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Scrisori nefranoato nu se 

primesc. — Manuscripte nu ie 
re trimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațluna în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do anunoluri: 

în Viena: Af. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Masse, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppeiik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: 7.
Goldbergerg, Eckstein Bernal: în 
Bucureaci: Agence Havas, Suo- 
cursale de Boumanie ; în Ham- 
burț,: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe e colină 8 cr. și 
flOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geriă 10 cr. siu 80 bont

A VI. XJTTXII.

„Gazeta11 iese în M-care ți.
AKaamenie pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese iimi 

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

Pentru România si străiaătaie:
Pe un an 40 franoî, pe ș6ao 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoî.

8e prenumeră la tâto oficiele 
poștale din, întru și din atară 

și la dd. colectori.
AMammi peairu Brastrv 

adminifltrațiunna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe ș<$se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl(, pe trei lnnî 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
b6u 15 bani, Atât abonamen
tele oât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 183. Brașov, Vineri, 18 (30) August. 1895.

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

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

BLAȘIU, 16 (28} August 1895.

Concertul.
Acjl ne-am trezit din somn sub impre- 

siunea grandiosului concert de erl sera (Marți 
27 n.)

Pentru ac]l nu întru în meritul aces
tei rare prestațiunl musicale atât ca fond, 
cât și oa formă. Conoertul a fost un eveni
ment în arta musicei române, pentru a că
rui apreciare va trebui să dăm un raport 
separat.

Ajunge se amintesc de astă-dată, că 
pentru Blașiu concertul de ieri sâră este 
un titlu de onore, vrednic de-a fi invidiat.

Se simția dinainte, că acest concert 
avea să fiă ceva rar în feliul său, ceva es- 
tra-ordinar la noi Românii. îngrijirea pu
blicului în decursul cjilei de ieri, era sâ-șl 
asigure locurile, cari mult înainte de înoe- 
perea concertului erau ocupate.

Steteam, ca sardelele în cutiă, în sală, 
ca și pe galerii.

Primele ovațiunl s’au făout composi- 
torului, d 1 Iacob Mureșianu, cu ocasia în- 
trărei d-sale în sala de concert. Ochii tu
turor erau ațintiți asupra densului, care prin 
marea și clasioa sa operă „Mănăstirea de 
Argeșu a împletit corâna meritelor Jfrumâse, 
ce și li-a oâștigat pe terenul cultivărei ar
tei musicale naționale la Români. „Mănăs
tirea de Argeșu a produs o adencă și ne- 
ștârsă impresiune în inimile ascultătorilor. 
Niol căldura cea mare din sală, nici aglo
merația estra-ordinară a publicului, nu ne-a 
putut reținea, de a nu urmări cu cea mai 
încordată atențiune tâte fasele rarei și in
teresantei prestațiunl artistice.

N’am voit prin aoeste șire, decât se 
indio, fiă și numai în trăsături palide, im- 
presiunea adencă, 09 ni-a lăsat oonoertul 
de ieri.

Qiua a doua.
Ședința II.

După serviciul dumnecjeesc urma la 
orele 10 % desohiderea ședinței a doua în 
aceeași sală. Public era fârte mare, oăcl 
ieri după amâtjl, atji nâpte și acjl peste 4b 
au sosit mulțime de ospețl de prin tâte 
părțile, așa că mai rar o adunare a Asocia- 
țiunei a fost așa de bine cercetată.

Președintele deschide ședința, apoi 
secretarul V. Bologa cetesce prooesul ver
bal al ședinței prime, care, cu unele mo
dificări mai mici, se verifică.

Se cetesc apoi telegramele, prin cari 
e salutată adunarea. Intre acestea prima 
este a Escelenței Sale Metropolitului Miron 
Romanul, apoi a d-lor: Pop de Băsesol; 
Petrescu și Dr. Popp adv. (Brașov); Tripon 
și Ciuta (Bistrița); Românii din Deva și 
jur; Buticesou, Vertic și SilașI (Bistrița); 
Femeile române din Deva ; Vicarul Pop 
(INăsăud); Patr. Barbu (Reghin); Miulescu 
(Eelca); Românii Sălăgenl (Șimleu); Onițiu 
(Brașov); Pletos și Gheție (Năsâud); Ru- 
san (Zurioh); „Telegraf. Român“ (Sibiiu); 
Linul (Bistrița); Dr. Am. Frânou (Sibiiu); 
Moldovan, Barbu (Sighișâra); Câmpeanu, 
Dr. Radu (Ditro) etc. etc.

Urinâză raportul comisiunei însărci
nată cu esaminarea raportului general al 
comitetului. Raportor Dr. Vas. Hossu. Co

misia constată cu plăcere, că comitetul a 
esecutat cu consciențiositate conclusele adu- 
nărei de anul trecut, și cu deosebire priu 
lucrarea noului proiect de statute dove- 
desce, oă a desvoltat mult interes în causa 
Asooiațiunei. Școla cu internat a Asocia- 
țiunei e în stare înfloritâre și merge spre 
progres.

Averea Asooiațiunei, deși nu pre- 
sentă un spor estra-ordinar, totuși cresce 
mereu. Acâstă e cu atât mai îmbucurător, 
ou cât venitele s’au sporit în cursul anului, 
mai vîrtos prin taxele membrilor, ceea ce 
dovedesce, oă interesul publicului român 
față ou scopurile Asociațiunii este în cres- 
cere. Se amintesce îndeosebi numele dona
torilor: Zinca Roman din Făgăraș, insti
tutul „Albina", d-1 director al aoesteia P. 
Cosma, E. Crișan și Gr. Venter, pe cari 
adunarea îi aclamă sgomotos.

Membrii s’au îmulțit încâtva, dâr so
cotind, că și dintre membrii actuali numai 
412 au plătit taxele, acâsta e dureros și 
rușinos. Biblioteca e în bună Btare și aran- 
giată oomplect, pentru ceea ce comisia es- 
primă mulțămită zelosului biblioteoar N. 
Togan.

Publicațiunile Asooiațiunei asemenea s’au 
sporit; coraisiunea îșl esprimă însă dorința, 
ca în viitor la edarea cărților să se țină 
sâmă de trebuințele ne-apărate ale popo- 
porului, și Asociațiunea să edea întotdeuna 
cărți scrise pentru massele poporului.

Cu deosebită satisfacțiune se amin- 
tesoe Enciclopedia, a căreia editare e forte 
de mare folos, mai ales pentru classele de 
mijloc. Cu atât mai îmbucurătore este acâstă 
întreprindere, căci ea se face fără de risic 
material din partea Asooiațiunei. întreprin
derea promite reușită frumâsă, fiind an- 
gagiate mulțime de puteri, ca Aurelian, 
Dr. V. Babeș, Bogdan, Felix, Tooilescu, 
Weigand etc. etc.

Despărțămintele arată activitate mai 
mare. Se esprimă dorința, ca comitetul 
central să-și îndrepteze ou deosebire aten
țiunea asupra despărțămintelor.

In fine comisia faoe mai multe pro
puneri, între cari merită deosebită aten
țiune propunerea, ca în viitor comitetul să 
facă raportul comparativ ou anul precedent, 
constatând la fiă-care posițiă, întru cât sun
tem în progres și întru cât nu. Acestă 
propunere a și fost primită fără disousiune.

O altă propunere a comisiunei era, 
de-a se lua raportul la cunoscință, dân- 
du-se absolutoriu comitetului.

La acest punct luâ ouventul mai în- 
tâiu membrul Gregoriu Maior, care propuse, 
să se ia cu mulțămită la cunoscință ra
portul comitetului, însă cu adausul, ca: 1) 
Raportul comitetului să se aducă la cu- 
noscința membrilor cel puțin cu 8 dile în- 
nainte de adunarea generală, ca astfel 
membrii să potă veni la adunare orientați. 
Aoâsta să se facă ori prin publicarea ra
portului prin 4iare) ori prin trimiterea lui 
direct la fiă-oare membru. 2) In viitor să 
se classifice în raport aotivitatea despăr- 
țemintelor în general, ca să seim ce și cum 
lucrâză fiă-care dintre ele, presentându-ne 
astfel o oglindă a activității tuturor des
părțămintelor.

Propunerea acesta a dat nascere la o 
discuțiune mai lungă. Discuțiunea s’au în
cins mai vârtos cu privire la partea a doua 
a propunerei, pnvitore la despărțăminte. 
D-1 P. Cosma vorbi contra propunerei pe 
motiv, ca să se evite susceptibilitățile; 
Mangra de-asemenea vorbi contra propu

nerei ; Profesorul Dr. Span a pledat pentru 
propunerea d-lui Maior; Vicarul Barboloviciu, 
după o motivare mai lungă, se alătură de 
asemenea la propunerea d-lui Maior.

In fine președintele pune cestiunea la 
vot și propunerea se primesce.

Urmară celelalte rapârte ale comisiu- 
nilor, dintre cari raportul privitor la revi- 
suirea statutelor a dat nascere la lungi 
discuțiunl, cari nu s’au putut termina îna
inte de prân4.

Ședința a durat pănă cătră 2 ore, 
rămânând a-se continua după prân4 la 
orele 5.

Acum aflu de bine a Vă alătura pro
punerea făoută de G. Bogdan-Duică în nu
mele său și _ mai multor tineri, propunere 
despre care - ara amintit erl.

Ea este din cuvânt în cuvânt urmă- 
târea :

I. Despărțămintele pot dispune de 
40% din venitele după taxele plătite de 
membrii lor; ele sunt datâre a raporta co
mitetului central asupra modului, cum s’au 
folosit aceste venituri.

II. Secretarul prim al „Asociațiunii" 
face în fiă-care an câte un raport general 
despre literatura română produsă pe teri- 
torul Dngariei (Der Transilvania unde a re- 
mas? — Red.);

aceste raporturi oficiale ale „Asocia
țiunii" se cetesc în adunările generale, se 
discută și se tipăreso în foia „Asociațiunii" 
împreună cu observările esențiale făcute 
de adunare;

în aceste raporturi „Asociațiunea" se 
pronunță definitiv și asupra chestiei: care a 
fost în anul, asupra căruia să raportâză, 
cea mai bună operă românâscă tipărită, și 
acestei opere adunarea generală îi conferă, 
pe basa raportului oficial, un premiu (care 
se va da an de an), de cel puțin 200 fl. v. a.

III. Secretarul I. este directorul lucră
rilor cancelariei „Asooiațiunii" și redactorul 
foii periodice a „Asociațiunii".

Secretarul ales este chiămat să se țină 
în curent cu desvoltarea culturală și lite
rară a poporului român și să iee inițiativa 
pentru lucrări menite să promoveze esen
țial acâstă desvoltare.

In lucrările acestea din urmă, el va 
fi spriginit de referenții, pe cari din capul 
looului comitetul îi va numi din sînul său 
pentru feluritele specialități și terene ale 
vieții literare și culturale, cu oare „Asocia
țiunea" se ocupă.

IV. Pentru a ușura lucrările comite
tului central, cualificate a contribui la des
voltarea culturală și literară a poporului 
român, comitetul îșl alege din sînul său re- 
ferențl speciali pentru t6te ramurile de ac
tivitate ale „Asociațiunii".

In specialitatea lor, referenții sunt da
tori a observa amănunțit desvoltarea afa
cerilor și a lua, împreună cu secretarul I, 
inițiativa pentru propunerile, ce ver fi de 
așternut oomitetului spre disouție și de
cidere.

Propunerile de acest fel se trimit 
după admiterea lor prin comitetul oentral, 
în formă de notă circulară, tuturor despăr
țămintelor, oarl sunt obligate să le iee în 
considerare și după putință să le esecute.

V. Foia „Asociațiunii" îșl continuă 
aparițiunea, având a fi redactată potrivit 
următârelor regule:

1. Ea va da de aici înainta precum- 
pănitOre atențiune acelor studii, cari pot 
mijloci o pricepere esactă a proceselor so
ciale, ce se petrec în sînul popârelor, și în 
special în sînul poporului nostru (Sociolo
gia, Economiă națională, drept, Statistică, 
Etnografiă etc.)

2. Pe lângă subînțelesă cultivare asi
duă și consecuentă a istoriei române poli- 
tice-culturale și literare ,a poporului din 
Ungaria și Ardeal (De ce nu Ardeal și Un
garia? — Red.), foia va cuprinde notițe 
estinse despre tot ce se publică relativ ia 

viâța nâstră în trecut și present, fiă în 
opere singurateoe, fiă în publicațiunl pe
riodice. Publioațiile societăților erudite ma
ghiare, săsescl și austriece să fiă mai ales 
bine cetite și esploatate. (Szâzadok, Un- 
garisohe Revue, Erdelyi Muzeum eto.)

3. Părții critice a publicației aces
teia ’i-se dă o atențiă deosebită, acâstă 
parte de muncă fiind menită a înlesni lu
crarea secretarului I, servind ca isvor pen
tru raportul anual asupra literaturii nostre.

4. In ea nu se va mai publioa nici o 
lucrare, fiă ohiar cetită în „Asociația" (De 
ce nu „Asociațiuneu — Culeg.), dâcă aoeea 
nu este de o valâre superidră și deplin 
sâu încât-va originală.

5. Procesele verbale și alte soiri din 
activitatea „Asooiației" se comunică numai 
în estras.

6. Redactorul foii, ajutat în mod ofi
cial de comitet, îșl dă silința a-șl oonstitui 
dintre membrii „Asociațiunii" un comitet 
auxiliar de redacțiune, și a-șl asigura cola
borarea membrilor, cari nu trăesc aprope 
de reședința oomitetului.

Asupra ulteridrelor discuțiunl vă voiu 
da amănunte mâne.

Raportor.*

Telepamă part, a „liaa. W*)
Blașiu, 28 August. La banchet 

se făcură căldurbse ovațiunl Mitro
politului Mihalyi, care a asistat în 
persbnă.

Concertul a fost cercetat de 
peste 1000 persbne. Balada „Mănăs
tirea de Argeș" a avut un splendid 
și rar succes. Părerea generală e, că 
opera acesta musicală e de mare 
valore. Entusiasm general. Compo- 
sitorul viu aclamat. I s’a predat o 
frumosă cunună. 

Ce pregătesce Banffy.
Brașov, 17 August v. 1895

Una dintre oficidsele unguresc! 
bucină în lumea largă, că guvernul 
Banffy se pregătesce acum la o mare 
și hotărîtbre reformă în viața publică 
de stat. El pregătesce adecă un pro
iect asupra judecătoriilor adminis
trative, drept preludiul reformei ad
ministrației de stat.

Nu voim de rendul acesta să 
intrăm într’o discusiune în merit 
asupra acestei reforme, prin care 
guvernul și sateliții lui vor se feri- 
cescă țera; nici nu discutăm, decă 
actuala lege administrativă e basată 
pe principii sănetbse, ori bolnave, 
și dăcă e necesar, ca fără amânare 
ea se fiă înlocuită prin o nouă lege.

Insistăm totuși asupra unui punct. 
De multe or! am avut ocasiune sS 
vorbim de cestiunea administrației 
publice din Transilvania; și Ungaria, 
și orl-de câte-or! am fost necesitați 
s’o facem acesta, tot-dăuna am ară
tat și ilustrat nu prin teorii abstracte, 
ci prin fapte și esemple vii scose din 
practica vieții, că organismul admi
nistrativ. acest factor principal și 
hotărîtor în v ița publică de stat, 
este la noi putred și plin de abu- 
suri revoltătbre, e un instrument în 
mânile puterii esecutive pentru ve- 
narea intereselor de partid și parti-

*) Telegrama acâsta, deși a fost dată 
la biroul postai din Blașiu la orele 11 
înainte de amâdl, totuși ni-a fost îmânată 
aici numai la 5’/2 ore d. m., când deja foia 
era sub pressă.
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culare, și mai pe sus de t6te e o ar
mă detestabilă cu care adversarii 
noștri luptă contra nâstră pentru a 
ne reduce la starea de ilotism poli
tic și la contopirea semințiilor ne
maghiare ale statului în seminția 
lor arpadiană.

Der nici atât nu li-e destul. 
Vor acum se introducă o nouă re
formă în direcția acâsta.

Guvernanții unguri din Buda
pesta îșî 4ic: Scopul de căpeteniă, 
ce trebue se-1 aibă „națiunea“, este 
susținerea sa propriă, ca element 
domnitor, într’un stat maghiar inde
pendent. Națiunea maghiară înse 
numai așa se va pute susține, ca 
element independent și ca putere 
stăpânitbre, dâca îșî va întări în 
tbte posițiunile ei supremația ab
solută.

Supremația acesta involve în 
sine ștergerea orî cărui caracter de 
autonomiă în comitate și în comune, 
unde trăesc elemente divergente în 
limbă, caracter național, obiceiuri 
etc. Haideți der să facem imposibile 
pe aceste elemente în lupta cu ten
dințele nbstre de suprematisare și 
contopire, căci numai așa vom pute 
da statului timbrul geniului națio
nal maghiar. Pentru realisarea aces
tui scop suprem, organismul admi
nistrativ este unul dintre factorii cei 
mai puternici. La lucru dbr, pănă 
nu e prea târcfiu '

Acesta ar fi modul de argu- 
mentațiune cu care adversarii noș
tri deja cu ani înainte s’au apucat 
de acâstă mare reformă, despre care 
și ministrul Perczel cjisese mai de- 
unecți la Pojun, că piimul obiect de 
discusiune în proxima sesiune a ca
merei va fi reforma administrației 
de stat.

Va se cțică guvernul n’are de 
gând se abată și delătur relele 
administrației de pănă acum, ci în 
loc de-a croi cetățenilor o direcțiune 
noue. salutară și sănetosă în inte
resul lor și în folosul bine priceput 
al acestui stat poliglot-, vine acum și, 
fidel tendințelor tradiționale de asi
milare, voesce se perpetueze și prac
tice încă cu mai mare vigore aceste 
tendințe prin o reformă, care face 
pendentă viâța și binele cetățenilor 
de voința câtor-va miniștri, despoin- 
du-ne și de ultimul drept de a ne 
alege barem pe primarul din co
mună.

Făcute odată și aceste isprăvi 
cu noi și contra nostră, 6re ce va 
mai remâne, ca se ne potă lua?

CRONICA POLITICĂ.
— 17 (29) August.

Primatele Ungariei, cardinalul Vaszary, 
a invitat pe toți membrii episcopatului ca
tolic la conference episcopale, cari se 
vor începe poimâne, Sâmbătă. Consultările 
vor dura probabil mai multe c]ile, și se 
vor estinde mai ales asupra cestiunei, că 
să se esmită seu nu o pastorală comună 
din incidentul introducerei legilor biseri- 
oescl-politice. Decă conferența va hotărî, 
ca să se formuleze o pastorală comună, 
atunci, se înțelege, fiă-care punct singu
ratic va fi temeinic desbătut; în cașul însă, 
decă se va hotărî, ca fiă-care episcop să 
îndrepte câte o pastorală separată cătră 
credincioșii săi, atunci se va discuta nu
mai în merit asupra ei. La conferențe va 
presida primatele Vaszary, er funcțiunea 
de secreter va împlini-o abatele Hypolit 
Feher. *

In timpul din urmă se lățise faima, 
că nunciul Agliardi va fi rechiămat din 
postul său. Faima acâsta o desminte acum 
f'dia vienesă „Neue Freie Presse**, care dice, 
că oausa nunciului este toemai acum în
tr’un stadiu forte consolidat și liniștit, așa 
că el se pote dedica cu totul cercului său 
de influență. Se afirmă chiar, că nunciul 
n’ar fi primit nici măcar un sămn dela Va

tican, care s’ar referi la o sguduire a po- 
sițiunei sale. Mai pe sus de tâte e fără în
doială, că Agliardi stă în relații forte bune 
cu contele Goluchowshi și că raporturile 
sale fată de guvernul unguresc au rămas 
între barierele reservei corecte.

*
Sentimentele de dușmănie între Fran- 

cesi și Germani se dau tot mai mult pe 
față. Din incidentul sărbării-Sedan, sărbare 
arangiată de Germani în memoria victoriei 
lor asupra Francesilor, „La Revue du cercle 
militaire**, cea mai răspândită revistă mili
tară francesă,scrie între altele: „Francia toc
mai așa are dile durerose, ce le are în me- 
moriă, cum au alții amintiri de victoriă. Insă 
Francesii nici odaia nu-și vor uita datoria de 
a relua, ce au pierdui**. — O altă foiă mi
litară „Le progres militaire** amintind de 
luptele dela 1870, dă espresiuue speranței, 
că la uu viitor răsboiu Francesii vor eși 
victorioși.

*
Din Odesa se telegrafiază, că consu

latul german a adresat cătră căpitanul ora
șului o rugare, în care cere, să se dea voie 
Germanilor a sărba memoria luptelor dela 
Sedan în Rusia. Căpitanul orașului ținând 
de inoportună sărbarea, s’a adresat la mi
nisterul rusesc de interne. Acesta, consul- 
tându-se cu ministrul de esterne, a avisat 
pe consulul german, că nu i-se pote împlini 
rugarea.

CcciieOe Badem.
Intrâga pressă din Austro-Ungaria se 

ocupă cu chiămarea contelui Badeni, gu- 
vernorul Galiției, la Ischl. Se crede, ca si
gur, că Badeni va fi ministrul-președinte 
austriac viitor, țliarele accentuâză, că sta
diul prim al presidenției lui va fi un stadiu 
de trecere, și Badeni îșî va forma mai în- 
tâiu o majoritate din Poloni și conserva
tivi, cu care apoi va încerca să perfecțio
neze pactul ou Ungaria. Decă îi va suc
cede lucrul acesta, atunci va avă de des
curcat starea politică internă din Austria, 
în care domnesce un chaos complet, și mai 
ales în ce privesce ccstiunea boemă. In cas 
decă Badeni nu va fi in stare să resolve 
aceste probleme, atunci și ministerul său va 
fi numai un minister provisor.

Să vedem acum, ce die unele voci 
din pressă despre viitorul ministeriu Badeni:

„Neues- Wiener Tagblat** dice, că Ba
deni ar ave intențiunea, de-a atrage la sine 
tote elementele conservative, și astfel se va 
răc'ma mai mult pe marii posesori de pă
mânt boemi.

„Neues Wiener Journal** afirmă a sci, 
că Badeni se va adresa mai întâiu cătră 
stânga germană cu un apel, ca acesta să-l 
sprijinescă la renoirea pactului cu Un
garia.

„Fremderiblatt** dice următărele: Con
tele Badeni lucră în deplină înțelegere cu 
contele Kielmansegg. Viitorul ministru-pre- 
ședinte scie prea bine, oă numai un minis
ter cu basă tare, pote să resâlve proble
mele grele din Austria, și de aceea el va 
sci forte bine cum să-și formeze cabinetul.

„Munchener Allgemeine Zeitung** dice, 
că Badeni, ca și Taafe și Windischgrătz, va 
alege ca sprijâne ale politicei sale pe Po
loni și pe conservativi. Nu va rupe-o niol 
deoum cu nobilimea și ou clerul, cari sunt 
cei mai puternici factori în vieța de stat.

Tot cam asemenea se esprimă „Fos- 
sische Zeitung** și „Grazer Volksblatt**.

țliarului polon „Gazeta Warszawska** 
i-se anunță din Viena, că Badeni pretinde 
egala îndreptățire a poporelor slave din 
Austria.

„Noua Reforma** încercă a combate 
pe acele diare, cari se plâng, că erășl apucă 
cârma ministerului austriao un Polon.

Piarul ruten „Gal-izanin** nu e mulță- 
mit ou alegerea lui Badeni și dice, că Ru
tenii din Galiția tot-deuna au fost neîn
dreptățiți din partea lui.

„Czas** din Cracovia spune, oă publi
carea noului oabinet se va tace cu finea 
lui Semptemvre, sâu începutul lui Oc- 
tomvre.

„Hamburger Nachrichten**, organul lui 
Bismark, vorbind despre Badeni și politica 

polonă, cjice, că Polonii îșî seceră acum 
fructele ținutei lor politice înțelepte și și
rete, așa încât ei acum tot mai mult se 
afirmă în parlament și în vieța publică.

SOIRILE ESILEL
17 (29) August.

Suveranii români la Ragaz. In timpul 
celor 10 dile dela sosirea Majestăților Lor 
Carol și Elisabeta la Ragaz, Regele și Re
gina, împreună cu A. S. R. principesa mumă 
de Hohenzollern, au făcut mai multe escur- 
siuni prin vecinătate, la cari au fost invi
tați : d-1 Gr. Ghioa, ministrul țărei la Ber
lin, ou d-na Ghica și fiii; d-1 medio ins
pector general d-r. Theodori cu d-șora 
Theodori; d-șora E. Știrbeiu — și au bine
voit a primi în audiență pe d-1 Gr. Ghica 
cu d-na Ghica; pe d-1 M. Balș, vice
președinte al camerei cu domna Blaș și alte 
persdne, oarl s’au grăbit a solicita aoestă 
înaltă favore. In registrele Majestăților Lor 
s’au înscris o mulțime de persone, între 
cari: d-nii C. Nacu și D. Giani, foști mi
niștri • d-1 A. Giani, membru la înalte 
Curte de casație ; d-1 Virgil Arion, precum 
și mai mulțl străini. Joi, 22 August, Majes- 
tățile Lor au primit visita M. S. Regelui 
Wurtembergului și a A. S. R. principesei 
Paulina de Wurtemberg, fiica sa, aflațî în 
vilegiatură în apropiere, și cari au venit la 
Ragaz pentru oâte-va 6re. Regele și Re
gina urmeză cura înoepută și sănătatea 
Lor este. bună.

—O—
Boemii contra unui general austriac. 

Se scie, că generalul de divisie, locotenen- 
tele-colonel Sucovatty din Briinn, înterejise 
mai lunile trecute soldaților din garnisona 
Briinn, ca să cerceteze casina boemă. 
Aoum plecând d^0!0 trecute trupele din 
Briinn la manevre, ajunseră să înopteze în 
comunitatea Eibenschitz. Divisionerul Suco
vatty av<-a să fiă încuartirat, ca și în alțl 
ani, la advocatul Dr. Dworschak. De astă- 
dată insă Dworschak deolarâ, că nu pote 
primi în casa sa pe generalul, și că mai 
bucuros oferă cuartir la 20 de soldați, decât 
unui general, care a subsămnat porunca 
prin care soldaților li-se interface cerceta
rea unei casine boeme.

— o —
Procesul abasurilor dela accisele ca

pitalei Bucuresci, despre cari în diferite 
rânduri am făcut amintire, s’a terminat 
Luni, la orele 9y2 săra. Tribunalul a pro
nunțat sentința următore: Bozianu, este 
condamnat la 5 ani înohisore, 5 ani inter
dicție de a mai ocupa funcțiuni publice și 
la plata sumei de lei 18,802, bani 40, ca 
despăgubiri civile ; Lindenberg, Herșcovicl și 
Zelicovicl la 6 luni și o cb înohisore și la 
câte 500 de lei amendă. Stefan Suțu la o 
lună înohisore și 100 de lei amendă. Suțu, 
Lindenberg, Herșcovicl și Zelicovicl mai 
sunt condamnați solidaricesce la plata su
mei de 15,830 lei și 33 bani, ca despăgu
biri civile. Bozianu, care a fost condamnat 
în lipsă, a făcut oposițiă contra hotărîrei; 
ceilalți patru condamnați au declarat apel 
la grefa tribunalului.

—o—
La masacrele din China. Se scie ce 

masacre s’au făcut săptămânile trecute din 
partea Chinesilcr ,uoi<jendu-se uu mare nu
măr de străini și mai ales misionari euro
peni. Acum guvernul engles s’a hotărît să 
întreprindă pași energici pentru apărarea Eu
ropenilor din China. Flota englesă va ooupa 
câte-va porturi chineze și probabil și câte
va orașe situate aprâpe de mare.

—o—
Siguranța la posta ungară. In Timi- 

șora și jur de multe se ridicau plângeri 
asupra faptnlui, că din coletele poștale, 
cari sosiau acolo, aprope din tote era fu
rat câte ceva. După multe oercetărl în fine 
jăfuitorul a fost descoperit în personă pos- 
tilonului George Trost, la care s’au aflat 
multe orolâge de aur și alte obiecte pre- 
țiose.

—o —
Un cadou al Țarului. In portul Anti- 

varl a sosit dilele trecute din Kronstadt 
vaporul rusesc „Rostow", care a adus, sub 

u 
titlul de cadou al Țarului Rusiei pentr 
Montenegro, următorele obiecte : 30.000 
pusei, 15 milione patrone, tunuri, mitralese, 
dinamită și alte materii esplosive.

—o—
Coloră în Galiția. La 23 August s’a 

constatat în mod ofioial un cas suspect de co
loră asiatică la Tarnopol în Galiția; de 
atunci au mai fost încă două cașuri sus
pecte. S’au luat fote măsurile pentru a 
împedeoa întinderea flagelului.

—o—
Circul Enders. Asâră a dat prima re- 

presentațiă-mare societatea circului „En
ders*1 sosit aici numai ieri după amedl. A 
fost esecutat un bogat și frumos program. 
Personalul circului s’a distins în represen- 
tațiă prin jocuri coreote, uneori admirabile, 
cari au frapat publicul și i-au stors vii și 
sgomotose aplause. Asupra prestațiunilor 
acestui oirc vom reveni mai pe larg. Pen
tru adl amintim, că deseră la 7 1/î ore se 
va da o nouă representațiă. Atragem tot
odată atențiunea publicului asupra acestei 
plăcute și frumose distracții, oe-o oferă din 
belșug bine întocmitul. și bine oondusul circ.

—o—-
Musica orășendscă va da de seră un 

concert în sala dela „Hotel Nr. Iu, er nu 
în grădină, după cum s’a fost anunțat.

— o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupâțiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchbwben 9. Iu farmaciile din provincia se să 
ceră preparatul lui M.oll provedut cu marcă și 
subscriere.

Din diecesa Oradiei-onari.
Oradea-inare, Augusut 1895.

Prea stimate D-le Redactor!
Convins de puțina mea abilitate în 

de-ale jurnalisticei, îmi iau totuși voiă a 
Vă sorie unele și altele de aici din centrul 
Bihorului. Vi-le scriu așa p9 cum mi-e sti
lul și obiceiul : scurt și precis, ca se mai dau 
ceva informațiunl publicului cetitor, care 
va fi cugetând, că ceva lucruri mari se 
pregăteso pe la noi, în tăcere, pentru-că 
așa se 4loe> că unde e tăcere, acolo se pe
trece ceva lucru mare și însemnat.

La noi însă din oontră, tăcere și ne- 
lucrare, nepăsare și desinteresare pe tdte 
terenele. Avem aici’ două Consistore, am
bele nu produc nimic afară de certă și 
și neînțelegere : ambele stagneză, și orl-ce 
ar începe tâte se finesc cu certă și ne
înțelegere.

Nu mă încerc, ca se întru în detaiurl, 
ci mă mărginesc la lucrurile mai actull, ce 
se petrec pe aici pe la noi. Ca să fiu însă 
bine înțeleș, notez, că condus numai de 
binele și interesul comun al biserieei și al 
națiunei, mă voiu ocupa de afacerile, cari 
pe noi pe toți ne intereseză mai de aprope 
și anume :

In tomna anului 1894, în mod se
rios și calm s’a discutat în colânele „Gaze- 
tei“ ceetiunea concentrărei fondurilor die- 
cesane, s’a pus afacerea la tapet de cutare 
profesor dela gimnasiul din Beiuș cu mo
tive scose din raionul șicanărilor și lip- 
selor, ce au se îndure c|Mnio profesorii dela 
acel gimnasiu, din oausa manipularei des
trăbălate a fondurilor diecesane. Cestiunea 
adusă în publicitate ou o astfel de gravi
tate, a produs indignare în dmenii com
petent și interesați de binele și prosperarea 
diecesei. Să nu cugetați însă, că doră răul 
pomenit și simțit de-o sumedenia de omeni 
s’ar fi sanat barăml în parte. O, nu! de 
loc nu 1 pentru-că membrii capitulări ac
tuali mai prefer huiduirile și jăluirile cle
rului în public, decât se facă ordine în o 
cestiune atât de vitală pentru sute și mii 
de fideli. Asta domnia-lor nu o voiesc, drept 
ce îmi permit a espune motivele, cari m’au. 
îndemnat oa cu glas puternic și în mod 
pretensiv să urgez și eu concentrarea fon
durilor diecesane, și adecă:

1) Fondurile nu se sporesc de loc, din 
causa, că taxele, cari ar trebui să mergă, 
nu se încassâză cu energia ee o impune 
causa cărora serverso d-nii capitulări ; ba 
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și mai mult, d-nii capitulări au aflat de 
bine a-se dispensa pe sine înși-șl dela plă- 
tirea taxelor Îndatinate și a celor restante 
de deci de ani. Punând faptul aoesta în 
cumpăna echității, îți vine sângele în față, 
■văc]®n<l atâta egoism și atâta indiferentism 
dela aceia, cari sunt puși în frunte.

2) In tot anul se face sima cu o sume
denia de restanțe. Unde în lume se mai pote 
întâmpla așa ceva ?

3) Clamata carnetelor, eu din parte-mi 
nu soiu cum se adauge la capital, căci, 
vedi bine, am ochit și eu dimpreună cu 
alții peste „sămădașurile“ a doi capitular!, 
cu cari mă voia ocupa în special, dâcă 
nici cu începutul anului 1896 nu se vor 
concentra fondurile.

4) Se depun spre fructificarea la câte 
o bancă din loc, câte 40,000 fl. cu 4°/0, de 
și statutele nu permit elocare mai mare de 
10,000 fl. în una bancă,

5) Atât văduvele, cât și bieții orfani 
îșl capătă pensia de tot modestă tot-deuna 
mai târdiu cu 2—3 luni, și și atunol nu
mai după cerșire repețită.

6) Libelele dela bance se păstreză în 
mod de tot ușuratec, aruncate de icl-colo, 
i poi pe la căpătâiu și prin ciobote.

7) In tot anul se fac propuneri, ca 
unele sume elocate să se declare de nein- 
cassavere.

8) Se fao esarendărl în dauna fondu
rilor, abună-dră ca ceea din vara tre
cută... sat!

9) In greutatea fondurilor se fac atari 
reparări pe la locuințele capitulărilor, cari 
de astă-dată nu le nici amintesc.

10) Așa sunt informat, că dascălii 
■dela gimnasiul din Beiuș nici acum nu-șl 
capătă plata la timp.

11) Membrii capitulări trăiesc în con
tinuă discordie.

12) Nune venio ad fortissinum. Escsl. 
Sa D-l Episcop nu odată a pretins concentra
rea fondurilor, tot asemenea și clerul, ai 
căruia sunt talanții încreduțl membrilor 
capitulări, der nu de capul diecesei nici de 
oier ci în urmarea usului învechit — șlen- 
drian.

Astea ’ml sunt motivele ponderose, 
cari m’au îndemnat se trag atențiunea ce
lor competențl asupra lucrurilor disordinate 
pănă la destrăbălare, cari subversâză în 
centrul diecesei gr. cat. de Oradea-mare re
feritor la manipularea averilor diecesane.

Ln preot.

Petrecerea tinerimeî academice.
Brașov, 26 Aug. 1895.

Stimate D-le Redactor ! Frumos cuget 
a condus pe tinerimea academică română 
din Brașov și jur atunci, când unanim s’a 

• decis, ca obicînuita-i petrecere să o aran- 
. gieze de astă-dată în favorul societății „Petru 
Maior'1 din Budapesta.

Arare-orI i-s’a dat Brașovului și pu
blicului ocasiune, să asiste la'o petrecere 
cu un caraoter atât de românesc și cu un 
scop atât de frumos.

iS f ....Er pentru tote aceste universitarii ro
mâni de aici merită tâtă lauda, dedrece a 
lor e partea leulai. Ei de cu bună vreme 
au lucrat neobosit pentru reușita petrecerei, 
au adresat căldurăse apeluri publicului ro
mânesc din Brașov și jur, ca să-i spriji- 
nâscă, înțelepțesce au hotărît, ca luxul — 
atât de periculos scopurilor filantropice — 
să fiă cu totul eschis și, cu dragă inimă s’au 
■adresat și la iubiții noștri frați din Româ
nia, cari petrec aici, ca să participe și ei 
la petrecere, să-i ajutore și ei în nobilele 
lor tendințe.

In deosebi frații noștri din România 
au arătat atâta interes pentru acestă pe
trecere, încât deja înainte de epua aștep
tată ei ș’au anunțat într’un număr mare 
participarea.

Ast-fel stând lucrurile, prospeotele de 
reușită deveniau tot mai frumose. Prima și 
cea mai durerosă piedecă — deficitul, la 
noi forte des — era trecută. Aprope o sută 
■de florini să încasaseră încă înainte de ter- 
minul petrecerei.

In sfirșit sosi și sera de 12 (24) Au
gust. La început se părea, că: „s’a întors 

pe rend 
animate 
tote ve-

mașina lumii!“, dedrece pănă la 8’/2 ni
meni nu sosise încă. întregul comitet aran- 
giator era consternat. Temeri seriose cu
prinse inimile lor.

D6r de-odată publicul începu a veni 
neîncetat și pănă la 9 ore sala era ticsită 
de lume. Mai bine erau representațl frații 
noștri din România, cărora are de a se 
mulțămi mai mult reușita atât morală, cât 
și materială.

Publicul românesc din Brașov — du
rere! — a fost fdrte slab representat. De- 
asemenea și publicul român din jur, deși 
în unele părți d. e. în ZârnescI și Bran, 
s’au făcut invitările în personă.

Der să trecem peste aceste posomo
rite simptome! bă sperăm, că în curând 
vor dispărâ !

Voifl relua mai bine firul istorisirii a 
acelor neuitate momente de veseliă, pe cari 
le-am avut în ndptea de 12 (24) August.

Jocul s’a început ou tradiționala 
„Horă“, care mare și vioie s’a încins. Ro
mâni de dinedee cu oei de dincolo, săltau 
veseli, că se pot revedd ca buni frați, că 
la olaltă îșl pot petrece. O așa însuflețită 
„Horă“, ca acesta, puțini cred, că au mai 
văcjut.

După „Horă“ urmară rend 
celelalte jocuri, de-asemenl fdrte 
și jucate de o mulțime de părechl, 
sele, tote ferioite!...

In pausă apoi bucuria generală a ajuns 
la culme. Anume pentru a potența entusias- 
mul9 voiniol chipeși și tineri jucară cu multă 
măiestria admirabilele nostre joourl națio
nale: „Călușerul“ și „Bătuta14, cari stîrniră 
un mare entusiasm. Aplausele și aclamările 
nu mai voiau să înceteze!

După acestea bine disciplinatul și so
norul cor al cunoscutului student universi
tar Aurică (Pop) cântă oâte-va cântece na
ționale cu atâta succes, încât toți ascultătorii 
rămaseră entusiasmațl. Adunându-se apoi 
mai mult public pela mese, studentul în bele- 
arte V. Branisce mulțămi, în câte-va cuvinte 
bine simțite și din sinceră inimă isvorite, 
publicului pentru valorosul său sprijin. In 
urmă d-l Măglașiu toasta pentru frații de 
dincolo, presențl la petrecere. Ii răspunse 
cu o captivătore elocuență și cu un rar 
avânt d-l Dimitriu, un fost universitar, cu
noscut pentru sentimentele sale românescl. 
Aplause nesfirșite erupseră după vorbirea 
densului. Toți erau însuflețiți.

După pausă urmă o neobicinuită sur
prindere. La inițiativa d-lui Teodorovid din 
România, patru drăgălașe d-șore, și anume: 
StoianovicI, Vict. Branisce, Fașon și Navrea, 
oferiră domnilor fel de fel de flori, anume 
procurate spre acest scop, er aceștia în 
schimb au dat suprasolvirl pentru societatea 
„Petru Maior44.

După aceea dansul se continuă cu o 
vioiciune și mai mare, pănă cătră ârele 4 
diminâța, când afară era deja (jiuă albă!

Atunci, spre generala supărare a tine
rilor, domnișorele se depărtară, er tinerii 
spre a-șl mai potoli viul foc al simțămin- 
telor, se adunară la o lungă masă și, con
form unui tradițional obiceiu, făcură o sdra- 
văuă „comandă de adio'1, pe care cu multă 
însuflețire o conduse simpaticul advocat Dr. 
Eugen Mețian.

Universitarilor din România, cari — 
spre lauda lor fiă cp3 — s’au presentat în
tr’un frumușel număr, li-a plăcut forte mult 
ordinea și frăția, ce stăpânesc la noi la atari 
petreceri.

Venitul curat se urcă la vre-o 80 fl., 
cari toți vor fi predațl societății „Petru 
Maior44.

Din fermecătorea cunună de dornni- 
șore, mi-am putut în grabă însămna urmă- 
torele: Din România: D-șorele ZenovicI, 
Baboian, Sasu, StoianovicI, Ludu, Fașon; 
6r din Brașov d-șorele: Victoria și Val. 
Branisce, Panțu, Miți Stinghe, Mica Stinghe, 
Tini Popovicl, Ecat. Bogdan, Miți Pop, 
A. Arion, Măriți Navrea, E. Scurtu, Hîlmu, 
Pilția etc.

Dintre domni am putut nota pe ur
mătorii: Colonel Grozea, Dr. A. Mureșianu, 
prof. univ. I. Bogdan, V. Rosetti, G. Mo- 
roian, Dimitriu etc.

Ca încheiere observ, că toți, câți au 
avut fericirea să participe la acestă româ- 

nescă petrecere, s’au depărtat forte încân
tați și cu cele mai bune amintiri despre 
bravii noștri universitari, cari au fost la 
înălțimea chemărei lor.

Eu.

Serbările dela Sinaia.
ț)iua S-tei Mării.

Alaltă-erl, diua S-tei Mării, s’a ser
bat la Sinaia, cu mare pompă, bicentena
rul și hramul mănăstirei, înființată înainte 
de 200 de ani de spătarul Mihai Canta- 
cuzino.

Deși vremea era posomorită și ame
nința să plouă, curtea mănăstirei — forte 
frumos împodobită — era plină de lume, 
venită din împrejurimi, din BucurescI, 
Ploescl și chiar din Ard 61. Erau vr’o 
2—3000 de 6menl.

Serbarea s’a înoeput la 10 ore prin 
un serviciu divin, oficiat, în lipsa metro- 
potitului-primat, care fusese reținut la Că- 
limănesol, de cătră starețul mănăstirei, ar- 
chimandritnl Ni) on. La orele 11 a fost pri
mire oficială pe terasa mănăstirei, cu care 
ocasie s’au ținut discursuri de cătră d. G. 
Gr. Cantacuzino, prim-efor și președinte al 
Senatului, care a vorbit în numele Eforiei 
spitalelor civfe; de cătră d. Tache Ionescu, 
ministrul cultelor, în numele guvernului, și 
în fine de cătră starețul mănăstirei, care a 
mulțumit actualilor efori pentru rîvna, cu 
care lucreză pentru desvoltarea orașului 
Sinaia.

La orele lll/2‘ a avut loc masa dată 
de Eforie la țărani. Erau așecjațl la mese 
vr’o miie de țărani, cari, după obiceiul tra
dițional, terminând dejunul, au luat ou 
dânșii farfuriile din. cari au mâncat. In tim
pul pe când țăranii se ospătau, d. Tache 
Ionescu, d-nii efori, representanții autorită- 
șiior locale, d. Luca Elefferescu, prefectul 
județului Prahova, d. C. Enescu, primarul 
Ploeștilor și alte persone oficiale și de 
distincțiune, au iscălit un act comemorativ 
în amintirea acestei serbări.

Sera, întreg parcul era admirabil ilu
minat cu lampione venețiene, 6r pe la orele 
9 au început focurile de artificii, cari au 
durat pănă târdiu noptea.

Gu ocasia acestor sărbărl d. Al. G. 
Gălășescu, șef de serviciu la Eforie, a 
distribuit persânelor oficiale o fruumosă 
broșură întitulată Sinaia, în care face, ba- 
sat pe dooumente vechi, istoricul aoestei 
încântătore stațiuni începând dela 1695 
pănă în diua de adl.

Dela Asociațiunne.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.")

Blașiu, 29 August. Adunarea s’a 
terminat aseră.

Proiectul statutelor revisuite a 
fost primit.

Comitetul a fost reales, intrând nu
mai patru membri noi.

Viitorea adunare se va ține la 
Lugoș.

Ieri a fost prânej mare la Me- 
tropolitul, dat în onorea membrilor 
Associațiunei.

Balul a fost strălucit visitat. 
Compositorului „Mănăstirei de Argeș“ 
se făcură ovațiunl entusiaste.

NECROLOG. Dionisiu Roman ca soț, 
Pavel Popescu par. gr. cat. și Sofia născ. 
Domșa, ca părinți, cu inima plină de du
rere anunță, că iubita sa soțiă resp. unica 
lor fiică Maria Roman născ. Popescu, meb. 
fund, și președinta Reuniunei fem. rom. 
din Mediaș și giur, a repausat în Domnul 
erl în 28 c. înmormântarea va fi, după 
ritul gr. cat., Vineri în 30 o. d. a. la 2 6re 
în cimiteriul rom.-cat. — Mediaș, 28 Aug.

DIVERSE.
Răspândirea limbei englese. Pe tim

pul Elisabetei, acum 300 de ani, vorbeau 
englezesce numai 3 milione de omeni; pe 
atunci predominau limbile franeesă, ger
mană și spaniolă, 6r astăcjl limba englesă 

se vorbesce de 115 miliâne persâne, âr 
cea franeesă de. 60 miliâne, cea germană 
de 70 milione, cea spaniolă de 50, cea 
rusă de 80 milione, cea italiană de 30 mi
lione și cea portugesă de 15 miliâne 
âmenl. Numărul persânelor, cari vorbesc 
englezesce se urcă pe an cu vr’o 2 mili- 
ne, așa că pe la finele acestui vec limba 
englesă va fi vorbită de o poporație ca 
de 130 miliâne suflete. Aoum e limba dom- 
nitore în Anglia și Irlanda cu 38 miliâne 
loouitorl, în Statele-Unite ale Americei de 
Nord cu 65 miliâne, în Canada cu 4 mi
liâne, în Australia și Oceania cu 4 mili
one, în Africa și India peste 2 miliâne, 
etc. Se crede, că după limba englesă, a 
doua limbă universală va deveni cea spa
niolă, fiind limba domnitâre în tâtă Ame
rica centrală și de Sud — afară de Brasi
lia, — și în insulele Indiei occidentale.

Un penitenciar model. — Decă tâte 
înohisorile ar fi, ca penitenciarul din Fila- 
delfia, de sigur, că toți âmenii cinstiți s’ar 
face hoți spre a fi arestați. Nu numai, că 
deținuții aoestei închisori-model sunt hră
niți tot așa de bine, ca în cele mai bune 
restaurante ale orașului — trei mesa pe 
di, dându-se la fiă-care oâte o supă, un fel 
de mâncare, friptură, fructe — dâr sunt 
tratați de păzitori în mod fârte delioat și 
servitorii au însărcinarea de a-i suprave- 
ghia fără de a-le impune vre-un lucru. 
Ceva mai mult, arestanții au la disposiția 
lor o vastă bibliotecă de 10.000 volume, 
tâte ilustrate și politice și odată pe
săptămână directorul organisăză o confe- 
rență instructivă seu distractivă, după care 
urmâză un mare concert dat în sala de 
serbări a închisorii. In acest penitenoiar 
nu s’a semnalat nici odată o înceroare de 
evadare. Fericiți deținuți!

Literatură.
A eșit de sub tipar în editură libră

riei H. Steinberg și se află de venejare la 
tâte librăriile din România „Exerciții 
gradate de Gramatică14. Etimologie, orto
grafie și scrisori familiare pentru clasa 3-a 
primară, urbană și rurală; apoi „Exerciții 
gradate de Gramatică și Composiținni“. 
Sintacsă, composițiunl, scrisori, oontracte 
etc. pentru cl. 4-a primară urbană și IV 
și V rurală. — Povățuitorul acestor escer- 
ciții se distribue gratis d-lor institutori și 
învățători. Ambele manuale lucrate de d-l 
A. Lupu Antonescu, profesor la șcâla nor
mală Carol I, sunt aprobate la concursul 
cărților didactice din acest an.

*
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. s6u 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Gomandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brassâ) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei."

*

Prin librăria diecesană din Caransebeș 
se pot procura: Istoriore biblice pentru 
elevii șcâlelor poporale de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1895. Prețul 12 cr. — Cate- 
chisuiul religiunei ortodoxe-răsăritene pen
tru șcâlele poporale, de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1893. Prețul 20 cr. Aprobat de 
Ven. Consistorii din Arad și Caransebeș. 
— Totodată se anunță, că se află sub ti
par: Preparațiuni la Istoriorele biblice, 
după principiile herbarțiane. — Domnilor 
învățători, respective CatichețI, la cererea 
proprie, li-se trimite gratuit câte-un esem- 
plar din Istoriorele bibblice cu o prepara- 
țiune.

*
Din Biblioteca pentru toți a apărut 

Nr. 13: Novăle romane, de Duiliu Zamfi- 
rescu, cu portretul autorului, și Nr. 14: 
Antichitatea romană, Obiceiuri, Originea 
societății, de Wilkins. Apoi cărți poștale 
de mai multe feluri, cu diferite vederi din 
Sinaia și BucurescI în mai multe colori, fru
mos colorate, de vânzare la librăria Carol 
Milller în BucurescI (Calea Victoriei 53). 
Asemenea și la sucursala, ce a deschis’o 
librăria Miiller pentru sesomil de vară la
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Sinaia, în Bazarul Parcului. De aoi se p6te 
procura și „Biblioteca pentru toțl“. Costul 
unui volum 30 bani [15

*

In editura librăriei E. Zeidner din 
Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai școlelor poporale și de 
-epetițiune, lucrată de Domețiu Dogariu, în
vățător dirigent în Satulung (Săoele) și _Vs- 
colau Pilția, profesor la gimnasiul român 
din Brașov. — Este una dintre cele mai 
bogate cărți de cetire, se estinde pe 424 
pagine, cuprincjend 231 bucăți de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat 70 cr., 6r legat 85.

*
Doine și strigături din Ardeal, date 

la ivelă de Pr. lăn Urban Jarnik și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune colecțiunl de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
cu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiducescl, de-ale cătăniei, apoi strigături 
hătrânescl și colinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-1 Andreiu Bârseanu, în 
care se arată, că buna primire, de care 
s’a bucurat acostă carte la 1885, când s’a 
publioat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă acăstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 cr. De vâncjare la librăria editors 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

Cursul la bursa din Viena.
Din 28 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.80
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 103.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 98.—
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 20
Renta de aur austr..............................122.15
LosurI diu 1860   154,50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1065.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 489.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 404.60
NapoleondorI.................................. 9,85
Mărci imperiale germane . . . 59.10
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.8272
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.25
Note italiene.................................. 45.75

Cursul pieței Brasov.
Din 29 August 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Boris. fonc. Albina 5°/0

128.l/2 Vend.
10.83 Vend. —

100.75 Vend. 101.75

9.56 Vend. 9.58
9.50 Vend. 9.55
9.58 Vend. 9.61
5.63 Vend. 5.68

59.- Vend.

Proprietar: Or. Aurel RSSwre^ianw.
Redactor responsabil: Cregoriu ftSaior.

Tren 
de 

p ersân.

Tren
accel.

Treniî 
român 
expr.

Prafnrile-Seidlitz aie m Moli |
Veritabile numai, «leeă fiăcare cutiă este proveițută eu marea <le O 

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

tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- "M/ 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce /A 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. w

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sape a lui MoSL $
V6i*itci.bilU numni ^acă fiecare sticla este prov64ută cu marca de scutire și cu C

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcdlă. Vj 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. £

Apă de gură-SaBicyl a Bui MolB. >
(Pe basa de natron Acid-salicilicu) J

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orî-ce etate și \ 
adulțl, asigureză bcestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- t 
JuI sticlei provăgute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. (

cTrimiterea principală prin 
Farmacistul A. M0F1L,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuciilanben 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se căra anumit preparatele provecjute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, 1. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz Mi
Geisberger. 28-52. W

de

Anunciurî
(inserțiuni și reclame)

Lantu a se adresa subscrise, 
ad ministratiuni. In cașul pu

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orâ.

Admir;istr. „Gazeta Trans.lt

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din B Mai B895
Budapesta— Predeal

Tren

persân. acoel-

Tren I Tren
| de 
|persân.

Tren
accel.

Tren 
de 

persân.

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
10.32
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

9.07
9.37

10.37

11.4C
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45
9.27

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
11.54
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

sos.l 
pl J

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

3.-
5.45
2.29

12.05

4.17
4.501

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

Y 
80S. | 

pl. i

11.-
12.26

1 11 ”029
8 30 11.25

Trenu 
de

Treniî
mixtu p ersân.

2.25 
3 14 
5.07
5.40
7.19

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa , .
Ciucia . .
B -Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

J Teiuș 
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus
Y

sos.
pl.
I

Y
8O,3- I Gopșa-mioă
Pl- |

Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora • 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța 
Feldiora

80S.
A

A

A

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.-
5 11

! P1-

Timiș
Predeal

sos. Bucuresol

3.01
331
9.30,

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

Tren 
român 
expr.

~ I
7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

person.

treniî 
mixtu

treniî 
mixtu

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Osorlieiu — Ilegla.-săsesc.

Trenu 
de 

persân.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

Trenu 
de 

persân

I
8.59
9.40

11.11

Trenu 
de 

persân.

7.08
6.39

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

12.54

I

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

trenu 
de 

pereân.

li i r i s ii — T u r d a

5.10
4.50

Ghinș
Turda

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigii — Făgărașia
treniî 

de 
person.

7.10
8.59
9.15

2.20 11.34
, 3.57 1.03

4.19 1.25
4 36 1.46
6.16 3.31
8.42 6.08

pl. Cucerdea . » . sos. 
Ludoșă. .

p°8'} Oșorheiu .

sos. Hegh.-8ăs..

(pl.
• l 80S. 

. pl.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele .însemnate în stânga stațiunilor 
însemneză 6rele de nopte.

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49 
oeti

Trenu
mix tu

1.18
12.32 
1035 
10 —

8:25

trenu 
de 

person.

r

trend 
mixtd

pl. Copșa mică . 
Oona . . .

sos.

SOS. 1
pl. / Sibiiu . . .

{ P'-
I SOS.

Avrig . . .
SOS. Făgăraș . . pl.

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

S 1 m e r 1 a (FIHD-Hunedor a

trenu. 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

treniî 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

B r a s o v — Z e r n e ș t i
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55 9.15
10.35

Brașov .........................
ZerneștI.........................

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.206.36

M u r e ș - Ij u d « ș Bistrița

9.10 
’ i.or

4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagn-BudatelicO. . . . 
Bistrița........................

6.464.— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — Timișora

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5. Aradu ........................
Vinga........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

Careii-mari — %elău Sighișora—Odorlieiu-secuesc.
trenu 
mixtu

treniî 
mixtu

trenu 
mixtu

tienu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-mari 
Zelău

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.—

Trenu 
de 

persân.

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii încuadrați ou linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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