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Nr. 181. 1895.
Din causa sfintei sărbători de mâne diacul 

nu va apără pănă Mercur! sera.

Tactică absurdă.
Brașov, 12 August v. 1895

Trebue, că căldurile caniculare 
încă nu s’au sfîrșit în Pesta, căci 
numai așa ne putem esplica aiură
rile și părerile descreerate, cu cari 
debutâză organul lui Max Falk, 
„Pester Lloyd", în numărul seu de 
Sâmbătă.

Tema, ce și-a ales’o de astădată 
numitul organ guvernamental, este 
o paralelă, ce-o trage între așa c|ișii 
„irredentiști români" și între „irre- 
dentiștii bulgari".

A sosit adecă la Pesta soirea 
sensațională, că autoritățile din Con
stanța ar fi dat de urma unei con- 
jurațiuni, care nu urmăreece alt scop, 
decât de-a face, ca Dobrogea se fiă 
administrată de Bulgaria.

Intru cât acâstă scire este esactă. 
ori nu, rămâne se se constate din 
partea competentă. Destul că „Pes
ter Lloyd" o ia ca esactă și con
chide, pe basa ei, că „irredenta bul
gară" își ridică capul în Dobrogea, 
amenințând integritatea statului ro
mân.

F6ia guvernului unguresc arată 
o bucuria copilărescă pentru acâstă 
scire, „care — c|.ice ea — va fi tre
buit se esercite asupra senatorului 
și profesorului Urechiă, presupusa 
căpeteniă a „irredentei române", un 
efect, ca și când i-ar fi turnat un 
ciuber de apă rece peste capul seu 
cu creerii înfierbântați".

Și de ce?
Pentru-că, după '„P. Lloyd", 

pretinșii irredentiști români și pre
tinsa lor căpeteniă au trebuit se se 
convingă, că uneltirile lor, cari țin
tesc a atîța cetățeni din state stre
ine la resvretire în contra legilor 
țerii, au adus fructe rele pentru în- 
să-șî România, cum ar arăta resul- 

tatut dela Constanța. Trădătorii dela 
Constanța, esclamă „P. Lloyd", sunt 
după scopurile, ce le urmăresc, carne 
din carnea lui Urecliiă și a soților 
lui.

Și acum să vedeți posnă! Foia 
ungurescă găsesce, că dăcă „irreden- 
tiștii români" ar fi preVecJut conju
rația din Dobrogea,' de sigur, că 
n’ar fi conspirat peste granițele Ro
mâniei. Căci ătă ce se pote întâm
pla acum: Aprobând ei, adecă irre- 
dentiștii, tradarea de patriă, acum 
nici nu mai au dreptul de-a protesta 
contra celor ce se petrec în Dobro
gea.

„Dâcă, — dice „P. Lloyd ", — se 
consideră ca o procedere corectă, 
vrednică de simpatia, că Români 
din Ungaria, așa-deră cetățeni un
guri, se nisuesc de-a înstrăina o bu
cată de teritoriu dela Ungaria, atunci 
nu mai pote să declare de neco
rect și demn de osândit, că cetă
țeni români fac tot aceeași față cu 
România. Decă însă conjurații au 
fost Bulgari, cari se află sub scutul 
României, atunci Urechiă cu ade
renții săi i-au autorisat să abuseze 
în mod atât de miserabil de scutul, 
ce li-s’a dat"...

Atâta este de ajuns spre a pune 
în evidență mersul ideilor descre
erate, ce le desfășură „P. Lloyd" 
din incidentul amintit, și spre a în
țelege, că în realitate cei dela foia 
lui Falk au, în adevăr, cea mai ur
gentă lipsă de ciubărul cu apă, care 
să stâmpere ferbescența estra-ordi- 
nară a creerilor lor bolnăvicioși.

Nu-i e rușine lui Max Falk și 
soților săi, să debuteze cu asemeni 
ticălăse asemănări în fața unei în
tâmplări, care nu are nici cât negru 
sub unghiă o afinitate cu mișcarea 
în cestiunea națională română și care, 
dâcă s’ar adeveri, ar fi o întâmplare 
tot atât de amenințătăre și pericu- 
lăsă pentru Unguri, ca și pentru 
Români?

Ne disgustă și numai a reveni 
asupra tacticei absurde, observată de 
cătră Uunguri, în a intortochia sta- 
.rea adevărată a lucrurilor și a atri
bui mișcărei naționale române, — 
care nu țîntesce, decât la conserva
rea limbei și a naționalității, și la 
înaintarea culturei române între mar- 
ginele politice date, — a-i atribui, 
dicem, scopuri irredentiste.

D-l Falk este raportorul comi- 
siunei de esterne a delegațiunilor, și 
în calitatea acâsta a putut să se con
vingă și mai mult— decât s’a con
vins lumea mare din discursul con
telui Kalnoky — că despre nisuințe 
irredentiste, manifestate în mod real, 
n’a fost și n’a putut fi vorbă în Ro
mânia, căci de era așa, alt-fel ar fi 
sunat declarațiunile ministrului de 
esterne.

D-l Urechiă și soți au dovedit’o 
și cu ocasiunea conferenței interpar
lamentare dela Bruxella, că sunt de
parte de asemeni nisuințe și că sunt 
conduși în general de dorința de-a 
se aplana diferendul dintre Români 
și Unguri cât mai grabnic și pe-o 
cale cât mai paclnică.

Der de ce să mai pierdem cu
vinte? Foia guvernamentală ungu- 
râscă dovedesce și prin espectora- 
țiunile amintite, că are consciința 
deplină a nedreptății causei, ce-o 
representă, și că de aceea îsi ia re
fugiu la asemeni absurde, ridicule și 
totodată și răutăciăse apucături.

Să nu se jăce cei dela „P. 
Lloyd" cu focul, căci conjurația din 
Dobrogea, decă ea s’ar adeveri și 
ar avă urmări, ar putâ deveni tot 
atât de gravă în consecențele ei 
pentru Ungaria, ca și pentru Ro
mânia.

CRONICA POLITICĂ.
— 14 (2 fi) August.

Pressa germană oontinuă a-se ocupa 
cu cestiunea naționalităților din statul un

gar, luând hotărît posițiă în favorul Ma
ghiarilor. Ast-fel f6ia „Berliner Btirsenhuriv* 
dice, că alianța naționalităților este direct 
îndreptată contra supremației maghiare și 
a unității statului maghiar. Vorbind de Con
gresul naționalităților dice> că tendințele 
lui cu greu se vor pută realisa, deorece 
majoritatea celor trei naționalități, dăr mai 
ales clerul înalt român și Românii mai bo- 
gațl stau departe de ultraiștl. Așa de es. 
metropolitul Miron dela Sibiiu a deolarat 
înaintea unui cjiarist maghiar („Nemzeti 
Ujsâg"), oă nu înțelege cum de Slovacii 
și Serbii s’au lăsat în pertractări „cu ast
fel de ârnenl". Românimea „moderată" s’a 
pus pe teren pasiv, flind-că „ultraiștii" s’au 
îmbuldit pe plan. F6ia germană dă apoi 
espresiune speranței, oă elementele „mode
rate" din sinul naționalităților se vor scâte 
de sub presiunea „ultraiștilor", vor forma 
o partidă, oa pretensiunile lor să aibă efect 
pe cale legală și pe basă mai constituțio
nală. Apoi dice: „Valachii, ca și celelalte 
naționalități din Ungaria au t6te posibili
tățile, ca în privința culturală și economică 
să se desvâlte liber și neîmpiedecatț??) In 
privința acâsta, Ungaria pote să se încrâdă 
liniștit judecății sănătose a intregei Europe. 
Dâeă statul maghiar își apără unitatea na
țională și integritatea contra ori căror ten
dințe irredentiste, atunci nu numai că lu- 
crâză în interesul bine priceput al său, ci 
corespunde și așteptărilor europene. Unga
ria are o hotărîtă misiune la granițele Ori
entului. Misiunea acesta și-o pote Împlini 
numai ca stat unitar național bine închie- 
gat". — De sigur, că articulul fâiei ger
mane e scris de vre-un Jidan din Pesta, 
la porunoa din Banffy.

*
Fâia urguresoă „Magyar Hirlap* pu

blică un interwiev, ce l’a avut corespon
dentul său din Bruxella cu ministrul pleni
potențiar austro-ungar Khevenhillltr despre 
succesele lui Apponyi la conferența inter
parlamentară. Khevenhuller, dice corespon
dentul numitei foi, a declarat, că vorbirea 
lui Apponyi in conferință „a spulberat tăte 
machinațiunile propagandei române" c’un 
aparat oratoric cum abia dâoă s’a mai dat

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Dragoste primejdiosă.
Schiță, de 1. Korn.

„Frumosa Spaniolă" se numea ea și 
lâgănul ei fusese Valencia; ea — grațidsa 
dansatdre Chichița — putea să se joce cu 
aurul, ca și cu părul ei abundant și negru 
ca pana corbului. Oohii ei negri și mari 
emulau în focul lor cu strălucirea brîului, 
ce încingea trupul ei bine format. La pi
ci orele ei, ale căror glesne erau încinse cu 
braslete de brilant, zăceau adoratorii. Der 
ea nu asculta pe nimenea, de când iubea 
pe Jaques.

Mai înainte Spaniola nu sciuse, ce e 
amorul; abia când privi pe frumosul tenăr, 
cere făcea figuri elegante pe trapez, învă
țase, ce e amorul. Mai înainte fusese mândră 
pe frumsețea ei și primea tributul boga- 
ților ei adoratori. Inima ei însă rămase 
reoe, pentru nici unul nu simțea Chichița 
interes, cu tâte că cheltuiau pentru ea 
sume enorme.

Ea numai atunci zîmbea satisfăoută, 
când comdra îi orescea, ca și un munte 
scânteiător. Acum încet se schimbară lucru

rile. Acum pulsul ei nu bătea așa tare, 
când privea marea de briliante dinaintea 
ei, dăr tremura de bucuriă, când putea să 
țină în mânile sale blondul cap al lui 
Jaques și cu buzele ei fierbinți să depună 
o sărutare pe ochii albaștri ai tinărului și 
pe gura lui poftitore de sărutări.

— Jaques, o scumpul meu Jaques, cât 
de mult te iubesc 1 șoptea atunoi ea plină 
de fericire. Decă vre-odată mă vei părăsi, 
atunci vei avă a te teme de furia mea! 
San Jago di Compostello — n’așl pută su
porta rușinea de a fi părăsită de tine, fără 
ca să-mi răsbun. De aoeea îți spun: Iu- 
besoe-mă, său temete de mine!

Blondul acrobat netezea fața ei ar- 
cjătbre și dicea zîmbind : „Ești o nebuna
tică, dragă!"

Dansatârea spaniolă și acrobatul erau 
angagiațl la același stabiliment în Londra 
și trăiau ca nisce porumbei. Negura nu 
împedeca pe Chichița să crădă, că trăiesce 
ou iubitul ei sub cerul încântător și între 
parfumul florilor din Valencia. Amorul în- 
ffumsețăză și încălcjesce totul. Directorul 
stabilimentului și publicul erau forte mul- 
țămițl de ea — numai bonvivanții erau su- 

părațl de interesanta Spaniolă, deăre-oe 
refusa orl-ce apropiere.

Cu deosebire un fabricant bogat in
vidia și urea pe frumosul Jaques. Cu o 
ocasiune, Mister James Singleton se espri- 
mase as+fel cătră un amic al său: „Bucu
ros ași plăti o sută de punți șterlingl pen
tru săracii din Londra, dăoă fllăcăul acela 
și-ar frânge odată gâtul, oădend de pe tra
pez. Prostul Neamț, nu scie să prețuăsoă 
pe Chichița!"

Mister Singleton se gândea, cum să 
despartă pe cei doi amoresl. O oântărăță 
francesă, care venise numai de două fiile 
în Londra, se încerca să cucerăscă pe bo
gatul fabricant. Observând acăsta, Singleton 
cjise cătră mademoiselle Bombon: „IntărcețI 
săgețile spre frumosul Jaques. Dăcă pe 
acela îl vei răpi dela Chichița, — atunci 
în ochii mei vei fi cea mai viclănă și se- 
ducătăre femeiă din lume U...

Parisians rîse: „Prostul aoela, să-1 fac 
să se înebunescă după mine? Dâr la ce?“...

Singleton se aplecă la urechiă tinerei 
cochete: „Vei câștiga cinci sute de punți. 
Aici e prima sută. (Mademoiselle—înțelegi ?“

— „O, da, înțeleg. D-ta îți îndrepți 
privirile spre dansatârea spaniolă. Ei, voiu 

împlini dorința d-tale și voiu despărți pe 
Chichița de amantul ei!" deolarâ Miss 
Bombon.

Intr’una din calele următore, frumâsa 
Spaniolă se retrase între culise și scdse 
un strigăt răgușit. Jaques alergă la ea și 
strigă: „Ce, ți-e rău?" El voi să o cu
prindă de taliă, ca să o conducă pănă la 
garderobă, — ea însă îl respinse. Ochii ei 
împrăștiau fulgere. Ea căcju pe o sofa din 
lojă și strîngend pumnii, gemu: „Miserabila, 
vrâ să mi-1 răpescă!"...

Chichița își aruncă o manta peste 
costumul său ușor și se duse ârăș! pe soenă; 
ea se ascunse într’un unghiu întunecos.

Afară cântă Mile Bombon, în a doua 
culisă sta Jaques cu ochii ațintiți asupra 
Franțuzâicei. Acăsta trecu pe dinaintea lui 
și atinse cu evantaliul ei fața tînărului. 
Chichița se făcu palidă, și dinții ei albi lu
ceau între buzele sale, ce erau oontractate 
într’un surîs înfricoșat.

Francesa mai cântă un cuplet. Când 
plecă pretextă, că ’i s’a sorintit un picior 
și se rătjimă de — Jaques.

Acrobatul o conduse, primind priviri 
lâncede de mulțămire. Ea atârna de brațul 
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în deceniile din urmă, ceea ce este un ne
spus de mare suoces pentru Maghiari. — 
Pe glasul acesta cântă și dubiosul Pâzmăndy 
în „Budapesti Hirlap“ de acjl. Pâzmăndy 
însă nu vorbesce de Apponyi, ci de d-1 V. 
A. Urechiă despre care cjice, că a voit să 
țină un discurs colosal de lung, însă pre
ședintele Descamps, cerându-i textul, a șters 
din el aprope 9/10 parte, lăsând numai 
textul, care ouprinde deolarația, că dele
gații grupului parlamentar român nu pot 
merge la Budapesta oâtă vreme Românii 
din Transilvania și Ungaria sunt asupriți 
în mod nemilos. D-1 Urechiă — dise Pâz- 
mândy — a fost silit s’o ia pe oârdă mai 
blândă, deorece președintele Descamps i-a 
făcut cunoscut, că la cas contrar conferența 
interparlamentară va eschide pe Români din 
sinul ei. La acăsta s’au fost învoit atât re- 
presentanții francesl, cât și oei ai națiuni
lor latine. T6te au fost cum au fost, dâr 
„de n’ar fi fost cu noi Englesul Stanhope, 
Holandesul Rahusen și Austriacul br. Pir- 
quei, n'am fi secerat nici odată o victoriă atât 
de gloriosă*. — Nu comentăm, sciut fiind 
cât credăment trebue să se dea unui misti
ficator de talia lui Pâzmândy. Am luat însă 
notiță despre spusele lui, ca să se soie, că 
e o greșală a conta prea mult la ajutorul 
străinului, mai ales când acesta nu-țl ou- 
nâsce durerea și păsurile, oi merge mai bu
curos în luptă contra ta cu aceia de cari 
îl lâgă interese specifice.

*
„Figaro11 din Paris ocupându-se în- 

tr’un articol cu România și tripla alianță 
cjiee între altele: „In împrejurările actuale, 
este greu a considera visita regelui Carol 
la Ischl numai ca un simplu act de cur- 
toasie; acâsta cu atât mai vîrtos, că aoolo 
a fost ministrul de esterne Goluchowsky, 
cancelarul german Hohenl.ohe și Eulenburg, 
marele ambasador german la Viena. Apro
pierea României de tripla alianță era de 
prevăcjut, îndată ce a eșit în publicitate, că 
între Francia și Rusia alianța a primit 
forme hotărite. E lucru firesc, oă Austro- 
Ungaria și România să fiă aliate, nu nu
mai pentru-că sunt vecine și interesele co
merciale le sunt identice, ci și pentru-că 
au același contrar, pe Rusia. Pentru rno- 
narchia austro-ungară Rusia este un ini
mic, pentru România însă e un protector, 
care ar contopi-o în sine“.

*

Intre Germania și Francia se pote 
forte ușor nasoe un conflict diplomatic din 
următorul incident: Generalul francos Mu- 
nier a publioat în diarul „Figaro* un arti
col, subscris de el, în care aducând ca 
esemplu un dat concret, afirmă că oficierii 
germani au luat parte la jafuri și furaturi 
în resbelul dela 1870. Fiind acâsta o ces- 
tiune forte delicată, dedreoe prin acesta e 

frumosului Jaques, — Chichița vătju acesta 
și de ce nu sărea ca o tigrdioă?

Chichița zimbea; ea zimbi și atunci, 
când Jaques veni să o ia, și nici o silabă 
de imputare nu eși din gura ei. Dâr bunul 
Jaques nu află nici aceea, că frumosa Chi
chița făcu o visită Francesei în camera ei 
din hotel.

— „Mademoiselle1*, cjise Spaniola cătră 
rivala ei. „Sunt bogată și posăd juvaeri- 
cale și bani. Vei părăsi încă astăcjl Londra 
și vei fi bine răsplătită pentru pierderea 
locului1*.

Mile Bombon ridioâ capul cu mândriă. 
„Voiu rămână, căol iubesc pe d-1 Jaques!“ 
— „II iubescl — D-ta?!“ cjis0 ou batjo
cură Chichița. — „Da, eu!** Mai întâiu 
aveam să despart pe frumosul Jaques de 
D-ta. Mr. Singleton o voia, dâr acum mi-așl 
da buouros vieța pentru Jaques. El e atât 
de frumos!1* — „Dâr el nu te iubesce!1* 
cjise Chichița tremurând de furiă. — „O, 
da; Jaques mă iubesce. Astăcjl la șâse ore 
va fi — la mine. Poți să vii și D-ta, sen- 
norită. Atunci îți va spune Jaques singur, 
că de acjl încolo voesce să-mi aparțină 
mie!“

Chichița se ridică cu mândriă și, pri
vind cu dispreț pe Francesa, cjise abia res
pirând: „Jaques nu va veni la D-ta!...u

Chichița alergă acasă; ea tracta pe 

ofensat un corp întreg ofioeresc, de sigur 
se vor face cercetări amănunțite, fârte 
stricte și se vor face reolamațiunl din par
tea Germaniei pentru de-a primi satis- 
facțiă.

*

„Corespondența Politică1* află din So
fia, oă depatația bulgară n’a avut niol o 
misiune din partea guvernului, dâr e greu 
de constatat, dâcă ea ar fi avut vr’una din 
partea prințului. Corespondentul qliarului 
în cestiune pote să asigure, pe basa unor 
oomunicațiunl confidențiale, că deputațiu- 
nea n’avea misiunea de a face propuneri 
la Petersburg și n’a oferit nici o basă con
cretă pentru negocieri. Tote soirile în pri
vința condițiunilor Rusiei nu se basâză de- 
oât pe combinațiuni. Resultatul definitiv al 
deputăției este, oă Rusia nu răspunde prin 
denegări absolute și că recunoscerea 
prințului nu este cu neputință. Mitropoli
tul Clement ar fi asigurat pe prințul, oă 
schimbarea de confesiune a prințului Boris 
ar spori șansele reounoscerei sale.

Cestiuni școlare.
Oradea-mare, August 1895.

Știm. D-le Redactor! Dela un bun 
prieten al meu am primit, nu de mult, 
programa gimnasiului gr. cat. din Beiuș, 
pe oare am fruncjărit’o mai de multe-orl; 
am frundărit’o ou mare interes, fiind pă
truns de adevărul, că scâla și numai șcâla 
este petra angulară a edificiului nostru se
cular, șcâla este și trebue să fiă sanotua- 
rul iubit de toți, oglinda dreptății și a 
disciplinei.

ț)isei oglinda dreptății, care oglindă 
însă, iol-colea, în câte-o scolă și din partea 
unor omeni, pote cam sanguinicl, câte-odată 
se cam păteză. Nu pot alt-cum să mă es- 
prim, când văd, oă unii dăscăli de ai noș
tri, aoum avem așa mare lipsă de mteli- 
gință, nu sciu din oe considerațiunl, pun 
piedeel tineretului român în continuarea 
studiului prin aceea, că îi aruncă ou ridi
cata în secundă.

Nu cjio, ca să premieze cine-va lenea 
și negligența, căol atunol ar păcătui, dâr 
să-mi permită ori și care dascăl român 
observațiunea modestă, oă decă noi nu ne 
incuragiăm pe noi înși-ne și decă nu ne 
prețuim ceea ce avem mai scump, adecă 
tinerimea, prin modul de conducere și ins
truire, cum vom pute aștepta să-o facă 
acesta cu noi străinii, cari după părerea 
mea sunt cu mult mai raționali și mai 
cruțătorl față ou tineretul lor, decât noi 
față de al nostru, — și o faoa aoesta mai 
ales în clasele superiore, oeea-ce aprobez 
ou drept cuvânt.

Să facem o mică asemănare de esem
plu între gimnasiul romano-oatolic din

Jaques cu mai multă tandreță, ca de altă
dată. El primi cu plăcere drăgostirile ei și 
mânoa cu mare poftă. După cafea se ri
dică. „Trebue să es afară în aer curat !u 
cjise el. — „așteptă pănă când îmi fao toa
leta, căci te voiu însoți!1* cjise Chichița. El 
voi însă să plece. Chiohita îi tăia calea:— 
„Iubescl pe Bombon. VoescI să mergi la ea ? 
— „Află deci: oă da Mă duc la Zaira, i-am 
promis !** răspunse Jaques.

Ga o ledică rănită strigă Chichița: 
„Și eu i-am spus miserabilei, că tu- nu vei 
merge la ea“.

Mile Bombon veni indispusă în sta
biliment la represențiune; ea așteptase în- 
zadar pe frumosul Jaques. Regiscrul se 
jăluia, că n’a apărut înoă frumâsa spaniolă 
și cu iubitul ei. In fine, căci era timpul 
suprem, trimise un servitor la locuința Chi
chiței. Intr’aceea însă sosi un curier cu o 
telegramă cătră direcțiune, în oare sta :

„Nu mai aștepta pe sennorita: ea a 
plecat spre un continent îndepărtat, ea mă 
iubesce, — sunt forte fericit!“... Singleton*.

Servitorul, trimis la loouința Chichi
ței, apăru palid și tremurând pe scenă și 
anunță, că pe frumosul Jaques l’au aflat 
mort cu capul sfărîmat de un glonț și că 
Chichița a fugit.

Ucu.

Oradea-mare, al cărui raport l’am oăpătat 
dela un nepotaș al meu. In anul scol. 
1894/95 în gimnasiul din Orade au fost 
594 studențl, er în cel din Beiuș 314, și 
ce observ ? — pe oând în clasele superiore 

fâle gimnasiului rom.-cat. cad din limba 
germană 9 tineri în secundă, în al 
nostru gimnasiu cad 13. Tot-astfel stăm și 
ou limba grâoă: colo din 314 cad în 4 
clase 14, ici într’o singură clasă oad 12 !

Permită-mi aoum d-nii profesori res
pectivi să-i întreb : ore nu este acâsta un 
non sens, care pote să provină său din 
mândria esprimată prin latinescul „Quos 
ego“..., seu din ranoore, seu apoi chiar din 
lipsa de nedibăciă în instruire, oăci doră 
nu voiu presupune, că d-lor profesori li-ar 
plăcâ a-se juca de-a secunda ou aoeia, cari 
formâză speranța națiunei ?! Pentru-ce nu 
o fao aoâsta streinii, și pentru-ce chiar ai 
noștri ? Răspunsul la întrebarea aoesta mi-’l 
pot închipui, și ml-’l voiu și formula într’o 
altă scrisore.

Aceste mi-ar fi modestele observa- 
țiunl la programa de ăst timp a gimnasiu
lui maghiar din Oradea-mare și acelui gr. 
cat. din Beiuș. Vor urma și altele.

încă ceva. La gimnasiul din Beiuș, 
precum observ din programă, profesor de 
limba germană e d-1 Dr. Florian Stan, pe 
care lumea îl cunâsce ca om brav, ou 
minte și caracter forte, și tot-odată și bine 
vânjos. Cu tdte acestea mi-s’a dat să ce
tesc prin 4iare și să aud dela prietenii 
mei din Beiuș, că un biet desoăl calvin, 
din resbunare pentru-oă i-a pus băiatul în 
secundă din caligrafia (<ji din caligrafia} 
vine cjiua la amâcjl și mi-ți-1 tocă în cap 
și încă de două ori. Aucjl Jume și te miră. 
Stan-bolovan, care servise cu oinste trei 
ani la milițiă și pe care ’1 cunosceam încă 
din copilăria ca pe un tînăr viguros, der 
tot-odată și cu un temperament prea-prea 
vehement, și înoă atât de vehement, de 
abia cred se esiste om, care venind mai 
de multe-orl în atingere cu d-1 Stan să nu-i 
fi esperiat vehemența și încă într’un mod 
destul de colțuros — să fiă păruit de un 
dascăl calvin!! Când d-sa a mers ca das- 

. căi la Beiuș, îmi aduc fârte bine aminte, 
ce cjicea: „merg să regulez pe âmenii 
aceia de acolo.1* Și la urmă ce trebui să 
aud, — că dâDsul, vitâzul și ex-soldatul, 
deveni, nu regulat, ci chiar tocat de un 
dascăl calvin!

D-1 Stan e preot, n’ai ce să-i < ci, 
nu s’a putut apăra, — să-i permitem și 
acâsta pe un moment; ei, der pentru-ce n’a 
lăsat, ca să-l pedepsescă asprimea legii, și 
pentru-ce și-a retras acusa? Asta eu și dim
preună cu mine tâtă lumea, care cunâsoe 
pe d-1 Stan, nu ni-o seim esplioa. Ba, ce 
e mai mult, precum am înțeles, dăsoălașul 
la petraotare s’a purtat în mod de tot pro
vocator, și d-1 Stan totuși l’a iertat! Pote 
va dioe, ca preot: că și Dumnezeu iârtă 
păcătosului. E bine, asta o seim cu toții, 
der soim și aceea, că Dumnecjeu numai așa 
ârtă, decă păcătosul sufere pedâpsa dictată, 
va să cjică decă împlinesce așa numitul 
canon pentru espiare.

Cu una nu sunt în ourat, pănă nu-mi 
va da deslușire însu-șl d-1 Stan, și anume : 
Ore oe cjiee corpul acela didactic, al oărui 
membru e d-sa, la păruiala oolegulni său, 
și ore cine îi va șterge de pe cilindru be
țele, cari an lăsat, pe acela urme încă pănă 
aci neșterse ?...

Bota.

SCifflLE OSLEX
14 (26) August

Adunarea Asociațiunea. „Unirea* din 
Blașiu, ocupându-se în numărul ei de acjl 
la loc de frunte cu adunarea de mâne a 
Asociațiunei transilvane, cjiee între altele : 
„Salutăm adunarea Asooiațiuneii și îi do
rim deplin succes. Dorim, oa lucrările adu
nării să fiă conforme cu lipsele timpului și 
cu chemarea sublimă, ce o are Asociațiu- 
nea. Dorim, ca dela adunarea din Blașiu 
o nouă vieță să se reverse peste Asooia- 
țiune, o vietă rodnioă în binecuvântări, un 
avânt puternic pentru asigurarea scopului, 
care este cultura și prin cultură libertatea. 

Un. 'ou aigaflu avim ui micerit', 33 se

va arangia. Concertul acesta va fi un eveni
ment. Pentru-oă de astă-dată se va esecuta 
prima composiție originală romândscă, care va 
pune basă operei românesci. Suntem mândri 
că din Blașiu, de unde a 'eșit prima lu
mină culturală național românâscă, are să 
iese și cea dintâiu composiție musicală romă- 
niscă de valdre artistică. Și fiind-că sub 
egida Asociațiunii se întâmplă aoest fapt, 
pentru însă-șl Asooiațiunea vedem un bun 
auguriu pentru un și mai bun viitor.K

—o—
Un proces de presă. Cetim în „Drep

tatea*'. „Redactorul responsabil al fâiei nâs- 
tre, d-1 Dr. George Candrea, a fost citat 
înaintea judelui instructor Kirvay, unde a 
fost supus unui interogator în oestiunea 
a lor mai reoeuțl șepte artiooll încriminați 
din partea proouraturei regescl. Prin acâsta 
mai nouă serie așa-dâră foia nâstră are 
opt-spre-cțece artiooll înoriminațl.1*

—o—
0 scolă de stat, care nu maghiari- 

seză. Lui „Erdelyi Hirado“ i-se scrie din 
Ciaohi-Gărbau, că acolo se înființase anii 
trecuțl o scâlă ungurescă de stat cu un 
învățător și o învățătore, în nădejdea, că 
scâla va pute să maghiariseze „valahimea 
de pe acolo.1* Dâr nădejdea a rămas nu
mai nădejde, căol Românii sunt tot Ro
mâni și nici măcar unul dintre ei nu 
șl-a pus pinteni la piciâre. Corespon
dentul fâiei uugurescl recunosce insu-și, 
că e păcat de banii cei scumpi, pe 
cari statul i-a pierdut cu ridicarea aoestei 
scâle în speranța maghiarisărei, deore-ce 
scola ungurâscă, cum cjlce 01> nu face nici 
o ispravă, pe când Românii de-acolo țin o 
scolă coufesională ou mai puține cheltuell, 
dâr totuși frumosă și regulată.

— o—
Atentai asupra lui Wilhlein? După 

cum se anunță din Cumberland, poliția de 
aoolo a primit în secret soiri, oă socialiști 
germani ar fi avut de gând să încerce un aten
tat asupra împăratului Wilhelm, în timpul 
când el petrecu în Anglia. De aceea poli
ția englesă săptămânile trecute a luat tote 
măsurile, ca împăratul să fiă forte bine pă
zit, așa încât și nâptea stetea pază la fe- 
râstra dormitorului său.

— o—
0 statistică a recoltei. Ministrul un

guresc de agricultură publică valârea recol
tei grâului și a secărei întregei lumi pen
tru 1895. In principalele state producătâre re
colta din 1895 este inferiors aceleia din 1894, 
atât sub raportul calității, cât și sub acela 
al oantităței. Produsul grâului în Ungaria 
dă în 1895: 41,553,596 chintale metrice 
contra 41,906,012 în 1894. Secara a dat 
1113,97,485 chintale metrice în 1895, con
tra 164,31,567 în 1894. Țările de import 
au trebuință anul aoesta de 114,000,000 
chintale metrice, pe când țările de esport, 
după-ce au acoperit propriile lor trebuințe, 
nu vor pută esporta decât 93,000,000 chin
tale metrice. Rămâne deci un deficit de 
21,000,000 ohintale metrice de acoperit.

— o—
Omoruri politice. Din Constantinopol 

se telegrafiază, că în Stambul a fost ucis 
un Armean cu numele Ughurlian, membra 
al poliției seorete. Omorîtorul se crede a 
fi un agent al comitetului revoluționar bul
gar'— Asemenea și din Ueskiib se scrie, oă 
protopresbiterul sârbesc Blajo Popovicl a 
fost ucis în oomuna Gremiza, pe când îșl 
făcea visitația oononică. Popovicl a fost 
ucis, cjioo-se, d® Bulgari.

—o—
Atentat contra casei-Rotschild. Din 

Paris sosesce soirea despre un atentat 
sensațional plănuit oontra baronului Alfons 
Roischild, însă a cărui jertfă a căcjut la- 
kobszki, funoțiouar la casa-Rotsohild. A 
sosit o scrisâre pe adresa Alfons Rotschild 
oare abia a fost tăiată, și ea se rupse în 
bucăți produoend un sgomot uriaș. Un 
ochiu al lui Iakobszki a fost ars și un de
get dela mâna stângă sdrobit. In scrisore 
era pusă ou mare atențiuna dinamită dest'- 
nată pentru Rotschild. Cașul a produs mare 
sensațiă.

—o —
0 criptă de pe timpul Romanilor. 

Vinerea treoută, cu ocasiunea unor săpă- 
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turl, s’au aflat într’o stradă a Clușiului 
(Farkasutza) nisoe antichități forte pre- 
țiâse. Mai întâi s’a dat de vârful unei co
lumne și de-un bust de pe timpul Roma
nilor, apoi rămășițele a două sioriurl, o 
placă de bronz și un cuțit frrmos. Săpând 
mai departe, pănă Sâmbătă la amâtjl s’au 
găsit încă două sicriurl, dintre cari unul, 
mare și săpat în pâtră, probabil, că a fost 
menit pentru un bărbat, âr al doilea sicriu 
pentru un copil de 10—14 ani. Prețiâsele 
•obiecte, artistio lucrate, lasă a-se conohide, 
că a fost cripta familiară a vre-unui legio
nar român. Săpăturile continua.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Bucurescî 13 Aug. 1895.

Onorate D-le Redactor !
In sfîrșit deunăzi cerului i-a fost milă 

de noi, dând o pldiă abundantă și binefă- 
oătore, în urma căreia a sosit și mult aș
teptata răcore. Deși racjele sorelui strălu- 
lucesc acum în tâtă a lor splendore, cu 
tâte aoeste le putem suporta, oăol adierea 
răoordsă a vântului, pare că ne risipesce 
greutatea atmosferică, ce o simțiam mai 
înainte.

♦

Cu petrecerile sooiale n’am prea stat 
rău în vara acâsta. Au fost serbări popu
lare în fiă-care Dumineoă, dintre cari oele 
mai reușite și mai frumose au fost serbă
rile Pressei arangiate în grădina Cismegiu. 
Au fost bătaiă cu flori, iluminație, focuri 
de artificiu, ourse cu velocipedul, tombele 
etc. Lume a fost destulă, așa încât și as- 
tă.41, precum și în 4lua de Sf. Măriă, vor 
■continua aoeste petreceri, în năcazul pu
blicului mai sărac, care se vede lipsit acum 
■de cercetarea unioei grădini publioe mari 
din Capitală.

O variațiune âre-oare ne-au adus’o cur
bele cjihflo0 de velocipediștl la Mogoșâia, 
treoând de-alungul Calei Viotoriei spre șo- 
.sea. Cu deosebire damele esceleză prin ținuta 
lor elegantă și mlădiâsă, și sper, că în cu
rând vor întrece pe bărbați, de-ârece nu 
le lipsesoe de loc entusiasmul pentru aoest 
sport. Dâoă avem dansatâre și călărețe de 
-circ, de ce să nu avem și artiste ale miș- 
cărei pe râtă ? Firesoe, că sunt și omeni, 

observatori de rigore ai moralei4 și ai 
.„bunului gust“, cari cârtesc în contra aoes- 
tui sport pentru dame, cjicând, că posi- 
țiunea ce o au pe râtă nu prea e estetică, 
-că înoordarea forțată a corpului produoe 
o ținută de multe-ori incompatibila cu dem
nitatea sexului frumos. Eu unul nu fac 
parte din acești moraliști, și a-șl ține de cel 
■mai frumos moment al vieții mele să văd 
pe un velooiped o damă de o dimensiune 
-colosală a oorpului, alergând pe întrecute 
.cu o' locomotivă de tren !

Evenimentul de oăpeteniă, ce a preo
cupat publicul capitalei 4ilel0 aceste, a fost 
dublul duel al D-lui general Lahovary. 
-Causa este următorea: D-l general Laho
vary, fost ministru de răsboiu și actual șef 
al marelui stat major al armatei, a avut la 
Sinaia un conflict la o partidă de joc de 
cărți cu d. Al. Oatargiu, ambasador al Ro
mâniei la Petersburg. Acest conflict s’a apla
nat printr’un duel cu pistolul, întâmplat la 
Sinaia, diu care adversarii au eșit nevătă
mați și s’au împăcat pe teren. Cu acâsta 
părea, că incidentul s’a închis, când într’un 
4’ar oposițional din oapitală a apărut un 
articul injurios la adresa d-lui general La
hovary. Aoesta simțindu se vătămat în 
onârea sa a trimis martori autorului arti
colului din oestiune, d-lui locotenent în re
tragere Nioulescu. Martorii ambelor părți 
au deois, ca afacerea să se trateze pe cale 
-cavalerescă, și adecă ou spada. Duelul a 
avut loc la Bănoasa (lângă Bucurescî). La 
a patra prisă a primit D-l Lahovary o 
rană în pept de-asupra țiței drepte, adâncă 
de 3—4 centimetri. Prin acâsta generalul 
m’a mai .fost capabil de luptă și duelul 
s’a terminat. Martorii d-lui Lahovary au 
fost : loc.-colonelul Oonstandinescu și ma
iorul Cusțescu, âr ai d-lui loc. Nioulescu 
.au fost căpitanul Cruțescu și oolonelul Ne
gel. Rănitul a fost transportat în trăsură 
.acasă. Lovitura a produs o puternică he- 

moragiă și o reaoțiune asupra plămânului 
drept. Medicii speră, că rănitul se va vin
deca în timp de 14 4il0- Generalul a fost 
cercetat îndată de număroșl amici, între 
oarl multe notabilități din capitală.

*
In săptămâna treoută s’a început per

tractarea procesului furturilor dela acoisele 
primăriei. Acest prooes va dura mai multe 
cjile. Celalalt prooes dela Galați, s’a amâ
nat pănă ce vor fi interogate mai multe 
persone implicate.

*
In Mercurea trecută a isbucnit un foc 

vehement în calea Viotoriei, S’a aprins 00- 
perișul oaselor lui Bossel din Pasagiul ro
mân. Focul a fost localisat, dâr pagubele 
sunt mari. Edificiul a fost asigurat. Alte 
evenimente mai importante nu s’au petre
cut în oapitală.

Mai înainte de a încheia, nu pot treoe 
cu vederea mărâța cp istorioă de astăcp, pe 
care ar fi trebuit ca totă Românimea să o 
sărbătorâscă, și despre care am cetit ieri în 
prețuita „Gazetă" un apel călduros al va
lorosului român N. D. Popesou. Astăcp 13 
August se împlinesc 300 de ani de când 
Mihaiu Vitâzul a bătut pe Turol la Călu- 
gărenl. Acâstă luptă constitue una dintre 
oele mai frumâse pagine ale istoriei nâs- 
tre, amintindu-ne faptele celui mai glorios 
și vitâz domn al Românilor, care, cum 4i00 
Nemuritorul Bălcescu, a înoheiat prin mă
rețele sale fapte seoolul al șâse-spre-deoelea. 
Nu-mi pot esplioa indiferentismul și letargia 
oelor competențl, cari au făcut atâta sgo- 
mot în jurul statuei lui Mihaiu Vitâzul. Ar 
fi bine să se serbătorâscă acâstă di și mai 
târdiu. Mieux plus tard que jamais.

U-u.

Din Bucovina.
— August 1895.

Nu li-a plăcut d-lor cu musoa pe că
ciulă, că se trezise lumea. Nu Ii-a plăcut 
deelararea „Gazetei Bucovinei", oă ea nu 
mai aparține elicei, și se supăraseră grozav, 
pentru-oă a somat și pe corespondentul „Ga
zetei Transilvaniei" să se alieze cu dânsa 
spre a-i vedi. Și puternicii dilei, având ful
gerul de porunci în buzunar, au dat ordiD 
ca „Gazeta Bucovinei" să nu se mai tipă- 
rescă în tipografia arohidiecesană.

Așa a și fost și, ceea oe se vorbia cu 
trei săptămâni în urmă numai în taină, înal
tul sfat în ședința din 1 (13) August o și 
isprăvi. Ispravă de om năcăjit, care po pa
tul morții îșl blastămă cfil0!0 vieței sale, de 
ce n’a fost mai bun.

Cam tot așa i și ou ordinul consisto
rial, care opresce, ca Buoevsohi să fiă ca- 
sarul „Gazetei Bucovinei" și Zaharia Vo- 
ronca să-i fiă editor, căci — vedeți D-Vâs- 
tră, — aoesta fiind preot, după opiniunea 
marelui legislator, în al căruia ereer s’a 
clooit acest ordin, are numai să aco
pere păoatele proistoșilor și nici de cum 
să nu le descopere. Așa-i spiritul timpului, 
— în Bucovina numai! Și apoi și redac
torul responsabil, fiind și el nâm de preot, 
a fost somat prietinesoe a-se lăsa de re- 
daoțiă și așa sărmanei „Gazeta Bucovinei" 
voia ră-i cânte Consistoriul „cu duchurile 
drepților", ou o âră mai înainte de oe li-a 
veni și altor rândul.

Așa-i la noi în țâră, ori ce mișcare 
de-a deștepta poporul este oprită de cătiă 
cei mari ai noștri, căutându-se a-se da lui 
Căletorescu ou miile de florini, oa să nu 
scrie. Ba ceva mai nostim: în timpul din 
urmă cei cu musca pe căciulă au făcut 
promisiuni, unuia sâu altuia, că li-va da 
decrete de laudă, parochii bune, numai să 
nu fiă proȘcăi și să tot scrie prin gazete. 
Aoeste sunt adevăruri, cari nimenea nu le 
pote nega, âr la timp le vom da publici
tății, ca să scie lumea, că Călătorescu nu 
și-a vândut cinstea și că cei dăruițl nu 
stau în legătură ou dânsul. Aceste spre cla
rificare, căci mulțl nespălațl se îndesă a 
primi favoruri și n’aș voi să-mi stirbâscă 
cinstea!

Și-așa sermana „Gazeta Bucovinei" a 
rămas văduvită din mila și îndurarea ordi
nului consistorial și nu apăru la 3 (lo) 

August a. c., âr în numărul dela 6 (18) Au
gust aduoe în „Aot’s" oausa prioinei și 
spune, că vie-o 14 cjil0 pot0 nu va ap&râ, 
pănă ce va afla altă tipografia și alt perso
nal la redaoțiă. Să le fiă de bine, căci 
încă oorâna le mai trebuia și acuma prin 
acest ordin, bătut cu pietre sourrpe, și-au 
pus pe oap o. coronă nemuritore și veolnioă 
pomenire, c’a fost odată....

Nu mă voiu ocupa mai pe larg despre 
aoest ucas, căci „Gazeta Bucovinei" pro
mite a vorbi despre dânsul; la oas însă, 
oând ea nu i-ar face replica ouvenită, mi- 
s’a cerut să-l întind și să-l croeso eu, ceea 
ce voiu și face.

Ucasul present este dovada cea mai 
eclatantă, oum pricep acești matadori a-se 
rectifioa: „Sio volo, sic iubeo! Începuse 
„G. B.“ a face numai un preludiu asupra 
stării archidiecesei, dâr fiind-că a spus ; „da
tare cuvent scris este a tăia în carne viău, 
și-au temut pielea și au aflat de bine în 
înțelepciunea lor de a opri tipărirea. Eoă 
posnă, s’au supărat găinele pe porumb, oând 
vor fi hămisite de fâme îl vor căuta.

Nu orâdă însă Domnii, că prin aoâsta 
„G. B.“ a pierdut ceva. Ea s’a făout mai 
interesantă și va fi cetită și prețuită mult, 
îndată ce va începe a nu cruța pe cei pă
cătoși. Acuma în6ă-i vorba, cine se va în
cumeta să ia redaoția, ca să se încâpă 
lupta? Niol-odată oestiunea n’a fost mai 
delicată, decât astădată. Dela viitorul re
dactor seu redaoțiă depinde perpetuarea 
ori sanarea răului. In oașul din urmă „G. B.“ 
îșl va recâștiga terenul pierdut, âr în oa
șul dintâiu bieții Bucovineni vor fi siliți a 
se plânge și mai departe prin Gazetele de 
peste CarpațI. Vom vede, eu însă nu voiu 
tăcea.

Căletorescu.

Intempinare.
Onorată Redacțiune! Este în rătăcire 

autorul corespondenței apărute în nr. 179 
al „Gazetei Transilvaniei", pentru-că eu, 
nu numai că nu sunt solidar ou institu- 
țiunea „oăsătoriei civile", oi chiar și în ar- 
tiolii inoriminațl am combătut direct acâstă 
insțituțiune, ca contrară tuturor dreptu
rilor și mai vîrtos ca derogatâre demnității 
de „Saorament" a căsătoriei creștinescl, 
încât trebue să protestez contra încercă
rilor de a li-se atribui acelora vre-un în
țeles contrar învățăturilor dogmatice ale 
Biserioei. Altcum principiile „directive", 
ce le-am accentuat eu în acei artiolii, se 
cuprind tâte în Conciliul nostru Provincial.

Rugându-Vă să binevoiți a-i informa 
despre aceste pe P. T. cetitori ai „Gazetei", 
cu deplină venerațiune sunt

Oradea-Mare, 25 August 1895.
serv umilit:

Dr. Augustin Lauran.

Școlele medii gr. or. romene din Brașov.

Avis.
înscrierile pentrn aDul școl. 1895/6 la 

școlele medii gr. or. române din Brașov (gim- 
nasiul mare, șoâla reală inferiâră, șcâla co
mercială mediă) se vor face în cjfl0!0 1/13, 
2/14 și 3/15 Septemvre a. c.

Studiile pregătitore, cari se cer la 
aceste școle sunt: a.) pentru primirea în
ol. I gimn. și I reală, absolvarea cu suo- 
ces a clasei IV elementare (primare) și 
treoerea unui esamen de primire, oe este 
a-se depune cu o di înaintea însorierii, a- 
vând școlarii să dovedâscă un cuant sufi
cient de ounoscințe din cetire și analisă și 
din cele 4 operaițunl simple ale computu- 
lui; — b.) pentru primiea în cl. I comer
cială se cere, ca școlarul să fi absolvat cu 
suooes 4 reale sâu gimnasiale, în cașul din 
urmă având să depună esamenul de pri
mire din limba trancesă; — o ) pentru pri
mirea în celelalte clase ale școlelor medii 
se cere absolvarea cu succes cel puțin su- 
fioient a clasei precedente.

Esamenul de primire al șoolarilor, oarl 
vor să între în el. I gimn. seu I reală se 
va face în de 31 August v. și 1
Septemvre v. a. c. Esameneie supletorii și 
de emendare ale școlarilor cătjuțldm oâte 1 
studiu se vor ținâ în 31 etc. st. v. dela 
8—12, a. m. și dala 1—5 p. m.

Din oausa aglomerării mari de șoo- 
larl în ol. 1 gimn. la înscrierea în aoestă 
clasă se va observa următorea ordine: în 

1 Septemvre v. se vor imatricula numai 
șoolarii, cari au terminat clasele elemen
tare cu nota generală de forte bine, în 2 
Septemvre v. cei cu bine, âr în 3 Septem
vre v. cei cu suficient, — între oeștl din 
urmă în prima liniă școlarii din Brașov și 
comitatul Brașovului. In tâte oelelalte olase 
înmatricularea se va face în ordinea pre- 
sentării, fără aceste restricțiunl.

Școlarii, oarl nu au absolvat olasa 
lor în anul precedent școl. la șoâlele nâs- 
tre medii, au să se presinte la înscriere cu 
următârele dooumente:

1) Testimoniu școlar de pe clasa ulti
mă absolvată;

2) Atestat de botez \
3) Certificat de revaccinare (reoltuire). 

Școlarii treouțl de 14 ani nu au să presinte 
acest dooument,

Didactrul, din care oel puțin jumă
tate este a se plăti necondiționat la îns
criere, este pentru școlarii de religiunea 
gr. or. și gr. oat. 7 fl. în gimnasiul infe
rior și șoâla reală inferiâră, âr în gimna
siul superior și în șoola comeroială 11 fl. 
— Școlarii de alte confesiuni plătesc di
dactrul împătrat.

Afară de didaotru fiă-care șoolar tre
bue să plătâsoă îndată la înscriere înoă ur
mătârele tacse:

1) Pentru bibliotecă școlarii din cele 
4 olase inferiâre câte 30 cr., ceilalți oâte 
50 cruceri;

2) Tacsa pentru testimoniu și progra
ma școlară 1 fl. 50 cr.;

3) Taosa de primire de 2 fi., — care 
o plăteso odată pentru totdâuna acei șoo- 
larl, oarl pentru prima-dată se inmatriou- 
lâză la școlele nostre.

Dela taosele înșirate sub 1) 2) și 3) 
nu se soutesce nimeni. Se observă insă, că 
școlarii dela șoâlele nostre, oarl au fost 
soutițl de didactru în anul trecut școl., oa 
taosă de testimoniu p'ăteso numai 1 fl.

Spre orientarea Stimaților Domni pă
rinți, direcțiunea, în conformitate cu repe- 
țitele sale avisurl publioate în decursul anu
lui școlar treout, aduoe la cunosoința celor 
interesați, oă toți aoei școlari, cari frecuen- 
tând anul șoolar precedent aci, nu și-au 
fost plătit didactrul întreg pănă în 1 Iuniu 
v. a. c., nu vor fi însoriși pănă nu vor 
plăti pentru anul școlar ourent didactrul 
întreg înainte.

Petițiunile de scutire de didaotru ale 
școlarilor săraci și diligențl, instruite ou 
atestat valabil de paupertate sunt a-se îna
inta în timpul dela 4—15 Septemvre v. la 
Domnii profesori de clasă, cari le vor pre
sents conferinței profesorale spre ulteriâră 
afaoere.

Brașov, în 14 August v. 1895.

Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române din Brașov.

Virgil Onițiu. 
director.

DIVERSE.
Săpunul. Intre obieotele de toaletă 

locul prim îl ooupă săpunul, care este cel 
mai veohiu și cpl mai întrebuințat. încă veohii 
Germani ounosoeau întrebuințarea săpunu
lui, âr Pliniu scrie, că tinerii patricieni și 
patriciene romane îl întrebuințau nu nu
mai, ca un mijloc de curățire, ci și pentru 
cultivarea pielei. Mai târejiu s’au făcut 
multe încercări de-a scote din us întrebu
ințarea săpunului, înloonindu-1 ou diferite 
cosmetice, dâr fără suooes. Unde sunt acjl 
diferite soiuri de pudre, uleiuri, alifii, 
eto. etc., cari pe timpul Catarinei de Me- 
dicis și a Măriei Autoinetta aveau deose
bită treoere în societatea înaltă ? Tote ace
lea nu mai sunt acjl cunosoute nici măcar 
după nume, și nu-i vine nimănuia gustul 
de-ale întrebuința. Mai vîrtos acjl, când 
fiă-care scie, că e de ajuns a întrebuința 
ast-fel de cosmetioe numai cât-va timp, 
relativ fârte scurt, pentru a strioa cu de- 
săvîrșire pielea, lumea oultă se feresce de 
ele, sooțându-le cu desăvîrșire din us. Sin
gur săpunul a mai rămas, ba consumul lui 
se sporesce încă, deâre-ce nu mai încape 
îndoâlă, că acesta este cel mai inportant 
și mai bun mijloc pentru îngrijirea pielei. 
Se reoere însă, oa săpunul să fiă bun, să 
nu conțină nici un aocid și să cuprindă în 
sine multă unsâre.

Proprietar: Dr. Aurei tfîSure^ianiia.
Redactor responsabil; (aregorîu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 24 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.95
Renta de oordne ung. 4°/0 . . • 99.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 124.25
Impr. oăil. fer. ung. în argint41/2°/0 103.—
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 .... 158.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.20
Renta de hârtie austr................... 101 05
Renta de argint austr.......................... 101.35
Renta de aur austr............................... 122.95
LosurI din 1860 ...... 154.50
NapoleondorI........................................ 9.58’/2
Mărci imperiale germane . . . 59.10
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.85
Rente de corâne austr. 4°/8. . • 101.30
Note italiene................................... 45.65
Acții de ale Băncei austro ungară. 1060.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 401.70

Nr. 9616-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In următorele părți de pădure, 

nemijlocit limitante cu orașul, se dau 
pe cale de oferte următdrele esploa- 
tărl de lemne de stejariu pro 1895:
1. In așa numitul Sfaffer Weber-eck

365 bucăți cu 144.540 m.3
2. „ Szekerut 473 buc.

cu.................... 255.248 „
3. „ Weitengrund 618

bucăți cu . . . 424.412 „
4. „ Hattertgrund 93 bu

căți cu ... . 66.090 „
5. Inparțela ștejarilor 33

bucăți cu . . . 17.701 „
6. In Scurta putredă 25

bucăți cu . . . 14.940 „
Laolaltă 1607 buc. cu 922.931 m.3

Ofertele, se pot estinde atât asu
pra întregului, cât și asupra singura
ticelor părți de pădure; au de a fi 
provedute cu un timbru de 50 cr. 
și cu dechierațiunea, cum-că oferen-

tului ’i sunt cunoscute condițiunile, 
aflătdre la oficiul forestieral orășe
nesc, și că oferentul se supune lor.

Oferentul este de-a se provede 
cu un vadiu de 5°/0 din suma ofe
rită. Ofertele, cari au de-a conținea 
numele și locuința oferentului, au 
de a se așterne pănă în 6 Septem- 
vre a. c. la prâncj 12 ore domnului 
substitut de primariu Carol Jacobi. 
Pertractarea de oferte se ține în 
aceeași di la 4 6re după prânz.

Brașov, 13 August 1895.
764.2— 3 Magistratul orășenesc.

Nr. 9616-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In următdrele părți de pădure 

se vînd pe cale de oferte următb- 
rele cantități de lemne de ștejariu: 
In așa numitul Weitengrund esploa- 
tarea pro 1894 606 metri. In așa 
numitul Weitengrund exploatarea 
pro 1895 2988 metri. In așa numi
tul Hattertgrund exploatarea pro 
1895 508 metri. La olaltă 4102 me
tri. Ofertele, provedute cu timbru de 
50 cr. și cu un vadiu de 5°/0 din 
suma oferală, se pot estinde seu 
asupra întregei cantități, seu asu
pra singuraticelor cantități din locu
rile de pădure amintite, în fine au 
de-a conține declarațiunea, că ofe
rentului ’i sunt cunoscute condițiu
nile de oferte și că se supune lor.

Aceste condițiuni se află la ofi' 
ciul orășenesc forestieral dela 7—1 
Oră, spre esaminare din partea flă
cărui. Ofertele, cari afară de aceea 
au ca s§ conțină numele și locuința 
oferentului, sunt de a-se așterne 
cel mult pănă în 6 Septemvre a. c. 
la 12 ore la prânz D-lui substitut de 
primar Carol dacobi, la care 
tot în aceeași di după prânz la 4 
Ore se va ținea pertractarea de oferte.

Brașov, 13 August 1895.
763.2— 3 Magistratul orășenesc.

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
admmistratiunl. In cașul pu> 
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Admi istr. «Gazeta Trans. “

Cursul pieței Brasov.
Din 26 August 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’orI Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.63 Vend. 5.68
Mărci germane Oump. 59.- Vend. “““ •
Ruble rusesol Cump. 128.>/2 Vend.
Lire turcesol Cump. 10.83 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Orele de cassă dela 8—I. 8M
• Fei „ALB MA“

INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

Cec.-Conto 
la postă
Nr. 505.

B>_ Jf

I A. Mureșianu
te

(j

B
O

Brașovu, Terg’ulu Inului Mr. 30.

Acestu stabilimentu este provăijutti cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este puști în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGHNlO ȘI COLORI.

C1RȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAHEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTA
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWlHVTlJlti.5

Comandele eventuale se primesctî în biuroulu 
tipografiei, Brașovu Târgulii Inului Nr. 30, eta- 

stradă. — Prețurile moderate. — Co
afară rugămu a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurl-

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori: ‘ 

Coicvcztc, in Iclă wtăvi/mea-

EÂWg MWIALg,
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.
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jtafiSCe depuneri spre fructificare Jfi IS® 4VI» 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlltBZâ polițe comerciale Cil 5’12 V
SCCOrO împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6°^ 

flfiSClllflB credite în cont corrent condițiuni;

8CCW împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6° oj

cumpera șl vinfle monede și M de valora
indigene și străine, în specială de cele românescl;

răsfflwă tata, cscotata cuudne
A

-li

£ fi

I uuuumpiuuu uupuiiu 
cuta lela efecte române; n+j pe piețele dțl streinătate;

cnmpera 
clBclneza ’z,0” încassări sl M 
Bsocață îi ccoiism — ramari ie tacă
ÎIlCMlieZă magaiine și locuri libere de depou, toriX 

său strada Clarii UTr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire ofi.ciosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

iniimQCipQ in calitatea sa ca representanță principală a so- 
jJllllluUuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York 

pentru asigrăn pe fiela ’ ~

i
ri pe piețele din țâră și

A A

■ r

oferta 
neutru aciiriirănT UD înotă sub condițiumle favorabile, parti- Pullll U dol^lll dl 1 flD yiu(d culare a acestei societăți.

Onorabilelor^ administratiuni de fonduri si p. t. D-lorii 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5°|o ale „Albinei" 
ale caroru cupone se rescuniperîi seniestrulA l'ără nici o 

«letrngere, și cari se află <le vâiuțare în cursul ililei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 3000 de corone. 
Comparendii cursurile șl produsulîk celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

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

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipotecelorO pe ba? a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
“ 69—*
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W® Orele de cassă dela 8—1.

Sosirea sl plecarea trenurilor îa Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. acoelerat: 5 6re 07 m. dimineța.
Trenul de persdne: 8 ore dimineța. 
Trenul accel,: 2 ore 9 min. după am.
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâcjl.
Trenul de persone : 9 6re 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 6re 19 minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța.
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 ăre 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 6re 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 6re 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circuleză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am..
Trenul de persâne: 7 6re 43 min. s6ra. 
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 6re 14 m, dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amâcjl.
Trenul accel.: 2 Ore 19 min. după am. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.);!

Trenul mixt: 9 <5re 5 min. dimineța. 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 6re 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persâne: 3 ore 5 după am. 
Trenul mixt: 8 6re 50 minute ditnin, 
Trenul mixt: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 6re 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


