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In ajunul adunărei Asoeiațiunei.
Brașov, 10 August v. 1895

Peste câte-va cțile se va întruni 
la Blașiu a trei-deci și patra adu
nare generală a „Asoeiațiunei tran
silvane pentru literatura română și 
cultura poporului român“, care pen
tru Românii ardeleni este în timpul 
de fată cea mai prețiosă instituțiune 
de cultură națională.

Când, înainte cu 34 de ani, s’au 
pus temeliile acestei institufiuni su
blime, care pe atunci era singură 
în felul seu în t6te ținuturile locuite 
de Români, pepturile fruntașilor noș
tri din acele timpuri palpitau de bu- 
curiă, căci erau pătrunși de convin
gerea sinceră, că prin acestă lucrare 
a lor se va da nascere unei mișcări, 
care se tindă a lăți cultura națio
nală în sînul poporului român din
tre aceste plaiuri ale Carpaților și, 
prin acăsta, a înălța lupta ndstră 
de esistență națională la nivelul unei 
lucrări puternice și conscie de sine.

In acestă temeinică convingere 
a lor, inimele românescl erau pe- 
atunci pline de însuflețire față cu 
Asociațiunea transilvană și, pe lângă 
tbte greutățile comunicațiunei din 
acel timp, Românii, chiar de prin 
cele mai depărtate colțuri, nu pre
getau dea alerga în număr mai e la 
adunările generale ale acesteia.

Astfel s’au înălțat adunările ge
nerale ale Asoeiațiunei la nivelul 
unor sărbători de cultură națională, 
cari pentru Românii ardeleni sunt 
singure în felul lor. Nu numai Ro
mânii, ci și străinii urmăresc cu 
multă atențiune aceste serbări ale 
nbstre, căci în ele se oglindeză in
teresul nostru pentru cultura națio
nală, — interes, care arată puterea 
de viăță a unui popor.

De aceea ni-a servit întot-dâuna 
spre mare onbre și bucuriă, când 
în orașele, unde s’au ținut aceste 
adunări, am putut să ne presentăm 
în fața streinilor într’un mod cât se 

pbte mai demn și impunător. Din 
nenorocire însă, anii din urmă n’am 
prea stat la înălțime în privința 
acăsta. Causa este a se atribui parte 
piedecilor, ce ni-s’au pus în cale de 
cătră autoritățile ungurescl, parte 
altor evenimente, parte însă și unui 
indiferentism îngrijitor, ce pare a 
se fi încuibat anii din urmă în sînul 
nostru față cu căușele culturale ale 
poporului și care s’a manifestat în
tr’un mod destul de dureros la adu
narea trecută, din Sebeșul săsesc, 
unde aprdpe numai Românilor din 
Sebeș și din jur avurăm de-a mul
țumi reușita adunărei.

Dăr dăcă în anii din urmă n’am 
isbutit a susține la înălțimea dorită 
nivelul adunărilor generale ale Aso- 
ciațiunei năstre, nimic nu ne împe- 
decă de-a spera, că cel puțin acum, 
cu ocasiunea adunărei dela Blașiu, 
vom îndrepta neajunsurile din tre
cut și vom înălța acesta sărbătbre 
de cultură națională a poporului ro
mân ardelean la mărirea și demni
tatea, pe care a avut’o dela început 
și pe care noi suntem datori a-o sus
țină și înălța în măsură cu atât mai 
mare, cu cât mai seriăsă a devenit 
lupta ndstră pentru esistență.

Suntem siguri, că frații noștri 
dela Blașiu, cari ni au dat atâtea 
dovedi de însuflețire pentru causa 
culturală a poporului român, nu vor 
întrelăsa de-a face tot ce le stă în 
putință pentru a ridica nimbul aces
tei serbări la înălțimea, ce ’i se cu
vine. Frumăsele pregătiri, ce se fac 
la Blașiu și cari se pot vedâ și din 
programul serbărilor, pe care l’am 
publicat în numeral nostru de eri, 
ne sunt o garanță, că Blașenii vor 
sta la înălțimea datoriei.

Rămâne acum, ca și publicul 
român dinfară de Blașiu se-șl facă 
datoria. Decă bătrânii noștri sciau 
se întreprindă cele mai grele și mai 
obositore călătorii pentru a-șl da 
concursul lor moral și material la 
prosperarea Asoeiațiunei și la buna 

reușită a adunărilor ei, ce bre ne-ar 
pută scusa pe noi dela împlinirea 
acestei datorii?

A sosit momentul, când tăte 
elementele bune ale națiunei române 
de dincăce de Carpațl trebue se se con
centreze în jurul Asoeiațiunei tiansil- 
vane, ca în jurul celui mai însemnat 
focular, dela care se se reverse radele 
culturei naționale asupra poporului ro
mân ardelean. Aici nu pbte fi vorba 
de grupări separate și de divisiunl în 
sinul nostru, ci tineri și bătrâni, săraci 
și bogațl să ne înrolăm sub falnicul 
stindard al acestei instituțiuni mărețe 
a căreia prosperare este o cestiune 
de onore pentru noi toți.

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) August.

piarele maghiare încă și acum se 
mândresc cu msnifestațiunile de protest 
contra hotărîrilor luate Ia congresul na
ționalităților. Despre modul cum s’au fa
bricat aceste proteste, aflăm în „Zastavau 
din Neoplanta următorele date interesante: 
Notarii comunali din comitatul Torontalu- 
lui au primit ordinul de-a aduna subscrieri 
pentru o manifestare de protest contra ho- 
tărînlor, cari s’au adus la congresul națio
nalităților. In comuna Saoula au fost citeți 
țăranii la primăriă, unde li-s’a pus înainte 
pentru subscriere o scrisdre concipiată în 
limba maghiară. Țăranii o subscriseră, când 
însă aflară mai târdiu despre ce se trac- 
tâză, și voiră să-și ștârgă subsorierile, pri
marii și notarii le Interziseră acesta. Ase
menea s’a proces și în oelelalte sate sâr- 
besol și românesol. In tote părțile s’a pus 
în mișcare aparatul comunal pentru de-a 
aduna cât de multe subscrieri contra con
gresului. In câte-va locuri le-a succes slu
gilor statului a îndupleca pe câțl-va țărani 
»leall“, ca pe lângă recompensa banilor de 
călătoria, să ducă în personă protestele la 
Budapesta. Țăranilor insă încep a li-se 
deschide oehii, și ascultând de preoții și 
învățătorii lor, denâgă a mai subsemna scri
sori maghiare.

*

piarele încep să discute din nou si
tuația din Austria, mai ales în urma au
dienței lungi, ce a avut’o la monarchul în 
Ischl contele Badeni, locțiitor în Galiția. 
Audiența acâsta s’a întâmplat Marți în 20 
August, cu care prilegiu s’a discutat serios 
situațiunea politică. Se afirmă, că pănă 
acum monarchul n’a hotărît asupra provi- 
soriului, și Badeni n’a primit încă autori- 
sația da-a forma un nou ministeriu defi
nitiv. Despre causa chiămărei lui Badeni 
din partea monarchului, o telegramă din 
Isohl spune următdrele: Contele Kielmansegg, 
actualul ministru-președinte auatriao, deja 
la începutul lui August a rugat pe mo
narch, să influințeze cât mai grabnic com
punerea unui ministeriu definitiv. In urma 
acâsta Majestatea Sa a chiămat la Ischl 
pe locțiitorul Galiției, oa să discute cu el 
așupra situațiunei nestabile de acjl și even
tual să-l însărcineze ou formarea unui ca
binet, care să pdtă corespunde problemelor 
de stat și de guvernare.

*
Tocmai aoum, când circulâză diferite 

faime despre un viitor „ministeriu Badeniu 
în Austria, apare în „MtLnchener Allg. Zei- 
tung“ un articol interesant asupra rapor
tului dintre Germani și Poloni. In articol 
se spune, că Polonii au de mulțămit po- 
siția preponderentă, ce o ocupă ei în po- 
litioa internă a Austriei, parte scdlei lor 
politioe și solidarității naționale, în cea 
mai mare parte însă protecțiunei Germanilor. 
Acești din urmă au susținut, ca principiu, 
a favorisa pe Maghiari, pe Poloni și pe 
Italieni, nu din dragoste față cu ei, oi din 
antipatia față cu Cehii. Prin acâsta Polonii 
s’au ridicat, pănă oând în realitate ar fi 
forte de lipsă o înțelegere între Germani 
și Cehi, deoreee laptele, cari le portă aceste 
două națiuni una oontra celeilalte, nu au 
produs nici decum avantagii Germanilor, 
ci din oontră numai rău. Este marcant, că 
pănă în 4iua de astăzi idea conducătore 
în politica germană a fost tot-dâuna râvna 
de-a domni peste Boemi, Bărbați de stat 
ca Beust, Schmerling, Herbst și Giskra aă- 
deau în păcatul de-a nu oaloula puterea 
de resistență și de vieță a poporului boem. 
Numitul Ziăr german află deci sauarea stă-
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Domna contesă.
Novelă rusescă de Sonja.

(Urmare).
— Nu mă oreZl, șeii, Z>se el aprdpe 

cu umilință. Și totuși singură te-ai covins 
despre acâsta. Pavel Purgin a fugit — din 
neferioire e fapt — fugit cu toți banii din 
casă. E o sumă mare, forte mare. —

— Faci tocmai așa, ca și oând ai fi 
ruinat, îl întrerupse ea ou dispreț.

El o privi ou spaimă. Soia ea deja ?... 
Der nu — nu! Nu era posibil. Cum ar fi 
putut să vorbâscă atât de liniștită și cu 
dispreț....

— Trebue să fiu însu-ml acolo, Zise 
el, oa să-l aflăm. De-almintrelea...

El ridică din umeri.
— Pavel Purgin e viclân. El de si

gur va scăpa. El scie prea bine în ce 
mână ar avea să pună rublele, cari îl vor 
faoe nevăZut.

— Der îl vom afla pe miserabilul și 
pe tâlharul!

— Și pănă atunci, firesce, trebue să 

stau în cuibul acesta uitat de DumneZeu. 
Nu e așa d-1 meu? Pănă atunci să-mi pe
trec cu țeranii, cu fetele, cu caii și ou 
boii! N’ai sciut alt-ceva să faci, decât să 
mă silescl să viu aici cu d-ta, deși sciai 
bine, cât îmi place în Nizza. CreZl, că 
deoă sunt femeia d-tale, trebue să tiu tot- 
dâuna lângă d-ta, pentru-ca să-ți suport 
oaprițiile și să-ți țin de urît. Dâr te înșeli! 
S’a întâmplat de astă-dată, dâr mai mult 
nu. Nici-odată ! De sigur, că m’ai înțeles!

— Dâr, dragă, Z’se eh îmi faci n®- 
dreptate. Nu ți-am lăsat mână liberă să 
faci ce voescl?

— Ah, frumos lucru! Liberă, Zici 
d-ta. Dor’ nu creZl serios, că cu câte-va 
mii de ruble, pe cari mi-le-ai lăsat cu ge- 
nerositate, ași fi putut trăi! Sciai prea 
bine, ce făceai. Și pe mine m’ai ținut des
tul de naivă, ca să nu-țl pricep intențiu- 
nile d-tale ?

Ea rise cu batjocură.
— Dâr, Olga, crede-mă...
— Cred aceea, ce sciu, îl întrerupse 

ea. Ești invidios pe tinerețea mea, pe plă- 
oerile mele, și de aceea... DumneZeule, con
tesa Kelonoff în perplesitate de bani! Dâcă 

mi-s’ar fi 9pus acâsta înainte cu câțl-va 
ani!

— Atunci nu te-ai fi căsătorit cu 
mine? întreba el cu tristeță.

— Ai creZut vre-odată, oă te-așl pută 
iubi ?!

El se ridica și se apropia de ea.
— Totuși Olga, când te-am cunoscut 

și mi-ai istorisit cât te simți de isolată și 
părăsită în împrejurările triste, în cari 
trăiai!.. VeZui odată căsuța miserabilă în 
care loouiațl. Mă îngroziam, când mă gân
deam, că acolo locuescl tu. Sta în puterea 
mea, să vă fao pe toți fericiți. De ce aveam 
dor bani! — Ta mă numiai atunci unioul 
și oel mai bun amio al tău. Cu laorămile 
în oohl îmi mulțămiai pentru fericirea cea 
mare. Mă sărutai și steteai plângând la 
peptul meu. Eu tremurând te întrebam, că 
vei avă inimă bună față de mine... Sci tu 
ce mi-ai răspuns atunci?

— Da, dise ea cu amărăciune. Ți-am 
spus, că te iubesc, că deja de mult te iu
bisem. E adevărat — der am putut să sciu? 
Eram tînără și fără esperiență, și părinții 
mei erau atât de săraci. Mă temeam de să- 
răoiă, de miseriă. Prietinele mele veștejau 

în miseriă — ele se măritară după omeni 
brutali și copii lor alergau murdari și 
aprdpe gol prin stradele noroiose. Mama 
mea mă privea de multe-orl ou tristeță 
și-mi Zicea: Sărmana mea copilă, și ție îți 
va merge tot ast-fel... Apoi veni-șl D-ta și 
mă priviși ou o oăutătură atât de strălu- 
citore. Eram atât de mândră atunol, atât 
de veselă. Mama îmi șopti laureohiă: „co
pilă, fii ou minte, norocul se apropie, — 
oe e drept, e un om bătrân, dâr e conte 
și bogat, forte bogat și te iubesoe“...

Așa... așa am deschis fericirei ușa, 
ast fel am devenit soția D-tale, oăol mama 
mea era înțelâptă — fdrte înțelâptă. Cât 
de fericită a fost ea, când i-ai dăruit mica 
moșidră! Chiar aprdpe așa de fericită, oa 
și mine în acâstă splenddre a avuțiilor... 
Dâr în curând te obiolnuescl ou tote. Nu 
mă mai puteam întdree la miseriă. O soi 
acesta. Și acesta e lanțul, de oare mă te- 
resol mai departe, de care sunt ferecată 
pentru tot-dâuna.

— Olga, nu șeii, oă te iubesc — te 
iubeso cu pasiune?

— Da, Zise ea cu simplioitate. Der 
oe-ml pasă mie? Trebuia să sciu, cum o 
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rei politice desolate din Austria numai în- 
tr’o înțelegere germano-boemă, prin care apoi 
tâte machinațiunile celorlalte partide s’ar 
nimici.

*
Fâia italiană „Gazetta Piemontese'1 pu

blică sensaționala soire, că Yaticanul pre- 
gătesoe lucruri de un deosebit interes pen
tru Austro-Ungaria și Peninsula-balcanică. 
Anume, episcopul Dr, Stadler din Serajevo 
(Bosnia) este numit trimis apostolic pentru, 
bisericele din țările balcanice. Misiunea epis
copului Stadler este, să_ formeze o oposi- 
țiune din Slavii catoliol din Balcani față 
cu tendințele rusescl. Se susține, că pasul 
aoesta este opera guvernului din Viena, 
operă, la care s’a invo.it și Vaticanul.

*
O telegramă din Belgrad aduce scirea, 

că prințul Boris, moștenitorul tronului bul
gar va trece în curând la religia ortodoxă.

Păzmăndy păcălit.
Aducând fâia din Bruxella ,,L’ In

dependence belge“ în numărul seu 
de Duminecă (18 August n.) scirea, 
că părintele V. Lucaciu a fost din 
nou condamnat de tabla din Dobri- 
țin, cunoscutul „prietin" al popore- 
lor nemaghiare din Ungaria, depu
tatul Păzmăndy Denes, care tocmai 
luase parte la congresul interparla 
mentar, s’a grăbit a adresa clarului 
belgian următbrea scrisbre, pe care 
,,L’ Independence" o publică în nu
mărul seu de Luni, 19 August sub 
titula: „La question des Roumains de 
Hongrie“ (Cestiunea Românilor din 
Ungaria):

Domnule șef-redactor 1
.Am cetit în numărul de erl al sti- 

inabilului D-vostre cfiar 0 d®P®Ș® din 0°' 
brițin (Ungaria), care cuprinde fapte ne- 
esacte relative la causa și la persona d-rului 
Lucaciu, preot ungar, de naționalitate ro
mână, închis de present în prinsârea de stat 
din Seghedin.

„In ceea-ce privesce condamnarea sa 
reoentă prin curtea regesoă din Dobrițin, 
prea vestitul agitator n’a fost pedepsit pen
tru o scrisore adresată unui membru al 
așa-numitului Congres al naționalităților 
din Budapesta, ci în urma unei aouse de 
defăimare a sub-prefeotului din cercul său. 
Faptul însu-șl s’a petrecut înainte de acâsta 
cu 15 luni. Tribunalul din Satu-mare, oa ju
decătoria de prima instanță, a achitat pe 
d-1 Lucaciu; curtea regesoă din Dobrițin 
uimioesce acestă sentință. In oele din urmă 
curtea supremă din Budapesta va ave a 
decide în acâstă afacere, căci e de presu
pus, că d-1 Lucaciu va apela la acâstă 
curte.

„De altă parte d-1 Lucaciu nu e un 
bătrân neputincios, ci din norocire un om 
forte robust, de abia 40 ani. Sănătatea sa 

să ajungă lucrurile. Am fost fără esperiență. 
D-ta erai un bărbat matur, un om bătrân. 
De ce te jăluesol de mine? înaintea lumei 
sunt soția D-tale. Nicl-odată nu ți-am dat 
ansă, oa să te privâsoă cu batjooură, fiind
că ai luat o fată din clasa de jos. D-ta 
însă ai decăcjut, îmi faci scene, joci drame 
de gelosiă. E oeva mai prost în cercurile 
ndstre! Mie îmi plaoe să fiu admirată. Tre
buiai să soil acâsta. Sunt o femeiă tînără; 
nu sunt de loc vinovată. Eseroitez dreptul 
meu, — dreptul tinereței, al inimei.

— II iubesol? întreba el cu voce sâcă.
— Da, fiind-că voescl să sci, îl iu

besc. Iubesc pe Teodor MaximovicI, fiind
că e tînăr și un mare artist. Iubesc arta și 
tinerețea...

— Olga, <jis® înoet, ce crudă ești! 
Ea ridica din umeri cu dispreț, apoi 

se așetjâ pe fotoliu și cjise:
— Dâoă ai sci, cât mă plictisesol...
El aruncă o privire desperată asupra 

ei, și părăsi cu pași șovăitori camera.
(Va urma.) 

n’a suferit întru nimic în oele 11 luni de 
închisore de stat din Seghedin, unde am 
fost să-1 văd deja de trei-orl. Intoomirea 
prinsorei de stat este propriă Ungariei (Le 
râgime de prison d’Etat n’esiste plus qu’en 
Hongrie) și prinsorile acestea sunt cele 
mai blânde (les plus douces*)  din tâte 
prinsorile din Europa. Eu am visitat cu 
cea mai mare băgare de semă cu deose
bire prinsorile Belgiei, — acelea din Gând, 
Louvain, Bruxella, etc., — dâr tâte aoestea 
sunt incomparabil mai aspre (dures) ca în
chisorile de stat din Ungaria.

*) Avere-ar d-1 Pâzmândy parte de „dul- 
ceța“ lor!

„După codul nostru penal, înohisorea 
de stat ungară este în deosebi menită pen
tru condamnații politiol, pentru dueluri, etc. 
Ea este adevărata custodia honesta a celor 
vechi. Prisonierul primesce aici o odaiă 
bine mobilată, fără gratii la ferestri; el e 
liber să umble tdtă cȘiua prin coridor și 
prin cele 4 odăi, cari formâză o aripă a 
olădirei; pote comunioa liber cu con-dețî- 
nuții, cari locueso în aoeste 4 camere; fu- 
mâză, jâcă cărți și șah cu ei; cețesce tâte 
cjiarele și ori și ce fel de carte; îșl pro
cură nutrementul din afară și spre acest 
scop primesce ca ajutor dela stat 80 cru- 
cerl (doi franci) pe <ji; primesce fără mar- 
turl, în timp de 5 cesurl (dela 9 ore pănă 
la amecjl și dela 3—5 după amâcjl) pe 
membrii familiei sale, pe amioii săi și chiar 
și străini (afară de persânele signalate de 
polițiă, ca fiind oomplioii săi în delictul, 
pentru oare a fost pedepsit); în fine se 
preumblă fără paznic prin grădina aparți- 
nătâre prinsârei.

„Dâcă cunoscețl, d-le șef-redactor, o 
prinsâre mai afabilă (affable) ca aceea din 
Seghedin, în Francia, în Anglia, în Ger
mania, binevoiți a mi-o indica. Și voiu 
merge imediat, ca s’o văd.

„Ga încheiere, vă împărtășesc, d-le șe:- 
redaotor, că eu lucru împreună cu mai mulțl 
colegi de ai mei din Ungaria, ca să se am- 
nestieze d-l Dr. Lucaciu și ceialalțl deținuți 
ai procesului Memorandului; însă încercarea 
nostră este forte îngreunată și. va deveni o im
posibilitate, dăcă agitatori străini, ca de pildă 
cei d 'm regatul României, se amestecă prin 
plângerile lor nedrepte și necontenite împotriva 
patriei mele. Guvernul ungar nu va ceda 
niol-când față cu o amenințare și în acesta 
va imita pe tote guvernele statelor conso
lidate și puternice.

„Am onorea a fi, d-le șef-redactor, 
al D-Vâstră devotat

D. de Păzmăndy, deputat.

Tâte ar fi bune pănă aici, căci 
după cum le spune onorabilul Pâz- 
mândy Dbnes, mai rai’ cineva! — 
vorba cocânei Efimița dmtr’o piesă 
de teatru a lui Caragiali. Dâr foia 
belgiană nu se mulțămesce numai a 
publica blăjina și „obiectiva" epis
tolia a d-niei sale,, ci adaugă urmă- 
târele:

„Mulțămim d-lui de Pâzmândy pen
tru împărtășirea, oe biuevoesce a ni-o face 
și pentru informațiunile, oe ni-le dă. Nu 
suntem noi competențl a decide, dâcă în
chisorile din Ungaria sunt cele mai blânde 
din Europa; tot ceea-ce putem cjioe este, 
că victimele justiției politice unguresol nu 
le consideră, ca o autișambră a paradisului.

„Și în privința acâsta d-1 de Pâz
mândy va binevoi a ne permite să-i obser
văm, că dâcă Ungaria este singura țâră, 
oare mai posede înoă închisori'de stat, sâu 
Ou alte ouvinte, închisori politice, ea este 
de asemenea — lucru dureros, — singura 
țâră, oare are o judeoătoriă politică, și oare 
ounâsoe procese ourat politice.

„De altfel, noi luăm act cu o viuă sa- 
tisfaoțiune de asigurarea, pe oare ni-o dă 
ou privire la stăruințele sale și ale mai 
multora din colegii săi în favorul victime
lor procesului din Clușiu. Noi le înregis
trăm ou atât mai bucuros, căci nu demult, 
în ajunul congresului naționalităților nema
ghiare ținut în dil®l® din urmă în Pesta, 
în momentul de-a pleca la conferința in
terparlamentară de paoe din Bruxella, d-1 
de Pâzmândy a adresat în „Pești Hirlapu o 

Borisore deschisă ministrului de interne, în 
care se află următorele:

„Mă adresez cătră voi, Esoelență, su
premul păzitor al puterei eseoutive, oa în 
virtutea dreptului vostru să intercjicețî con
gresul proiectat pentru 10. August și ca 
toți aceia, oarl s’ar presenta să ia parte 
la el, să fiă simplu puși înfiâră. In același 
timp ar trebui trimâsă o ordonanță cătră 
tote autoritățile civile, hotărînd odată pen
tru totdâuna, ca să se împrăștie tâte adu
nările, care s’ar întruni sub pretextul de a 
da laivelă nemulțămirile naționalităților și 
prin aoâsta ar organisa lupta în contra în- 
tregității statului".

Inter esându-se astăzi de liberarea 
oondamnaților din prooesul Memorandului, 
d-1 de Pâzmândy ar șterge impresiunea, 
pe care trebue să o lase aoeste șiruri. Și 
de astă-dată densul șl-ar întrebuința talen
tul său , în favorea unui act de dreptate, 
oe ar fi în aoelașl timp un aot de politică 
înțelâptă. Românii din Transilvania întâl
nesc înafară vii simpatii. Ei sunt astăcjl 
în situațiunea, în oare înși-șl Maghiarii se 
aflau în ajunul gloriâsei lor revoluțiunl. Pe 
timpul acela Maghiarii nu întâmpinau în- 
tr’un mod așa de desprețuitor și de agre
siv intervențiunea străinătății și simpatiile 
Europei liberale pentru CBusa autonomiei 
lor.

Va sg clică, în zadar te faci 
luntre și punte, onorabile. Tot află 
lumea, cum se petrec lucrurile și pe 
la noi. Numai de!... De-ocamdată 
ve favoriseză împrejurările politice. 
Se vor schimba însă și acestea vre
odată. Și vom lucra, se se schimbe!

AnuS 9870 în BeHin.
Veteranii din Berlin și jur în număr 

aprope de 15 mii cu 150 stâgurl au avut 
o sărbătâre strălucită, ținută pe câmpul 
numit Tempelhof.

Intr’un colț al pătratului era tribuna 
cântăreților înfrumsețată cu stindarde. Di
naintea acestei tribune era postată musica 
și un altar împodobit ou cununi de lauri 
și cu luminări. La 4®c® or® sosi împăratul 
ou o suită alesă. Ajungând la looul săr
bătorii, împăratul trecu călare pe dinaintea 
asistenților între cari erau mulțl generali 
și oficerl. După cântarea „Nun denkt alle 
Gothe1 ținură vorbiri Wolfing, preotul mi
litar evangelic, și Vollmar preot militar 
catolic. împăratul făcu revistă, după care 
apropiindu-se de altar ținu o frumosă cu
vântare :

„Mă bucur, oolegi — tjise împăratul 
— că pot saluta la un loc pe soții de 
arme ai fericitului meu moș, cari au sece
rat laurii gloriei, înainte de asta cu 25 de 
ani. Fiă cjiua acâsta punotul de mânecare 
întru respectarea legilor, oredința față de 
rege și apărarea religiunei. Devotamentul 
colegilor adunați nu se îndrâptă mie, oi 
patriei. Urmați sfaturile date de preoții mi
litari, faceți-vă datoria cu credință mai de
parte cu frica lui Dumnedeu pentru mări
rea patriei. Luptați contra nisuințelor răs- 
vrătitâre, ce ne îngreunâză activitatea".

Urmă un „hurra" întreit după care 
fu intonat imnul național. După acesta îm
păratul se depărta ou cuvintele: „Dumnedeu 
ou voi colegi!"

împăratul Wilhelm a mai ținut o vor
bire și la adresa veteranilor primei brjgade 
pedestre de gardă cfic®nd între altele:

„Pătruns în suflet vă mulțămeso pen
tru cuvintele frumâse rostite cu aoâstă oca- 
siune, cari arată simțămintele, de cari sun
teți pătrunși. Acest loo este sfânt din causa 
marilor fapte istorice. De aici fură pornite 
la luptă bataliânele primului regiment de 
gardă însuflețite prin cuvintele fericitului 
meu moș. Aici fură adunate bataliânele 
numitului regiment din incidentul aniver
sării de 4®°® &nl, oa să le esprime oa împă
rat germân mulțămită pentru meritele oâș- 
tigate în răsboiu. Vrâu să fiu scurt în cu
vinte, căol atjl ne vorbeso faptele. Marile 
suocese pe oarl le-a câștigat armata pru- 
siană, și cu deosebire regimentele de gardă, 
sunt de a se atribui simțemintelor stră- 
plântate în ele prin însu-șl fericitul împă
rat. In ce a oonstat puterea cea mare a 
armatei? In necondiționata supunere față 
de cel mai mare beliduce.

„De aceea să avem tot-dâuna dinaintea 
ochilor virtuțile, pe cari fericitul în Dom
nul le-a numit oele trei columne ale ar
matei, anume: eroism, onâre și supunere 
neoondiționată. Să susținem și să întărim 
neobosiți aoeste însușiri, și apoi armata va 
rămânâ așa preoțim a oreat’o marele împă
rat Wilhelm. Atunci va fi aoâstă armată 
piatra fundamentală a păcii europene și va 
întări tjisele generalului Moltke: Suntem 
destul de tari nu numai ca să susținem pacea 
Europei, ci ca să-o și impunem cu forța Ridic 
paharul meu în onârea regimentului întâiu 
de gardă, în onârea întregei garde și a în- 
tregei mele armate!"

SOIRILE DILE8. J
10 (22) August.

Petrecerea tinerimei române acade
mice din Brașov și jur. In 12 (24) 
August, tinerimea română academică din 
Brașov și jur — după cum am anunțat 
deja — va arangea o petreoere cu joc în 
sala dela Hotel ,Nr. 1". Comitetul aran- 
giator al acestei petreceri, care promite a 
ave un succes frumos, râgă p9 acei domni 
și familii din societatea română inteligentă, 
oarl din erâre n’au primit invitări, să se 
considere prin acdsta de invitați și să nu în- 
târdie a sprijini — prin participarea lor — 
scopul nobil urmărit de acestă petrecere.

—o—
In ajunul mileniului ! In adunarea 

comitatului Sălagiu, ținută în cailele aoes
tea, vice-șpanul a raportat, că ministrul 
unguresc al instrucțiunei publioe a dispus 
a-se înființa din incidentul mileniului scole 
unguresol de stat în următârele oincl oo- 
mune: Bingea, Șilimagiu, Mineu, Șimleu 
și încă o comună, botezetă pe unguresoe 
„Szeodemeter". De-asemenea în adunarea 
comitatului Torontal a raportat jnspeotorul 
ung. do scâle, că ministrul a pus în dispo- , 
nibilitate pe 11 îndățătorl, fiind-că nu 
sciau limba maghiară.

—o—
Serbări în Sinaia. Marți, 15 August 

— 4lua de S-ta Măria — fiind bicentena
rul și tot-odată hramul mănăstirei din Si
naia, Eforia spitalelor civile a luat dispo- 
sițiunl pentru organisarea unor numărâse 
serbări populare. Diminâța se va ofioia un 
serviciu divin la mănăstire, âr la amâtjl vor 
ave loc două banohete: unul popular de 
200 - 300 taoâmurl, și altul oficial de 100 
—150 de tacâmuri. Sâra se va da un bal 
de bine-faoere la Casino, bal, care va fi 
presidat de d-nele eforilor.

—o—
Statuă lui Wilhelm I. Se scrie din 

Berlin ou data de 19 August: Ac}l s’a pus 
cu mari solemnități piatra fundamentală a 
statuei împăratului Wilhelm I. Documentul 
comemorativ se ocupă și cu Bismarok adu- 
cându-i laude.

—o—
Erăși arme none! „Hazank" primesce 

informațiunea sigură, că ministrul comun 
de răsboiu a hotărît să procure pentru ar
mata austro-ungară un nou sistem de pusei, 
având un calibru de 5 mm. si o greutate 
de 3-7 chlgr.; va să nouăle pusei vor 
fi cu 0 7 chlgr. mai ușore, ca oele de 8 mm. 
Pe lângă ușurință, nouăle pusei mai au 
avantagiul, că la descărcare scutură mai 
puțin; au o oeleritate de 900 metri, va să 
cjică cu 280 metri mai mare oa actualele 
pusol de 8 mm.; glonțul merge mai de
parte și la țîntă mult mai sigură. Pe basa 
acestor argumentațiunl, ministeriul comun 
de răsboiu găsesce neapărat neoesară In
troducerea nouălor arme în cel mai scurt 
timp. Acestă inovațiune, căreia ca mâne 
va trebui să-i urmeze alta, va costa, se 
înțelege, forte multe miliâne.

—o—
Distincțiune. Cetim în „Gaz. Bucov.": 

D-1 Constantin de Stamati Ciurea, proprie
tar mare din CaraoușanI în Besarabia a 
fost decorat din partea M. S. Regelui Ro
mâniei cu medalia „Bene merenti" Clasa 
I, pentru scrierile sale literare. Domnul 
Stamati e unioul român în Basarabia, care 
se ocupă cu literatura română. Opurile 
sale sunt scrisa în limba așa cjisă moldo- 
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venâscă-basarabână cu multe cuvinte vechi 
românescl, cari s’au pierdut aoum din 
limba modernă românâscă. Dintre sorierile 
cele mai recente ale d-lui Stamati enume
răm scrierile teatrale, două tomuri, comedii, 
vodeviluri și drame, între cari drama „Lo
godnica Țarului" de un interes mare, un 
roman „Insula Sagalinu, descriind vieța 
suferinzilor din Sibiria, și „Caleidoscopul li
terar", o cunună de novele forte intere
sante.

—o—
Concert românesc în Praga. „Tim

pului14 i-se scrie din Praga, că in sâra de 
13 August st. n. d-1 Th. Burada, cunoscu
tul folklorist și profesor de musică din 
Iași, a dat un concert în sala de concert 
a esposiției etnografice din capitala Boe- 
miei. Sala gemea de lume. La sfîrșitul 
concertului d-1 Burada a cântat doina și 
alte oântece naționale, care pentru prima 
•oră s’au aucjit aoolo. Prin originalitatea și 
frumsețea lor, au fost aplaudate cu frenesie, 
âr d-1 Burada a fost rechemat la rampă 
de nenumărate ori. La sfîrșit s’au adus d-lui 
Burada adevărate ovațiunl.

—o—
Congresul internațional al pressei.In filele 

dela 13-17 Septemvre se va țină la Bordeaux 
un congres internațional al presei. Cestiu- 
Dile, cari vor veni la discuțiune sunt ur- 
mătorele: 1) Planul de unire între Ziariștii 
din tote țările. 2) Apărarea proprietății în 
materie de presă și în speoial al informa- 
țiunilor. 3) Reduoerea taxelor telegrafice 
pentru Ziare. 4) Instrucția profesională 
pentru Ziariști.

—o—
Trei Ruși arestați. Din Nova- Grobla (Ga- 

lițîa) se telegrafiâză, că în 20 August au fost 
prinși trei Ruși, cari au debarcat c’un 
balon la granița comunei. In balon se aflau 
doi ofițeri din statul major rusesc și unul 
din profesorii institutului meteorologic din 
Petesburg. Balonul, după spusele oelor trei 
Ruși, a plecat din fortărăța rusescă Ivan
gorod, venind la Grobla. La porunca căpi
tanului districtului Iaroslav, cei trei Ruși 
au fost arestați și, sub escortă de gen- 
darml, transportați la Iaroslav.

—o —
Dinamită pe un vapor. Vaporul 

„Fulger11 oe transpdrtă persone dela Fiume 
la Anoona era să plece într’una din dimi
nețile aoestea din port (Fiume) pe când 
de-odată fochistul dă de un mototol învă
luit în pănză și aruncat printre oărbunl. 
Straniul obiect fu desfăcut și s’a oonstatat, 
că este umplătură cu dinamită. Pasagerii 
în număr de 48 s’au spăimântat și unii au 
părăsit numai decât bordul. S’a făcut o 
cercetare amenunțită. In oraș circulă vești 
•neliniștitore. Matrozii fură ascultați pe rend. 
Cum a ajuns dinamita pe vapor încă nu 
se scie, se crede însă, că fu amestecată în- 
■tre oărbunl ou puțin înainte de timpul ple
cării. Poliția precum și autoritățile mari
nari au luat măsurile cele mai estinse de 
cercetare.

—o—
încercare nesuccâsă. In oomuna Mate- 

falău, un tînăr de 18 ani, cu numele Toth 
Jânos, s’a spânZurat Z^ele aoestea în mij- 
looul uliței, de crenga unui frăgar. Din în
tâmplare însă orănga s’a rupt și tînărul 
.Jânos, oare înainte de-a se spânZura sup- 
sese câte-va porțiuni de rachiu, căZu la 
pământ înainte de a-șl fi dat sufletul său 
necuratului. Astfel Janos tot Jânos a ră
mas, și oe mai sci, dâcă nu se va alege și 
din el vre-un „patriot" de modei, căci se 
vede a fi potrivit element.

—o—
Bandele din Macedonia. Din Sofia 

se scrie, că după informațiunl din sorginte 
hună, banda, care a distrus satul Pomac- 
Dorpat, lângă Yanaskli, la câte va kilo
metre de granița bulgară, în apropierea de
partamentului Tatar-Bazardgic, este aceeași, 
.a cărei trecere pe lângă Dubnitza s’a sem
nalat acum vre-o Zeoe 4^6- Două companii 
,ale garnisonei din Dubnitza s’au trimis în
dată în urmărirea acestei bande, care nu
mără vr’o sută de bmenl și care a trecut 
^teritoriul turcesc pe o lungime de 50 kilo- 
.metre. Acest luoru piare neesplicabil, având 
fin vedere, că raporturile Zio> oă banda, care 

a atacat satul Dorpat se urcă la 400 omeni; 
trebue admis deci, oă număroșl fugitivi din 
alte bande s’au asociat cu aceea, care tre
cea pe lângă Dubnitza. Se asigură, oă sa
tul Dorpat e aprope cu desăvârșire ars. 
Cea mai mare parte a âmenilor au fugit, 
der femeile și copii au fost omoriți. Banda 
s’a împrăștiat apoi; vr’o Z006 dintr’ânși 
au fost arestați. Se asigură din Tatar-Ba- 
zardgio, că aceștia vor fi traduși înaintea 
unui consiliu de resbel.

— o —
Literare. La biroul camerei comer

ciale din Brașov se pote afla esorierea de 
oferte a direoțiunei fabricelor de mașini 
dela căile ferate ungare, privitdre la life- 
rare de diferite materiale de lemn. Termi- 
nul înaintărei ofertelor este 16 Septemvre c.

—o—
Musica orășenâscă va da de seră un 

ooncert în sala dela Hotel „Nr. I." Mâne 
d. a. la 6 ore va concerta pe promenadă.

■ —o—
2 Unu medicamentă de casă fârte întuebuin 

țață. Cererea crescândă după Moll’s Franzbrant- 
wein și sare dovedesce, că e ună mijlocu forte 
bună și alinătoră de dureri contra reumatismului 
Sticla 90 cr. Se pote căpăta dilnică prin poștă 
dela farmacistul^ A MOLL, k. u. k. Lieferantă 
ală curței, Viena Tuchlauben Nr. 9. In depourile 
din provinciă să se câră preparatele lui Moli, 
provedute cu marca și subscrierea.

Coresp. „Gaz. Trans.“

Făgăraș, 18 August n. 1895.
In 11 August n. o. s’a ținut adunarea 

generală a despărțământului III (Făgăraș) 
al Asociațiunei transilvane în Viștea-in- 
ferioră. Au partioipat vre-o 50 de fruntași 
români, parte domni din Făgăraș, parte 
învățători, cinci preoți, și pest9 o sută de 
țărani.

Adunarea a fost desohisă prin o prea 
frumosă și poporală ouvâotare de preșe
dintele despărțământului, Rvds. d-n Basiliu 
Rațiu. In cuvântarea sa de deschidere a 
aocentuat marea însemnătate a reuniunilor 
pentru noi Românii. A scos îndeosebi la 
ivâlă importanța Asociațiunei transilvane, 
care lucră pentru limba română și pentru 
literatura română. Ca să potă lucra, îi 
trebue însă nu numai sprijin moral, ci și 
material. Acesta i-1 vom da, decă fiă-care 
va contribui cu obolul său. Ca esemplu, 
ce pote face peste tot unirea forțelor, a 
adus între altele și comuna Șercaia, unde 
loouitorii s’au învoit să dea pe fiă-care an 
100 hl. de ovăs pentru înființarea unui 
fond, din care să se acopere trebuințele 
școlei și ale bisericei. — Vorbirea, primită 
cu aplause, a făcut adâncă impresiune în
deosebi asupra țăranilor.

S’a constituit apoi biroul și s’a ales 
comisiunea pentru censurarea raportului co
mitetului și pentru îacassarea taxelor. Ac
tivitatea arătată în raport se’ncepe cu 18 
Noemvre 1894. Comitetul a ținut 2 ședințe 
ordinare și una estraordinară, în care s’a 
constituit; a dus în deplinire conclusele 
adunărei generale și s’a sfătuit în privința 
agenturelor și bibliotecelor poporale. In 
1893 s’au fost înființat agenturi cercuale. 
După-ce însă Asociațiunea cunosce numai 
agenturi oomunale și afară de aceea agen
turile cercuale n’au dat nici un semn de 
viâță, propune înființarea agenturilor co
munale, ceea ce se și primesce.

E de sperat, că prin înființarea agen
turelor comunale, aducându-se în mai 
strînsă legătură massele poporului cu Aso
ciațiunea, se va produce o mișcare mai 
viuă în lucrarea pentru ajungerea scopu
rilor acesteia. E învederat, că înființarea 
de biblioteol poporale a trebuit să rămână 
un pium desiderium pănă acum, după-ce 
la înființarea lor și mai apoi la folosirea 
lor, întemeiătorii nu rămâneau cruțați de 
multele șicane ale autorităților administra
tive. Sub scutul Asociațiunii însă vor fi 
mai soutite, numai cât atunci din contri- 
buirile membrilor ajutători și binefăcători, 
va trebui să se lase agenturei sume mai 
mari. Așa pote deveni acesta o adevărată 
casină poporală.

In deoursul anului s’au făcut mai 
mulțl membrii ord'narl. Cu ooasiunea aces
tei adunări s’au încassat peste 77 fi., parte 

dela membrii ordinari, parte dela cei aju
tători și parte colecte dela comune. Banii 
dela membrii ajutători se hotăresoe a-se 
folosi oa ajutdre pentru meseriașii din 
acest despărțământ.

Comitetului și cassarului li-se dă ab- 
solutorul pentru anul de gestiune trecut. 
Ga delegați la adunarea generală dela Blașiu 
sunt numiți d-nii Turcu și Dr. Pop din Fă
găraș. Adunarea viitâre a sub despărțămân
tului se va țină în Porumb aoul-inferior.

Pagubă, că afară de ouvântul de des
chidere al d-lui președinte, n’a mai fost 
vre-o disertațiune poporală, mai ales con-, 
siderând frumosul număr de țărani presențl. 
Durere, cu astfel de lucruri nu s’au prea 
putut lăuda pănă acum adunările acestui 
despărțământ.

Cor.

Stoiceni, 12 August n. 1895.
La băile din Stoiceni (Solnoo-Dobâoa 

e datină a-se ține în Ziua S-tului Ilie pro- 
roo, câte-o petrecere de vâră în fiă-care an, 
a cărei venit’ curat e destinat școlei ro
mâne din Lăpuș.

In anul acesta ârășl a fost petreoere, 
al cărei succes atât moral oât și material 
a fost îndestulitor. Lucru curios însă, ce 
trebue să ne inspire îngrijiri, par’că însu
flețirea națională propriă poporului nostru 
ar fi dispărut din inimele Românilor frun
tași din aceste părți. Din contră însă, ță
ranii adunați din întreg ceroul Lăpușului, 
oarl veniră și ei cu „babele" (neveste) lor 
la petrecere, erau veseli.

Bărbați brunețî, înalțl, spătoșl cu oohl 
pătrunZătorl, munteni voiniol de sub pâlele 
Cibleșului, purtând sumane negre, brâne 
late împodobite cu bumbi și lanțuri de ar
gint, pălării de păr grănițeresol, — „gazde" 
din țâra Cibleșului, — veseliă și buouriă 
sinceră pe față ședeau la masă povestind 
de mersul lucrurilor din țâră, împărtășind 
năcasurile unul altuia sincer și nefățărit, 
de-țl împlea inima de buouriă și mândriă 
când îi vedeai.

Petrecerea a fost de-altmintrelea cer-1 
cetată; din frumosa cunună de dame am 
observat pe d-șorele: Bânyai (Lăpuș), Bi- 
hari (Oradea-mare), Centea (Cășei), Che*  
rebeț (Odorheiu), Surorile Colceriu (C.-Mă- 
năstur), Dragomir (Riușor), Giurcanu (Fo- 
dora-rom.), Hosszu (Fodora), Huza (Deșiu), 
Rațiu (Peteritea), Surorile Nagy (Mestecăn), 
Rednio (Uriu inf), Szepeși (Lăpuș), Ana 
Șovrea (Cărbunar), Vaida (Fodora), Dâm- 
nele: Baioan țBoifl), Bene (CupșenI), Dr. 
Bihari (Orade), Buteanu (Hosszufalău ?), 
Cupșa (Măgdgea), Făgărășanu (Teure), Fi
lip (Fânațe), Grigorescu (Lăpuș), Hallâsi 
(Stoioenl), Herman (Deșiu), Herman (Vă
leni), Gisella Hosszu (Lemniu), Indreica 
(Dealu-mare), Lengyel (Preluca), MășcaDU 
(Lăpușul-ung.), Mustea (Lăpuș), Olteanu 
(Suoiu-inf.), Petrovan (Rîușor), și altele.

După cum sunt informat, au intrat 
total 173 fl. 80 cr., din cari subtrăgând 
spesele de 45 fl. 17 cr., rămâne venit cu
rat în favorul școlei române din Lăpușul 
ung. 128 fl. 63 cr.

Au suprasolvit d-nii: Nicolae Hossu 
(Semniu) 5 fl.; loan Țețu (BucurescI) 
10 lei; D. Dragoș 3 fi.; Al. Stupar 3 fl.; 
L. Sabo 2 fl.; N. Cosma 2 fl. Apoi D-nii: 
G. Mășcan, V. Filip, I. Nemeș, D. Baioanu, 
C. Barbu, A. Herman, Ales. Zsentye, La- 
disl. Lâtay, I. Moldovan, Vas. Mustea, 
Gr. Popescu. Ales. Papp, G. Șipoș, Gavr. 
Lăpușan, Aug. Cupșa, Ion Lebedi, Iao. 
Voith, O. Bârdy, I. Cadar câte 1 fl.; Ion 
Oltean, V. Muște, El. Centea, Gavr. Hossu, 
Vas. Bene, Mich. Oros, I. Murășianu, B. 
Fărcaș, Petru Botu, V. Rațiu, Vass Imre 
câte 50 cr.

Directorului băilor din Stoiceni, d-1 
Hallosi, oare ni-a dat salonul oel mare și 
luminare gratis, cum și tuturor domnilor și 
stimatelor dame, oarl au oontribuit atât 
material, oât și moralminte la reușita acestei 
petreoerl filantropioe, ne ținem de dato- 
rință a-le esprima mulțămitele nâstre cor
diale.

La băile de aiol au fost în anul acesta 
de tot mulțl OspețI, între cari în mare parte 
fii de ai lui Israil. Looul e liniștit și fârte 
romantic, în dosul băilor se ridică spre 

ceriul azuriu „Șatra lui Pintea vitezul", pe 
dâlul acesta se Zi0®, că-șl avea tabăra, fi
gura mărâță mintologioă a Românilor din 
aceste părți: Pintea. Familii române au 
fost puține.

Pilele din urmă era așa de frig, în oât 
am fost siliți să purtăm vestminte de iernă. 
Aoum ospeții băilor, rând pe rând, pără- 
seso stabilimentul, reîntorcându-se spre casă.

Aleco.

ScirI telegrafice.
Dobrițin, 22 August. La aduna

rea generală a districtului evange
lic, ținuta erî, nu a fost din distric
tul „pansaivist“ de Arva nime de față. 
Dimisiunea neașteptată a episcopu
lui Zelenka a tăcut strania impre- 
siune.

Viena, 22 August. Se crede mai 
presus de ori-ce îndoelă, că Badeni 
a primit la Ischl formarea noului 
cabinet. Constituirea noului minis- 
teriu se va face numai după alege
rile dietall din Graliția.

NECROLOG. Dr. I. G. de Popp, ad- 
vooat, după lungi și grele suferințe, fiind 
împărtășit ou Sf. Taine, a încetat din viâță 
în vârstă de 50 ani, Luni în 19 August 
n. la 11 6re a. m. Rămășițele pământescl 
ale scumpului răposat ae vor depune spre 
veclnică odihnă MercurI în 21 August n. 
la 3 bre p. m. în cimiterul gr.-cat. din su- 
burbiul de jos (Pârta Turnului). InfrânțI 
de durere aducem acâsta la cunoscința 
tuturor rudeniilor, amicilor și ounoscuților.

Sibiiu, 20 August n. 1895.
Maria G. Popp, oa mamă; George G. Popp, 
oa frate; Maria Muntân născ. Popp, ca 
soră; Rosalia G. Popp născ. Gimbășian, 
ca cumnată; Maria Muntân, Ion George, 
Maria și Elena Popp, ca nepotă și nepoți.

Fiă i țărâna ușoră!

DIVERSE.
Clopoțel preșidențial furat. Multe 

s’au furat de oând e lumea, păruce de ale 
învățaților, piciâre de lemn, parapleie vechi, 
nasuri păstrate în spirt, ba ce-i mai mult 
în Zd®l® din urmă s’a furat și o sdoră; dâr 
oa să fiă furat olopoțelul unui președinte 
de parlament pănă acum încă nu s’a mai 
auZit. Și âtă, că s’a întâmplat aoest luoru, 
și încă în oapitala Greoiei. In nâptea de 
MercurI spre Joi, au pătruns nisoe ne- 
ounoscuțl în cameră și au furat clopoțelul 
președintelui, pe oare l’a fost dăruit ca
merei un anumit Buduris. Făptuitorii însă 
nu s’au mărginit numai la atâta, ci au fu
rat chiar și postavul verde de pe măsuța 
președintelui. Membrii camerei la asta au 
rîs una bună.

0 țâră fără Ziare- Intre țările oulte 
de pe globul pământeso este o singură țâră 
unde nu apare nici un ZJar. Acest stat 
are o lungime de 60 chl.; o lățime de 50 
chl. și se chiamă: Republica Andora, si
tuată pe cdstele de mâZă nopte ale Pyre- 
neilor și stă sub protecția Franciei.

Literatură,
Din Biblioteca pentru toți a apărut 

Nr. 13: Novele romane, de Duiliu Zamfî- 
rescu, cu portretul autorului, și Nr. 14: 
Antichitatea romană, Obiceiuri, Originea 
sooietății, de Wilkins. Apoi cărți poștale 
de mai multe feluri, cu diferite vederi din 
Sinaia și BucurescI in mai multe colori, fru
mos colorate, de vânZare la librăria Carol 
Muller în BucurescI (Calea Victoriei 53). 
Asemenea și la sucursala, ce a deschis’o 
librăria Miiller pentru sesonul de vară la 
Sinaia, în Bazarul Parcului. De aoi se pOte 
procura și „Biblioteca pentru toți". Costul 
unui volum 30 bani [15 cr.] Cărțile poștale 
se vând 2 bucăți cu 15 bani.

Proprietar: D«*.  Aus»eS Mure^ianu. 

Redactor responsabil; Gregoriu ^laîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123—
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2% 102.75 
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 .... 159.—
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 145.50 
Renta de hârtie austr........................100.95
Renta de argint austr......................101 20
Renta de aur austr................................. 123.10
Losurî din 1860 .......................... 155.75
Acții de ale Băncei austro ungară. 1061—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 486.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 399.75
Napoleondorî.................................. 9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.20
London vista....................................121.65
Paris vista ................................... 47.92

Rente de cordne austr. 4%. . . 101.35
Note italiene.................................. 45.65

Cursul pieței Brasov.
Din 22 August 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’orî Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cnmp. 5.63 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59— Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump. 128.% Vend. — —
Lire turoescl Cump. 10.83 Vend. ——
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

F A 0 FAMILIE fără copii, 
ce locuesce în Brașov, strada 

Năs'pullli Nr. 2, aprope de Grimnasiul 
Român, se primesc băeți în 
cuartir, cu totă întreținerea.

762,2—3

I / \Marea Descoperire a Veacului 
ELIXIRUL GODÎNEAU este singurul leac 

(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleiților, ele.

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI_______ J s_________
Administrația ELIXIRULUI GODÎNEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMBASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\t< tiie/te ELIXIRUL GODÎNEAU |i la BUCUREȘTI, la Die 1AMFIBESOU, droghitl; Z
la JAȘl, la D.D. Frați KONTA, farmaaiflt. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulii D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.11

/

Tren 
de 

persân.

10-

Tren I Trenii 
i român 

accel. | expr.

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

8.30
11.31
2—
3.42 ‘
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49"
9.06

10.14
10.32
10.59
11.07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2,13

I 2.32
3 04

I 3.47 
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

Trenu 
mixtu

2.25 
3 14 
5.07
5.40
7.19

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli 8
Veritabile numai, «leeă fiăeare eutiă este provedută eu marea «le O 

aperare a lui A. Moli șl eu subscrierea sa. AX
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- /K 

. tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- N/ 
î mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce
. cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a. wf 
' Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

q Franzbranntwein și sare a lui Moli. £
V» Varitohilii mimni decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu G

VclILdUIlU llllllidl, plumbul lui A. Moli. £
JțL Franzbranntweln-ul și sarea este fdrte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- -4

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldlnă și reumatism și a altor urmări de recelă. y 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. £

LV
de gură-Salicyl a lui Moli

(Pe basa de natron Acid-salicilicu)
La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și S 

adulțl, asigureză i.cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 
țul sticlei provegute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. f.

Trimiterea principală prin W
Farmacistul A. MOIJL, O 

c. și r. fnrnisor al cnrțîi imperiale Viena, Tuchlanben 9 w 
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală. W

La deposite să se căra anumit preparatele provătfute cu iscălitura și marca '•£ 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și cȘ 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz M, 

Geisberger. 27—52. W

Annnciun
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu° 
blocării unui anunciu mai mult

de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei?'

trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mai !S95

Hudapesta — -Predeal
Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

8 05 8.05
1 55 5.45
3.56

11.40
11.55

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5.59

9.27 :
11 53 .

I. 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 591
8 40'
9.08

10.40
II. 25
11.54
12.04
12.34'
1—
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

pl.

Y 
808. \ 

pl. f

Y

80S. 
pl.

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighisora 
Hașfalău 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apsța . 
Feldiora

11—
12.26

1 11 “629
830 11.25

Y
SOS. \pl, j Brașov .

Ț Timiș ■ 
y Predea 

sos. Bucuresoî

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sos.

I Tren
1 de 
[persân.

Tren 
accel.

Tren 
do 

persân.

3— 1 55 1.55
5.45 7.25 7—
2.29 5.23 3 50

12.05 3.46 1.21
2.26 11.04
2.19 10.44
1.52 10 07
1.26 9 30

9.10
5.40 12.47 8 31
4.52 12.17 7.53
2.55 6.53
2.— 11.01 6 14
5.45 10 45
5.18
3.53 9.23
3.06 8.49
2.48
2.40
2.11 8 23
1.45 8.001.10 7.59

12.39
12.24 7.30
11.48
11.29 6 56
11.14 6 54
10.55 6.4110.21
9.42

6 20
5 539.13 5.33

7.45 4 27
7.03 3.53
6.36
5.58 3.37

3 16
5.08 2.45
7.01 2.18
6— 142
5 11 1.12

8.3E

Tren

expr.

Trenii 
de 

persân.

trenii 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

Cucerdea — Oșorlieiu — Kegla.-săsesc

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemneză ârele de nopte.

pl. Cucerdea . 
LudoșO. .

X) Oșorheiu . 

sos. Regh.-săs.. 
însemnate in stânga

80S.

I Pl-
■ Isos.
. pl.

stațiunilor

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

7.20
1.50
1.44
0.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

5.25
4.48
4.23
3.-'
2.00
2—
1.51
1.23

.2.54
i

10.26
9.39
9.12
5.35

Trenu 
de 

persân.

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49 
oeti

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

7 33
7.53

11 —
11.20

4—
4-20

10.19
10.39

Copșa-mică — Sibilin
trenâ. 

de 
persân.

trenii 
de 

persân.

trenu 
mixtu

I

Trenă 
mixtu

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12 20

7.10
8.59
9.15

trenă
mixtu

Ghiriș
Turda

trenu 
de 

persân.

(vhirișu — Tu

5.10
4.50

a

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. SO“.

■iOS. 1
pl. i Sibiiu . . / P!-

* Isos.
Avrig . .

80S. Făgăraș . p).

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de 

persân.

10.30
10.10

ă«*așă

9.12
8.52

3.30
3.10

trenii 
mixtu

trenu 
de 

person

trenă 
de 

persân.

I

4.25
4.48
5.23

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Siineria
Cerna. 
Hunedora

t i

10.25
10.05
9.38

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

RS i
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35 4.55 9.15 Brașov . . . . 7.36 1.29 8.31
10 28 6.36 10.35 Zernești.... 6.06 12.05 7.20

;tl u r e ș - S. u tS n • KB 1 3 t x ița

4— 9.10 4.20 Mureș-Ludoș . . 6.46 7.21
7 07
9.59

1.01
4 55

Țagu-Budatelictt . 
Bistrița . . . .

• * 4.15
1.16

Careii-mara — %elău
trenu 
mixtu

trenu 
mixtii

Aradu
Vinga
Timișora

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

■ 5.
6.14
7.39

a «1 — T i m i ș 6 i

10.55
10.11

8.15

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

Sighișora—Odoi’iieiu-seciiesc.

1.18
12.32
10.35
10 —

> 8:25

5.30
10.17

4.15
9.18

trenu 
mixtu

Careii-marl . 
Zelău . .

9.06
4.20

ti enu 
mixtu

trenii
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

7—
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3—

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


