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Nr. 182. Brașov, Mercurî-Joi, 17 (29) August.

Asociațiunea transilvană. 
(Adunarea generală a XXXIV-a, ți
nută la Blașiu în 15 (27) și 16 (28) 

August 1895.)
(Raport special al „Gaz. Trans.41) 

BLAȘIU, 15 (27) August 1895.

In ajunul adunărei.

Membrii comitetului central din Sibiiu 
au fost între cei dintâi ospețl, cari veniră 
la Blașiu din incidentul adunărei. Ei sosiră 
ieri cu trenul dela firele 121/2. La gară au 
fost întimpinațl oficial din partea comite
tului despărțământului de aici (XI) al Aso
ciațiunei, însoțiți de un frumos număr de 
fruntași din Blașiu, în frunte cu D-l oano- 
nic Ioan M. Moldovan, președintele comite
tului central.

Aleșii fispețl au fost bineventați la 
gară printr’un frumos discurs ocasional, 
rostit de directorul despărțământului, d-l 
loan German, căruia i-a răspuns vice-pre- 
ședintele comitetului central, d-l Dr. lla- 
rion Pușcariu, mulțumind în numele cole
gilor săi din comitet pentru căldurfisa pri
mire.

După aceste salutări, însoțite de re
ciprocă dragoste frățeseă, noii venițl au 
fost conduși la trăsuri. In prima trăsură 
luă loc vice-președintele Pușcariu, însoțit 
de președintele Ioan M. Moldovan. Acâsta 
era o elegantă trăsură, trasă de patru cai 
roșii, pe care Escelența Sa Metropolitul 
Mihalyi a binevoit a-o pune la disposițiune 
anume spre acest scop. Urmâ apoi un șir 
de trăsuri, în cari luară loc ceialalțl mem
bri din comitetul central, oum și mai mulțl 
fispețl, ce sosiră cu același tren, dintre cari 
însă unii fură siliți să rămână îndărăt din 
causa lipsei de trăsuri.

Sosiți în oraș, fispeții au fost conduși 
pe la cuartire, și cu aoesta se termină fes
tivitatea primirei.

La orele 7*/2 urmă sâra de cunoscință 
la otelul „Univers11, care e cel mai frumos 
otel în Blașiu, — proprietatea d-lui Basiliu 
Turcu. Numai după ce ne întrunirăm aci, 
văcjurăm, cât de mulțl eram. Sosiseră cu 
trenul de sera și de prin comunele înve
cinate ospețl număroșl, pe cari spațifisa 
sală a otelului abia-i putea cuprinde. De 
față era și președintele Moldovan, care la 
intrarea în sală a fost întimpinat cu acla- 
mărl sgomotose, apoi un număr mare de 
dame etc. Toaste nu s’au ținut, decât sin
gur unul, al d-lui medic Dr. Al. Pop, pre- 
ședințele comitetului de primire, care sa
lută pe ospețl în numele Blășenilor. Acesta 
însă n’a împedeoat de-a avâ o sără cât se 
pfite de plăcută. In sunetul musicei, se în
cinse o animațiă mare, care nu lăsa pe 
frați a-se despărți pănă târdiu noptea.

piua primă.
AstădI la firele 8 diminâța, clopotul 

cel mare din turnul bisericei catedrale 
anunță solemnitatea chiămându-ne
la servioiul divin. Lipsa tinerimei studifise, 
care încă n’a isprăvit cu vacanța de vară, 
părea simțită, căci deși un public destul 
de însămnst asista la serviciul divin, spa- 
țul cel mare din mijlocul bisericei era 
încă gol. Serviciul divin a fost ofioiat de 
înalt Prea Sânția Sa Metropolitul Mihalyi 
cu asistență de 14 preoți.

Despre solemnitatatea serviciului, rară 
în felul său și caracteristică pentru BlășenI, 
nu mai amintesc. Voiu adauge însă, că pre
dica a fost rostită de d-l profesor Dr. 5. P. 

Radu, — o predică ocasională frumosă, și 
bine predată. Cântările au fost esecutate 
de d-nii profesori de cântări N. Ionașiu și 
Ar. Papiu, fiind corul de sub conducerea 
d-lui profesor de musică Iaoob Mureșianu 
împedeoat din causa pregătirilor pentru 
marele concert, ce are să urmeze de sără 
și care este așteptat cu neastâmpăr.

Ședința 1.
După servioiul divin, publicul se în

dreptă spre sala de gimnastică a gimna- 
siului român, unde avea să se deschidă 
prima ședință. Fiind acesta o sală forte 
mare, ea ar fi putut încăpâ încă mult pu
blic, pe care eu l’așl fi sperat. Erau de 
altfel representanțl mai din tfite părțile 
locuite de Români, fir despărțămintele în 
special erau neasămânat mai bine repre- 
sentate, ea anii trecuțl. In total, public era 
număros. Galeria era înțesată, de țărani, 
de-asemenea în fundul salei număroșl ță
rani și țărance. Rândurile prime erau ocu
pate mai vîrtos de dame; în frunte, la 
masa de pe podiu destinată pentru comi
tet, stetea președintele Moldovan, având la 
drepta sa pe membrii: Pușcariu. Papiu, 
Boiu, Simionescu și Diaconovich; la 
stânga Șuluțiu, Oosma, Togan și Dr. Bo- 
loga. Iu partea stângă lua loc, la o masă, 
Escelența Sa Metropolitul Dr. Victor Mi
halyi și tot la acestă masă stetea și repre- 
sentantul autorității administrative, fisolgă- 
birăul Șimonffy. Față în față cu acestă 
masă, la drâpta, era masa pentru diariștl. 
Din partea „ Gazetei Transilvaniei^ era 
d-l Dr. A. Mureșianu cu redactorul Maior, 
din partea „Tribunei44 d-l G. Bogdan-Dai că] 
„Dreptatea44 era representată prin d-l Dr.
E. Dăian, âr „Unirea14 prin d-l Dr. Isidor 
Marcu.

La acest loc nu pot a nu aminti, că 
presența Escelenței Sale Metropolitului Mi
halyi a făcut asupra publicului o impresie 
deosobit de îmbucurătfire, La intrarea în 
sală, Escelența Sa a fost întâmpinat cu 
furtunfise și repețite urări de .să trăescă44. 
’I-s’a oferit apoi loc la o masă separată, 
ce se afla pe podiu, der Escelența Sa n’a 
primit acest loc, retrăgându-se la masa 
amintită.

La firele 10y2 președintele loan M. 
Mvldovan deschise ședința prin următorul 
discurs, asoultat cu multă atențiune și de 
repețite-orl întrerupt prin aclamațiunl:

Discursul <tc deschidere.

Onorată adunare! In timpul din 
urmă s’a observat o viuă interesare 
de Asociațiunea nostră, în tbte re
giunile țerei locuite de Români. Nu
mărul membrilor ei — deși încă pe 
departe nu atinge suma aceea, ce 
se pdte aștepta cu dreptul — s’a 
sporit în mod considerabil. Despăr
țămintele create de mulți ani cu 
greutate mare puse în activitate acum 
funcționeză mai pe tot locul nu nu
mai în centrele lor, dâră unele chiar 
și prin comune singuratice. Ele ra
mifică din ce în ce mai mult pul- 
sațiunile, ce sunt chiămate a-le duce 
pănă în cele mai depărtate unghiuri, 
și a-le țină vii și sănetose în legă
tură continuă cu centrul. Adunările 
lor, cel puțin în cașuri și locuri sin
guratice, sunt cercetate fdrte bine, 
așa cât ele încep a corespunde des- 
tinațiunii lor importante. Crescând 
acestă interesare și generalisându-se 

în tot ținutul lecuit de Români, peste 
câți-va ani vom ajunge la țînta pre- 
fiptă acestei instituțiuni. Dâr spre 
acesta se recere lucrare stăruitâre 
și fdrte încordată, pentru-că masele 
•mari în genere sunt conservative, 
âră poporul român în special ține, 
ca fierul, la cele ereejite, și întâm
pină cu neîncredere ori-ce inovațiuni.

E bună însușirea acesta a Ro
mânului, pentru-că ea îl ține în 
ființa sa și îl aperă în contra smă- 
cinărilor; numai cât ea de multe 
ori pune pedeci grele și progresului 
în cele bune și salutare.

Altă operațiune îmbucurătdre în 
vieța cea domdlă a Asociațiunei nds- 
tre este aceea, că afacerile ei au în
ceput a-se discuta viu și cu interes 
nu numai în cercuri private, ci și în 
publicitate. Puteri nouă se adună în 
giurul ei, ’i-se angagâză cu mare zel 
și îi promit concursul lor viguros. 
Vederile asupra mijldcelor nu putem 
cjice, că s’au schimbat: dâră ele s’au 
lămurit și clarificat mult în timpul 
din urmă.

Chiar și cu referință la norma
tivul re uni un ei acesteia s’a simțit 
lipsa de a lace unele schimbări, prin 
cari se i-se asecureze funcționarea 
mai promptă și mai corespumjătdre.

Pe lângă aceea, fiind în statute 
unele espresiuni și determinări, ce 
nu stau în consonanță cu raporturile 
schimbate ale vieții publice de stat, 
din parte competentă s’a cerut mo
dificarea și Introducerea altor dis- 
posițiunl după stările faptice și drep
tul public de acum.

Deci organul esecutiv al Aso
ciațiunei acum împlinesce mandatul 
adunării generale din 1892, satisface 
tot-odată provocării înaltului regim 
și presentâză onorabilei adunărei, pe 
lângă raporturile despre mersul afa
cerilor, cari vor fi obiect de discu- 
țiune și decidere, — precum au lost 
dela întemeierea Asociațiunei în fiă- 
care an, — și un proiect de modi
ficare a statutelor, ca așa ele să fiă 
aduse în consonanță cu dreptul pu
blic, er de altă parte să fiă mai 
clare și se ne asecureze mai deplin 
mersul regulat spre scopul prefipt.

E învederat, că cu deosebire 
prin acest punct al programei sale, 
adunai ea presentă devine fdrte in
teresantă și epocală în viâța Aso
ciațiunei, pentru-că ea are se decidă 
și asupra unor determinări din sta
tute, ce i-se presentâză modificate 
nu numai după formă, deră și după 
cuprins.

Cu atât simțim cu toții bucu- 
riă mai mare, când vedem adunată 
aici o coronă de membiii atât de 
numărâsă și public atât de frumos, 
frați cu inima aprinsă, plină de zel 
pentru binele public, cari au con
curs nu numai din ținutul mai apro
piat, dâră și din regiuni depărtate, 
spre a-și uni puterile și spre a lu
cra împreună.

Onorată Adunare! Dâcă vom 
cumpăni serios mulțimea lipselor, ce 
ne împresură; dâcă vom considera 
cât de multe și varie sunt terenu
rile, cari reclamă în mod imperios 
aplicarea puterilor și a activității 

năstre; dâcă vom adauge cătră aces
tea împrejurările grele, în cari ne 
aflăm: judecând drept, vom trebuj.se 
recunoscem, că bune și dulci sunt 
fructele acelea, cari ni-le-a produs 
Asociațiunea pănă aici. Dâr ele sunt 
puține, de aceea nu prea suntem 
mulțămițl cu avântul, ce societatea 
ndstră a luat dela începutul seu și 
pănă acjl.

Pentru aceia dintre noi, cari 
judecă astfel, corectivul este indicat 
de sine: se punem umerul cu toții, 
se lucrăm cu mic cu mare, bătrâni 
și tineri întru înțelegerea frățâscă, 
unul fiă-care după măsura puterilor 
sale, — și fructele vor deveni din 
ce în ce mai numerose, vor câștiga 
crescere și desvoltare.

Divisiunile ivite pe alte terenuri, 
și pdte și îndreptățite din anumite 
considerări, pe terenul acesta să 
lipsescă, și Asociațiunea va prospera. 
Ve salut din inimă pe toți, și cu 
acâsta declar adunarea ei generală 
de deschisă.

După acest măduos discurs, atât de 
viu și sgomotos aplaudat, se dete cetire 
următorului raport al comitetului, cetit prin 
d-l secretar Dr. V. Bologa:

Raportul Comitetului.

Raportul general al Comitetului des
pre activitatea sa în decursul anului 1894 
(1 Ian. — 31 Doc.) este, în estras, urmă
torul :

I Ședințele. Comitetul a ținut 12 șe
dințe ordinare și 2 estra-ordinare. In aoes- 
tea s’au resolvit tfite agendele mai impor
tante ale As oiațiunii, afară de unele oes- 
tiunl de administrația internă, cari după 
natui a lor s’au iesolvit din presidiu. Nu
mărul esibitelor: 511.

Conclusele adunării generale din anul 
trecut s’au esecutat tote, afară de conclu
sul, ce se refere la premiul de 50 fl. (recte 
48 fl- 42 ir.) colectat de d-l Gregoriu 
Maior, cu scop de a înființa biblioteci popo
rale ambulante și încredințat comitetului, ca 
sâ-1 voteze acelor despărțăminte, cari sus
țin asemenea biblioteci. Premiul nu s’a 
putut vota, pentru-că pănă acum nu s’au 
înființat încă asemenea biblioteci prin des- 
părțâmintele Asociațiunii.

In special: 1) Pentru publicarea de 
scrieri poporale, în sensul conclusului adu
nării generale ținută la Făgăraș în 1889 
s’a escris concurs literar, cu 1 Noem- 
vre 1894, din fondul „George Barițiu14, 
ou următfirele trei premii și anume: a) 
Un premiu de 200 fl. pentru cea mai bună 
lncrare asupra subiectului: „Resultatele 
comasării de pănă aci, bune și rele, cu 
privire la țeranul român din Transilvania 
(partea I.), cu îndrumări practice pentru 
popor despre metodul, cum trebue întoc
mită economia nostră după oomasare, ca 
să nu sufere poporul44 (partea II). b) Un 
premiu de 300 fl. întru acoperirea speselor 
de tipar pentru un manual bun de învăță
mânt pe sema soolelor medii, din orl-care 
•obiect de învățământ, lăsându-se autorului 
dreptul de proprietate, c) Un premiu de 
200 fl. pentru oea mai bună lucrare asupra 
subiectului: „Dietetica poporală, ou deose
bită considerare la modul de viețuire al 
țăranului român44.

Terminul înaintării elaboratelor s’a 
fiosat ou diua de 1 Octomvre n. o. Despre 

trebuj.se
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resulLatul concursului se va raporta la proo- 
sima adunare generală.

2) Relativ la revisiunea statutelor 
Asociațiunii, inițiată prin adunarea gene
rală din 1892, fiind provocațl și prin res- 
criptul ministrului de interne Nr. 929/1895, 
ca să se modifice în special §§. 5 și 21, 
cari nu mai corăspund actualelor împreju
rări de stat, și să se adaugă un nou §. re
feritor la dreptul de suprainspectiune al 
statului, basat în lege, oomitetul înaintâză 
adunării generale un nou proiect de sta
tute pentru definitivă statorire.

Cu privire la stipendiile și ajutârele 
conferite de Asociatiune s’a observat prac- 
sa din trecut, adecă s’au lăsat și pe anul 
din urmă în folosința respectivilor stipen- 
diștl, cari n’au terminat înoă studiile lor, 
dâr au dovedit spor multămitor si purtare 
morâlă corăspuncjătâre.

II. Școla Asociațiunii. Școla civilă de 
fete cu internat și drept de publicitate a Aso
ciațiunei este în progresivă desvoltare. In de
cursul an. școlar 1894/5 au fost înmatriculate 
79 eleve în cursurile ordinare și 11 eleve 
în cursul complementar, ou totul 90 eleve, 
cari tote au freouentat scâla în regulă 
pănă la încheierea anului soolar. In inter
natul scâlei au fost adăpostite în acest an 
64 eleve, dintre oarl 4 au frecuentat soola 
elementară a Reuniunei femeilor române 
din Sibiiu.

Comitetul a eserciat dreptul seu de 
supraveghiare prin vice-președintele Aso
ciațiunii, ca delegat al său, și constată cu 
plăcere, că mersul învățământului, spiritul 
scolei și internatului a fost deplin mulță- 
mitor.

Starea economică a scolei continuă a 
se îmbunătăți. Din rațiociniul soolei și al 
internatului, presentat de direcțiunea șco
lară pro 1894/5, se constată, că perceptiu- 
nile au ajuns îu acest an suma de 17,848 
fi. 26 or., er erogațiunile suma de 17,459 
fi. 14 cr. și a resultat la fiinea anului un 
said activ de 389 fi. 12 cr., având îucă o 
restanță de încassat din anul 1894/5 în 
suma de 635 fi.

III. Averea Asociațiunii. Averea Aso
ciațiunii se administrâză după noul sistem 
de comptabilitate introdus la începutul 
anului 1893. Și se constată în timpul din 
urmă un interes și îmbunătățire considera
bilă și în ce privesce administrarea tacse- 
lor de membrii dinafară.

Din rațiooiniu se constată, că venitele 
fondului general în anul 1894 au fost: 
15,197 fi. 26 cr., erogațiunile: 8,781 11. 
45 cr., resultând la finea anului un said de : 
6415 fl. 81 cr. Averea fondului general a fost 
la finea anului 1894: 131,528 fl. 64 cr. și 
Lei 85,000, pentru care sumă în lei decurge 
încă proces. Intrâga avere administrată de 
oomitetul oentral al Asociațiunii a fost: 
157,733 fl. 18 or. și Lei: 85,000.

Oferte benevole la fondul „George 
Barițiu44 în anul 1894 au incurs: 1,216 fl. 
93 cr.; cu aceștia fondul „George Barițiu44 
a crescut la suma de 3,411 fl. 16 cr.

In legătură cu acestea se aduce la 
cunoscința onoratei adunări generale, că 
la Asociațiune sunt pe cale de a se înte
meia următârele fundațiunl nâuă: a) D-na 
Zinca Roman, soția fericitului advocat Ion 
Roman din Făgăraș, s’a hotărît să împli- 
nescă disposițiunea testamentară a soțului 
său de pie memoriă, cu privire la două sti
pendii â 60 fl. la an pentru școlarii gim- 
nasiall, și anume: s’a obligat a solvi an de 
an suma stipendiilor și a o pune anticipa
tive la disposiția acestui comitet pentru 
distribuira, âr capitalul fundațional s’a obli
gat a-1 intabula în locul prim ou spesele 
proprii pe casele sale din Făgăraș. In ur
ma acesteia se constată, că d-na Zinca 
Roman a și transpus, cu datul 5 Februarie 
1895, la eomitetul central, suma de 120 fl. 
cu menirea de a-se vota două stipendii â 
60 fl. pro 1895/6 studenților gimnasiall, în 
care privință s’au făcut disposițiile ne
cesare ; b) Din anul curent amintim, că fe
ricitul advooat George Filep din Tășnad, 
reposat în 3 Februarie a. c., a testat Aso
ciațiunii 20,000 fl. sub titlul: „Fuvdațiunea 
George Filep, pentru scopuri filantropice 
curat române*4. Din acâstă sumă, libelul 
Nr. 744/1894 despre 14,500 fl. elocațl în 

scopul amintit la institutul de credit „Sil- 
vania*4 în Șimleu, s’a transpus deja la acest 
oomitet, prin mijlooirea d-lui Andreiu Coa
ma, advooat în Șimleu; âr restul funda- 
țiunii se va primi după pertractarea lăsă- 
mântului, în care soop este autorisat a re- 
presenta Asociațiunea d-1 advooat Andreiu 
Cosma.

/F. Bonațiuni. Din anul 1894 înre
gistrăm următorele donațiunl făcute în fa
vorul Asociațiunii: a) 500 fl. dela institu
tul de credit și economii „Albina*4 din Si
biiu, pentru trebuințele curente ale șcâlei 
Asociațiunii; b) 500 fl. dela același institut 
pentru 10 stipendii â 50 fl. pro 1894/5, pe 
sema elevelor adăpostite în internatul șcâ- 
lei oivile de tete a Asociațiunii; c) 433 fl. 
41 cr. din colecta de binefacere desohisă 
de d-1 Parteniu Cosma, director de bancă, 
pentru pardositul în ourtea edificiilor Aso
ciațiunii și spre uliță; d) 728 fl. 67 cr. din 
aceeași coleotă, pentru introducerea apa- 
duotului în edificiile și școla Asociațiunii; 
e) 100 fl. dela d-1 Eugen Crișan, mare pro
prietar în Reghinul-săsesc, pentru trebuin
țele curente ale șoolei Asociațiunii; f) 50 
fl. dela d-1 Gregoriu Venter, advocat în 
Arad, pentru fondul școlei Asociațiunii.

F. Membrii Asociațiunii. Membri Aso
ciațiunii au fost în 1894: 1) fundatori 73; 
2) pe viâță 162; 3) cu taose anuale 714, 
dintre cari 412 au solvit deja tacsele pro 
189,4.

VI. Biblioteca. Biblioteca Asociațiunii 
la finea anului espirat a constat în general 
din 3232 opuri iu 7389 tomuri, 5521 bro
șuri și 15 harțe.

Inventarul bibliotecei s’a mai sporit 
cu: a) Higiena copilului dela nascere pănă 
la al 7-lea an al etății, de 8. Stoica, op 
premiat și tipărit cu spesele Asociațiunii 
în 3000 esemplare, diutre cari, după-ce 
100 esemplare s’au pus la disposiția auto
rului, s’au vândut și s’au distribuit spre 
vândare între despărțămintele Asociațiunii 
în total 2280 esemplare; 5) Date istorice 
privitore la familiile nobile române, vol. II 
de I cav. de Pușcariu, tipărit cu spesele 
Asociațiunei 500 esemplare dintre cari, afară 
de 100 es. puse la disposiția autorului, alte 
97 esemplare parte s’au vendut, parte s’au 
trimis gratuit; c) „Transilvania44 din 1894 
în 86 esemplare; d) Catalogul bibliotecei 
„Asociațiunii44 tipărit în 500 esemplare.

VII. Publicațiunile Asociațiunii. In edi
tura Asociațiunii au apărut în 1894 și tim
pul mai nou, următorele publicațiunl : 1) 
„Transilvania44 pr^ 1894 în 12 numeri sub 
redacțiunea D-lui Zacharia Boiu, prim-se- 
cretariul Asociațiun'i; 2) „Numărul festiv*4 
al foii „Transilvania44; 3) „Date istorice
privitâre la familiile nobile române44. Tom. 
Il-lea în SB'/j cole tipar, edat sub auspi- 
oiile Asociațiunii, de loan cavaler de Puș
cariu ; 4) „Higiena copilului dela nascere 
pănă la al 7-lea an al vieții44 de Simeon 
Stoica, medic în Abrud; 5) Catalogul bi
bliotecei Asociațiunii, oompus de bibliote
carul N. Togan.

Sub tipar se află: 0 cotecțiune de po
vești poporale, de loan Popu Reteganul, 
premiată de Asociațiune în 1892.

In firul acestora avem onârea a ra
porta, că în primăvera anului curent, co
mitetul Asociațiunii a luat inițiativa pen
tru editarea unei scrieri enciclopedice, ou 
scop de a contribui și pe acestă cale la 
popularisarea seiințelor și artelor și la lă
țirea ounoscințelor folositâre în sînul po
porului român. Acâstă publioațiune se va 
redigia după sistemul așa numitelor „Lec- 
sicâne de oonversațiune44, oarl la alte po- 
pore au devenit scrierile oele mai popu
lare și aprâpe indispensabile și a căror 
lipsă se simte la noi cu atât mai mult, ou 
cât literatura nâstră poporală pănă astăcjl 
este încă forte mancă în cele mai multe 
ramuri, și poporul nostru — mai ales din- 
ooce de CarpațI — este lipsit de centre 
culturale, cari la alte națiuni sunt factorii 
cei mai de frunte ai progresului oultural.

„Enciolopedia română44, după cum în
suși titlul ei arată, va fi o publioațiune de 
caracter eminamente național, și se va 
ocupa în primul rând cu cestiunile de in
teres curat românesc, oferind în formă Jec- 
sicală o fidelă oglindă despre întreg tre

cutul și presentul poporului român și tot
odată va căuta a da publicului nostru oe- 
titor un bun sfetnio și conducător pe tâte 
terenele seiințelor și artelor.

Cu oonducerea aoestei publioațiunl 
comitetul a însăroinat pe membrul său Dr. 
C. Diaconovich, și în urma apelului publi
cat în acâstă causă s’au angajat pănă as- 
tacjl aprâpe o sută dintre cei mai valoroși 
scriitori români, între cari număroșl mem
bri ai Academiei române, profesori univer
sitari și dela șcâlele nâstre medii, precum 
și mulțl alțl bărbați de soiințe și litere, de 
a contribui la realisarea cât mai îndestuli- 
târe a întreprinderii.

Lucrările pregătitore sunt deja în cur
gere și preste câte-va luni se va pute în
cepe publicarea .opului, care este oontem- 
plat în estensiune de ciroa 120 oole de ti
par și are să apară în fascicole lunare în 
decurs de doi ani.

In fine mai amintim, că în urma unui 
contract încheiat cu cunoscuta librăriă W. 
Krafft din Sibiiu, Asociațiunea este scutită 
de orl-ce angajament material în acestă 
afacere. Despre resultatul întreprinderii se 
va raporta la timpul său.

VIII. DespărțSmintele. Despărțămintele 
Asociațiunii îu mare parte funcționeză spre 
deplina mulțămire a intereselor nostre cul
turale. In special cu laudă amintim despre 
activitatea despărțămintelor: Abrud, Alba- 
Julia, Bran, Brașov, Brad, Blașiu, Cohalm, 
Dicio-Sân-Mărtin, Făgăraș, Hațeg, Mediaș, 
Murăș-Ludoș, Murăș-Oșorhei, Năsăud, Re
ghin, Orăștie, Sebeșul-săsesc, Săliște, Sibiiu 
și Șimleul-Silvaniei.

Nici un semn de viâtă n’au dat in 1894 
următârele despărțăminte: Agnita, Betlen, 
Ciachi-Gârbău, Deeș, Elisabetopole, Gherla, 
Mociu și Treiscaune.

IX. Propuneri. Comitetul propune: a) 
a lua spre soire acest raport; b) a declara 
de membrii Asociațiunii pe cei primiți de 
comitet și provăcjuțl cu document de legi
timare ; c) a da espresiune oondolenței pen
tru membrii răposați ai Asociațiunii, după 
consemnarea presentată ; d) a da absolu
toriu pentru rațiociniile Asociațiunii pro 
1894 ; e) a aproba proiectul de buget al 
Asociațiunii pro 1896; f) a alege preșe
dintele, vice-președintele, membrii conite- 
tului și ceialalțl funcționari ai Asociațiunii 
pe un nou period de trei ani, 1895—1898 
inclusive.

Cetindu-se acest raport, la înșirarea 
donațiunilor făcute în favorul Asociațiunei, 
adunarea isbucni în sgomotâse urări de 
„să trăescă44 la adresa Direcțiunei „Albinei44, 
și în special a d-lui P. Cosma, a d-lui E. 
Crișan, Gr. Venter, a D-nei Z’noa Roman 
din Făgăraș etc.

După cetirea raportului, se înșiră 
prin secretarul Bologa, numele membrilor 
răposați în cursul anului, față de cari, la 
propunerea președintelui, adunarea esprimă 
condolență prin ridicare.

Urmă alegerea diferitelor oomisiunl, 
de câte trei membri, anume: 1) pentru 
esaminarea raportului general al Comite
tului și pentru esaminarea propunerilor, 
o comisiune din: Francisc Hossu Longin, 
Ars. Vlaicu și Dr. I. Mihu; 2) comisiunea 
pentru esaminarea rațiociniului și a pro
iectului de budget pro 1896: V. Podobă,
G. Bărbat și Aug. Nicâră; 3) pentru esa
minarea propunerilor comitetului referitore 
la modificarea statutelor: Dr. Al. Grama, F.
H. Longin și Dr. I. Blaga; 4) pentru încas- 
sarea taxelor dela membrii vechi și noi: 
protopopul Stef. Pup din Mihalț, Iuniu 
Br. Hodoș și Const. Colbazi din Spring.

înainte de-a trece la propuneri, pre
ședintele presentâ o hârtiă a d lui prim- 
secretar Z. Boiu, prin care acesta îșl dă 
dimisia din postul de redactor al „Tran
silvaniei44, organul Asooiațiunei. Presentâ 
tot-odată și câte-va petițiunl, cari tâte s’au 
predat comisiunei respective. Spune apoi, 
că d-1 vicar al Năsăudului, Dr. Pop, și d-1 
director gimnasial din Brașov, V. Onițiu, 
și-au scusat absența în scris.

Urmeză acum propunerile. D-1 G. B. 
Duică presentâ o propunere în scris, în nu
mele său și al mai multor tineri, între 
cari: Dr. Blaga, Eliă Dăian, A. C. Domșa,

}
G. Moroian, Silviu Moldovan, I. Fodor 
G. Precup, Iovu Băbuț, Nio. Bogdan și 
încă vre o doi inși. Propunerea acâsta 
constă din două părți: una se referă la des
părțăminte, pentru cari cere a li-se da drep
tul de a-șl rețină pentru trebuințele pro
prii 4O°/0 din venitele plătite de membri; 
partea a doua a propunerei, care formâză 
un program întreg și complicat, se referă 
la activitatea literară a Asociațiunei.

Altă propunere este a d-lui canonic 
din Blașiu, Gavrilă Pop, care cere să se 
creeze două stipendii pentru tinerii români 
din Munții-apusenI, cari ar dori să ceroe- 
teze noua școlă de Boulptură din Zlatna, — 
eventual să se înființeze o șcâlă română in
dustrială în Abrud.

A treia propunere este a d-lui pro
topop Nic. Măneguțiu din Târgu-Mureșului. 
Propunerea d-sale, care fu întîmpinată cu 
ore-care ilaritate, este următorea:

„Asociațiunea trans, pentru lit. rom. 
și cult. pop. rom.44 recunâsoe în principiu, 
că prin concentrarea forțelor de cari dis
pun biserioele române, oultura poporului pe 
tâte terenele s’ar fi promovat în mod mai in
tensiv, și anume în prima liniă prin șoâle 
și biserici mai bune, căci ar fi susținute 
de o mai mare putere concentrată. In con
secință Asociațiunea va sprijini, între mar
ginile statutelor sale și cu autoritatea și 
mijlocele, ce-i stau la disposițiuue, ideia 
reunirei bisericelor române. In special Aso
ciațiunea râgă pe prelații români a-se 
ooupa ou acâstă ideiă — și putându-se 
afla căile și mijlâcele ducătâre la soop, ea, 
Asociațiunea, crede, că însuflețirea gene
rală a poporului peatru acestă ideiă nu va 
lipsi44.

Cetindu-se acâstă propunere, preșe
dintele se provocă la § 3 din statute, prin 
care se opreso orl-ce discusiunl religiose, 
ori politice de actualitate. In consecență 
declară, că propunerea nu o pâte admite.

A patra propunere este a d-lui I. Cos- 
tin, preot și redactor, care cere a-se vota 
un premiu pentru lucrarea unei cărți pen
tru popor, în care să se dea acestuia di
ferite povețe privitâre la drepturile de pro
prietate ale țăranului (legea pentru poliția 
de câmp, dări etc.).

Președintele amintesce, că o carte 
de-asemenea natură este și „Constituțiunea 
patriei44, care conține multe din propune
rile d-lui CoBtin.

Tâte propunerile se predau comisiunei 
respective, spre a veni ou un raport asupra 
lor în ședința de mâne.

Ura â cetirea disertațiunilor. Se pre- 
sentaseră cinci disertațiunl asupra următâ- 
relor teme : „Care e femeia cea mai frum<isău, 
de Ioan Popescu, originar din Cohalm; 
„Economia câmpului11, deCostin; „Imormen- 
tarea la Romaniu, de canonicul Pop; „Sco- 
lele din Blașiu'1, de Dr. Aug. Bunea; „Lap
tele ca nutremânF, de Sim. Stoica.

Dintre aceste disertațiunl, s’a cetit 
cea a d-lui Popescu și cea a d-lui cano
nic G. Pop din Blașiu. Autorii ambelor 
disertațiunl au fost aplaudați.

In decursul cetirei disertațiunilor, co
misiunea pentru îucassarea taxelor dela 
membrii și-a făcut datorința, er la urmă 
ceti, prin d-1 Colbazi, numele noilor mem
brii și arăta taxele intrate. Au incurs pănă 
acum la vre-o 500 fl. Noii membri au fost 
recunoscuți prin aolamațiunl.

Cu acestea se fini ședința primă. Es- 
celeuța Sa Metropolitul, care asistă pănă 
la sfirșit, la eșire fu viu aclamat. De-ase
menea și președintele.

Banchetul.
La 2 âre urmă în sala otelului „Uni

vers44 banchet de vre-o 260 tacâmuri. La 
banchet a fost animațiă mare și s’au ros
tit toasturi prea frumâse. Primul toast l’a 
ridicat d-1 președinte Moldovanu, în partea 
întâi pentru Majestatea Sa, în a doua pen
tru Metropolitul Mihalyi, care încă era pre
sent. Mesenii aăoultară acest toast in pi- 
cidre. D-1 profesor I. German toasta pentru 
inteligența română de ambele sexe. D-1 
Z. Boiu pentru Metropolitul Mihalyi. Vi
carul Barboloviciu rosti un toast avântat 
pantru Comitetul Asociațiunei. Vice-preșe
dintele Pușcariu pentru inteligența română 
din Blașiu. D-1 P. Cosma pentru comitetul 
arangiator, pentru publicul și pentru direc
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țiunea despărțământului din Blașiu al Aso- 
oiațiunei. Dr. Bunea rosti apoi un toast 
fdrte însuflețit pentru âspeții venițl la adu
nare. In fine a mai urmat un toast umo
ristic rostit de d-1 Popa, redactorul „Cali
cului".

Banchetul s’a terminat pe la ârele 4. 
De seră urmâză grandiosul concert al d-lui 
laoob Mureșianu, față ou care ospeții arată 
deosebit interes.

Discuțiunile de mane promit a fi luna;! 
și interesante.

Raportor.

Rusia și politica esternă.
De sâptemâni de cjile întregă 

pressa europenă, care dă tonul în 
politica esternă, nu se ocupă decât 
aprâpe cu cestiunea Orientului. Dela 
evenimentele mai recente din Bul
garia, ochii tuturor diplomaților și 
ai bărbaților de stat sunt ațîntițî 
mai ales asupra Rusiei, a cărei mână 
lucrbză conscient și puternic pietu- 
tindeni, unde interesele ei îi sunt 
în joc, în Europa, ca și peste Ocean, 
și pretutindeni în lumea mare.

Englesii discută cu pasiune ces
tiunea armenescă, pusă pe tapet 
prin întrevenirea energică și vigu- 
rbsă a bătrânului Gladstone. Inter- 
vențiunea Europei pentru îmbună
tățirea stărilor din Armenia, în vir
tutea tractatului din Berlin, se pre- 
coniseză mai ales de 4iare^e libe
rale englese. er conservatorii englesi 
se pare, că ar fi dispuși și ei la o 
acțiune energică în contra Turciei.

Dâr amenințările pressei englese 
nu prea mișcă pe cei din Constan- 
tinopol, cari par a fi siguri, că ni
mic nu se va iace și că la timpul 
faptelor, Englesii se vor isbi de 
greutăți, pe cari li 11-ar crea puter
nica Rusie.

In jurul cestiunei bulgare încă 
s’a deschis un foc violent. Germanii 
se certă cu Austriacii din causa 
acestei cestiuni. Foile lor oficiose 
își fac imputări din cele mai grave. 
Rusia, sprijinită în Bulgaria de cătră 
Frances!, face pe cei din Berlin se 
nu se prb încăl^escă pentru politica 
orientală a Austro-Ungariei și se 
nu pră fia dispuși a atinge suscep
tibilitățile rusesc! în Peninsula Bal
canică.

Pe terenul diplomatic nici odată 
Rusia n’a fost așa de norocdsă, ca 
tocmai acum. In estremul Orient ea 
opresce pe Japonesii triumfători în 
calea lor și-i silesce se se mulțămescă 
c’o despăgubire derisorie. In Asia 
centrală colosul deia Nord înainteză 
c’o uimitore iuțblă, înghițend la 
Chani și le Emiri, supuind popora- 
țiunl și imense teritorii.

Tote aceste câștiguri sunt în
tărite prin nemijlocita legătură, ce 
c are Rusia cu Europa, căci drumul 
de fier străbate acum Asia-centrală 

,-și o lăgă cu Rusia. Astfel în cu
rând se va da un mare duel între 
Anglia și Rusia pe vârfurile Hi- 
malai.

Aprope stăpână absolută în Bul
garia; având la disposiție Armenia; 
protectora Abisiniei în Africa ; Rusia 
.arată și Austro-Ungariei și Angliei 
și Italiei, că aceste state trebue să 
țină semă de sentimentele Țarului.

Acâstă covârșitore influență a 
Rusiei este a-se mulțămi numai și 
numai raporturilor încordate dintre 
popărele Europei centrale, cari se 
dușmănesc între sine și stau gata 
să se sugrume unul pe altul. In Austro- 
Ungaria nemulțămirea popărelor cu 
regimul despotic austiac și maghiar; 
în Germania socialismul puternic; în 
Italia miseria și neajunsurile finan
ciare: tote, tbte sunt bine venite 
Rusiei pentru a esploata terenul și 
a căpăta mână liberă și arbitrară 
nu numai în Europa, ci în lumea 
întregă.

Nu este stat, nu este popor, 
care să nu vie în atingere cu inte
resele rusesc!, și ast-fel în mersul 
ei colosal Rusia amenință cu sdro- 
bire micile state, cari o încunjură.

In fața acestei situațiuni grave, 
cine va sci să dea răspuns la între
barea, că: ce va aduce (|iua de mâne?

CRONICA POLITICA.
— 16 (28) August.

In numărul său de alaltăerl publică 
diarul german „Milnchener Allgemeine Zei- 
tungu un articol asupra Sașilor ardeleni și 
mișcarea naționalităților din Ungaria, ar
ticol eșit din până Sașilor bătrâni, adecă 
prietinii Maghiarilor. In el se spune, că 
pănă când „ver<Jii“ ar fi fost pentru parti
ciparea la congresul naționalităților, „bă
trânii" hotărît au fost contra, motivând cu 
faptul, că pentru Sași ar fi cu mult mai 
cu minte a se rădima pe Maghiarii „libe
rali". 0 legătură între Sași și celelalte na
țiuni nemaghiare din țâră nu se pote în
cheia din motive însemnate de drept pu
blic, național-politice și economice.

„Vercjii" greșesc fârte, când cred, că 
starea Sașilor ardeleni s’ar îmbunătăți prin- 
tr’o astfel de legătură. Sașii au un interes 
comun cu „domnii țărei", au să păzâscă 
în mod comun fidelitatea față de stat și 
coronă și puțin se pot încrede în Români, 
Șerbi și Slovaci. — OrI-cine pote să se 
convingă, de ce sentimente infecte sunt 
cuprinse sufletele așa numiților „Sași bă
trâni", cari nu se rușinâză a săruta tălpile 
acelui pașă dela Bistriță, care totdeuna i-a 
călcat în pioiore, cum dealtmintrelea au și 
meritat’o.

*
piarul parisian „Figarou publică un 

articol, în care se ocupă cu memoriele re
gelui Carol al României și în care 4i°e 
între altele, că nimeni nu are să se mire 
de politica României prietinâscă față cu 
tripla alianță. Rusia i-a luat României 
Basarabia cea mănosă, recompensându o, 
pentru sângele vărsat la Plevna, cu Do- 
brogea mărăștinosă. Francesii deci pot în
țelege, oă dâcă România a pășit în tabăra 
dușmană, a făcut’o acesta numai silită și 
mânată de Rusia.

*
Foile slave se plâng, că reuniunea 

așa numită „Deutscher bchulverein^ intră 
tot mai adânc în G-aliția cu tendințele sale 
de germanisare. „Dzicnmk Polski* dioe, 
că numita Reuniune are de gând să ridice 
o școlă germană în Zablooie lângă Saybusch, 
când în acea comună locuesc numai cinci 
familii germane. ț)iarul polon apelâză la 
Reuniunea șoolastică polonă, ca să zădăr- 
nicâscă acțiunea plănuită a „Schulverein- 
nului" german.

SCmSLE DfiLEi.
16 (28) August.

Bașibozucii din Turda, cari aranja
seră în 1892 demonstrațiunile contra lui 
Dr. Rațiu și a lui Iuliu Vlăduț—oând ao9ș- 
tia se întorseră acasă, cel d’întâi dela Viena 
âr cest din urmă dela Sibiiu — și cari au 
causat pagube atât de enorme spărgând și 
dărîmând în modul oel mai vandal și tă
tăresc tot ce li-a stat în cale, sunt acum 
puși sub acusă din partea tribunalului din 
Turda. Voiniccșii sunt numai 17 la număr. 
Tabla din Clușiu a aprobat punerea sub 
acusă și ast-fel în curând se va ține per
tractarea finală în acâstă aiacere.

— o —
Congresul catolicilor germani Cu oca- 

sia adunării a 42-a a catolicilor germani 
din Miinchen, 3000 de străini au sosit acolo. 
Printre aoeștia sunt toți șefii centrului, 
șâpte archiepiscopl, misionari din Africa și 
America și mai mulțl representanțl ai mi
siunilor catolice din Paris. Adunarea s’a 
desohis de cătră contele Preysing. S’au adre
sat Papii omagii entusiaste, precum și îm
păratului și prințului regent.

—o—
Afacerea Zay-Steinacker. Cetitorii noș

tri își vor aduce aminte, că deputatul să
sesc, maghiaronul Zay, a declarat în public, 

că fostul deputat al ceroului electoral să
sesc Cisnădia, Edmund Steinaoker, și-a 
finit deputăția prin faptul tragic, că a 
fost provocat de alegătorii săi să-și depună 
mandatul. Țiarul local „Kronstădter Zei- 
tung" primi ieri o sorisore din Cisnădiă, 
care conține o declarare a alegătorilor din 
acel oero, făcută în adunarea comitetului 
electoral săsesc la 23 1. c. și subscrisă de 
președintele și secretarul adunărei, în care 
scrisore să desmint cele susține de Zay 
și se spune, că d-1 Steinaoker a renunțat 
de bună voiă la maadatul de deputat.

—o—
Atentatul din Paris. Despre atenta

tul săvârșit la Paris contra casei Rot- 
schild, o telegramă dela 24 Aug. aduce 
următbrele amănunte: Iacobsky, șeful 
cassei de banoă Rothschild din strada La
fitte, a deschis în 24 1. c. după amiacjl o 
sorisore adresată personal baronului de 
Rothsohild. Acâstă scrisore, care conținea 
dinamită pusă între două bande de carton, 
a făcut esplosiă, în urma căreia lui Iacobsky 
i-a sărit ochiul stâng și trei, degete de la 
mâna drâptă. Autorul atentatului este ne- 
cunosout. Se crede, că este un atentat 
anarchist, sâu mai curând o răsbunare per
sonală. Materia întrebuințată pare că este 
aceeași, ce s’a trimis într’o cutiă misteriâsă 
deputaților Treille, Etienne și Constans 
pentru a-i răni, Iacobsky este un fost no
tar din Metz, în vârstă de 50 de ani, care 
a optat pentru Francia. In 1871 a întrat 
la casa Rothschild, unde nu se ooupa de 
cât cu scrisorile adresate personal baronu
lui Alphonse Rothsohild. Mașina, care l’a 
rănit, trebue să fi fost compusă din două 
lame de carton, între care s’a introdus ful
minantul. Marginele plicului erau întărite 
pentru a sili persona, cari deschide scri- 
sârea, să facă o ușoră frecătură. Afară de 
asta s’a fixat la acest aparat și un deto
nator ușor. E de mirat cum sorisorea a 
suferit numărâse stampilărl de timbre, fără 
ca apăsările să fi produs esplosie. Poliția 
oaută cu activitate, în care biurou de poștă 
s’a depus plicul. Jertfa atentatului dice, că 
mașina esplosibilă se compunea din două 
plăci de carton, între cari se găsea fulmi
nantul și care umplea plicul cu desăvârșire. 
Acest plic sămăna cu acelea ce primesce 
baronul în fiă-care di din partea organisa- 
torilor de opere de binefacere. Pentru a 
scote hârtia din carton, el a fost silit să 
tragă mai tare, ceea ce a pus în funcțiune 
detonatorul. Rănile victimei sunt mai pu
țin grave, decât s’a oredut la început. Doc
torul a reușit să estragă din ochiți parce
lele proiectate de esplosie. Dootorul speră 
să scape ochiul rănit.

—o—
Un cavaler sinucigaș. In Budapesta 

s’a sinucis alaltăerl un cavaler ounosout 
în Ungaria cu numele Iakabffy. A jucat 
cărți, apoi la bursă și alergări de oai, câș
tigând la început mai anii treouțl, acum 
însă de un an înodce a pierdut sume 
enorme așa că în timpul din urmă dato
riile sale se urcară la 400.000 fl. Clubul 
național din Budapesta se vădii silit a-1 da 
afară dintre membri, la propunerea depu
tatului Rohonczy. Iakabffy ne mai având 
nici un mod de mântuire și vădând că și 
onorea lui e pătată, și-a tras alaltăerl di- 
minâța, în locuința sa, un glonț prin oap, 
așa că imediat a murit.

— o—
Contra serbării-Sedan. Sooial-demo- 

crații din Germania au hotărît să țină în 
2 Septemvre n. un mare meeting, în care 
vor protesta contra sărbării-Sedan.

—o—
Neliniște în Sicilia. „Gazeta di Vene- 

ziau anunță, oă guvernul italian a trimis 
în Sioilia și Sardinia întăriri de trupe con
tra briganților, cari neliniștesc pe locuitor,

—O’

Avis de concert. După cum aflăm, 
concertul cântăreței dela operă, al d-șorei 
Maria Rosenkranz, se va da hotărît Mer- 
curl în 11 Septemvre n. în casa de con- 
oerte, ou oonoursul d-lor dirigențl de mu- 
sică Rudolf Lassel și Anton Brandner, pre
cum și al musicei orășenescl. Tote diarele 
de prin orașele, unde a concertat d-șora 
Rosenkranz, sunt pline de laudă la adresa 

ei. La timpul său vom publica date mai 
detailate.

— o—
Cnncert. Musica orășenâsoă va da 

mâne sâră, Joi în 17 (29) August, un con
cert în sala otelului „Nr. I." începutul la 
8 sâra.

Avis.
Am onâre a notifica părinților inte

resați, oă înscrierile pentru anul șoolastio 
1895—6 în șcâla de fete a „Reuniunei fe
meilor române selăgene" se vor face în 
2, 3, 4 Septemvre; âr prelegerile regulate 
își vor lua începutul în 9 Septemvre st. n.

La înscriere, pentru fiă-care elevă, tre
bue solvit 4 fi., oa taxă de însoriere.

Direcțiunea școlei s’a îngrijit de ouar- 
tire bune, deci oei oe încă nu au cuartire, 
se pot adresa — în acâstă privință — la 
subsorisul, verbal sâu în soris.

Ș i m 1 e u, 26 August 1895.
Andreiu Cosma, 
direct, șoolei.

NECROLOG. Subscrișii cu inima 
frântă de durere anunță, oumcă mult iu
bitul fiu, frate, oumnat și oonsângean 
Emil Anca, oonoipist adj. în ministerul de 
interne, a repausat după un morb îndelun
gat în etate de 28 ani, în 21 a lunei c. 
la 8 ore p. m. Osămintele repausatului 
s’au înmormântat în 24 1. c. Fiă-i țărâna 
ușdră! Deșiu 22 August 1895.
Petru Anca și soția Amalia Angerer, ca 
părinți; Ar. Aurel Anca, Maria Anoa mărit. 
Dr. Gbllner, Valeria Anoa, oa frate și su
rori ; Dr. Bâla Gbllner, oa oumnat și fiul 

său Bâla.

DIVERSE.
O interesantă divă. Din Petersburg 

se sorie: Aici deștâptă mare interes o tî- 
nără și fermecătore cântărâță, care e consi
derată, ca o nouă stea strălucitore, oe 
acuma se înalță. Natural, oă cparele pe 
întrecute povestesc aventuri și anecdote 
din viâța Carlottei Caras, „frumosa creolă". 
In decursul răsboiului franco-german din 
1870, sosiseră chiar și Turoii, Spahii și 
Zuavii din ferbintea lor patriă africană în 
Francia și fură entusiast salutați de oom- 
patrioții lor francesl. In deosebi Spahii fură 
duși în triumf în deoursul întregului drum, 
pe care îl luase trupa oălărâță de pionerl, 
âr câte unul dintre brunii oălărețl câștigă 
și câte-o inimă de femeie franoesă, pentru 
o iubire statornică, sâu trecătore. Da, chiar 
și pentru dna statornică. In Marseille, anu
me, se întâmplă, că unul dintre ofioerii oa- 
valeriei africane câștiga inima unei bogate 
fiice de comerciant. Ea deveni a sa și ură- 
rile-i de învingere îl însoțiră în răsboiu. 
Dâr urările nu erau ursite a se împlini. 
La Worth ofițerul cătju rănit în mânile 
inimicului și ajunse împreună cu cei dintâi 
prisonierl la Berlin. Transportat fiind în 
baraca de pe câmpul dela Tempelhofer, 
rana oficerului, oare la aparență nu era 
gravă, resistâ multe luni sciinței tuturor 
mediciilor. Puterile rănitului soădeau din 
cji în 4* ȘÎ ei însu-șl oă4u într’o adânoă 
melancolie. Să fi fost ore dorul de patriă 
causa acestei slăbiri a lui, ore dorul iubi
tei sale? Pote, că ambele. Una dintre su
rorile de caritate, cari îngrijiră de bolnavi 
și căreia îi descoperise seoretul, dorul său 
nemărginit, scrise în taină fiicei comercian
tului, în Marseille. Opt 4ile mai târ4iu găsi 
o tînără și palidă femeie cu un mic copil, 
de câte-va luni la patul de mârte al bru
nului ofițer de oavaleriă și cădu suspinând 
înaintea lui. Pe fața muribundului străluci 
atunci sorele fericirei. Două dile în urmă 
preotul binecuvânta în baraca morții de 
pe câmpul dela Tempelhofer căsătoria am
bilor, care în consoiința de mai ’nainte fu
sese încheiată, și ârăși două 4^® în urmă 
binecuvânta dânsul cadavrul unui vitâz 
oficer de cavaleriă. Mama și oopilul însă 
se reîntârseră în patria lor. Copilul crescu 
și — Carlotta Caras este acest copil, fru- 
mâsa creolă.

Wilhelm i. și resboinl din 1870. 
Foia francesă „ Gauloisu scrie următd- 
rele: Se tot povestesce de originea acestui
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răsboiu. In acostă privință unul din prie
tinii noștri ni-a comunicat următorea isto
risire, pe care o are dela un locotenent, 
care era de gardă la Saint-Cloud în diua 
declarărei răsboiului: După o 4* de tot 
soiul de emoțiunl, împăratul se retrăsese 
la castel! S6ra pe la 10 6re me preum- 
blam în aleele din împrejur. Eram la câți
va pași de castel, într’un tufiș destul de des, 
nnde, în tăcerea nopței, îmi reaminteam 
tdte evenimentele, pe cari le aflasem din or
dinul de 4i- Umblam încet, când de-odată 
mi-s’a părut, că aud sgomotul unui suspin. 
Inaintaiu cu grijă, când aoelași sgomot, mai 
înăbușit de astă-dată, veni pănă la mine 
și v&jui în chip vag o formă omendscă așe- 
4ată pe o bancă, apoi o mână mișoându-se 
și ascmujend o batistă. Era împăratul în- 
su-șî. Inoepui să murmur câte-va vorbe de 
sousă și voii să mă retrag, când împă
ratul, cu un ton binevoitor, îmi dise:
— Apropie-te ! apropie-te ! locotenente. Ei 
bine, soii, că răsboiul s’a deolarat ? — 
Da, Sire! — Cre4l, oă vom fi victorioși?
— Sunt sigur, Sire. El dând ușor din cap, 
răspunse eu un aer plin de tristeță și de 
îndoială: — Să dea Dumnezeu să fiă după 
cum diol! Atunci Suveranul se sculă și putui 
zări, privind de aprope ochii săi înroșiți și 
figura sa încă mișcată, că vărsase multe la- 
oriml. Aceste laoriml, pe cari toți omenii 
curței și chiar Francesii nu le sciau, am 
credut nemevit șȘ Io revelez adl în inte
resul adevărului.

Literatură.
Povestiri de Petra-Pețrescu â 80 cr. 

francate. De vendare la administrația 
ndstră.

Cursul 9a bursa din Vîena.
Din 27 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de cordne ung. 4°/0 • • • 99.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4V2% . 124.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 103.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.75
Renta de hârtie austr...........101.—
Renta de argint austr.......... 101 10
Renta de aur austr............... 122.50
LosurI din. 1860   154.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1067.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 490.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. ' 405.— 
NapoleondorI.................................. 9.56—
Mărci imperiale germane . . < 59.05
London vista....................................120.80
Paris vista.................................. 47.80
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.25
Note italiene. ....... 45.75

Cursul pieței Brasov.
Din 28 August 1895.

Bancnote rom. Dump. 9.56 Vend. 9.58 
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55 
Napoleon-d’ori Cuinp, 9.58 Vend. 9.61 
Galbeni Cump. 5.63 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.— Vând. —.— 
Ruble rusescl Cump. 128. */2 Vend. —.— 
Lire turceșol Cump, 10.83 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina B^/o Vend. 101.75

Proprietar : Aurei
Redactor responsabil: fâregoriu «Maior»

Foidard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.55 p. 2Ttef. — japaneftfdje, dprte* 
jlfdje etc. in ben neuefien Deffiins unb ^ar« 
ben, fotoie fdpuarje, treime unb farbige 
Henneberg-Seiile non 35 fr. bis 
fi. 14-65 p. Uîef. — glatf, geffreift, farriert, 
gemuftert, Damaffe etc. (ca 240 nerfrfp Q)ual. 
unb 2000 nerfdpb. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZRufter 
umgebenb. Doppeltes Briefporto riad) ber 
Sdjiueij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Zttrlch.

Nrul 75 38 -1895.

PUBLICAȚIUNE.
In 10 Septemvre a. c. sa va 

ține la oficiul economic orășenesc 
o pertractare scripturistică de oferte 
asupra predărei lucrărilor prelimi
nate cu 2335 fi. 51 cr. referitbre la 
spargerea stradei castelului peste 
realitatea fabricai fraților Schiel.

De închiriat. || 
WF Prăvălia din strada Hîrscher Nr. 7 rg 
vis-a-vis de teatru, care se va prove de cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin 
mare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se închiria, 
începend din 29 Septemvre 1895.

A se întreba la subscrisul proprietar

Simeon Damian, 
7339 -* advocat.

/ho

/I®
O

Reflectanții au de a-șî așterne 
cel mult pănă în 10 Septemvre a. 
c. la prâncj 12 bre la substitutul de 
primar, senatorele Carol Jacobi, 
ofertele scripturistice, sigilate și pro- 
vecțute cu un vadiu de 115 fi.

In ofertul subscris este de a-se 
aminti în procente, în cifre și litere 
suma, care se lasă din amintitul 
preliminar, conținând tot-odată de- 
chierațiunea, că oferentului îi sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supun lor.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale precum și preliminarul 
de oferte și planurile se află pănă 
la amintita c}i la oficiul orășenesc 
economic spre esaminare în decur
sul orelor oficiose.

Brașov, 22 Augast 1895.
765,1-2 Căpitănatul orășenesc.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale caii ferate de stat r. u. valabil din 1895.

tB m d » p c h i a — 3* r c d e R. I
Tren 

de 
persdn.

Tron 
acoel.

Trenă 
român 
expr.

Tren : 
de 

persdn.

Tren 
acoel.

Tren 
de 

persdn.

Tron.
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
roman 
expr.

Trenă 
de 

persdn.

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
do 

persdn.

10-
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 
1032 
10.59
11 07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8.05
1 55
3.56

Trenă 
mixtu

9.07
9.37

10.37

11.4C
11.55

Trenă 
de 

persdn.

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45 
T
11 53

1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40'
9.08

10.40
11.25 
1154
12 04 
12.341
1.-
140
2.17
2.85
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

pl.

Y
908. ț 
pl

Y
308. |

pi. |

Y
sos. 1
pl. f

9.44
9.59

10 22’
10.51
11.12
12.26
12.58

1
1.34
âiOei
2 19
3.011
3 81|
9.30

pl.

Y
SOS. 1
pl. /

I
V

80S.

2.25 
3 14 
5.07
5.40
7.19

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

Clnșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de
Aiud
Teinș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

SUS

Copșa-mieft 
Mediaș . .
Elisa betopol 
Sighișbra - 
Hașfaleu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Ap ața . , 
Feldiora
Brașov .

Timiș • .
Predeal
Bucuresol .

800.
iA

A

{ pl. 
isos.

A

I pl 
|SOS.

A

ipl.
Isos.

1
pl.

3.-
5.45
2.29

12.05

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 -

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3.50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

5 11

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6.56
6 54
6.41
6 20
1753
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — OșArlieftu — fi€e§’Sa.-sâsese
Trenu 

de
Tronu 

de 
persdn. persdn

Trenu 
de 

persdn.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

pl. Cucerdea . 
Ludoșâ. .

Spk’} Oșorhein .

sos. Regh.-aăs..
însemnate în stânga stațiunilor

sos.

( pl. 
’ isos.
. pl.

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemnezi 6rele de nopte.

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

.1---------

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copsa-wiicft — SShiâu — JLwigiâ — JFăigâhrașsli

trenă 
de 

persdn.

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

1 trenă
j mixtu

tronu 
de 

persdn

trenă 
de 

persdn.

pl. Copșa mică . so--. 
Ocna . . .

sos. 1 f pl.
pl. J Slbllu • • • Uos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

2.20
3.57
4.19
4 36

11.84
1.03
1.25
1.46

7.10
8.59
9.15

6.20 12.35
11.01
10.36
8.33
6.54

5.12
4 49

6.16
8.42

3.31
6.08 3.28 4.05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.36
6.06

1.29
12.05

tronu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtu

8.35
1028

11.35
11.54
12 20

9.15
10.35

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

8.34
8.J4
7.45

8.31
7.20

6.15
6.38
7.13

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

4.25
4.48
5.23

4.55
6.36

s t

6.46

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

9.10
1.01
4 55

Brașov 
Zârneștî

ad — T i m i ș o

Simeria
Cerua . 
Hunedora .

Arada
Vinga
Timișora

4.-
7 07
9.59

5.
6.14
7.39

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Hureș-Ludoș
Țagn-Budateiicti ,
Bistriții

7.21
4.15
1.16

Trenu 
de 

persdn.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

Trend Trenii 
de 

persdn.

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

mixtu

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

SigMșora—SJdoa’heiw-sfecwesc.
trenu 
mixiă1.18

12.32
10.35

Careii-marI — Zelăai
trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

tienu 
mixtu

4.15 Careii-marI . .
Zelău . . . .

9.065.30 7.-
10.17 9.18 4.20 3.01

3.22
6.20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

5.32
3.-

9.51
7.15

Sighișdra . . .
Odorheiu-sâcuesc.

I 
de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încusdrați cu linii mai uegre

10 —
. 8:25

11.08
1.59

i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


