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„Tinerimea" la Asociațiune.
Dăm loc urm ătorului articul, ce-1 primim 

dela un amic al foiei nostre, și vechiu membru 
al Asociațiunei, în care atinge o cestiune, ce a 
fost viu discutată între membrii Adunbrei gene
rale de Marția trecută.

I.
La adunarea dela Blașiu a Aso

ciațiunei transilvane ’i s’au făcut 
„tinerimei“ nisce elogiuri fdrte ca
racteristice în felul lor. S’a audit de 
repețite-ori accentuându-se, că s’au 
deschis Doue șanse pentru viitor 
prin faptul, că acum a început și 
„tinerimea1* se se intereseze de cău
șele Asociațiunei și s’o sprijinâscă. 
De aceea „tinerimei“ ’i s’a dat o 
deosebită atențiune atât în discur
sul presidial, cât și în darea de sâmă 
a comisiunei însărcinate cu censu- 
rarea raportului comitetului, ba chiar 
în cursul discusiunilor „tinerimea" a 
fost obiectul unei escepționale me- 
nagiărî.

Nu seim, decă și întru cât tinerimea 
nhstră s’ar pute simți măgulită prin 
tâte acestea. A constata despre ti
nerimea unui popor ca al nostru, 
că abia acum, în câsul al 11-lea, a 
început și ea a se interesa de causa 
culturei naționale a neamului său, 
înrolându-se sub stindardul Asocia
țiunei, nouă cel puțin nu ni-se pare 
nicî de-cum a fi măgulitor pentru 
ea. Cu atât mai puțin măgulitor 
ni-se par giugiulirile, elogiurile anti
cipate și menagiarea escepțională a 
tinerimei, de6re-ce acestea pot se 
aibă Ioc față cu nisce dspețî streini, 
său în cașul cel mai rău față cu nisce 
copii neastempărațl, pe cari nu-i 
poți liniști altfel, decât prin laude 
și giugiulirl. Intre frați însă și între 
membrii maturi ai unei societăți, 
n’au loc astfel de menagiărl escep
ționale.

Va fi simțit, de sigur, și tineri
mea năstră, că aici e ceva ascuns 
în lucru; va fi simțit, că trebue să 

fi fost motive deosebite, ca pe fac
torii adunărei dela Blașiu i-au în
demnat să recurgă la astfel de mij- 
lăce, căci altfel n’ar fi fost cu pu
tință, ca „tinerimea" să fiă tractată 
ca și cum ar forma un corp strein 
în mijlocul nostru.

Cari pot să fiă ore căușele 
acestei stranie aparițiunl? Este ăre 
însăși „tinerimea" causa că ea s’a se
parat în asemenea mod de totali
tatea națiunei, ori că națiunea în- 
sa-șl a esclus’o din corpul său, silin- 
du-o să se constitue într’un grup 
deosebit?

La întrebarea acăsta răspund 
faptele, răspunde trecutul de 34 de 
ani al Asociațiunei, răspunde, în fine, 
însa-șl adunarea generală dela Blașiu.

De 34 de ani, de când esistă 
acăstă Asociațiune, nicl-odată nu 
s’au ivit în sinul ei grupări după 
etate, său orl-ce altfel de grupări, 
ci elementele bune ale națiunei năs- 
tre s’au grupat în jurul Asociațiunei 
formând un singur corp, în care se 
cuprindeau tineri și bătrâni, lucrând 
cu toții în armonia după cum au 
putut și după cum au crecjut mai 
bine, unii sprijinindu-o materialicesce, 
alții ajutându-o moralicesce prin pro
pagarea zelului și sânțeniei față de 
causă. Intre acești din urmă mai 
ales tinerimea a avut întot-dăuna 
un rol de frunte. Catalogul mem
brilor Asociațiunei dela început 
și pănă astăcji este mărturiă, că 
tinerimea română a sprijinit Aso- 
ciațiunea și materialicesce în mod 
considerabil, fără săi fi trăsnit însă 
prin minte, ca în virtutea acestor 
merite ea să pășăscă ca un grup 
separat în mijlocul nostru.

La adunarea din urmă a Aso
ciațiunei ni-a fost dat să aucfim pen
tru întâia-oră cuvinte ca acestea: 
„Noi tinerii suntem în contra?, „Gru
pul tinerimei pretinde1,1, „Noi tinerii încă 
neînvoim? etc. Ba am ajuns să au- 
4im declarându-se adunării chiar și 

răsboiu pe față, — lucru, pe care 
bucuros am fi voit să’l retăcem, 
decă motive principiare de ordine 
mai înaltă nu ne-ar sili se sulevăm 
în public acestă îngrijitore și peri- 
culăsă pornire.

CRONICA POLITICĂ.
— 22 August.

țJiarul „Deutsche Zeiiungu publică de 
curând un articol întitulat „Poloni de tdte 
părțile1*, în care se încercă de-a dovedi, că 
Polonii duc la peire Austria și că da- 
torința Germanilor ar fi de-a lupta din 
tote puterile contra „preponderenței" po
lone. La aoestea observă cjiarul polon din 
Lemberg „Dziennik Polsk? următârele: 
„Amenințarea cjiarului „Deutsche Zei? nu 
sparie pe nimeni. Cuvintele ei pline de ură 
și dușmănie nu ne pun de loc in uimire. 
Este de lipsă a păși însă contra afirmărei, 
că Austria ar fi un stat german. In Austria 
sunt 23,473.056 locuitori, dintre cari sunt: 
8,461.580 Germani, 5,472.371 Cehi, 3,719.232 
Poloni, 3,105.221 Ruteni, 1,176.672 Sloveni, 
644.926 Sârbi și CroațI, 672,305 Italieni, 
209.110 Români și 8139 Maghiari. Deci 
Germanii represintă abia oeva peste o ter- 
țialitate din populațiune. Cum și pe ce îșl 
baseză der ei drepturile lor de hegemoniă, 
și unde este basa afirmărei, oă un Polon 
nu pote duce frânele guvernului?"

*
O telegramă a „Angenției Reuter" a 

comunicat un demers al Sultanului în Ges
tiunea armână, care îșl are importanța sa 
netăgăduită. „Stăpânitorul credincioșilor" 
ar fi adresat o telegramă’ ambasadorilor 
săi din Paris și Petersburg, telegramă în 
oare se plânge amar contra atitudinei En- 
gliterei în cestiunea armenescă și invocă spri- 
ginul Franciei și al Rusiei, pentru-ca acestea 
să încerce a schimba politica englesă rela
tivă la Turcia. Depeșa adaogă, că răspun
surile au și so ut din Paris și Petersburg, 
răspunsuri forte puțin favorabile pentru 
Sublima Portă. Comentând faptul, oă Sul
tanul s’a adresat Franciei și Rusiei pentru 
intervenirea lor între Turoia și Englitera, 

„Neue Freie Presse" găsesce, că acesta ar 
fi un eveniment fârte interesant, atât de 
interesant, încât tote micile întâmplări ale 
(jilei rămân în al doilea plan. T6tă lumea 
scie, că cele două puteri, a căror inter
venție o invdcă aoum Turcia, au făcut la 
Gonstantinopole, în unire ou Englitera, re- 
presentațiunl în cestiunea armenescă, au 
cerut introduoerea unor reforme și au găsit, 
că răspunsul Porții era nesatisfăcător. Pănă 
aoum Franoia și Rusia au rămas de partea 
Engliterei și au partioipat la demersul în
treprins în favorea Armenilor. Dâcă totuși, 
Sultanul s’a adresat acestor două puteri 
el trebue să fiă oonvins, oă alianța între 
ele este ne-naturală și oă interesele lor se 
oontracjio în Orient. Deoă Sultanul a fost 
oălăucjit de presupunerea aoâsta, dovedesoe, 
că a vădut bine situația.

♦

In Constantinopol s’a serbat cu mare 
pompă jubileul de 19 ani al sairei pe tron 
a Sultanului Abdul Hamid. Abdul Hamid 
este fiul Sultanului Abdul Medzsid, oare 
era întru cât-va prietin al reformelor. El 
s’a năsout la 22 Septemvre 1842, așa dâră 
este atjl aprope de 53 de ani. Tronul l’a 
ocupat pe neașteptate, după-ce au oăcjut 
doi Sultani. Mulțl îșl vor aduce pote aminte 
de complotul, căruia a căcjut jertfă Abdul 
Aziz. Urmașul acestuia Murad V a stat la 
culmea gloriei numai trei luni. Partida ti- 
neriior-turcl, cari l’au uroat pe tron, l’au 
trântit însăși, declarându-1 de nebun și pu
nând în looul lui pe Abdul Hamid, actua
lul Sultan. Abdul Hamid este amioul păcei 
și vrâ cu orl-ce preț să păcjescă pacea. 
Ținta lui principală este organisarea ar
matei. Sub guvernarea lui s’au ridioat o 
mulțime de școle poporale, în Stambul a 
înființat un gimnasiu, ba aprope în tâte 
orașele imperiului a ridioat școle de fete etc.

Sedan.
In 2 S?ptemvre n. s’au împlinit 25 

de ani, de când Franoia a încetat a fi im
periu. Pe veranda castelului Bellevue, îm
păratul Napoleon al III-lea aștepta pe 
viotoriosul său contrar Wilhelm, ou care

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Mănăstirea de Argeș.
Baladă poporală întocmită de V. Alesandri 

Musica de lacob Mureșianu.

I
Cine nu cunosce renumita ba

ladă „Mănăstirea de Argeș", acest 
„copil găsit al geniului românesc", 
cum Țicea bardul Alesandri? Cine 
nu s’a impresionat de mărâța des
criere a clădirii Mănăstirei, cap de 
operă al architecture! din vremurile 
lui Negru-Vodă, așa cum s’a păstrat 
ea în poesia poporală? Cine nu s’a 
emoționat adânc de scenele cu meș
terul Manole, cu soția lui, și cu cal
fele și zidarii lui?

Neștersă rămâne în memoria flă
căruia icâna grandiăsă, ce-o țese fan
tasia poporului în acâstă baladă. Mai 
întâiu interesul cetitorului este escitat 
de zidul părăsit și neisprăvit, pe care, 
când îl văd, cânii latră a pustiu și 
urlă a morțiu. Pe acest zid, Negru- 
Vodă voesce cu tot prețul se-șî clă- 

descă o mănăstire, o voesce în mâ
nia duhurilor rele, ce — după cre
dința poporului — erau ascunse în 
acele ziduri.

Negru-Vodă, trecând cu cei nouă 
zidari și cu meșterul Manole, pe Ar
geș în jos, sosesce la zidul „părăsit 
și neisprăvit". Aici poruncesce meș
terilor se se apuce de lucru și să-i 
ridice „mănăstire ’naltă, cum n’a 
mai fost altă", amenințându-i, că de 
nu vor reuși, „îi va zidi de vii, chiar 
în temelii".

Meșterii fac cum le poruncesce 
Vodă, dăr fatalitate, ori ce lucră diua, 
noptea se surpă. Faptul acesta și 
amenințările înfîorătâre ale domni
torului, îi fac se despereze, nu mai 
sciu ce se încăpă.

In aceste critice momente, că
petenia lor, Manole, găsesce un mij
loc de scăpare, ce ’i s’a înfățișat în 
vis. El istorisesce soților săi:

O șoptă <le sus 
Aevea mi-a spus, 

Că, ori ce-am lucra 
Noptea s’a surpa 

Păn’om hotărî 
In zid de-a zidi

Cea ’ntâiii soțidră, 
Cea ’ntâiii sorioră, 

Care s’a ivi 
Mâni în dori de di, 

Aducând bucate 
La soț, ori la fiate.

Manole, convins de puterea aces
tei ș6pte, provocă pe zidari să jure, 
că vor păstra taina, și pe femeia, care 
se va ivi mai întâi mâne în dori de 
di „s’o jertfăscă, în zid s’o zidescă". 
Zidarii, ne mai vedend altă scăpare, 
primesc și jură.

De aici se începe partea cea 
mai dramatică a baladei. Manole și-a 
ținut jurământul, der ore și-l’au ți
nut și soții lui? N’a spus nici unul 
nimic soțiorelor și soriârelor? Des
pre acăsta poesia nu ne dă nici o 
lămurire. Der fiă din întâmplare, fiă 
că Manole a fost înșelat, cea dintâi 
soți oră, pe care o zări din depăr
tare, venind în 4°ri de 4* aducă 
mâncare, a fost Ana, „soțiâra lui, 
Horea câmpului".

Jurământul lui Manole se luptă 
acum cu iubirea lui. El se râgă, ca 
cerul se dea o plâiă cu spume, „apele 
se crescă, mândra se-i oprescă".

Ruga lui e ascultată și plâia curge.
Dâr orl-cât cădea
Mândra n’o oprea, 

Ci ea tot venia 
Și s’apropia

Torturele lui Manole sunt în 
culme. El se închină și se râgă din 
nou. A doua 6ră cerul se îndură și 
suflă un vânt grozav, dâr nici acesta 
nu p6te înturna pe Ana.

Ea mereu venia
Pe drum șovăia

Și s’apropia, 
Și, amar de ea, 
Etă c’ajungea!

Ve4end’o, meșterii se înveselesc, 
âr Manole turbâză. El își sărută soția, 
o pune pe zid și-i spune, că vrâ se 
glumâscă și se-o zidescă. Cu o grabă 
și o hotărîre, ce numai desperata 
resignare o pâte produce, el se apucă 
oftând:

Zidul de zidit
Visul de ’mplinit.

La început Ana se ’ncrede, și 
veselă rîde. Dâr mai târ4iu începe 
să vadă, că nu-i de glumă:

Manole, Manole,
Meștere Manole, 
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pășind în sala de primire, au petrecut îm
preună două-4©cî de minute.

Aceste două-4eol de minute au format 
epocă în istoria Franoiei și Germaniei de 
o potrivă. Napoleon IU a capitulat, a de
venit prisonier și dimpreună cu el mai 
mult de 100,000 ostași francesi au fost duși în 
captivitate în Germania. Impărătâsa Eu
genia a fost nevoită să se refugieze din 
Paris, âr Germania triumfătore a continuat 
mai departe răsboiul „în numele lui Dum- 
necleu“ contra Francesilor, cari îșl pierdu
seră împăratul.

Nu mai era vorbă, că putâ-se-vor 
câștiga 2 — 3 lupte, nu! Furia se deslănțui 
în ultimele ei oonsecuențe, și patriotismul 
frances cu cel din urmă vaet de desperare 
deveni cu mult mai periculos pentru în
gâmfatul învingător, de cum îșl închipuise 
Moltke și nemilosul Bismarck.

RîurI de sânge curgeau și din aburii 
lui eșia țipătul de durere al Franciei, sbie- 
retul de spasmotioă bucuriă a Germaniei.

Și de atunci și pănă acum două na
țiuni mari ale lumei stau și vor sta încă 
mult timp față ’n față, ca cei mai neîmpă- 
cațl dușmani. Francia îșl simte încă sân
gerând rana, ce i-a fă out'o pe corpul ei 
pumnalul nemilos german, și rana acâsta 
o deschid cu tot mai mare putere sărbă- 
rile sgomotâse ale Germanilor arangeate 
în memoria dilei de 2 Septemvre 1870. 
Franoia nu plânge imperiul, care a fost 
îngropat pote pentru tot-dâuna prin capi
tularea dela Sedan; ea plânge norocul și 
gloria, ce erau legate mai înainte de ar
mele francese și cari au părăsit’o deodată, 
ca nisce visiunl înșelătore.

La început înși-șl Germanii nu-șl cre
deau ochilor. Insă lor le crescu apetitul, 
cum cresce unui animal răpitor, dâoă odată 
a mirosit sângele. Consciința germană cres
cu și ea la primul noroc al armelor teu
tonice, cari stă aprope fără semăn în is
toria răsboielor lumii. Lipsea și Waterloo 
dispar pe lângă Sedau, căci pe oând Lip
sea și Waterloo n’au fost decât teatrul de 
măsurare a armelor, pe atunoî la Sedan 
s’a îngropat un vechiu sistem, și din cenușa 
instituțiilor nimicite s’a deșteptat o nouă 
viață atât dincoce, cât și dincolo de Rin.

A căcjut imperiul și s’a ridicat repu
blica. Dâr ideia revanșei n’a amorțit nici pe 
un moment. Ea din di în cji cresce și prin
de tot mai adânci rădăoinl în inima Fran
cesilor, și pământul unde s’au născut ideile 
umanității, unde s’au validitat pentru întâia 
6ră prinoipiile mari ale libertății, egalității 
și frățietății, acest pământ a dat mâna cu 
inimicul de odinioră al lui Napoleon I, cu 
Rusia, desbinându-se ast-fel Europa în două 
mari grupări de alianță, cari amenință pa
cea lumei în tot momentul.

Montenegro.
Nu este nici un stat în Europa, des

pre care să se vorbâsoă atât de puțiD, ca 
despre Montenegro. Numai din când în 
oând, publiciștii de prin Viena și Pesta, 
ne-având alt material, povestesc lumei di
ferite istorii despre pretinse certe și neîn
țelegeri între principele și Vojvodii sSi, 
său despre alte lucruri fabulose; pănă când 
din oontră micul și eroul popor al mun
ților negri îșlf petrece cailele în pace și 
liniște.

Montenegro de mai multe ori a fost 
învinovățit și suspiționat, că s’ar pregăti 
la o luptă ascunsă contra Austriei; că ar 
sprijini răsoolele mai mici din Bosnia și 
Herțegovina, și că ar ocroti pe teritorul 
său „panslavismul14. De tot atâte-orl, însă, 
tote aoeste învinuiri s’au dovedit ca neade
vărate și nebasate, și principele Nichita s’a 
îngrijit întot-dâuna, cu oea mai mare seve
ritate, ca reputațiunea poporului său să nu 
sufere nimica.

pilele trecute sosi vaporul rusesc 
„Rostow44 în portul din Antivari, aducând, 
oa dar al Țarului Rusiei, 30.000 pusei, 15 
milione patrone, tunuri, mitralese, dinamită, 
și alt material de răsboiu. Pressa jidano- 
maghiară din Pesta și Viena îndată a în
ceput a striga „mordio44. Cum de cuteză 
Rusia a duce 4'ua mare arme Montene- 
grului, și a mobilisa o mică armată în câs- 
tele Austriei? Cum de Rusia o face acâsta 
chiar în momentul, când este pusă în per
spectivă o acțiune și din partea ei? Și așa 
mai departe.

Dâr „Neue Freie Presse44 cu tot 
convoiul ei uită, că și Austria de repețite- 
orl a făcut daruri de arme Montenegrului; 
astfel odată 20.000 pusei sistem-Werndl, 
de-altădată 10.000 pusei sistem-Krnka, apoi 
mai multe tunuri. Cumoă Rusia și-a ales 
chiar acuma momentul de-a face un pre
sent Montenegrului, se pote esplioa astfel, 
că armata rusesoă ohiar acum a ajuns a fi 
întrâgă provădută cu arme nouă, deol Ța
rul a aflat de bine a dărui armele mai 
vechi superflue unui amic.

Mai este apoi un moment, care du 
trebue lăsat din oahi: Montenegrul e un 
stat sărao, oare ohiar are lipsă de daruri. 
La congresul dela Berlin acâstă țărișbră, 
care s’a purtat atât de brav în luptele con
tra Turoilor, a fost, ca și România, forte 
vitreg tractată. Drept mulțămită ea n’a 
primit nici barăm atâta teritoriu, oât să-i 
potă servi ca mijloc natural pentru espan- 
siunea sa națională și economică. Și astfel 
eroii munților negri, ca înainte ou secoll, 
așa și astăcjl, au numai „onârea44 de a ocupa 
postul greu al unei baricade spre Turcia. 
Ce-e drept sunt liberi și independenți în 
munții lor negri, reci și sterili, dâr li-e in
tens prin sorte a-se ooborî la văile și 
câmp'ile admirabile, ce ae întind înaintea 
ochilor lor, și la cari ei se uită cu atâta 
duioșie.

Torturarea întemnițaților noștri. Din 
Vaț i-se scrie „Tribunei44, că medicul în- 
chisorei a trimis ministrului de justițiă un 
raport despre starea higienică a temnițelor, 
în oare sunt internați întemnițații români. 
Medicul cere strămutarea lor de acolo, de- 
ârece sănătatea celor închiși în edificiul 
unde stau a4l, este periclitată ou desăvâr
șire, ba le este expusă chiar și viâța. Nici 
unul dintre întemnițați n’o să iese sănătos 
din temniță. Medioul a recomandat deci 
ministrului, să strămute pe întemnițați în 
loouințe ourate și igienice, dâcă voesce să 
nu le pericliteze viața.

—o —
Dela Sinaia. Cu ocasia aniversării 

bicentenarului mănăstirei Sinaia, M. S. Re
gele Carol a trimis următârea telegramă 
d-lui G. Gr. Cantaouzino, președintele Se
natului român : „Pentru aniversarea de 200 
de ani a fondației mănăstirei Sinaia de eă- 
tră Spătarul Mihaiu Cantaouzino, trimitem 
căldurosele nostre felicitări, și urăm ca 
aoest sfânt locaș să mai trăâscă vecurl spre 
a aminti de-a pururea timpurile fericite ale 
redeșteptării scumpei nâstre patrii. Regre
tăm mult, că nu putem lua parte la acâstă fru- 
mfisă serbare. Cugetările nostre însă sunt în 
mijlocul domniilor-vostre. Carolu. La acâsta 
președintele Senatului a răspuns următo- 
rele: „Cugetările și urările nostre de feri
cire au fost neîncetat îndreptate cătră Ma- 
jestățile Vostre în diua serbărei aniversărei 
de 200 ani dela fondarea mănăstirei Sinaia 
de cătră Spătarul Mihaiu Cantaenzino. Dâcă 
bolnavii și săracii datoreso respect și iu
bire memoriei acestui bărbat de bine, pen
tru pietatea cu care a închinat averea sa 
nenorociților, un popor întreg datoresoe 
admirațiune și dragoste Majeetăței Vâstre, 
care i-a deschis calea cătră civilisațiune, 
gloriă și mărire și a oărui ougetare este 
pururea ațintită spre binele si ferioirea lui. 
Al Majestăței Vostre supus servitor, G. Gr. 
Cantacueino.

—o—
Principii Bulgariei la Rusciuc. Din 

Rusciuc se scrie cu data de 1 Septemvre: 
Prinoipesa Maria Luisa și prințul Boris cu 
suita lor, au sosit dela Ebenthal la Bucu- 
rescl. Au fost primiți aci la gară de secre
tarul general al ministrului afacerilor stră
ine, de comandantul pieței și de agentul 
diplomatic bulgar. Au continuat apoi călă
toria lor prin Giurgiu și Smărdan, unde îl 
aștepta prințul Ferdinand. La Rusciuc li-s’a 
făcut o primire solemnă, la care au asistat 
miniștrii de resbel, de justiție, de lucrări 
publice, agentul bulgar la BucurescI și 
prefecții din Razgrad și Șumla. Orașul era 
împodobit și știrile pline de un public 
număros sosit din provincie în timpul di
mineții. Prințul și principesa au asistat 
la serviciul divin celebrat de mitro

politul Grigorie la catedrală, unde după 
un discurs li-s’a oferit pânea și sarea. 
După serviciul divin a fost o defilare de 
trupe. Sâra s’a dat un prân4 la curte. Pre- 
tutindenea mulțimea a aolamat în mod viu 
pe prinți.

—o —
Biserică comemorativă. La 1 Sep

temvre s’a făout inaugurarea bisericei ri
dicată în memoria lui Wilhelm I. în Berlin. 
Ceremonia s’a făout în presența împăratului, 
a familiei imperiale, a marei ducese de 
Baden, a miniștrilor, a generalilor, a oie
rului și a veterinarilor americani.

—o-
Jocurî olimpice în Atena. Ministrul 

grecesc de răsboiu a trimis ambasadelor și 
consulatelor invitări îu mai multe mii de 
esemplare pentru jocurile olimpice, cari se 
vor ține anul viitor. In vechiul Stadion se 
luorâză ou sirguință pentru pregătirea aces
tor jocuri. Cu ooasia acâsta se vor restaura 
museele și edificiile publice.

—o—
Logodnă și cununia. D-ra Eugenia 

Trifu din M.-Tereșiopol s’a logodit 4Gele 
acestea cu d-1 llie Moga din Săsoiorl. — 
D-l Easiliu Morariu din Ciufud și d-ra So
fia M, Picurariu din Blașiu se vor cununa 
în 8 Septemvre n. c. în biserioa catedrală 
din Blașiu. — Dorim ferioire tinerilor 
părechl!

—o—
Concertul Rosenkranz. Programa con

certului d-șorei Maria Rosenkranz, oare 
concert se va da MierourI în 11 1. o. în 
casa nouă de concerte, cu concursul d-lor
R. Lassel și A. Brandner, precum și a 
musicei orășenesel, este următorea: 1 
Kretschmer: Introducere la opera „Die Fol- 
kunger44 (orchestră); 2 Halevy: Ariă din 
opera „Die Iiidin44 (ooncertanta); 3 a)
Brahms: Von ewiger Liebe; b) Meyer-Hell- 
mund : Făchersprache (conoertanta); 4 Beet
hoven : Andante din Symphonia omoll 
(orchestra); 5 Meyerbeer: Ariă din opera 
„Hugenoții44 (conoertanta); 6 Melodii po
porale unguresol (conoertanta). începutul 
la 8 ore sâra.

D-l Tit Budu, vicarul Maramu
reșului, ne râgă se publicăm urmă
târea întâmpinare:

Știm. D-le Redactor! La observările 
făcute de D Vâstră în Nr. 180 al „Gaz. 
Transilv.14 la toastul meu, ținut la banche
tul cântăreților din Siget, iertați-mă să fac 
declarațiunile următâre:

La banchetul acela, dintre Românii 
din Maramureș singur eu am luat parte. 
Cântăreții adunați din mult9 orașe, între 
dânșii conșcolarl și amici ai mei, au ținut 
care de oare toaste mai înfocate și au ac
centuat, oumcă stâgul reuniunei de cântă
reți, atunci sânțit, să fiă stâgul păcei, uni- 
tăței și al frățietății între popârele din Ma-

Ajungă-țl de șagă 
Că nu-i bună, dragă.

Dâr Manea tace și mereu zi- 
desce:

Zidul se suia 
Și o cuprindea 

Păn’ la glesnișore, 
Păn’ la buzișore, 

Păn’ la ochișori, 
încât vai de ea 
Nu se mai vedea.

Atunci se aud din zid geme
tele Anei

Manole, Manole, 
Meștere Manole, 

Zidul rău mă strînge, 
Vieța mi-se stinge.

După ce „zidul s’a zidit, visul 
s’a ’mplinit44, clădirea s’a putut ter
mina, căci ce lucrau cjiua, nu se mai 
surpa noptea. Acum vine Negru- 
Vodă sâ vadă mănăstirea și e pe 
deplin mulțămit cu oa, dâr îl mun- 
cesce gândul, că acești meșteri ar 
putâ clădi o mănăstire „mult mai lu- 
minâsă și mult mai frumosă44 chiar 
ca și acâsta, și de aceea îi pune la 
probă și-i întrâbă, decă ar fi în stare 
s’o facă? Meșterii îi respund atunci 
cu îngâmfare, că meșteri mari ca 

ei „alții nici că sunt pe acest pă
mânt14, și că sunt în stare se zidescă 
o mănăstire mult mai falnică, decât 
acesta. Atunci Vodă, cuprins de te
merea, că opera clădită la porunca 
lui ar pute fi întrecută, indignat și 
de lăudăroșia zidarilor, poruncesce 
sâ se strice schelele și sâ se ridice 
scările,

Er pe cei zidari, 
ț)ece meșteri mari 

S6-mi-i părăsescă, 
Ca se putredescă

Colo pe grindiș 
Sus pe coperiș.

Meșterii, vecjendu-se dați peirei, 
încârcă sâ scape, lăcendu-șl aripi de 
șindrili ușore și se avântă în jos cu 
ele. Acest mijloc înse nu le ajută, 
și unul după altul cad la pământ 
sdrobiți, er când vine rândul la Ma
nole se se avânte și densul, de-o- 
dată aude eșind din zid un glas nă
dușit și mult iubit:

Manole, Manole 
Viâța mi-se stinge.

Pe Manole îl cuprind fiori și 
amețeli, se întorce lumea cu el, și 

în urmă cade mort de pe grindiș, 
er balada se sfîrșesce aici prin a 
istorisi, că în locul acela, unde a 
căcfut Manole, s’a făcut:

O fântână lină
Cu apă puțină, 

Cu apă sărată, 
Cu lacrimi udată.

Acesta este cuprinsul baladei, 
pe care d-l I. Mureșianu, vrând s’o 
redea în musică, și-a ales o temă 
mulțămitore, der forte grea. D-sa 
și-a terminat mai de mult acâstă 
operă musicală, dâr abia numai 
acume, cu ocsaiunea adunărei ge
nerala a Asociațiunei transilvane, 
ținută în Blașiu în cțiua de St.-Măriă, 
s’a dat posibilitatea de-a o esecuta 
pentru prima-oră cu corul seu mixt 
din Blașiu și cu orchestra dinSibiiu. 
Problema nâstră este de-a arăta, 
cum a înțeles și pătruns composi- 
torul balada și cum a fost esecutată 
opera lui în tote păițile ei de cor 
și de orchestră.

Două victime.
(Din franțuzesce.)

(Fin e.)
Domna Letord, pe când începea a se 

crăpa de 4iuă, adormi. Ea avu un somn 
neliniștit și visuri urîte. Ea visa, oă în ade
văr Marechal a părăsit’o cu lașitate și că 
ea sta înaintea curții ou jurați. Amantul 
ei, chiămat oa martor, deolară: „Nici nu 
cunosc acâstă femeiă !“ După aoeea fu ohiă- 
mat ea martor Charles Daraw, oare 4ise : 
„Acâstă femeiă e capabilă de tote. Și pe 
mine m’a înșelat ou nerușinare44. Și ea, abia 
ținându-se pe piciore, murmura: „Sunt ne
vinovată14. Atunoî jurații săriră în sus plini 
de indignare și strigară: „Vinovată! Vino
vată!14 Apoi fu dusă în temniță în mijlo
cul unei mulțimi sălbatice și agitata, oare 
neoontenit strig?: „Ucigașă! La gilotină 
ou ea!14 Ba unul o apucă chiar de umere...

— „Ai un somn greu44, au4i ea de
odată, „deștâptă-te din somn44. Era vocea 
paznicei închisorei.

Dintr’o săritură, Julietta fi în piciore.
— „Câte ore sunt?44
— „Opt ore. Imediat sâ vii la judecă

torul de instrucțiă44. 
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ramureș. Așa cjice^d, tâte toastele s’au în
vârtit pe lângă ideia acâsta.

Noi Maramureșenii n’avem lipsă de 
atari învățături, căol noi trăim în paoe cu 
popârele oonlocuitore.

Aoâstă m’a îndemnat să <jic cântăre
ților, cumcă aceea, ce doresc dânșii, la noi 
se află de mult, adecă noi tot-deuna am 
trăit în pace și în frățietate cu poporele 
conloouitdre din Maramureș, și li-am <j’s 
ducă vestea asta bună, oumeă Românii și 
Rutenii din Maramureș trăim în armoniă.

Toastul meu a plăcut forte cântăreți
lor. In toastul meu de politioă și de ces- 
tiunea națională nici vorbă n’a fost.

Etă vă descriu din cuvânt în cuvânt 
insămnarea foiei ofioiâsă a Maramureșului 
despre toastul meu.

„Măramarosi-Lapok44. Nr. 3 cfi00 ■ 
„Nagy hatâst tett Bud Titusz român vika- 
rius, ki azt mondta: vigyâk el a dalârok 
Mâramaros johirât, hol az oroszok, olăhok 
nem osak egyetârtâsben, hanem szeretetben 
âluek s a kozos hazât (ugy hisziik magyar 
hazât) egy formân szeretik44.

Pe româncsoe: „Mare efect a făout vi
carul român Tit Budu, care cjise : cântăreții 
să ducă veste bună din Maramureș, unde 
Rutenii și Valahii trăeso nu numai în ar
moniă, ci în iubire și de-opotrivă îșl iu
besc patria comună (oredem că patria ma
ghiară.)"

Cuvintele mele consună cu hotărîrea 
congresului naționalităților : „ca bună-înțe- 
legsrea între singuraticele naționalități să 
fiă pălită, și totul să hă depărtat ce ar 
pută știrbi acestă bună înțelegere14.

Eu încă doresc acâstă bnnă înțele
gere, și sunt oonvins, că numai trăind ou 
poporele conloouitore în bună înțelegere, 
;ne vom pută cu toții ferici.

Despre aceea, că înoât ne înplinim noi 
Maramureșenii datorințele nostre, voiu 
.sorie altă-dată mai pe larg.

Acum vă rog să binevoiți a publioa 
■cele mai sus sorise, cari cuprind în sine 
pur adevărul.

Primiți espresiunea stimei mele adânci.
S.-Șugalag, 28 August 1895.

T. Budu.
------------- .-,

Oân Bucovina.
— August 1895.

(Urmare.)

AoestI vrednici preoți, cari și-au pus 
•sufletul pentru oile cuvântătore au avut, a 
.suferi atât din partea Consistorului, cât 
și-a guvernului și adecă: I. Dorofteiu nu 
se mulțami numai că scăpase două sate de 
patima beției, el puse la cale, că s’a în- 
•trodus limba română în afacerile oomunale. 
:Sbierau de mânie toți bocâncarii și-l pârî 
căpitanul din Șiret la președintele, c’ar fi 
agitator. Mare posnă, oând îți cauți drep
tul, umbli cu capul spart ; și ca să-l pună

— „Erășî! Sunt nevinovată. Iți jur, că 
;sunt nevinovată44.

Pazuica incinsorei, care era deprinsă 
•cu ast-fel de protestări, răspunse liniștin- 
du-o:

— „O, cred, dâr grăbesce-te, d-1 judecă
tor aștâptă44.

Apoi însoți pe domna Letord păuă la 
ușa judecătorului. Acesta, cu un gest ami
cal, îi oferi un scaun. Deși era vâra, totuși 
.Julietta tremura de frig și dinții îi clăn
țăneau în gură.

— „Madame44, începu judecătorul, „te
am chiămat așa de diminâță, pentru că nu mai 
puteam să aștept cu o scire-: Ești liberă!44

— „Liberă 11“
— „Adevăratul asasin a făcut o mărtu

risire. Judecătoria, firesce, că nu. se va mai 
ocupa de afacerea acesta, deorece el în- 
su-și s’a osândit. El e mort!44

— „Mort!!44
— „Acesta întru atâta e de regretat, 

fiind-că d-tale nu ți-se pote da din partea tri
bunalului o deplină satisfaoțiune. Asasinul 
oel puțin însă a lăsat un document în scris, 
care confirmă hotărît nevinovăția D-tale. In 
adeter, sunt fârte fericit despre schimba
rea, ce a luat afaoerea, căci m.’ar fi emo
ționat forte mult, dâcă o damă din cerou-

a regulă când i-se cuvinea 100 fl. mai 
mult în virtutea legei din 4 Dec. 1890, nu 
i-au dat guvernul. Este adevărat, că legea 
spune, că Oonsistorul are să facă propu
nerea; cum a făcut’o, nu se soie, se scie : 
însă, că guvernul i-& refusat. Cine ne dă 
garanța, că Oonsistorul n’a făout reooman- 
dația cu cale’ destul, că atât acesta, cât și 
Dio n. Chisilevschi, care încă a lucrat con
tra beției și s’au lăpădat omenii, n’au fost 
invrednioițl a-se milui cu ceea ce legea li 
acordă. Acâsta a fost numai de-a băga frică ’n 
oâe altora, ca să nu lucre pentru binele 
poporului, ci să se-oăciulâscă, și atunol vor 
fi bine văfiuțl. Când pe la anul 1866 gu
vernul se spăria de sărăoia ’poporului băș
tinaș, adl lucră pentru binele perciunnților 
orândarl.

La preoții, oarl predică contra rachiu
lui le refusă quinqueniul, îi sorie in cartea 
ntyră a osendiților, oa în veol să nu capete 
parochiă dela fond, âr de-șl ridioă un lu
men glasul contra rachiului, este arestat și 
dat la casa nebunilor. Așa păți Ștefan 
Sainciuc, flăcăul din Măhala. Acesta se 
impresiona la estas de predicele lui G- 
Bocca și înoepu și el a predioa contra ra
chiului. II luară gendarmii șl-l duseră la 
spitatul țării din Cernăuți și-l ținură pănă 
la 16 Sept. 1893. Medicii îl aflară a ave 
alienațiune mentală, guvernul l’a declarat 
de nebun și cu tote aceste, pe porunca că
pitanului din Cernăuți, comisia de asentație 
îl asentase și-l irolase, numai ca să scape 
de dânsul bieții cârșmarl ; dâr pănă ce-1 
inolase, Ștefan prorocul umblase din sat 
în sat și învăța pe 6menl să nu bea rachiu. 
Cum s’a arestat în districtul Câmpu-luvgu- 
lui, gazeta jidovâscă: „Buoovinaer Rund- 
schau44 striga: „yemZi44 și la 16 Sept. 1894 
scrie „Culturbilder aus Halbasien44 ; în nu- 
merii viitori sorise „Cultubild aus der Bu
covina, Sohnapsbeerdigung,44 arătând, că 
Ștefan prorocul și cu preoții români fac 
agitațiă antesemitică și irredentă română. 

- Guvernul țării nu avu alta mai bun 
de-a face, decât îndată la 16 Sept. 1894 
Nr. 3746 porunci oăpitanului din Câmpu
lung să-i refere, ce face Ștefan și preoții 
români, âr prin nota deto. 16 Sept. 1894 
Nr. 8529 și 1 Oct. 1894 Nr. 3740 provocat’a 
pe Consistoriu să oprâsoă pe preoți a nu-1 
găzdui pe Ștefan, căci prin acâsta s’ar 
strica cârșmarilor. Mari și multe trebue să 
fi fost lacrimile cârșmarilor, că i-a îndu
plecat pe cei din guvern la așa oeva.

Consistoriul, și mai ales S’lvestru, așa 
se spăriase de aceste două note guverniale 
încât îi răspunse pe vre-o șese coli de-a 
fir în păr.

Scrisorea acesta, oare se vede că-i tă
cută de metropolitul singur, căci i-se ou- 
nâsce stilul, a fost citită în ședința consis
torului din 18 (30) Noemvre 1894 și portă 
numărul 5241 datto 18 (30) Noem. 1894, a 
avut guvernul ce aucjl, dâcă are urechi 
să audă.

rile nâstre ar fi săvîrșit o ast-fel de faptă 
înfricoșată din lăcomiă de bani...44

— „...Lăcomiă de bani! — dâr domnule!44
— „Te rog; îmi este o plăcută datoriă 

de a reounosoe, că aoest eveniment trist a 
avut asupra virtuților D-tale nobile...

— „Domnule...44
— „Repet, virtutea de model a unei soții 

fără pată, căci trebue să mărturisesc, că la 
început indiciile au arătat, oă asasinatul 
s’ar fi sâyerșit pentru ca să răstârne testa
mentul...44

Domna Letord voi să-l întrerupă, dâr 
acesta continua:

— „Din oontră, documentul e o dovadă 
inatacabilă a virtuței d-tale. Te rog ce- 
tesoe44.

țlieând aoeste, îi întinse o hârtiă, pe 
care ea o luâ cu mânile tremurânde; lite- 
rile jucau înaintea oohilor ei.

— „Ah, ești prea agitată, pentru-ca ® 
cetescl. Permite-ml, ca să-ți cetesc eu aoâstă 
scrisâre și apoi să o depun ârășl la acte44.

Și el începu să cetâsoă tare și cu 
aplomb:

D-le judecător de ÎDstrucțiă! Nu căuta 
pe asasinul d-lui Letord; asasinul sunt eu. 
Eu m’am străcurat în grădină, văcjui pe d. 
Letord la soția sa: prin ferâstra deschisă

Văcju și guvernul, că-i îndrăgosti prâ 
mult pe cârșmarl și tace, dâr guvernul 
oând tace, atuncea mai rău ne face. S’a 
gândit la terorisărl de calapodul celor in
duse mai sus, și la promisiuni, prin oarl 
orede, oă va îndupleca pe unul, său altul, a 
nu predioa contra raohiului.

Și apoi la noi în țâră sunt de-aceia, 
cari când bate un ventișor dela guvern se 
plâcă în două și sărută și talpa domnilor, 
âr de cum-va le promite ceva sunt capa
bili nu numai de-a-și vinde legea și nația, 
dir și pe tatăl-s&u.. — Ou astfel de trădători 
și lingușitor ne-a învrednicit era de tristă 
memoriă a lui Pino-Pace. Pe-atuncI Ro
mânii noștri să fălisu și erau mândri, decă 
s’au învrednicit a-i întâmpina pe aceștia cu 
ocasiunea când ei călătoriau prin țâră 
Drept probă: Comuna Bilca din districtul 
Rădăuțului s’a rugat la oăpitanul din Ră
dăuți, tăse milostivesoă președintele și s’o 
visiteze. Despre acâsta sfântă presență a 
lui Paoe s’a scris și ’n cronioa acestei 
scoli și în „Gazeta Bucovinei44 din Iuliel892. 
Ii făoeau arourl de triumf și preoții erau 
îmbrăoațl în ornate biserieesol și-l primiau 
mai oeva decât pe metropolitul și pe îm
păratul. Urma a fost, oă el văflând-se atât 
de slăvit i-au călărit pe Români și i srtingea 
la sîn pe Ruteni.

De-atuncea am rămas cu-o câtă de 
lingăi, cari pentru-o strensură de mână 
sunt în stare a trada cele mai sânte ale 
legei și națiunii!

Și se îndâsă lingăii ou dor a primi 
ceva schimb pentru servioiile de trad are, 
ce le aduc guvernului. Avem și noi pără
siți, cari numai pe spesele altora cresc și 
devin mari și puternicii cjilei; fiă-care are 
un dor și doresce să-l vadă realisat, ne
ținând cont, ori nația și Jegea se ridioă, 
său piere. In present, de când s’a iscat 
lupta pentru cârja archierâscă „wahre 
Priesterworte, din „Bukovinaer Post44 Nr. 552 
(adevărate cuvinte preoțescl) despre, cari 
am vorbit, nu sunt decât un angajament 
făout cu guvernul spre a zădărnici truda 
preoților, ca poporul să se dedea ârășl pa- 
timei beției. Și guvernul are acuma un 
interes luoră ca poporul să bea, căci atunoia 
dă faliment fondul propinației. Frumos vor- 
besce și „G. Bucovinei44 în Nr. 53 când 
dice „predica — face impresie, oa și când 
ar voi să servescă de pe amvonul biseri
cesc anumite cercuri politice pentru sco
puri egoistice44. S’a făcut pe acâsta iute o 
replică și s’a publicat in Nr. 57 al „G. B.44 
unde se spune că, dâcă a predicat la Bo- 
sanoi etc. contra beției, cum pote vorbi la 
6 Iulie pentru beție? Slab argument, oâna 
„Buoovinaer Post44 și „Rundsohau44 plesnesc 
din mâni și saltă de bucurie, că s’a găsit un 
preot să țină parte orendarilor. Acesta este 
afli la ordinea dilei; ou cine te întâlnesol 
numai deepra acâsta se vorbesoe.

(Va urma.)

l’am împușcat. Aveam în inimă un amor 
fără speranță față de d-na Letord; gelosia 
mi-a înarmat brațul. Când vor veni agenții 
D-tale, ca să mă aresteze, vor afla un ca
davru. Nu pot să mai trăeso, după ce a 
căfiut o bănuâlă atât de gravă asupra fe
meii, pe care o iubesc și o voiu iubi pănă 
la ultima răsuflare. — Charles Daraw44.

— „Ce spui? Charles? acâsta este im
posibil. Te înșeli44.

— „Nu mă înșel de loc; uite aici 
subsemnătura sa44.

Dbmna Letord oădu jos leșinată.
După-ce se reculese în cât-va, o du

seră acasă. Edificiul era îmbrăcat în negru, 
se pregătea ceremonia funebră pentru so
țul ei. Din casa vecină tocmai scoteau afară 
un sicriu, care conținea cadavrul celeilalte 
victime, al tînărului soldat, care îșl luase 
viâța, pentru-oa să salveze pe femeia iu
bită, pe care o orecjuse, că e vinovată.

Dâmna Letord, în decursul unei nopți 
îșl perduse tinerețea și frumsețea. Părul 
ei se înălbise, trăsurile feței sale se sou- 
fundară și în mănăstire îșl căuta după câ- 
te-va 4'1® pacea sufletului ei.

Și d-1 Rafael Marechal! El pănă în 
fiiua de astăclî este l®ul Bulevardului.

Ucu. R

Erășî un țăran condamnat pentru 
„agitațiă".

Deva, 2 Septemvre. Tribunalul 
regesc din Deva a judecat ac|i în- 
tr’un nou proces de „agitare", con
damnând pe Ion Herlea a lui Ilie 
(nepotul lui moș Herlea) din Vinerea 
la închistire de trei luni și pedâpsă în 
bani.

Faptele, ce i-s’au împutat, con
stau în aceea, că a trimis o tele
gramă de aderență și încuragiare 
condamnaților în procesul Memo
randului și că s’ar fi folosit de es- 
presiunl vătemătbre față de Ma
ghiarii și de poliția din Clușiu, care 
a insultat pe țăranii, cari merseseră 
la procesul Memorandului.

Alțî doi țeranl, tot din Vinerea, 
asemenea acusațl pentru agitare, au. 
fost achitați.

Procurorul s’a încercat a do
vedi culpabilitatea cu fel de fel de 
apucături și sofisme, der apărătorul' 
Francisc Hossu-Longin, într’un ple- 
doai' energic, a nimicit tbte sforță
rile procurorului.

Pertractarea a produs maresen- 
sațiune.

Apărătorul condamnatului Herlea, 
d-1 Francisc Hossu-Longin, a insi
nuat apel; asemenea și procurorul.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 3 Septemvre. Archi- 

ducele Ladislau a venat ieri în pă
durea așa numită „Algyo". Aler
gând el după o pisică sălbatică, pușca 
i-se descărcă fără veste și glonțul 
străbătu în cdsta drăptă a archidu- 
celui. Rana nu e mortală.

Berlin, 3 Septemvre. Din inci
dentul serbărei dela Sedan, împăra
tul Wilhelm depeșă prințului Bismarck, 
dând espresiune mulțămitei sale 
adenci pentru meritele neperitbre, 
ce le-a câștigat Bismarck pentru 
moșul seu, Wilhelm I, pentru pa
tria și pentru causa germană. Bis
marck mulțămi.

Un măcel pe mare. La Marsilia a 
sosit deunăcjl naia italiană „Giuseppe Capa- 
donau dela Neapole, pe al cărui bord s’a 
petrecut o dramă teribilă în timpul călăto
riei. Intr’o nâpte, pe când durmeau toți, 
de-odată se aucfiră țipete de grâză și ge
mete înfiorătore. Un matros, un Negru din 
insulele Filipine, Pablo Oryon, s’a apropiat 
pe furiș și a împlântat un pumnal în piep
tul unui alt matros. Nenorocita victimă era 
un ore-oare Sootto di Fasano, care fiind 
lovit în inimă șl-a dat sufletul pe loc. Toți 
matrosii s’su deșteptat și au pornit în gona 
ucigașului; însă acesta s’a folosit de pri
mul moment de zăpăoâlă și a fugit în ca
bina ofițerului Fatale Pasquale; el omorî 
și pe acesta cu o lovitură de pumnal. N’a 
fost lucru ușor de-a supune aoâstă bestie 
însătată de sânge, care se apăra ca un. 
turbat, rănind înoă pe un pasager și pe 
un matros. Soiind bine, că e perdut, el se 
repezi și se urca iute pe funiile catargului. 
Un matros propuse să’l împusce, dâr că
pitanul se opuse și ordonă să se aștepte 
pănă ce Pablo se va da jos însu-șl. Asasi
nul a stat sus 24 de 6re. In fine s’a dat 
jos să bea apă, tot cu pumnalul în mână 
și sperând pote oă nu’l va observa nimeni. 
El fu împresurat îndată și bătut fără m:lă 
de cătră matrosii înfuriațl, pănă ce uoiga- 
șul reuși să sară în mare. Corabia se de
părta, âr Pablo mai fii vătjut oât-va timp, 
plutind d’asupra apei. Căpitanul năiei 
asigură, că prin acest măcel, Pablo și-a ma
nifestat numai ura sa sălbatică în contra 
Albilor.

Proprietar 1 Dr. Aurei

i’tiir responsabil: Gregariu fl Î ia «•>
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Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Septemvre 1895.

Renta uDg. de aur 4% .... 122.40
Renta de cordne ung. 4% • • • 100-—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 124.25
Impr. ofiil. fer. ung. în srgint 4l/2% 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.—
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. ou premii .... 158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 147.25
Renta de hârtie austr.........................101.20
Renta de argint austr.................. 101 45
Renta de aur austr..............................122.50
Dosuri din 1860 ......................... 155-—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1067.— 
A-oții de-ale Băncei ung. de credit. 491.—
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 409.70 
Napoleondorî........................... ...... 9.58
Mărci imperiale germane . . . 59.07 |
London vista .............................. 120.80 |
Paris vista................................. 47.80

. Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50
Note italiene................................. 45.70

Academia de comercin din Grat.
SI
Eg|&
|H|

I

rd!

Bl

Cursul pieței Brasov.
Din 3 Septemvre 1895.

Bancnote rom. Camp.
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Ourop. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusesc! Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

9.56 Vend.
9.50 Vend.

9.58
9.55

9.58 Vând. 9.61
5.63 Vând. 5.68

128.l/2 Vând.
10.83 Vând. —.—
59.— Vend.

Tron 
de 

persdn.

Tren
accel.

Trenă 
român 
expr.

al

nu

Academia își începe cu 15 Septemvre a. c. 
treidecî și treilea an scolastic.
Trei ani și o clasă preparatbre, pentru aceea, cari încă 

se pot primi în academiă.
Absolvenții institutului au drept la serviciul mili

tar de un an ca voluntari.
Cursul abiturienților. Un curs comercial de un an, pentru cei 

ce au absolvat școlele medii și vor se se aplice la co- 
merciu, seu cari cerceteză universitatea și doresc să-și câștige 
și sciințe comerciale.

Informațium cu privire la primire și așezare cum și prospect 
detailat comunică Direcția academiei de comerciu din Graț.

A. E. v. Sell mid,
director.

IIE?
a

I
ISI
□

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi 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 abontiză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trans.“

Nrul 7538-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In 10 Septemvre a. c. se va 

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

Reflectanții au de a-și așterne 
cel mult pănă în 10 Septemvre a. 
c. la prân4 12 6re la substitutul de 
primar, senatorele Carol Jacobi, 
ofertele scripturistice, sigilate și pro- 
vec|ute cu un vadiu de 115 fi.

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

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

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

&F Numere singuratice 
a 5 cr. se potă cumpera în 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mai 1895.
Budapesta — Predeal

Tren 
do 

persdn. aooBl-

Tren Tren 
de 

person.

Tren
accel.

Tren 
de 

person.

Tren 
român 
expr.

Trenă 
de 

persdn.

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

Gr h i r i ș u —T urda
trenă 

de 
perfiăn.

trenă 
de 

persdn.

10-
8.30

11.31
2.-
3.42 '
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.14
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

11.40
11.55

8 05
5.45
9 27'

11 63
1.48
2.16
3 03
3.45
406
4 53
5.32

215
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.60
3.26

pl.

I
sos.ț 
pl. 'J

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

808.
A

Jpl.

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

3.—
5.45
2.29

12.05

4.17
4.50

6.24
6 BS|
8 40"
9.08

10.40
11.25
1154
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 1.34

10.25
11.-
12.26
111“6?29
8 30 11.25

Trenă 
de

Trenă 

mixtă person.

2.25
314
5.07
5.40
TÎ9

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.381

9 09,

Mezo Telegd 
Rev . . . 
Bratca . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbf.u .

8O8' I Clnșiu .
Pl- |

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 

v Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Mioăsasa

SU8

țpl- 
laos,

A

I1 Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonf'alva 
Apața . 
Feldiora

I P1- 
|SO9.

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

2.09.
2 19,
3.01
3.31
9.30,

8pb ) Brașov *

J Timiș . 
t> y z. r

80S.

Predea
Bucuresol

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

6.25

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

7,08
6.39

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

12.54
I

6.36
5.58
5.08
7.01
6 —
5 11

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

10.26
9.39
9.12
5.35

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
8.67
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

I

Cucerdea — Oțorlieiu — Begb.-săsesc
Trenă I 

de 
persdn.

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

Trenă 
de 

persdn

Regh.-săs..

Cucerdea .
Ludoșâ. .

Oșorheiu .

Trenu 
de 

persdn.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

pl. J
80S.

însemnate în stânga stațiunilor 
însemneză drele da ndpte.

Trenă 
de

Trenă 
de 

person, persdn.

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

T

Trenă 
mixtu

1.18
12.32
10.35
10 —

8:25

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

trenă 
de 

porsdn.

trenă 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu
mix tu

trenă
mixtă

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

8.35
10 28

trenu 
mixtă

11.35
11.54

trenu
mixtu

trenu 
de

trenă
mixt-a mixta pOrS"6n.

trenă

10.30 3.30 9.12
10-10 3,io 8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigu — Făgărașu

7.10
8.59
9.15

trenu 
mixtu

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. 8O«.

«os. |
pl. / Sibiiu . . . (pl- 

’ BOB.
Avrig . .

80S. Făgăraș . pl.

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persdn

trenă 
de 

persdn.

S 1 ni e r i a (P i $ k i) — II ii n e d o r a
trenă
mix tu

trenu 
mix tu

trenă 
mixtă

4.55 9.15
10.356.36

ls t i

4.25
4.48
5.23

10.29
10.46
11.12

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

Simeria . 
Gerna .
Hunedora

S3 il

& u d <i>

trenu 
mixtu

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

Brașov 
ZerneștI

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 •

trenă
mixtu

trenă.
mixtă

trenă 
mixtă

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

8.31
7.20

Bistrița

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Ludoș .... 
Țagu-Budatelich . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — Timișora

i 6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.- AradA ........................
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 — Zelău Sighișora—Odorheiu-secuesc.
trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

tienu
mixtu

trenu
mixtă

trenă 
mixtă

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenă 
mixiu

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-mari . 
Zel ăn . .

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.—

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii încuadrațl ca. linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


