Ce diferență între Bran și Zâr
nescI ! Nu urmâză nici de cum, că dâcă 
vin și străini să onoreze cu presența pre- 
trecerea, numai decât să-ți diformezi oarac- 
terul național al petrecerei cu csârdăș. 
A văijut cine-va la petreceri ungurescl ju- 
cându-se „Călușerul", măcar de ar fi fost 
ori câți ospeți români?....

Să fim omeni dela rădăcină și să mai 
lăsăm din prejudițiile umilitâre, căci acjl 
a trecut de a mai fi Românul numai o 
„misera plebs contribuens.*

Petrecerea s’a continuat cu aceeași 
animațiă pănă în revărsatul dilei.

Brateș.

Telegramă jart, a „Bai. Trans."
Bruxella, 14 August. Informa- 

țiunea „Independenței belgice11, după care 
în secțiuni nu s’ar fi admis Budapesta 
ca loc de întrunire a viitdrei confe- 
rențe interparlamentare, este neesactă.

AVERSE.
Cestiunea emanciparei femeilor îna

intea antropologilor. S’a vorbit multe des
pre emanciparea femeilor. In Anglia, Ame
rica și alte state - culte se țin adunări de 
femei, se discută, se agită în sensul acesta; 
femeile ooupă oficii în tâte părțile și tind 
să-și „reooupe terenul, usurpat de sexul mai 
tare." Să vedem însă ce cuc antropologii la 
ast-fel de mișcări, și cum judecă ei? Din 7 
August, c. se ține la Kassel adunarea antro- 
pologiștilor. Profesorul din Berlin Waldeyer, 
vorbind despre „antropologia diferitelor 
sexe", a pășit și cu acâstă ooasiune cen
tra tendințelor de emancipare ale femeilor.' 

El aduce mai multe esemple din construc
ția oorporală a bărbatului și a femeii, do
vedind ou milimetrul și cu miligramul 
avantagiile corpului bărbăteso față de cel 
al femeii. In fine, după multe esemple, 
conchide: „Din nisuința timpului modern, 
de-a îmbunătăți esistență peste tot, nu 
trebue esolusă femea; dâr niol de cum nu 
trebue să uităm, că natura nu a produs 
diferența între sexe numai din motivul, ca 
bărbatul să placă femeii, ci ca mai vârtos 
să se împărțâsoă între dânșii și lucrul. Din 
causa aoâsta trebue să ținem sâmă în edu- 
cațiunea femeii de diferența spirituală și 
corporală a sexului femenin față cu ceea a 
sexului masculin, ceea ce ante-luptătorii 
emanoipării femeilor nu prea fac în diua 
de acjl. Din punot de vedere al bunăstării 
publice, precum și în interesul ordinei sta
tului trebue însă să ținem sâmă de însuși
rile femeii."

Dictatornl bicicliștilor. Biolioliștii din 
Francia aparțin în mare parte unei reuni
uni numite „Union velooipedique de France," 
oare numără nu mai puțin de 25,000 de 
membrii. Acâstă reuniune, care se estinde 
pe întreg teritoriul francos, și oare are și 
filiale înafară, este condusă de un preșe
dinte, advocatul Mr. d’yriart d’Etsohepare, 
și de un comitet dirigent, a căruia putere 
este forte mare. Pe lângă acest comitet se 
află comisia numită „Comision sportioe," 
care constă din oei mai sensaționall bici- 
oliști și are să resâlve tâte oestiunile de 
sport, ce se ivesc. Acești trei factori se nu
mesc de oătră un congres, oare se adunțț 
în fiă-care an, și care constă din delegați’ 
pe cari îi aleg cei 25,000 de membri. Nu 
de mult un conflict isbucni fără de veste 
între cele două oomitete. „Comision 
sportice" susținea, oă „comitâ direoțeur" a 
trout peste oeroul puterei sale. Iudată păru 
necesară hotărîrea președintelui. Urmară 
numărâse demisiunl și învinuirile plouau 
de tâte părțile. Președintele reuniunei con
voca o adunare estra-ordinară, oare pre- 
dete întrâga putere Monsignorului d’Jrat. 
Aoum densul este diotatorul bicicliștilor și 
va numi un comitet, care va trebui să con
ducă afacerile. Fostul „comite directeur" 
însă totuși hesitâză a se retrage. De-aceea 
se va adresa un manifest cătră cei 25,000 
de membri ai reuniunei. In manifest se 
susține, că congresul, oare alese pe d’Jriart 
de „dictator", precum și diotatorul însuși 
sunt nelegall.

is.

Literatură,
Doine și strigături din Ardeal, date 

la ivâlă de Dr. Ion Urban Jarnilc, și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune colecțiunl de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
cu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiduoesol, de-ale oătăniei, apoi strigături 
bătrânesol și colinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-l Andreiu Bârseanu, în 
oare se arată, că buna primire, de care 
s’a buourat aoâstă carte la 1885. când s’$ 
publicat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-l librar din Brașov; Nicolae Ciurcu, să 
scotă acâstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 or. De vânclare la librăria editors 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

*

In editura librăriei E. Zeidncr din 
Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai șoolelor poporale și de 
repetițiune, lucrată de Domețiu Dogariu, în
vățător dirigent în Satulung (Săcele) și Ni- 
colau Pilția, profesor la gimnasiul român 
din Brașov. — Este una dintre cele mai 
bogate cărți de cetire, se estinde pe 424 
pagine, cuprinzând 231 bucăți de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat 70 cr., âr legat 85.

Proprietar: Dr. Aurei! iflure^ianu.

Redactor responsabil: Gregoriu @9aîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 13 August 1895.

Renta ung. de aur 4% • • • • 123.35 
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.90
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4*/ 2% - 124.70
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 102.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 159.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.75 
Renta de hârtie austr......................... 100.95
Renta de argint austr................... 101 10
Renta de aur austr.............................. 123.25
LosurI din 1860   155.—
Aeții de ale Băncei austro-ungară. 1073.— 
Aeții de-ale Băncei ung. de credit. 487.50 
Aeții de-ale Băncei austr. de oredit. 398.75
NapoleondorI........................................ 9.63 */2
Mărci imperiale germane . . . 59.37’/2
London vista....................121.55
Paris vista.................. 48.10
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.40
Note italiene.................. 45.80

Se fac atențl asupra manțiene- 
rei acestei disposițiuni toți dătătorii 
de lucru, observându-se, că intrela- 
sarea acestei insinuări se va pedepsi 
conform §§ 1 și 16 al art. de lege 
XL din 1879 cu pedepsă pănă la 
100 fl., respective cu corespundetâre 
închisdre.

Brașov, 23 Iulie 1895.
755,3-3 Căpitănatul orășenesc.

i Orele de cassă dela 8—1.
k siGiro-Conto 
la "toazxca 

Austro-Ungară.

----------------ț
Cec.-Conto 
la. postă 
Nr. 505.
K d

Cursul pieței Brasov.
Din 14 August 1895,

Bancnote rom. Camp. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’orl Cump. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.— Vend. — 
Ruble rusesol Cump. 129.— Vend. —.— 
Lire turcesol Cump. 10.82 Vend. —.— 
Soris. fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 10300-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Budgetul asupra percepțiunilor 

și erogațiunilor orașului Brașov pro 
1896, dimpreună cu tote adusele — 
conform §-lui 125 al art. de lege 
XXII din 1886 — se află în decurs 
de 15 dile în biroul contabiiităței 
orășenesc! (strada porței nr. 63).

Fiă-cărui dăjdier comunal ’i stă 
în drept a-șî așterne eventualele ob- 
servațiunî pănă în 18 August a. c. 
acestui magistrat

Brașov, 3 August 1895.
757,3—3 Magistratul orășenesc.
Nr. 4780—1895.

PUBLICAȚIUNE.
înaltul ministeriu de Interne 

dispune prin ordinațiunea din 21 
Mai a. c. Nr. 37302/VI b„ ca tbte 
cașurile de nenorociri obvenite la 
singuraticele persâne aflătbre la lu
cru în fabrici și etablismentele de 
meserii, precum și la întreprinderile 
de meserii și acele economice, au 
de a-se arăta nu numai respectivului 
inspector de meserii (§ 7 art. de 
lege XXVIII din 1893), ci și sub
scrisului căpitanat în decursul de 
24 bre.

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință, că sub

scrisa eforiă a șcdlelor centrale ro
mâne gr. or. din Brașov, voesce se 
ventjă pe cale de oiert hotelul numit 
„Trei husarî11 dela baia Csik-Tusnăd.

Să iau în considerație numai 
oferte de peste 10,000 florini.

Amatorii sunt rugați a-și înainta 
ofertele provecfute cu un vadiu de 
100 fl. v. a. pănă la diua de 25 
August anul. c. la 6rele 12 a. m. la 
cancelaria eforiei șcdlelor centrale 
române gr. or. din Brașov, ce să află 
în edificiul gimnasiului.

Ofertul are se cuprindă dechia- 
rațiunea, că oferentul a cetit și cu- 
nbsce condițiile de vendare.

Aceste condiții stau la disposiție 
pentru informațiune în cancelaria 
eforiei șcâlelor în cesurile 9—11 a. m. 
și 3—5 d. a. în fiă-care di pănă la 
terminul amintit.

Brașov, în 15 Iulie 1895 Bt. v.
Eforia școlelor rom. centrale 

756,2—3 gr. or. din Brașov.

Nr. 392-1895.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de în- 

vețător-dirigent la șcdla centrală gră- 
nițerescă din Mărgineni, comita
tul Făgărașului, pre lângă un salar 
anual de 300 fl., apoi cuartir și lem
ne de toc, prin acesta cu terminul 
pănă la 24 August st. n. a. c. se 
escrie concurs.

Reflectanții se-și trimită supli- 
cele instruate cu documentele pre
scrise de lege la

Comitntul administrativ de fondul 
și școlelor centrale grănițeresci din 
fostul regiment român I.

Sibiiu, în 8 August 1895. 
759,2-2

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

Sosirea §1 plecarea trenărilor h Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela București la Brașov:

Trenul acoel: 2 dre 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amd^I. 
Trenul de persone : 9 dre 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 dre 19 minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomelu.) 

Trenul mixt: 7 dre 21 min. dimindța. 
Trenul mixt: 1 dră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 16 min. sdra.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 dre 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 dre 40 m. dim.

*) Acest tren circuldză numai Joia

Plecarea trenurilor din Bras.
I. Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la București:

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

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

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

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

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

Dumineca și la sărbători. i
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„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA BRAȘOV

DrilDBSCB depuneri spre fructificare JU lfflgj 4V,o
netto, solvindh însăși darea de interese;

SCOHtBZâ polițe comerciale Cil 5Vlo;
HCCOrflâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 60i0'
flnnnliîdn j-x a . . sub cele mal avantagioseUBSCD1U8 credite in cont corrent condom;
fflrîâ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6°|oj
ie valore
înainte de 

scadență, și

indigene și străine, în specialii de cele românescl;

■ “ cnpone, oscompto cupon
cumpera cnpone flela efecte române; 
oMira încassărl și 
■iită în comisiune»«- însărcM flo danca

magazine și locuri libere de depou, toriX 
sâu strada (sării MT1*.  45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de Herd de statd, e legata prin șine proprii cu 
acdsta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierți de stata;

TlbiniflGOO calitatea sa ca representanță principală a so- nfnptn 
]ll lllllluiiU oietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

nnntPll OdirilPăPi UD iriotd sub conditiuniIe favorabile, parti- JljlllllL dol&uldll jiu lluțd oulare a acestei societăți.

Onorabileloru administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare tie 5°'o ale „Albinei11 
ale eăroru cnpone se rcscumperă semestrialii fără nici o 

detragere, și cari se află de v&mjare in cursul tțilei a bursei 
din Budapesta, in piese de 500, 1OOO și 9000 de corone. 
Comparendu eursuriie și produsulu celorlalte el'ecte indi

gene, se pote susținea cu totfl dreptulu, că

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5°|o 
suntu B<ți relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cetate ia bursa din Budapesta. 

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celfi puțină întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare' a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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Orele de cassă dela 8—1

ABONAMENTE
IdL

„GAZETA TANSILVANIEI11
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

X

i

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

Abonamente la numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anu.......................................................'
șese luni.................... .....
trei luni............................................

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

2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

♦
♦ 
>-<

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

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

& scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


