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Asociatiunea transilvană.*
(Adunarea generală a XXXIV-a, ți
nută la Blarșiu în 15 (27) .și 16 (28) 

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

BLAȘIU, 17 (29} August 1895.

Ședința II.

(Urmare).

Dintre discuțiunile ședinței a doua, 
ținută erl înainte de prânZ, mai amintesc 
unele desbaterl asupra raportului comisiu- 
nei financiare privitore la anumite pro
puneri.

Ce privesoe propunerea d-lui Costin, 
de a se da un premiu pentru editarea unei 
cărți, care să cuprindă inviațiunl pentru po
por în cestiunile dreptului de proprietate, 
comisiunea ar fi dorit, ca premiul pentru 
lucrarea aoelui op să se publice încă în 
decursul viitorului an administrativ. După 
unele discuțiunl însă s’a primit propunerea 
d-lui Dr. Andreifi Micu, advocat în Făgă
raș, în sensul, ca afacerea să se predea 
comitetului pe lângă însărcinarea, de-a 
veni la adunarea gen. viitdre cu un proiect 
în privința aoâsta.

Ce privesce propunerea d-lui canonio 
Gavrilă Pop, de-a se da două ajutdre pen
tru tineri români, cari ar studia sculptura 
în pâtră la sodla de stat din Zlatna, după 
o discuțiune mai lungă se hotăresce, că 
deore-ce în budgetul Asociațiunei era pre- 
văZut UD stipendiu pentru studiarea sculp- 
turei în lemn, la acel stipendiu să li-se 
dea drept a competa și acei tineri români, 
cari ar dori a învăța scuptura în pâtră.

Raportorul comisiunei pentru încassarea 
taxelor face cunoscut, că s’au incassat înoă 
câte-va taxe dela membri, pe cari adunarea 
îi aclama cu „să trăâecă“. Suma totală a 
incassărilor trece peste 600 fi.

Acum urmă la ordinea cailei raportul 
oomisiunei însărcinate cu studiarea noului 
proieot de statute. Raportor d-1 oauonic Dr. 
Al. Grama.

înainte de-a intra în meritul cestiu- 
nei, raportorul premite, oă deore-ce luorul 
s’a cumpănit bine și comisiunea s’a con

vins de motivele însămnate, ce au condus 
pe comitet în lucrarea sa, nu află necesară 
o desbatere generală, ci cere a începe de-a 
dreptul desbaterea pe paragrafi.

Dr. A. Mureșianu c|ioe, oă deși apre- 
țiâză pe deplin motivele, ce au îndemnat 
pe comitet a veoi cu un proieot nou de 
statute, nu pdte consimți nici de cum a-se 
trece atât de grabnic peste o oestiune ca 
acâsta. Mai ales nu se pdte trece peste ea, 
dedre-oe fiind vorba aid de-o revisiune în 
general a statutelor, dr nu numai de mo
dificarea a doi său trei paragrafi, se ivea 
de sine necesitatea, oa membrii Asociațiu- 
nei să oundsoă mai dinainte cuprinsul pro
iectului de statute, ce s’a presentat numai 
în ședința de ieri. De aceea, Zic®> a și a- 
dresat o interpelare onoratului presidiu, 
cerând deslușire, de ce nu s’a comunicat 
mai dinainte cuprinsul proiectului de sta
tute într’o formă său alta, ca membrii să-l 
fi putut studia. Noi am fost informați nu
mai, că regimul pretinde imediat schimba
rea a doi paragrafi din statute, cari, cum 
susține, nu corăspuud cu actualele împre
jurări de stat. Vorbitorul cere deol să se 
admită mai întăiu o discuțiune generală 
asupra revisuirei statutelor, pentru-ca să se 
constate, dâcă și întru cât membrii con
simt a se face revisuirea în genere.

Dr. Grama observă, că de-odată ou 
alegerea comisiei, s’a dat fiă-cărui membru 
voiă de-a asista la ședința aoesteia cu vot 
consultativ. Nu crede, prin urmare, că ar 
mai fi necesară o desbatere generală și 
oere a-se treoe de-a dreptul la desbaterea 
pe paragrafi.

Președintele, răspunzând la interpelarea 
d-lui Mureșianu, 4'°®, câ până acum n’a 
fost praxă a-se comunica dinainte mem
brilor propunerile, ce comitetul vrd să le 
facă adunărei generale.

Dr. Mureșianu observă, că deore-ce 
cașul de față este extra-ordinar, căci 
se traotdză de propunerea revisuirei sta
tutelor, urma de sine, oa oomitetul să dea 
ocasiune membriloi’ de-a se informa de ou 
vreme asupra cuprinsului proiectului pre
sentat. Treoând la observările d-lui rapor
tor, c|ice cumcă faptul, că s’a dat voiă 
membrilor de-a asista la desbaterile oomi

siunei, încă nu pote înlocui lipsa de pre
gătire a lor în ce privesce revisuirea în 
total a statutelor. Ei au venit aici pregă
tiți numai pentru schimbarea a doi para
grafi și adaugerea unui nou paragraf la 
dreptul de inspecțiune al statului, cerut 
de guvern. Adunarea trebue să se pronunțe 
acum, dâcă oonsimte la o revisuire a sta
tutelor în general pe basa proiectului pre
sentat numai în ședința de erl, ori că do- 
resoe a discuta numai revisuirea acelor 
paragrafi din statutele vechi, pe cari îi 
difioultdză guvernul.

Ars. Vlaicu pledâză pentru ca adu
narea de față să se mărginâsoă de-o- 
camdată a răspunde la provooarea guver
nului ; cere să se cetâsoă ordinațiunea mi
nisterială și adunarea să se pronunțe asu
pra oelor ce le pretinde ea, fără a se es- 
tinde la o revisuire generală ; propune însă, 
ca proiectul de statute presentat de oomi- 
tet să fiă pus la ordinea cjilei viitorei adu
nări generale.

Dr. G. llea, aooentuând însămnătatea 
și gravitatea, oe-o presentă revisuirea în 
total a statutelor, părtinesce propunerea 
d-lui Vlaicu.

Dr. II. Pușcariu Z'e0i ar trebui să 
stăm o săptămână, ca să desbatem din pa
ragraf in paragraf proiectul comitetului. 
Asigură însă, că proiectul de statut este 
resultatul unui studiu și esperiențe vechi 
și că e lucru bine chibzuit.

Bogdan • Duică cere încheierea dis- 
cuțiunei.

Președintele reasumdză propuneiile și 
oere, ca adunarea să se pronunțe, dâcă pri- 
mesoe revisuirea în general a statutelor, 
ori nu. Se aud din mai multe părți voci: 
primim ! primim!

Publicul devenise impacient, căci tim
pul era forte înaintat și în sală era o căl
dură nesuferită.

La l!/2 ore p. m. președintele suspinde 
ședința, anunțând, că ședința se va redes
chide la 5 dre p. m.

La mesa Metropolitului.
In acdstă 4b Escelența Sa Metropo- 

litul Mihalyi a dat în ondrea membrilor 
Asooiațiunei o mâsă, la care au luat parte 

peste 70 persdne dintre fruntașii adunărei 
Primul toast l’a rostit Escelența Sa Metro- 
politul pentru ospeții săi, cari s’au întrunit 
la Blașiu pentru înaintarea frumosului scop 
cultural al Asociațiunei. Toastul a fost pri
mit cu însuflețire de cătră meseni.

Preacuvioșia Sa Dr. Ilarion Pușcariu a 
ridicat apoi paharul în sănătatea Metropoli
tului, ale căruia virtuți i-au câștigat sim
patia și încrederea, că “va oonduoe cu tăriă 
și cu succes destinele bisericei și scdl i, 
dela a căror înflorire și bunăstare atîrnă 
întreg progresul nostru cultural. D-1 vicar 
Barboloviciu toaeteză pentru Capitlul me
tropolitan din Blașiu și pentru prepositul 
acestuia, Ioan M. Moldovan, care este tot
odată președintele meritat și prețuit al 
Asociațiunei; mai târdiu tot d-sa pentru 
Ziaristica română, care a contribuit și oon- 
tribue la înaintarea oulturei, amintind in 
speoial „Gazeta Transilvaniei ca cel mai 
vechiu organ de publicitate al Românilor. 
A mai vorbit d-1 canonic Moldovan pentru 
dspeții venițl din dapărtare, și alții.

Continuarea ședinței.
După ameZl la orelo bJ/2 s’a redeschis 

ședința, care de astă-dată nu s’a mai ținut 
în sala de gimnastică, unde aveau să se 
faoă în aoest timp pregătirile pentru bal, 
ci într’o sală mai mare din etagiul gimna- 
siului.

Primul obiect pus la ordinea Zilei a 
fost desbaterea pe paragrafi a noului pro
iect de statute. Acest proiect constă din 
peste 40 de paragrafi, conținând la un loc 
tdte disposițiunile privitore la Aeooiațiune, 
la despărțămintele și la agenturile acesteia. 
Desbaterea n’a îutimpinat dificultăți mai 
mari, fiind primit unanim paragraf de pa
ragraf, pe lângă anumite modificări de 
importanță mai mioă.

De-odată cu primirea acestui proiect, 
la propunerea comisiunei însărcinate cu 
esaminarea lui, s’a adus și hotărîrea, oa la 
cas, dâcă s’ar ivi ore-carl difioultățl pănă 
la dobândirea aprobărei nouălor statute, 
oomitetul să le aplaneze îusu-și, evitând 
pe cât se pdte necesitatea de-a oonvoca o 
nouă adunare.

Urma raportul aoeleașl oomisiunl

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.“

Care este bârbat-model?
Comitetul unei reuniuni de femei din 

Londra a edat de curând o carte întitulată 
„The Ideal Husband* („Bărbatul-model*), un 
conglomerat de diferite păreri femeiescl, 
oare are menirea de-a servi ca conducător 
și povățuitor al fetelor tinere la alegerea 
soților lor. Aoest „Lexicon pentru statul 
sânt al căsătoriei“ se vinde în Londra ou 
un „schilling14, adeoă aprope o cordnă de 
a ndstră, și se trece de minune. Logică nu 
prea află omul îu acdstă creațiune literară, 
dedrece peste tot logica n’o poți afla între 
însușirile „soriitorelor44. Ast-fel d. e. Mrs. 
Crawford, oolaboratoră la mai multe diare 
englese, vorbesce pe 36 de pagine despre 
tot felul de lucruri, numai nu despre Ges
tiunea, că în adevăr, oare este bărbatul- 
model. Alte dintre membrele comitetului 
amintit, oarl aprdpe tdte au conlucrat la 
acest op singur în felul său, vorbesc mai 
la obiect. Peste tot însă conglomeratul ră
mâne un oonglomerat ohaotic, d'n oare cu 
tdte acestea vom reproduce unele părți.

Lady Ienne, una dintre oele mai sălbatice 
anteluptătdre ale emancipărei femeilor, des
chide șirul oolaboratdrelor la carte, Zic®nd 
că timp de 4000 ani a zăcut femeia sub 
sclăvia bărbatului, așa încât despre un băr- 
bat-model peste tot niol vorbă nu putea 
să fiă. Acuma s’a schimbat totul. Femeia 
emancipată a apărut pe terenul de luptă, 
și e firm hotărîtă să repareze cu puteri 
nouă stricăciunile secolilor treouțî. Aci apoi 
Lady Ienni propagă următdrele două teorii: 
Bărbatul să fiă cât de mult ocupat, căci 
de altmintrelea se amestecă în cestiunile 
casnice și produce gălăgie; și bărbatul să 
nu întrelese niol-odată acele mici doveZl 
de iubire și simpatiă, cari pentru multe 
femei sunt de așa mare însămnătate.

Mrs Lynn Linton, o romancieră, nu 
vrea să scie nimioa despre tendințele fe
meilor moderne, oi proolamă ca prinoipiu 
pentru bărbat: să-și scie câștiga autoritate, 
căci dor și biblia Zic®: „și bărbatul să-i fiă 
cap femeii14.

Mrs. H. E. V. Stannard, care scrie 
sub anonimul Iohn Estrange Winter, Z1®6 
următdrele: Pentru bărbatul-inodel n’are 
să jdce rol zestrea, oi singur și numai în

sușirile eminente ale alesei sale au să fiă 
dătătore de măsură la alegerea lui. El tre
bue să fiă prietinul soției sale și să nu aibă 
nici un secret dinaintea ei. Să nu se inte
reseze de grijile mici ale căsniciei și să 
nu se supere, dâcă câte o mâncare din în
tâmplare nu suocede. Să nu fiă francma
son, dâcă n’o voesce soția; să fiă cuminte 
și nu fricos; să adune maree, porcelan și 
cărți, dâr nu de tot nebunesce. Să nu fiă 
acațios, ci tot-dâuna galant, demn, bine 
dispus și onorabil.

Mrs Fenwick Miller, asemenea o eman
cipată, ca Ienne, afirmă, că e de părere 
cu totul contrară de Mrs. Linton, căci în 
ochii ei bărbatul n’are să-și câștige auto
ritate. De-altmintrelea Mrs. Miller pretinde 
fidelitate în căsătoria, și oa bărbatul să nu 
fiă tiran. Ba pledâză chiar pentru princi
piul, ca bărbatul-model să faoă aceea, ce 
voiesce femeia. Nu-i permis, oa bărbatul 
să-i dea femeii prea puțini bani; n’are să 
fiă simțitor, și n’are să se simtă negligiat, 
dâcă femeia trebue să țină o prelegere pu
blică despre îmblânZirea elefantului african. 
Bărbatul-model trebue să fiă bine eduoat, 
frumos, dâr nu vanitos; să fiă puternic și 

curagios, cu tdte aoestea delicat și plin de 
dragoste la ooasinnl potrivite; nu prea ve
hement în manifestările sale de iubire, os- 
pital, casnic; în viâța publică activ, dâr să 
nu faoă politioă de partid; consciențios, re
ligios, dâr nu fariseu ; regenerator al lumei, 
dâr nu puritan. Cum se vede, cu greu vor 
putâ afla fetele tinere un soț, care să oo- 
respundă aoestei liste de însușiri.

Mrs. Isabella Fyvie Mayo, care scrie 
sub anonimul Edward Garet, Zi°® despre 
bărbat următdrele: Dâcă lovesce pisica, îșl 
supără și șicanâză sora, face grimase la 
apatele bunei sale, numesce servitdrea sclavă 
faoe glume ordinare asupra sdcrelor și fetelor 
bătrâne, cunosce tdte flâcurile despre actrice 
și dansatore la oirourl; dâcă e risipitor și 
în fiă-care societate se așâZă lângă femeia, 
oare face mai mult eolat — atunci el nu 
e bărbat-model.

Ast-fel se continuă părerile cam 60 
de pagini încă, și Zeu cu greu se pdte sci, 
oă cetind fetele tinere acâstă carte, cu ce 
păreri rămân la fine în oap.

V. S. 
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asupra propunerilor presentate în scris de 
d-1 Bogdan-Duică în numele său și soții: 
Dr. Ios. Blaga, Dr. Silviu 'Moldovan, Dr. 
Elie Dăian, Nio. Bogdan, Gavr. Preoup, I. 
Fodor/I. B. Boiu, A. P. Baroianu, I. Bă- 
buțiu, Iacob Macaveiu prot, Silvestru Mol
dovan, Aug. Nicbră, G. Moroianu și A. C. 
Domșa. Partea întâiu a propunerei, pri- 
vitâre la cele 40% din taxele membrilor, 
cerute pentru despărțăminte, după modifi
cările cuprinse în § 7 al noului proieot de 
statute se constată a fi de prisos. Celelalte 
părți ale propunerei s’au primit în acel în
țeles, ca să se predea comitetului pentru a-se 
oonforma lor pe cât se va pută.

Aoum vine la rend raportul comisiu- 
nei condidatore, însărcinată cu candidarea 
membrilor oomitetului, ce avea să se alâgă 
pentru un nou period de trei ani. Aoâstă 
comisiune se alese în ședința dinainte de 
prând și era compusă din următorii d-nl: 
Dr. A. Mureșianu, N. Ivan, Dr. Vas. Hossu, 
Dr. Aug. Bunea, Franoisc H. Longin, Dr. 
Mihu, Dr. O. Russu advooat în Sibiiu, Dr. 
Ios. Blaga, Dr. Silviu Moldovan.

Dr. Bunea, ca raportor, spune, că 
comisiunea după o lungă discusiune s’a 
unit asupra unei liste, pe oare o reco
mandă spre primire adunărei, ca fiind în
tre împrejurările actuale cea mai potrivită 
propunere, ce-o pote face comisiunea.

Intr’aceea raportorul este întrerupt 
prin d-1 Dr. Blaga, care în numele mino
rității din comisiă anunță, că ei vor da 
un vot separat. De aci încolo s’a desfășu
rat o soenă forte caracteristică, asupra oă- 
reia va fi de lipsă să revenim în special.

După acestă scenă, dpstul de neaștep
tată și deprimătbre, care a provocat o dis- 
cuțiă înfocată, s’a făcut ârășl liniște, retră- 
gendu-se votul separat anunțat, precum și 
celelalte propuneri, și primindu-se de cătră 
adunare lista propusă de comisiunea can- 
didatore. Aoâstă listă este următorea:

Ioan M. Moldovan, președinte; Dr. II. 
Pușcariu, vice-președinte. Membrii ordinari: 
Partenie Cosma, I. V. Russu, Z. Boiu, Dr. 
Corn. Diaconovich, Leont. Simonescu, Ios. 
St. Șuluțiu, Dr. A. Brote, On. Tilea, I. Papiu, 
Dr. A. Frăncu, G. Dima, A. Lebu și I. 
Crețu. Membri suplențl: N. Cristea, Dr. O. 
Russu, R. Roșea, N. Togan, G. Bogdan și 
majorul Maxim. — Seoretar I.: Dr. C. Dia
conovich ; secretar II.: Dr. V. Bologa; cas- 
sar Simonescu ; bibliotecar: N. Togan.

La cetirea numelor membrilor, mai 
ales a oelor ordinari, adunarea erupse în 
sgomotdse urări de „să trăâscă" la adresa 
fiă-căruia dintre membrii nou alesului co
mitet.

Urmă acum statorirea looului pentru 
proxima adunare generală. Președintele ci- 
tesoe numele mai multor fruntași români 
din Lugoș, oarl prin d-1 advocat Dr. Ma
ior învită Asooiatiunea a-șl țină viitorea 
adunare generală în Lugoș. Împărtășirea 
acestei soiri a fost întimpinată cu viuă bu- 
ouriă din partea întregei adunări, care în
tre cele mai căldurâse aolamațiuni la adresa 
fraților LugoșenI au primit invitarea lor, 

hotărând, că viitorea adunare generală a Aso- 
ciațtunei se va ține în Lugoș. Aoesta va fi 
prima adunare a Asociațiunei ținută în păr
țile bănățene.

înainte de încheiarea ședinței d-1 G. 
Moroianu făou propunerea, ca d-1 Dr. Gus
tav Weigand, direotorul seminariului român 
din Lipsea, distinsul profesor și filolog ger
man, autorul atâtor sorierl privitore la 
limba, literatura și obiceiurile poporului ro
mân, să fiă ales între membrii onorari ai 
Asociafiunei. Propunerea primindu-se, adu
narea a aclamat cu entusiasm pe d-1 Dr. 
Weigand.

După-ce se luară măsurile de lipsă 
pentru autenticarea procesului verbal din 
ședința a doua, urmă închiderea ședinței.

In cuvinte scurte, președintele marcă 
caracteristica acestei adunări și, făoend alu- 
siune la discuțiunile provooate prin insinu
area așa disului „vot separat al minorității11, 
declară, că nicl-odată n’a văcjut la o adu
nare a Asociațiunei discuțiunl atât de agi
tate, ca acum.

Adunărei îi mulțumesce în numele 
său și al comitetului pentru încredere, 6r 
comitetului de primire, constituit sub pre- 
sidiul d-lui Dr. Al. Pop, medio în Blașiu, 
îi mulțumesce pentru multa ostenâlă, ce 
și-a dat întru mulțumirea ospeților. Ao- 
oentuâ în special satisfacțiunea, ce li-a fost 
dată Blășenilor de-a o simți prin faptul, 
oă s’au putut presenta înaintea număroși- 
lor și aleșilor ospețl ai aoestei adunări prin- 
tr’un concert, asemenea căruia, Zise d-sa „mm 
s’a mai pomenit intre Români de când esistă 
Transilvania și Ungariau.

Era cătră orele 8 sera, când preșe
dintele înohise adunarea între prelungite și 
sgomotdse urări de „să trăâsuă".

Balul.
Nu soiu, decă a mai văcjnt vre-odată 

Blașiul un bal cercetat de-atâta lume, ca 
cel de MercurI săra, dat din incidentul adu
nărei Asociațiunei. Marea sală de Gimnas
tică, arangiată și decorată anume pentru 
acest scop, era tot atât de înțesată, ca și 
cu ocasiunea concertului. Jocurile mari au 
fost dansate în șese colone, âr numărul 
părechilor dansatâre se soootesce aproxima
tiv la ‘250.

Intr’oj aglomerația așa mare de lume 
se înțelege, dansul puțină plăcere pCte 
oferi. Ou atât mai mare era însă plăcerea 
de-a privi fețele rumene și frumâse ale 
gentilelor dansatbre, cari sciură eseroita 
asupra nostră farmecul, de-a ne face să nu 
ne depărtăm din acestă sală pănă în 
Zorii cjilei.

Costumul național încă era escelent 
representat prin vre-o 50 de domne și 
domnișore din diferite părți.

S’au împărțit cu acestă ooasiune și 
două premii de câte 20 corone pentru cele 
mai frumose costume naționale. Juriul esa- 
minatoi a fost compus din trei persdne: 
d-1 G. Moroianu, d-na directoră a interna
tului de fetițe din Blașiu Aurelia Solomon 
și d ra Moldovan din Băița. Premiile le-au 

dobândit: d-ra Elena Moldovan din Mediaș 
și d-ra Lazar din Băița, cari ambele au 
fost cu multă căldură felicitate din acest 
incident.

Cu asta s’au terminat și festivitățile 
cjilei a doua. In cțiua a treia s’a făcut o 
esoursiune în „Bercul metropolitan11, unde 
a fost și dans, sera a urmat un nou con
cert, care încă a fost peste așteptare bine 
cercetată, onorându-1 cu presența și Esce- 
lența Sa Metropolitul, âr după conoert 
a urmat din nou petrecere cu dans la otelul 
„Univers".

Cu acestea s’au sfîrșit cjilele de sărbă- 
tore petrecute între frații noștri dela Bla
șiu, a căror ospitalitate au gustat’o cu pri
sosință toți oâțl au avut norocul de-a pute 
participa la adunarea din anul aoesta a 
Asociațiunei.

CRONICA POLITICA.
— 18 (30) August.

In Miinchen, capitala Bavariei, decurge 
de present al 42-lea mare congres al ca
tolicilor din Germania. Deja anul trecut, 
oând congresul se ținuse în Colonia, se adu
sese hotărîrea, ca din partea catolicilor ger
mani să se esprime cea mai căldurosă re- 
cunosoință acelor membri ai corporațiuni- 
lor legislative din Ungaria, cari au com
bătut proiectele bisericescl politice, și în 
prima liniă magnaților Ferdinand Zichy și 
Nicolau Eszterhâzy. Presidiul congresului 
diu ăst an invitase și pe numiții magnați 
la congres, cari primiră invitarea și mer- 
seră în personă la Miinchen. E interesant, 
că în ședința dela 27 c. membrul congre
sului, principele Ltivenstem, presentând o 
broșură întitulată „Lupta religionară în Un
garia'1 accentua, că lupta culturală ungară e 
mai periculoși, decât orl-care alta. Alt mem
bru, profesorul Prohaszha din Strigoniu, pro
testă in contra luptei culturale din Ungaria, 
care țîntesce la încătușarea și înrobirea 
bisericei și a scâlei și la secularisarea mă
năstirilor. Președintele Milller spuse, că în 
tot cașul catolicii germani se interesâză viu 
de sortea catolicilor din Ungaria, o enun- 
ciare, care fu primită cu frenetice aplause. 
In congres se desbătură afară de acâsta 
pănă acum diferite cestiunl, precum : or- 
durile religiose, creștinismul și ateismul, 
reorganisarea puterei teritoriale a Papei, 
proiect contra emigrărilor ușuratice la Ame
rica, proieot pentru ocuparea catedrelor 
universitare cu profesori catolici, luptă con
tra literaturei necatolioe, susținerea carac
terului confesional catolic al soolelor, prin
cipiul socialismului, răsvrătirea în sciință 
și soolă, Roma și Papa în 1895, diferitele 
reuniuni misionare, cestiunl sooiale, delă- 

; turarea duelului etc. Tot-odată se ceti și 
serisdrea Papei adresată congresului, pre
cum și telegrama, prin oare Papa bineou- 
ventă adunarea.

*
Dumineca trecută s’au început în Belin 

consultările sinodale ale unitarilor din 
Ungaria. Intre altele s’a desbătut asupra 

proiectului acelor instrucțiuni, pe earl le 
va primi oierul unitar în oestiunea punerei 
în viâță a legilor biserioesol politice. In 
introduoerea instrucțiunilor sunt multe pa- 
sagii, cari dovedeso despre „imensul pa
triotism maghiar" al unitarilor. Astfel în- 
triun Ioc se cjiae, „că Unitarii trebue aă 
tindă din tote puterile, oa să se ajungă 
scopul mai înalt, pe oare îl urmăresce sta
tul prin aceste legi".

Resolvarea cestîunei române.
Fițuica ungunâscă „Erdelyi Hi- 

radă11 din Clușiu publică o serie de 
articoll de Kovâcs Albert, în cari se 
ocupă pe larg cu cestiunea română 
și resolvarea ei. In articolul publi
cat în Nr. dela 29 August a numi
tei foi, Kovâcs, vorbind de resolvarea 
cestiunei române, c|ice între altele:

Cu ce fel de mijlâoe se obiclnuia a-se 
înăbuși și înfrâna mișoările revoluționare? 
Cu de acele, cari duo la scop: prin temniță, 
decă ea se dovedesce sufioientă — prin 
spântțurMre, dâcă nu folosesoe alt-ceva. 
OrI-oe stat înțelept din lume face astfel. 
Din potrivă, procedura esereitată pănă 
acum de guvernele unguresol, oa prin mici 
împunsături să ațîțe și mai mult pe turbu
rători și să sufere a merge nepedepsiți 
pănă la tradarea de patriă — nu este aoo- 
modată niol pentru o înăbușire momentană. 
Cu greșeli, oa cea a permisiunei Congresului 
din Pesta și oea a călătoriei fostului mi
nistru Hieronymi prin Ardeal, nu se faoe 
alt-ceva, decât se înouragiază agitatorii.

Insă cestiunea română nu trebue nu
mai liniștită seu sugrumată, ci resolvatft și 
pe veol ștârsă. Pentru acesta es’stă un sin
gur mijloc, și aoesta e școla națională ma
ghiară. Nu este în lumea cultă stat, unde 
oausa învățământului să nu fiă secularisată. 
Așa e în Valahia și Croația, ne mai vor
bind de apusul luminat. Ungaria trebuia 
s’o facă acesta deja la 1868, fiind-că pen
tru așa oeva are ou o causă mai mult de
cât celelalte state, are adecă cestiunea de 
naționalitate...

Rusia îndată-ce a ocupat Basarabia 
dela Valahi, a închis tote școlale românesc!. 
Și în Serbia sunt i/i milion de Valahi, însă 
peste câte-va decenii nu va mai fi niol 
unul, fiind deja în fiă-care comună româ- 
nâscă câte-o șoolă sârbescă. Franoia a în- 
târfiiat în Elsația cu șcălele francese, îneă 
în fine totuși le-a ridicat Napoleon III. Din 
potrivă însă, îndată-ce imperiul german a 
cucerit Elsația, cel dintâiu gând i-a fost 
ridicarea de școli germane. Tot acâsta o 
face în Posen. C’un cuvânt, tote statele diu 
Europa, în oarl esistă mai mult sâu mai 
puțin cestiune de naționalitate, lucrâză în 
același ohip și aplică aceleași mijloce pen
tru delăturarea neplăcutei cestiunl...

Va se s&u spânețuretorea seu
șcâle ungurești în tot locul, decă gu
vernul unguresc vre se „resblve" 
cestiunea naționalităților. Nu-i vorbă, 
d-1 Kovâcs are gânduri „bune11, însă

Puterea frumseții.
O gazetă din Berlin publică mai multe 

caeurl interesante privitâre la puterea se- 
ducătore a femeii:

O femeiă tînără și frumușică era acu- 
sată, că a încercat să otrăvâscă o casă in- 
trâgă de alte femei tinere. Probe erau des
tule, și un bărbat ar fi fost negreșit con
damnat; însă apărătorul păc-ătosei, în ple
doaria sa, apela la simpatiile juraților, pe 
cari îi făcu să plângă de cuvintele cele 
mișcătâre. Fără a mai trece în camera de 
chibzuite, ei declarară pe acusată de nevi
novată, apoi defilară pe dinaintea băncei 
aousaților, spre a strînge mâna acusatei.

Istoria criminală englesă ne arată di
ferite cașuri de influență remaroabilă, pe 
care frumsețea femeiască o eseroită asupra 
juraților. E interesant cașul unei miss Blandy 
care odată era să fiă condamnată pentru 
omorîrea tatălui ei. Era dovedit, că tânăra 
fată comisese crima, pentru-că tatăl ei n’o 
lăsa să se mărite. Insă frumusețea fetei 
avu atâta farmec asupra juraților, înoât 

nici unul nu fu în stare s’o oondamne; 
toți jurați, declarară ourat, oă verdictul 
lor e fermecat de frumsețea tinerei fete. 
Judecătorul, furios, îi amenința ou pușcăria, 
dâr fără folos. După oe în fine se compleotâ 
numărul juraților și se începură desbaterile, 
judecătorul fu silit să le întrerupă din oausa 
impresiunii vădite, pe care mise Blandy o 
făcea asupra unui jurat. Se observase, că 
aoest domn simțitor arunca priviri prea 
amorose și galeșe asupra frumosei delicuente, 
și el fii imediat dat în judecată, er locul 
lui ocupat de un alt jurat. Der nici așa 
jurații nu putură ajunge la o înțelegere. 
Judecătorul, care rămăsese reoe, ca o stâncă, 
față ou frumsețea seducătore a acusatei, 
deolarâ, că nu va închide ședința pănă-ce 
jurații nu se vor înțelege la un fel. Astfel, 
cu vai ou chiu, j urâții aj unseră în oele din 
urmă la un verdiot de oondamnare, dâr ei 
adauseră imediat o recomandațiă, ca fata 
să fiă grațiată. Judecătorul declara, oă nu 
vede nici un motiv de a primi circums
tanțe atenuante, îșl puse repede pe cap 
șapca nâgră, după cum e obiceiul în An

glia oând se condamnă cineva la mârte, și 
pronunța sentința.

Astfel frumâsa miss Blandy fu spân
zurată în presența unei mari mulțimi de 
lume, care plângea și suspina strigând: 
„rușine" 1

O întâmplare curiosă a făcut ca tot 
în acea Zl sâ fiâ eseoutată și o femeiă bă
trână și urîtă, pe oare n’a compătimit’o 
nimeni.

Un alt esemplu, care ilustreză pu
terea frumseței femeescl chiar la tribunal, 
ni-1 ofere oașul unei Mana Ana Burdock, 
o ucigașă din Bristol. Acestă femeiă era 
de o frumsețe fascinătore, cu neputință de 
desoris. Prin acestă frumsețe ea prindea 
victimele în mrejele sale și după ce le lua 
tot, le otrăvea. Nici când fu arestată, ea 
nu perdu speranța în puterea frumseței 
sale. Ea îșl arunca ochii asupra inspecto
rului pușcăriei. Nu trecură două Z^e 
oând fusese înohisă, și inspectorul dispăru 
cu frumâsa Maria. Mai târejiu au fost ares
tați într’un oraș din nordul Angliei, unde 
trăiau sub alt nume. Inspectorul fu închis 

în același penetenciar unde fusese funoțio- 
nar. Miss Burdock îșl începu ârășl mano
perele; de astă-dată însă se adresa inimei 
temnicerului său. Femeia frumâsă fu înco
ronată și aoum de succes. Intr’o nâpte 
porniră la drum, părăsind pușcăria. De 
astă-dată însă fură prinși repede, tocmai 
în momentul, oând erau să plece cu vapo
rul dela Liverpool spre America.

Inspectorul de poliție din Liverpool, 
trimițând pe frumosa Maria îndărăt la Bris
tol ou doi agențl, îi veni o idee nostimă 
și iscusită, de a face adecă pe unul dintre 
agențl să-și ia cu el și pe nevastă-sa. Ast
fel d-ra Maria ajunse la Bristol. Poliția 
de aoi înțelese povața inspectorului din 
Liverpool, și de aoi înainte dama intere
santă nu mai fu păzită de bărbați, ei nu
mai de soția noului inspector al peneten- 
oiarului. Se pare, oă în oele din urmă ori- 
minala s’a convins, oă nu se mai putea 
folosi de frumsețea sa, și de aceea șl-a 
luat viața în chilia ei unde a fost găsită 
mortă.
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Dâmne mult e până acolo, undo țin- 
tesce el.

Nu ne mirăm, că astfel de 
inepții mai au loc încă și acfi în c°‘ 
lânele foilor unguresc!, dâr ne sur
prinde orba cutezanță cu care ele 
sunt spuse, și spiritul asiatic și bar
bar în care se târnă, drept hrană, 
pentru publicul maghiar.

Agitațiunile macedonene.
Gerantul sârbesc din Athena, în toc

mai ca și consulul din Uskiib și oel din 
Pristina (orașe macedonene) a trimis gu
vernului un voluminos raport despre miș
cările maoedonene, făcut pe basa informa- 
•țiunilor scâse din isvâre grecesol demne 
■de încredere.

Raportul acoentuâză înainte de tâte 
bunele relațiunl dintre Serbia și Grecia, 
provenite mai ales în urma ținutei Bulga
riei și a evenimentelor din Macedonia.

Revoluțiunea macedonână nu s’a sjîr- 
șit, pretutindenea, ci numai în uncie regiuni. 
O parte a insurgenților nu e capabilă să 
susțină lupta permanentă contra trupelor 
turcescî, fiind-că și-a gătat munițiunea. 
Deci pană va capela munițiunl nouă, s’au re
tras între munți, unde nu pot fi urmăriți 
din partea Turcilor. De acolo fac din când 
în când erupțiunl spre a-se provede cu mij- 
loce de traiu.

Din Bulgaria soseso mai în fiă-oare 
<ji cete de câte 20—25 insurgenți, cari pă
trund peste graniță în Macedonia prin tre- 
cătâre secrete. Aceștia — spre a nu fi 
bătători la ochi — vin anume în cete mă
runte, dâr sunt bine provătjuțl cu arme și 
cu conducători, și între munți se împreună 
în cete mari.

Poporațiunea sârbă și grâcă nu prea 
dă sprijin insurgenților bulgari, ci numai 
acolo unde e constrînsă, pentru oa astfel 
să-și mântuâscă viâța și averea. Majorita
tea poporațiunei dă sprijin autorităților 
turoescl, pentru-ce apoi e și ocrotită din 
partea acestora.

Insurgenții se organisâză și înarmâză 
pe deplin pentru primăvâra viitore. Armele 
și munițiunea de pușcat le capătă din Bul
garia, o parte e transportată peste muntele 
Athos.

Insurgenții sunt adunați în munți în 
număr de aprâpe 6000, numărul lor însă 
cresce din 41 *n 4b Sunt între ei mulțl 
străini, anume aventurieri rusescl. Cei 
mai mulțl dintre oonducătorl sunt oficerl 
ai armatei bulgare, cari sunt bogat provă- 
(juțl cu bani și stau în permanentă legătură 
•cu comitetul macedonăn din Sofia,

Trupele turcescî au prins aprâpe 200 
de insurgenți; pe mulțl i-au deoapitat, ori 
împușcat deja; numai asupra sudiților stră
ini n’au adus încă judeoată.

Situațiunea e desperată. Guvernului 
turcesc cu greu ii va sucoede să suprime 
revoluțiunea cu mijlâce paoinice.

La primăvară, probabil, că și socie
tățile macedonene grecesol și sârbesel vor 
intra în acțiune, când apoi îșl va lua înoe- 
putul atât de mult temutul răsboiu oriental.

SCmiLE O1LEL
18 (30) August.

labileul papei. Colegiul-cardinalilor a 
ihotărît, ca în 19 Ianuarie 1896 să se ser
beze jubileul de 50 de ani al sfințirei Papei 
de archiepiscop. Din tote părțile lumei vor 
merge la Roma episcopl și peregrini, ca să 
asiste la acest jubileu.

—o—
Cassarea timbrului pentru inserate. 

,„Koln. Ztg.44 prime8ce din Pesta soirea, că 
tâte autoritățile municipale ungurescl s’au 
alăturat la propunerea orașului Clușiu de-a 
.cassa parlamentul timbrele pentru publi
cații și inserate (jiahstice.

—o—
Mohamedani uciși. Soiri private din 

Constantino pol spun, că guvernul turcesc 
primesoe mereu plângeri despre asasinări, 
ce se săvârșesc în Bulgaria contra Turcilor.

—o —

Apel literar. D-l Aurel Trif, colabo
rator la „Dreptatea** publică un apel de 
prenumerațiune la opul „Reamintiri despre 
Turcia**, de Lakos Lajos, tradus de d-sa din 
limba ungureseă. D-l Trif râgă pe toți acei 
domni cărora li-s’a trimis liste de prenu
merațiune, să i-le retrimită în timpul cel 
mai scurt.

—o—
Cununii. D-șâra Agapia T. Nicolau și 

d-l Dimitrie Vulcu îșl vor sărba oununia 
Dumineoă, în 20 August st. v. 1895, la 11 
ore a. m., în biserica Sf. Nicolae din Bra
șov (Soheiu). — Dănilă Aluaș, teolog abs. 
gherlan și Aurelia Centea se vor cununa 
la 8 Septemvre st. n. 1895 la 3 ore p. m. 
în biserica gr. oat. din Cheșei (Alsâ-Ko- 
sâly). — Felicitările nâstre tinerilor păreohl.

Musica orășenâscă va da Duminecă 
sera un concert în grădina dela hotel 
„Pomul verde14. începutul la 7 l/2 âre, in
trarea 30 or.

Producțiunî și petreceri
Zernești, 28 August 1895.

Ca în tot locul, așa și aici, tinerimea 
este un principal motor; ea—dâcă e bravă, 
cum sunt ai noștri — face începutul, âr 
cei mai în verstă se simt datori a o sprijini.

E drept, oă Zârneștii, păuă acum au 
produs puțin, însă mare nădejde avem, că 
cu o tinerime devotată căușelor, cu o tine
rime consoie de ohiămarea ei, se pâte deș
tepta mult din ce a amorțit de 4eoî de 
ani. Acâsta e causa, că sâra de St. Mărie 
a fost o sâră plăcută pentru inimile ro
mânesoi.

Tinerimea studiâsă de aici în mijlo
cul căreia apare oa protagonist profesorul 
P. Dan, a mai dat în vâra acesta încă un 
concert împreunat cu dans, âr acum, îm- 
pintenată de succesul oelei dintâi, a mai 
aranjat și o a doua petrecere, al cărei ve
nit e destinat pentru școla din loo. Ea a 
făcut, tot ce s’a putut, pentru cât mai bună 
reușită.

Produoțiunea s’a început la opt âre 
în o sală a șcâlelor românesoi din loo, care 
a fost decorată cu verdâță și ghirlande din 
ramuri de brad. Sala a fost mult prea mică 
pentru a pută cuprinde un public atât de 
număros. Avis Zârneștenilor, ca să-și faoă 
una mai spațiâsă, decă le stă în putere.

Programa s’a început ou o „Doină44 
de E. Popesou, cântată cu destulă dibăciă 
și technioă de oatră d-l N. Sperohez. Aplau
dat fiind, a mai deleotat publicul încă cu 
o cântare. D-șora A. Sperchez a declamat 
ou multă abilitate poesia de Coșbuo „La 
oglindă44. „La Melancolie âlâgie pastorale 
roumaine44 de Wist, a fost esecutată de oă- 
tră studentul V. Bude cu destulă preoi- 
siune și fineță. D-sa posede o dexteritate 
musioală vrednică de luat în considerare.

Comedia în trei acte „George Daudin 
sâu bărbatul înșelat44 a lui Moliere și tra
dusă cam slăbuț de I. Șchiopul, a fost des
tul de succâsă. Pentru prima dată am au- 
(jit’o jucându-se și mărturisesc e o piesă, 
care vrând nevrând îți învioșâză iuima. 
Am ascultat’o ou multă luare aminte, căci 
composiția acâsta are puterea naturală de 
a te abate dela tote gândirile, cari răs- 
beso a te mișca în acel moment.

Persânele, cari au esecutat acâstă piesă 
au fost d-șârele Aurelia Gogonea, Eoat. 
Bude și domnii: Iancu IoaDovioiu, A. Badiu, 
loan Mețianu, Emil Dan și Traian Mețianu. 
Când amintesc aceste nume, nu am inten- 
țiunea să le laud, dâr totuși considerând 
modul, cum s’au produs, diligența, ce și-au 
dat, sunt nevoit a constata, oă ni-a procu
rat o sâră plăoută, piesa fiind bine predată.

Cât a fost venitul peste tot, și în 
special venitul curat, nu am ounosoință, 
dâr calculând după publicul asistent, soco- 
teso, că înși-șl arangiatorii nu s’au aștep
tat la așa ceva. Nu sciu, ce să 41Gi ourio- 
sitatea sâu plăcerea de a lua parte la o 
producțiune teatrală română, a adus pe tâtă 
inteligența din ZârneștI și jur, fără deo
sebire de rang și naționalitate. Petrecerea 
a durat pănă ’n d’albe zori. îmi place să 
mă mângăi cu dulcea speranță, că oră

șelul ZârneștI se va deștepta din letargiă 
și o viâță românâscă va înflori în apropia
tul viitor.

Tinerimea face tot posibilul spre aoâsta. 
De aceea laudă ei!

Emanoil.

Hațeg, în 27 August 1895.
Importanța unei societăți românesoi 

bine închiegate, în care spiritul național să 
predomineze, e netăgăduită. O astfel de 
societate ar avâ ohiămarea să paraliseze in- 
fiuințele străinismului, care prin șcâlele sale 
— în cari sunt nevoițl să studieze o mul
țime de tineri români, — tinde a înstrăina 
tinerele mlădițe dela idealul nostru națio
nal și a-I câștiga pentru idea de stat. 
Astfel de tineri, dâcă au fericirea să ajungă 
după terminarea studiilor într’o societate 
adevărat românâscă, fârte ușor pot fi rea
duși la calea adeverată.

Ferioit acel oraș, unde Românii for- 
mâză într’adevăr o astfel de societate, căol 
în cele mai multe locuri Românii sunt sfă- 
șiațl în partide, învrăjbiți, așa încât viâța so
cială stagnâză.

Numai o petreoere, un concert său 
un bal e în stare să adune la olaltă ele
mentele divisate. Judecând din acest punct 
de vedere, fiă-oare petrecere, — ce se aran- 
giază, — e un lucru îmbuourător.

Petreoerea arangiată de tinerimea stu
diâsă din Hațeg și jur, care s’a ținut Sâm
bătă în 24 August, considerată chiar și nu
mai din acest punct de vedere, și-a împli
nit misiunea, dând un nou impuls inteli- 
ginții din acest romantic ținut, spre a-șl 
concentra forțele, oa apoi cu puteri unite 
să-și împlinâscă chiămarea, C9 o are întru 
deșteptarea poporului atât de părăsit.

Spațiosul pavilon de vâră al „Hote
lului Forster44, bine arangiat și frumos de
corat, avea un aspeot impunător, âr cea 
mai splendidă decore și podâbă o forma 
frumâsa coronă de tinere și sprintene 
fetițe.

Petreoerea a fost de tot animată, și 
mai pe sus de tote esclusiv românăscă. En- 
tusiasmul era la culme, bătrânii întinereau 
și se întreceau ou junii la joc. Se înțelege, 
oă joourile nostre naționale, oa „Hora44, 
„Ardeleană44, „Hățegana44, „Romana44, eto., 
au avut mare treoere.

Entusiasmul și-a ajuns însă numai 
atunci culmea, când tinerii noștri, îmbrăoațl 
în pitoresoul oostum național, au eseoutat 
cu măestriă „Bătuta44 și „Gălușerul14, sub 
conduoerea dibaciului vătaf V. Orbonașiu. 
Aoâstă scenă nu se pâte descrie. Ea va ră- 
mânâ tot-dâuna întipărită în inimile asis
tenților. O fortună de aplause și două bu
chete împletite de cooonițele din loo, le a 
fost răsplată. Puținii străini, oarl s’au stre
curat prin sală, erau plini de admirațiune 
și n’aveau destule cuvinte de a lăuda cla- 
sioele nostre joourl.

In pausă s’au ținut mai multe toaste 
fârte însuflețite, dintre cari amintesc pe a 
Dr-ului G. Suciu, pe a studentului în drep
turi A. Vlad, pe a D-lui I. Muntean, pe a 
preotului Bocanicl și pe a meseriașului Si- 
moneti.

După pausă s’a continuat ou jooul 
păn’ la 5 ore diminâța, âr după-ee dâm- 
nele și domnișârele ostenite s’au depărtat, 
au rămas domnii petrecându-șl la mese.

Cam acesta a fost decursul petrecerii, 
slab și palid zugrăvit. Cine e în stare să 
zugrăvâscă simțămintele, ce le-a escitat 
acâstă petrecere în fiă-oare ; cine pâre să 
dea o fidelă ioână despre ceea ce s’a în
tâmplat, s’o deie, eu din parte-mi mă măr
ginesc la atâta.

Brava tinerime pâte fi mulțămită în 
tâte privințele cu resultatul trudei sale.

Spectator.

SOIRI ULTIME.
Londra, 29 August. „Agenția 

Reuter44 anunță din Constantinopol 
următârele: Sultanul a adresat câte 
o depeșă ambasadorilor din Paris și 
Petersburg, în car! se plânge amar 
asupra atitudinei Angliei în cestiu- 
nea armenescă. Sultanul califică ati
tudinea Angliei de necorespun4et6re, 

care vatemă autoritatea Sultanului 
și râgă pe Francia și Rusia, se în
cerce a schimba procederea Angliei. 
Contra-notele Franciei și ale Rusiei 
înse nu sunt îmbucurătâre pentru 
Sultan.

Sofia, 29 August. Țancov a adre
sat un apel cătră toți conducătorii 
partidelor bulgare și cătră membri 
guvernului, în care îi provâcă, se 
pună odată capet stărilor încurcate 
din Bulgaria, recomandând spre acest 
scop următârele: 1) Tote partidele 
să se unâscă și se alegă un minis- 
teriu, care se facă alegeri libere; 2) 
Se se întărâscă constituția din Tir- 
novo prin un paragraf referitor la 
trecerea religionară a principelui. 
Să se dea amnestie și se se recu- 
ndscă tâte drepturile ofițerilor refu- 
giați în Rusia; 3) Sobrania să tri
mită o deputațiă la Petersburg, care 
se râge pe Tar, a trimite un consul 
în Bulgaria egal în rang cu consulii 
celorlalte puteri.

Telejrramă part, a „te. Tms."
Bistrița, 30 August. Din cause 

neașteptate, sfințirea bisericei române 
din Bistriță și serbările anunțate se 
amână.

Comitetul arangiator.

ScirI telegrafice.
Budapesta, 30 August. Aci a pro

dus fârte mare sensațiă arestarea ad
vocatului Zoltan Takats, cunoscutul con
ducător al socialiștilor din Ungaria 
și arangiator de demonstrațiuni. El 
este suspiționat, că a luat parte la 
o defraudare și a primit 20,000 fi. 
pentru sine din suma defraudată.

Lemberg, 30 August. Guvernor 
al Galiției va fi numit Dunajewsky; 
ministru pentru Galiția, șeful de sec- 
țiă Bobrzynski, și președinte al clu
bului polon Jaworski.

BucurescT, 30 August. Guvernul 
român are de gând se pretindă dela 
Rusia rechiămarea consulului rusesc 
din Tulcea, Celibadaki, care e suspi
ționat, că însceneză agitațiuni.

Esposiția din anul 1900. Atâția sa- 
vanțl și artiști de valâre și-au frământat 
și îșl frământă într’una mintea spre a di- 
băoi ceva „nou44, neexistent încă, o operă 
mărâță, oare împodobind marea esposîțîe 
din 1900, ce va avâ loo la Paris, să smulgă 
admirația lumei întregi. S’au presentat 
atâtea proieote, unele mai ingeniâse oa al
tele, âr cărturarii tot se agită și tot îșl 
frământă mintea, urzind planuri peste pla
nuri. Acum, doi pictori, Castellani și Renâ- 
Viotor Meunier, au adresat comitetului de 
organisare a esposiției o cerere de conce
siune de teren pentru o panoramă, oare 
<jio ei, că va fi una dintre inovațiile cele 
mai atrăgătâre ale marei serbări. Ideia, 
esplioată prin titlul ei: „Abisurile sub-ma- 
rine44, este și originală și mărâță. Și orl-ce 
om înzestrat ou puțină imaginație, ored că 
ar dori să i-se represinte straniile peisagii 
ale neexploratelor regiuni sub-marine! Pă
durile unde „alghele44 de sute de piciâre 
înlocuesc ștejarii; cavernele unde se cu
prinde o întrâgă lume bizară, — cine n’ar 
dori să le vacjă ? Cine n’a ougetat la în
grozitorul spectacol al unei oorăbii, care e 
înghițită de valuri, cu echipagiul și ou pa
sagerii ei? La zăpăcâla miliânelor de pescl 
de tote felurile? Și oine n’a tremurat din 
creștet la tălpi imaginându-șl omul „scu
fundător în mare44 oum se duce în jos în 
imensitatea apei, în tărâmul acesta unde 
fantasticul se întreoe cu oribilul ?! Etă ce 
plănuesc artiștii francesl să pue la dispo- 
siția publioului doritor de emoțiuni puter
nice. După cum vedem, marea esposiție 
din 1900 tinde a fi o glorie a națiunei 
franoese.

Proprietar: Dr. Aurel Mure^îanu. 

Redactor responsabil: Gregwriw maior.
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Cursul pieței Brasov.

Din 30 August 1895.
Bancnote rom. Camp. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’ori Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Comp. 5.63 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59— Vend.
Ruble rusescl Cump. I28.y2 Vend. — —
Lire turoescl Cump. 10.83 Vend. ——
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 August 1895.

Renta ung. de aur 4°/() ’ • • 122.50
Renta de corone ung. 4% . • 99.80
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4‘/2% . 124.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 103—

Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.—
Bonuri rurale ungare 4% • . . 98.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. ou premii............... 158.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 147.05
Renta de hârtie austr................... 100 80
Renta de argint austr.......................... 101 15
Renta de aur austr. >.......................... 122.30
LosurI din 1860   154.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1065.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 490.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 407.10
Napoleondori.........................................9.58y2
Mărci imperiale germane . . . 59.12‘/2
London vista....................................120.45
Paris vista.................................. 47.82y2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.30
Note italiene.................................. 45.70

Gi ro-Conto 
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Austro-Ungară.
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4 Vr. 18. p adP] postă nr. 969.J | Giro-Conto
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JACOB L. ADLER,
Piața maia Hk 1 Slbilu. 

vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfî face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abon^ză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
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Brașov.
cump eră și 

cursul d'lei ---- -------
răscumpără fără nici o detragere tot felini de 

cupone;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiT, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurT, monede pănă 

la 90%;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% al0 „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcfi aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losuri la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi conscienți<5se specialiste prin corespondență. 
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8S u d a p-e sta — S*redeai

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

» I Tren 
de

Iperadn.

Tren 
accol.

Tren 
de 

pers6n.

Tren 
român 

expr.

Trenu 
de 

person.

trenă 
de 

persăn.

trenă 
mixtă

trenu
mixtă

<J Ii irișu — Turda
trenă 

de 
persăn.

trenu 
de 

persăn,

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persdn.

10-
TbO
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
155
3.56

9.07
9.37

10.37

11.40
11.55

i

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45
9.27 " 

II 53 I
1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4 53
5.32
6.24
6 59
8.40 "
9.08 

1040
11.25
11 54
12 04 
12.34

1—
1 40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8 30
9.03
9.38

10.25

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.381

9 09

Trenă 
mixtu

2.25
3 14
5.07
5.40
7.19

SOS.I 
pl. J

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

pl-

l 
I

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

80S.
A

{pl.

A

pl. 
sos.

Jpl.
180S.
A

3—
5.45
2.29

12.05

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
152
1.26

9.42
9.44
9.59;

10 22
10.51
11.12* 
12.26; 
12.58

1.15’
1.34
2.09'
2 19
3.01
3 31
9.30

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbisora ■ 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoșt onfalva 
Apața . 
Feldidra

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
636
5.58 
5.08
7.01
6 -
5 11

12.47
12.17

11.01
1045

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

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

sos.)
pl. ) Bra?ov •
Ț Timiș .
v Predea

sos. Bucuresol

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 — Oșerheiu — Hegli.-săsesc..

Trenă 
de

Trenu 
de 

persăn. persăn.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

Trenă 
de 

persdn

stațiunilor

Trenu 
de 

persdn.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

i
8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemnezi drele de nopte.

Cucerdea . 
LudoșQ. .

SpT’} Oșorheiu . 

sos. Regh.-săs. . 
însemnate în stânga

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

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copșa-mică, — Sibiiu — Avrigii — IFăgăjrașu

Trenă 
de 

persdn.

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49 
ceti

Trenă 
mixtă

1.18
12.32
10.35
16 —

8:25

trenă 
de 

persân.

trenă 
de 

persăn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

I
11.34

1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

trenă
mixtu

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. 80S.

fOS. ]
pl. J Sibiiu . .

• { PL
I 80S.

Avrig . .
SOS. Făgăraș pl.

4.20

trenă 
mixt ii

trenă 
mixtă

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtă

8.35
10.28

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

9.10
1.01
4.55

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

10.29
10.46
11.12

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

Simeria .
Cerna.
Hunedora

4—
7 07
9.59

4.55
6.36

SB r

Careii-mari — 2Kelă,u

6.14
7.39

Brașov 
Zernești

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtă

trenă 
mixtă

trena 
mixtă

trenă 
mixtu

6.2C
7.08
8.01

Aradn
Vinga
Timișora

11.30
12.47

2.05

Mureș-Ludoș 
Țagu-Budatelicti . 
Bistrița . . . .

4.50
4.34
4.10

ad — Timișora

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-niari . 
Zelău . .

9.06
4,20

7—
3.01

trenu
mixtu

trenă 
de 

persân

trenă 
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

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

s t I
trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

7.36
6.06

6.46

1.29
12.05

8.31
7.20

7.21
4.15
1.16

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15

Sigliisora—Odorlieiu-secuesc.
trenu 
mixtă

3.22
6.20

trenu 
mixtă

trenă 
mixiă

trenu 
mixtu

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

Trenă 
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 încuadrațl cu. linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


