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„Bazeta" iese în Si-care ti, 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoâ 2 fi. pe an.
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N-rii de Dumineci 8 franot.

Se prenumără la tâte oficiele 
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a 8e plăti tnamte.

Nr. 188. Brașov, Joi, 24 August (5 Septemvre) 1895.

„Tinerimea" la Asociaiiune.
ii.

Vorbind despre tinerime, am 
întrebuințat anume semnele citațiu- 
nei, pentru-că în realitate aici nu e vor
ba atât de tinerime, cât mai mult de 
câți-va inși, cari gerându-se ca con
ducători aijunimei, voiau se esploa- 
teze momentul și se ocupe teren la 
alegerea noului comitet.

Tactica spre a ajunge la acest 
resultat le era dată prin praxa de mai 
’nainte, care culminâză în formarea 
de curente și grupuri separate. Firesce, 
că ceea ce se pretindea în numele 
juuimei trebuia să aiba mai mare 
trecere înaintea adunărei, căci dâră 
junimea în primul rend e chiămată a 
forma oștea combatantă culturală a 
Asociațiunci.

La adunările generale din Se- 
beșiu în 1894 și din Sibiiu în 1893, 
persânele, despre cari e vorba, nici 
că s’au înfățișat, ci pănă în calele din 
urmă au fost nu numai pasive față 
cu scopurile Asociațiunei, der unde 
au putut au luat în batjocură și au 
combătut chiar stăruințele unora și 
altora pentru realisarea lor. Nu era 
nimic bun, pentru-că nu erau dumnea
lor. în frunte și pentru-că ideile, ce 
se propagau, nu eșiau din capetele 
lor „geniale."

Cu modul acesta, âmenii curen
telor și ai grupărilor separate nu 
numai că nu înaintau prin organul 
lor, „Tribuna", lucrarea în sînul 
Asociațiunei, dâr o împedecau chiar, 
paralisând în mare parte critica să- 
nătâsă și leaiă, ce trebuia să se facă 
organelor conducătore ale ei ca mij
loc de îndreptare și garanță de 
progres.

In starea acâsta s’au aflat pre
tinșii conducători ai tinerimei pănă 
mai dăunăc|î, puține cjile înainte de 
adunarea generală din anul acesta. 
Acum de-odată, în vederea reale- 
gerei comitetului pe alți trei ani, ei 
deteră alarmă prin colonele „Tribu

nei", că la adunarea din Blașiu are 
să vină „junimea", ca să reformeze 
lumea, să tragă dungă peste trecut 
și se creeze un viitor, cum n’a mai 
fost. Pâte că președintele, în discur
sul său de deschidere, a avut în ve
dere și acăstă anunțare de trecere 
din pasivitate în activitate, când a 
cjis, că puteri nouă se adună în ju
rul Asociațiunei și-i promit con
cursul.

Nu-i vorbă, trebuia să se bucure 
președintele de orî-ce semn de in- 
teresare, vină el din ori și ce parte, 
mai ales având în vedere, că — cum 
a dis — „nu prea suntem mulțumiți 
cu avântul, ce societatea nâstră a 
luat dela începutul său și pănă adl". 
N’a arătat însă președintele și cău
șele principale ale acestei regreta
bile stagnațiuw, între cari una este 
a se căuta și în faptul, că fiarele 
nâstre n’au sprijinit în comun acord 
lucrarea în sînul Asociațiunei.

Organul pretinșilor conducători 
ai junimei era prea ocupat cu cu
rentele și cu grupările pe alte te- 
rene, decât să mai dea atențiune și 
lucrărei în mic culturale. Der acuma, 
se vede, că au cam isprăvit’o pe 
acele terene și de aceea vor să In
troducă grupul separat în sînul Aso
ciațiunei nostre.

De aci vine apoi, că a fost afi
șată în mod atât de demonstrativ 
„tinerimea" la adunarea generală din 
săptămâna trecută, ca acâstă firmă 
să acopere retragerea din pasivitate, 
care nici binevoitâre nu a fost, 
a câtorva grupiștl. Și ârăși era 
binevenit drapelul „tinerimei", pen
tru ca cu el pretinșii ei combatanți 
să pâtă intra cu mai mare ușurință în 
comitetul Asociațiunei.

Planul s’a dat de gol în de
cursul ședinței a doua a Asocia
țiunei, când a venit rândul rapor
tului comisiunei candidatore. Atunci 
s’au văd ut ghiarele pisicei, ce era 
ascunsă în sac. • Spre marea sur
prindere a raportorului însu-și, un 

membru din comisiune, care făcea 
parte din cei 16, cari au subscris 
propunerea lansată în numele tine
rimei, a anunțat de-odată vot sepa
rat, pentru-că comisiunea nu a ținut 
îndestul sâmă de pretensiunile gru
pului și nu a ales pe cutare și cu
tare la cutare și cutare loc. Cel cu 
pricina vine și sprijinesce însuși pro
punerea, ce-1 privesce, făcându-și 
sie-și elogiurl; al treilea, tot dintre 
cei 16, vine și pune vârf modestiei 
pretinșilor conducători ai tinerimei, 
amenințând adunarea, că dâcă de 
bună voiă nu va ținâ sâmă de ce
rerile lor, a grupului și curentului 
deosebit, o vor forța-o să le pri- 
mâscă. In decursul discuției mai 
cade și cuvântul, că se tractase pe 
sub mână chiar de-o răsturnare a 
comitetului vechiu.

In fața acestei neașteptate și ne 
mai pomenite debutărl și isbucnirl 
a spiritului terorist, eserciat de 
câteva persâne pe conta celor 16, 
subscrișl la propunerile amintite, a 
isbucnit și simțul de indignare în 
adunare, er eroii cjilei, vădănd efec
tul contrar produs, au bătut în re
tragere și așa s’a încheiat în pace 
și în liniște adunarea Asociațiunei.

E clar și invederat, după tâte aces
tea, că tinerimea nâstră nu pâte avâ 
nici o solidaritate cu astfel de purtare, 
care numai onâre nu-și pote face. Nu
mele ei a fost der în mod nedemn 
usurpat în cașul de față. Dâr mai 
mult, s’a abusat chiar și de numele 
celor 16, cari prin aceea, că au sub
scris o propunere, în care se află 
netăgăduit bune și prețiâse idei, n’au 
voit să dea charte blanche câtorva 
dintre ei, spre a se folosi de nu
mele lor pentru a urmări scopuri 
personale și a brusca o adunare în- 
tregă.

Pare că președintele Asociațiu
nei, cu tâtă prevenirea, ce a ară- 
tat’o noilor ospeți, s’a temut de-o 
asemenea întorsătură, căci când a 
amintit, că nu prea suntem mulță- 

miți cu avântul, ce a luat Asocia 
țiunea, a adaus:

„Pentru aceia dintre noi, cari 
judecă astfel, corectivul ese imediat 
de sine: se punem umărul cu toții, 
se lucrăm cu mic cu mare, bătrâni 
și tineri întru înțelegere frațâscă, 
unul fîă-care după măsura puterilor 
sale, și fructele vor deveni din ce 
în ce mai numărâse, vor câștiga 
crescere și desvoltare... Divisiunile 
ivite pe alte terenuri, pe terenul a- 
cesta să lipsâscă și Asociațiunea va 
prospera."

Etă dâră, că problema adevă
rată a tinerimei este marcată în cu
vântul de deschidere presidential. Ea 
trebue se pună umăr la umăr, ca 
să misce înainte carul culturei nos
tre naționale. Acâsta însă nu o va 
putâ face ca grup separat cu ambițiuni 
personale și cu porniri teroristice, 
cum a fost presentată de cei ce s’au 
făcut procatorii ei la adunarea tre
cută, ci numai fiind chitul cel tare, 
ce lâgă tâte puterile într’un mă- 
nunchiu. Tinerimea trebue să fiă 
condusă numai de ideile mari, cari 
unesc, nu însă de micinimia, care 
desbină.

De aceea dlcem,căla adunarea 
trecută nu s’a manifestat spiritul 
adevărat al tinerimei. Când acesta 
se va manifesta în totă vigârea lui, 
nu se va mai aucji vorbind de gru
pul tinerimei, nici nu va mai fi de 
lipsă să se facă curte tinerilor, ci 
numai un gând și o însuflețire va 
cuprinde pe toți, începând dela ve
nerabilul președinte pănă la cel mai 
tinăr membru al Asociațiunei.

CRONICA POLITICA.
— 23 August.

Reptila guvernamentală din Clușiu 
„Kolossvăr^ se ocupă în primul ei de a^I 
cu conferența episcopilor catolici, cu ati
tudinea clerului înalt catolic și a naționali
tăților față cu nouăle legi biserioesol po
litice. înainte de tâte fâia ungurescă oon-

FOILETONBL „GAZ. TRANS.“

Mănăstirea de Argeș.
Baladă poporală întocmită de N. Alesandri 

Musica de lacob Mureșianu.

II
Haina musicală în care d. I. 

Mureșianu a îmbrăcat admirabila 
poesiă epică-lirică, nu este o haină din 
stofă ușâră, ci este o țesătură tare și 
fină, care pe lângă frumseță mai de
notă și trăiniciă. Composiția întrâgă 
este de-o singură structură. Nimic câr- 
păcit întrânsa, nimic ce ar aduce pe 
aucțitor în conflict cu sentimentele 
lui. Musica e puternică și, deși se 
presentă în costumul clasicismului 
după tâte cerințele artei, ea totuși 
se impune ascultătorului român în 
mod iresistibil; îl câștigă, îl con
vinge, îl înduioșâză, îl însuflețesce 
și-’l răpesce cu sine. Par’că le vedi 
și le simți tote cum se petrec; vefll 
cum se mișcă câta condusă de Ne- 
gru-Vodă pe Argeș în jos, și cum 

se desfășură scenă după scenă, fă- 
cându-te se urmărescl cu tot mai 
mare încordare tâte peripețiile ta
bloului impuitor, ce ți-1 ofere armo
nizarea și orchestrarea întregei opere. 
Este soiul de musică naturalistă, In
trodusă de marele compositor ger
man Wagner, și acum cu mare suc
ces cultivată și de Italieni, cum e 
Mascagni, âr în timpul din urmă 
Verdi, și de Frances!, cum e Mas
senet.

Balada a împărțit’o composito- 
rul în trei părți, indicate de noi în 
descrierea sujetului. Partea întâiu 
se încheiă cu jurământul zidarilor. 
De aici se începe partea a doua, 
când în fiori de di Manole se suie 
sus pe schele și se uită în câmp, ca 
se cerceteze, care soțiâră, care so- 
rioră se apropiă mai întâiu, și se 
sfîrșesce cu țipetele desperate ale 
Anei, pe care o cuprinse zidul în
cât vai de ea, nu se mai vedea". Par
tea a treia în fine începe, unde Ne
gru Vodă vine se vadă Mănăstirea, 
falnica zidire terminată.

Legătura în armonisarea și or
chestrarea fiă-căreia din aceste trei 
părți, este reușită. Cu mult succes a 
împărțit autorul textul baladei între 
cor, soli și narator. Corul are acele 
părți unde pe lângă enararea fap
telor se mai esprimă și o acțiune 
viuă, pe care corul împreună cu or
chestra o și îndeplinesce, dând ast
fel un colorit mai natural, mai ac
tual cuprinsului poesiei, pe când na
ratorul (solo) se mărginesce numai 
la rolul unui povestitor. Solii, Ne- 
gru-Vodă, Ciobanul, Manole și Ana 
cuprind versurile în orațiă directă 
ale poemei.

Părții I și a Il-a a baladei îi 
premerge câte-o uvertură esecutată 
de orchestră.

Partea I.
Uvertura la acâstă parte este 

plină de efect și prepară pe audi
tori la desfășurarea dramei. Cu di- 
băciă se face întrânsa descrierea rui
nelor — a zidului părăsit și neis
prăvit. Aici autorul a imitat în cuarte 

și cuinte stilul wagnerian, ținând 
însă sâmă de gingășia poesiei și lă
sând se trâcă prin tâtă armonisarea, 
ca un fir roșu, accentele lirice ale 
doinei ciobănesc!.

Corurile din partea primă sunt 
arangiate parte ca canon, unde două 
voci în terțe conduc tot-dâuna me
lodia, parte ca fuge, unde se întâm
plă aceeași numai cu deosebirea, că 
fiă-care voce începe cu alt ton.

Veselului cor, „pe Argeș în jos, 
pe un mal frumos", cu care se în- 
începe balada, îi urmâză solo lui 
Radu Negru: „Mândre ciobănaș, 
din fiuer doinaș". Vodă agrăesce pe 
cioban în limbagiul lui poporal, mu
sica reproduce limbagiul prin flaut, 
care cântă doina ciobănâscă. Tot în 
accentele lirice poporale răspunde 
și ciobanul, însă îngrozit de tradiția 
locului pustiu și a zidului pe care 
„cânii cum îl văd, la el se reped", 
musica ia forma de recitativ, ia 
ârăși caracterul dramatic.

Corul „Cât îl aufiiea, Domnu 
’nveselia" este un canon. Sopran și 
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stată, că o bună parte din clerul înalt ro
mân a luat parte la conferența episcopi- 
lor catolici, care a nimioit speranțele par
tidei poporale catolice și ale naționalități
lor. Acum — 4ice „Kolozsvăr" — să asculte 
și s£ se plece și greco-orientalii înaintea legei. 
„Er agitatorii naționalităților vor roși de ru
șine, văȚend aoest flasc umilitor. Ei au 
cutezat să orâdă, că se vor putâ provoca 
la preoțimea înaltă maghiară, ca la aliații 
lor, care deși din punct de vedere biseri
cesc, însă totuși contra legilor statului ma
ghiar se vor lupta și vor progresa pe cale 
nelegală. Servâscă-le dâr lor conferența 
drept lecțiune esemplară. învețe dela aces
ta stimă față de legile statului maghiar.... 
Prin faptul acesta i-a ajuns un mare de- 
sastru, desastrul acesta este banorutul 
trist al congresului naționalităților... Și 
preoțimea înalfă catolică p<5te vedâ, că 
atunci, oând cine-va provâoă turburare în 
acâstă țâră sub orl-oe fel de titlu, îndată 
îșl ridică capul hienele naționalităților, mer- 
oenarii ultraiștl, salahorii plătiți ai Ligei, 
cercând să ațîțe focul" — Aoeste sunt con- 
clusiunile, oe le trage „Kolozsvăr" din ho- 
tărîrile conferenței episeopilor oatolicl, con- 
clusiunl capabile numai de nisce capete 
înfierbântate, ca ale celor dela foia guver
namentală din Clușiu.

*
ȚJiarul „Echo de Paris'1 anunță, că în 

minesteriul frances de esterne se păstrâză 
cu multă grije copia unei scrisori, oe a 
fost adresat’o împăratul Wilhelm deceda
tului moștenitor de tron austro-ungar Ru
dolf, în care se dice, că împecarea Țarului 
este un interes al Germaniei și Austro- 
Ungariei și că acesta ar fi și scopul viito- 
relor întrevederi de monarchl. Scrisârea 
mai spune, că împrejurările pretind, ca vi
sits acesta să se facă mai întâiu Țarului.

*
Aialtăerl s’a celebrat în Berlin ser

barea învingere! dela Sedau. Din inciden
tul acesta împăratul WiZAeZm depeșă prinț- 
regentului Bavariei Luitpold, amintind cu 
recunosoință sprijinul hotărîtor al armatei 
bavarese în acea luptă nefericită pentru 
Frances!. Despre depeșa trimisă prințului 
Bismarck am fost amintit erl. In palatul 
imperial din Berlin s’a arangiat cu ooasiu- 
nea acestei sărbărl un prântj festiv, la care 
împăratul Wilhelm ținu un toast, aooen- 
tuând eroismul gerdelor germane, și amin
tind curagiul desperat, cu oare se luptase 
armata francesă. Tot în acest toast împă
ratul aminti despre o cită de omeni (socia
liștii) nevrednici de-a purta numele de Ger
mani, cari cutâză chiar în filele aceste 
sărbătorescl, a defăima poporul german și 
a trage în noroiu persona sântă (,!) a mor
tului împărat; și provooă pe toți să lupte 
ca să se mântuâscă de astfel de elemente. 
Apoi ridică păharul în senătatea regelui 
Saxoniei, care încă era de față și oare

alt încep, er tenorul și basul întră 
mai târȚiu, Orchestra imitâză aici 
mersul celor din câta lui Radu Ne
gru spre „locul de grindiș, la verde 
aluniș“ unde s’afla zidul părăsit.

Măreț e momentul, când Negru- 
Vodă ajunge și Țice

Etă zidul meu !
Aici aleg Eu

Loc de Mănăstire 
Și de pomenire.

Orchestra întrebuințeză aici nu
mai fanfarele, cari dau acordurile, 
ce 16gă melodiă de melodiă. Aici 
este de remarcat tonul cel înalt pe 
cuvântul Eu — „Aici aleg Ell" — 
ce se accentueză prin C-ul din oc 
tava mare de bas, pe care ton au
torul a mai pus și o fermată (corbnă), 
ca se iesă și mai majestos.

Fuga din corul: „Meșterii grăbia, 
sforile întindea11... „a doua (ți a 
treia (Ți er... lucra înzadar" este cea 
mai reușită dintre tbte. Ea e țesută 
cu dibăciă. Orchestra îngâneză sur
parea zidului și lucrul meșterilor, 
cum întind sforile, mesură locul, sapă 
șanțuri și lucră la ridicarea zidului. 

mulțumi. — Ministrul de interne german 
dădu ordin, ca în întreg imperiul să se in- 
terdică ținerea de adunări social-democrale, 
oarl ar voi să se ocupe cu sărbarea Se- 
danului.

Conferența episeopilor catolici.
„Magyar Allam“ scrie despre con

ferența episeopilor catolici urmă- 
țârele:

Conferența s’a ooupat a doua di cu 
circulara, pe care va avă să-o esmită cre
dincioșilor, cuprinsul cărei circulare este, 
că credincioșii sunt siliți a Be supune legi
lor nefericite, ca nu cum-va să se oreeze 
consecuențe nefavorabile de drept indivi
dual, dâr pentru aceea căsătoria bisericăscă 
rămâne în puterea sa morală neștirbită. Cre
dincioșii sunt așa dâră provocațl, ca să nu 
se mulțumâscă cu oăsătoria de stat, căci 
aceea nu va fi nici odată recunoscută de 
atare, ba cei ce vor română singur numai 
pe lângă căsătoria de stat, vor fi amenințați 
și cu pedepsele bisericești. Credincioșii sunt 
provocațl, ca înainte de a-se presanta îna
intea ofioiului căsătoriei de stat să se pre- 
senteze și la oficiul bisericesc, âră preoții 
se fac 8tențl, că impedimentele căsătoriei 
religidse rămân și pe viitor în vigâre.

Corul episcopesc ridică acusă amară 
înaintea „națiunei", că statul șterge oarao- 
terul creștin de nouă sute de ani al Unga
riei prin aceea, că denegând sfințenia că
sătoriei, degradâză aoâstă instituțiune mo
rală la un simplu contract.

Dâr și mai energic este tonul circu 
larei preoților, în care li-se dau îndrumări 
și cu privire la luptele din viitor. Corul 
episcopesc fixâză cetirea circularei cătră 
popor pe 29 Septemvre. Tăcem de-ooam- 
dată despre îndrumările particulare, fiind 
acelea de caracter pastoral și referindu-se 
mai mult la aplicarea regulelor eolesiastice. 
Liberalii să crâdă, că acelea vor sprijini 
principiile lor, căci urmările îi vor desilu- 
siona. Consfătuirea episcopâscă a predat 
afaoerea congresului învățătoresc subcomi- 
siunei pedagogice. Afară de acestea s’au 
mai pertraotat și alte lucruri, dâr de mai 
puțină însemnătate. Organisarea politică și 
acțiunea camerei magnaților, nu au ajuns pe 
tai et. Disposițiunea a fost seriosă și a doua 
<Ți consfătuirea unilaterală. In ton mai ele
vat a vorbit numai primatele, când a ajuns 
la suspiționurile foilor liberale, cari susțin, 
că el nu combate cu trup și suflet legile ra
dicale. Eminența Sa a declarat în modul 
oel mai categoric, că nu se va împăca cu 
nouăle legi și nisuesce spre ștergerea lor. Emi
nența Sa nu a adus pe tapet oestiunea apli
cării învățătorilor, ca purtători de matricule, 
de-asemenea a trecut și corul episcopesc 
peste acest lucru delicat. Cardinalul-pri- 
mate a mai adaus, că nu a pertraotat cu 
guvernul în privința punerei preparandiilor 
la disposiția statului.

Naratorul descrie desnădăjduirea 
lucrătorilor și a lui Manole, care 
„nici, că mai lucra, ci mi-se culca“. 
Când se deștâptă Manole, întră t6tă 
orchestra cu putere, și Manole des- 
tăinuesce, ce a visat, cântând „Noue 
meșteri mari, calfe și zidari"... Aici 
musica este acomodată importanței 
ce-o dă Manole visului seu.

Urmâză romanța, care cuprinde 
comunicarea visului și provocarea 
de a-i urma. Acâstă romanță se dis
tinge prin frumseța și gingășia me
lodiei, er în partea a doua prin ener
gia plină de efect la oferirea și pri
mirea jurământului. Corul „pe ea s’o 
jertfim, în zid s’o zidim1-, susținut 
de întrega orchestră, accentueză cu 
putere momentul solemn. Pare că 
veȚi cum ridică toți manile și jură.

Aici se încheiă partea I, care 
impresionând adânc pe ascultători, 
ei sunt deja câștigați și mișcați de 
musica duiâsă și totuși puternică, 
ce-i pregătesce pentru momentele 
dramatice, cari au se urmeze și pe 
cari cu încordare le așteptă.

Voce germană
despre cestiunea naționalităților.

„Deutsches Volksblatt“ din Viena 
publică un articol mai lung asupra 
cestiunei naționalităților din care 
estragem următorele:

Dualismul n’a corespuns de loc taini
celor planuri ale amioilor săi, de-a frânge 
gâtul cestiunei naționalităților. El a făcut 
în loc de unul, două state de naționalități. 
In nici unul dintre aceste două state, nu 
s’a resolvat înoă cestiunea naționalităților, 
din contră dualismul a produs pericole per
manente pentru monarchia întrâgă.

In Austria, dela dualism înoooe, s’a 
încercat în felurite moduri resolvarea aces
tei cestiunl, însă tote nisuințele acestea au 
suferit naufragiu, și trebuia să se întâmple 
astfel, deore-ce a desconsiderat adevărata 
ființă a acestor lupte. Niol dominațiunea 
germano-liberală, nici feudalismul lui Ho- 
henwart a așa numitelor „individualități 
istorico-politice" nu a fost de natură a 
resolva cestiunea. Causa principală a aces
tei confusiunl zace în așa numitul „drept 
istoric". Căci, mânecând dela diploma din 
Octomvre, dâoă li-s’a restabilit Maghiarilor 
dreptul lor istorie, atunci nici Cehilor nu 
li-se pote disputa, prin niol o sofismă, 
dreptul lor istoric, pe câtă vreme esistă 
dualismul.

Insă un federalism, pe basa acestor 
„pergamente îngălbenite" ar fi egal cu, a 
espune, fără cruțare, pe mai multe milione 
de Germani de alte naționalități în schim
bul restabilirei regatului medieval cu gra
nițele lui etnografice absolut volnice, ar 
însemna a duce la estrem lupta naționa
lităților.

Maghiarii stau față cu naționalitățile 
tot pe basa sistemului lui Bach. Ei chiar 
dâcă ar ave de gând să facă unele conce
siuni de limbă naționalităților — oeea ce 
e forte puțin probabil — totuși acâstă po
litică a lui Taaffe ar fi imposibil să dea 
alte resultate, ca în Austria. Teatrul de 
luptă s’ar strămuta pe strade și din străi
nătate în parlamentul din Budapesta, er 
contrastele mai curând ar cresce, decât ar 
seădâ.

Din programul naționalităților trans
piră un aer de tot federalistic, el se la- 
pădă încâtva de legea naționalităților, ca 
de o lege, ce nu pâte mulțămi pe națio
nalități, chiar decă s’ar esecuta, pretinde 
pentru fiă-eare naționalitate un ministru 
național etc.

Trebue să trecă și Ungaria, în ces
tiunea naționalităților, prin tote fasele prin 
oarl a trecut Austria dela Bach și pănă 
acjl ? Aoâsta ar fi o curată nebunie! Pen
tru soluțiunea definitivă a tuturor acestor 
oestiunl nu esistă, decât un singur mijloo 
serios diplomatic, și acesta este: introdu
cerea federalismului în întrâgă monarohia, 
pe basa separării naționalităților după gra
nițele lor etnografice.

scirils oilei.
Tț

— 28 August.

Proces de pressă contra „Gazetei 
Transilvaniei". Tâte foile nngurescl din 
Budapesta publică cu multă satisfacția, și 
ca la un fel de oomandă, următorea scire: 
„Tribunalul de pressă din Clușiu va per- 
tracta în curând un interesant proces de 
pressă. Dr. Alexics Gydrgy a aousat pe 
fâia maghiero-fagă „Gazeta Transilvaniei1* 
pentru vătămare de onâre și oalumniă. 
Acesta va fi primul oas, când într’un pro
ces de presă pentru naționalitate Român 
acusă pe Român, fiind-că i-a atacat patrio
tismul maghiar. Se scie, că Alexics este 
profesor de limbile orientale la Academia 
orientală din Budapesta, și pe lângă acesta 
luorâză și pe terenul c}1aristicei. Mai ales 
aotivitatea aoâsta a lui supără pe veninosa 
foiă valahă, deci l’a numit renegat, oare 
și-a vendut Maghiarilor condeiul, viața tot 
ce are, și ast-fel să nu mai aștepte, ca vre
un Român cinstit să stea vre-odată de 
vorbă cu el. Procesul contra „Gazetei'* se 
va pertracta pe la sfîrșitul lunei curente".

- o —

Consistorinl metropolitan gr. or. Ce
tim în „Telegr. Rom.“: Duminecă în 20 
August a. c. s’a întrunit consistoriul me
tropolitan la ședințele sale ordinare. Șe
dințele aceste sunt de o deosebită impor
tanță, fiind a-se lua măsurile onviinciâse 
pentru ținuta clerului și a poporului nostru 
în fața legilor oelor nouă politice biseri- 
oesoi. La ședințele aceste s’au presentat 
asesorii străini: Vioariul Iosif Goldiș ar- 
chimandrit, Filaret Musta archimandrit, pro- 
topresbiterii Mihail PopovicI, Dr. Gregoriu 
PopovicI și Iuliu Dan, apoi membrii laici: 
Vincențiu Babeș, Dr. Alecsandru Mocsonyî, 
Iulian Ianculesou, loan Lenger, Nicolau 
Zigre și defensorul matrimonial Ioan Bran 
de Lemânyi. In ședința primă membrii noi 
aleși ai consitoriului metropolitan, proto- 
presbiterii Iuliu Dan și Mateiu Voileanu, 
apoi protodiaoonul Dr. Remus Roșea pro
fesor și director seminarial, au depus jură
mântul.

—o —
Denumirea Metropolitului Bucovinei. 

Cetim în „Gazeta Bucovinei1*, care a rea
părut, următorele: Să svonesce prin Cer
năuți, că denumirea Metropolitului e imi
nentă. Ba să spune chiar, că s’ar face deja 
pregătiri în curtea Metropolitană pentru 
primirea felicitărilor. Nu suntem autorisațl 
a desminți aceste soiri, dâr după informa- 
țiunile, ce ne-am câștigat din isvor auten
tic, putem spune cu siguranță, că tote soi
rile de acâstă natură sunt lipsite de ori și 
oe basă.

— o —
Bastimentele române, încruoișătorul 

„Elisabeta" și bricul „Mircea, au părăsit 
alaltă erl apele Constanți copoiului pentru 
a-se întdree în țâră, Sâmbătă, cu ocasia 
aniversărei suirei pe tron a M. Sale Sul
tanului, bastimentele române au fost pa
voazate si iluminate în mod splendid. D. 
colonel Urseanu a încunosciințat erl prin 
o depeșă pe ministerul de răsboiu, oă basti
mentele române „Elisabeta" și „Mircea", 
de sub comanda d-sale, au sosit erl în por
tul Constanța.

— o —
Manevrele din Austria. Erl a fost 

prima (fi de manevre a corpurilor al 8-lea 
și al 14-lea de armată, la Budweiss. îna
intea prânzului, oare s’a dat în cortul pe 
oare l’a întrebuințat archiduoele Albreoht în 
timpul campaniei de la Custozza, monar- 
chul a rostit un discurs reamintind ou o 
adâncă emoțiune pe archiduoele Albert și 
promițând să mârgă și pe viitor pe urmele 
archiducelui și de a face mereu progres, 
rămâind în ideile sale. Au asistat la acest 
prânej.: archiducele Rainer, miniștrii de res- 
bel și șeful statului-major.

—o—
Princesa Bulgariei în Româuia Sâm

bătă sâra, la orele 11, a sosit la gara de 
Nord din BuourescI cu trenul Espress- 
Orient, A. S. Maria Luisa, principesa Bul
gariei, cu fiiul său priuțul moștenitor Boriș. 
Alteța Sa a fost primită, din partea guver
nului român, de d. Alex. Ghica-Brigadiru, 
seoretarul general al ministerului de es
terne, de d. colonel MacarovicI, coman
dantul pieței și de d. colonel Capșa, pre
fectul poliției oapitalei, oare a avut ocă
rea de a remite principesei un buchet de 
flori din partea d-lui prim-ministru Lascar 
Catargiu. De asemenea se mai aflau 
la gară d-na Stancioff, damă de onore 
a principesei și soția agentului diplo
matic din Buouresol, care invitată să-și 
reia ocupațiunile, a și plecat împre
ună cu AA. LL., apoi personalul a- 
genției bulgare și un public număros com
pus din membri de ai coloniei bulgare și din 
toți studenții bulgari, cari îșl fao stadiile 
prin școlele române din BuourescI. S’au oferit 
principesei Maria Luisa buchete de flori, 
âr câțl-va studențl au rostit alocuțiuni, la 
care A. Sa a răspuns în limba bulgară. 
Alteța Sa a continuat drumul spre Giurgiu 
la orele 12*/2J ou un tren speoial. Aici, 
inoă dela orele 12, sosise bastimentul bul
gar „Krum", pe bordul oăruia se afla A. 
S. Ferdinand, principele Bulgariei, care 
aștepta sosirea Augustei sale soții. Altețele 
Lor au fost întâmpinate în portul român 
dunărean de tote autoritățile locale. Basti- 
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men tul bulgar a plecat din Giurgiu la 
Rusciuo la ârele 2 din nopte. A. S. prin
țul Bulgariei, mișcat de frumosă primire, 
ce s’a făcut Augustei sale soții pe pămân- 
tul României, a trimis d-lui Al. Ghioa- 
Brigadiru, secretarul general al ministeru
lui de esterne, o căldurosă telegramă, prin 
oare îl rigă să esprime guvernului român 
sentimentele sale de gratitudine pentru 
acostă delicată atențiune.

— o —
Schimbări la postă. D-l Jozsa direo- 

tor-șef al oficiului de pustă din Brașov, 
este inaintat la gradul de nou ș'e/ al poș
tei centrale din Budapesta, âr locul d-sale 
îl va ocupa la posta din loc baron Purczell, 
fost șef de postă în Arad.

—o—
Jidanii și manevrele. Telegramele 

din Budweiss (Bohemia), unde monarohul 
ou ocasiunea manevrelor a primit diferite 
deputațiunî, oonstată, că Majestatea Sa n’a 
primit deputațiunea jidanilor între confe
siuni, ci în ordinea diferitelor societăți și 
grupuri. La Clușiu, Jidanii încă vor fi pri
miți de Majestatea sa ca grup separai, tji°e 
„Hazânk**.

—o —
0 Româncă premiată la Paris. D-șora 

Solacoglu a obținut premiul întâiu de pian 
la conservatorul de musică și de declama- 
țiune din Paris. Numita d-șâră e prima 
Româncă, care obține aoestă distincțiune.

—o —
Besgroparea cadavrnlui lui Paganini. 

Se anunță din Parma: In săptămâna tre
cută a fost desgropat în cimiterul de aci 
■cadavrul marelui virtuos în violină Paganini, 
pentru a fi îngropat la un loo mai demn 
pentru el. Cadavrul, a cărui față este forte 
bine conservată, a fost espus aci câte
va cjile.

Capitulul metropolitan gr. cat. de 
Alba-Iulia și Făgărașiu cu adâncă (întris
tare anunță adormirea în Domnul a iubi
tului confrate Reverendismului Domn

Alesandru Micu,
canonic Custode al bisericei catedrale metro
politane din Blașiu, asesor al Sântului Scaun 
■metropolitan, membru al tribunalului matri- 
-monial de a 11-a instanțiă pentru diecesele su- 
fragane, membru al csactoratului archidiece- 
san, membru al associațiunei transilvane pen
tru literatura româna și cultura poporului 

român.
Carele provădut cu s. saoramente după 

morb scurt a răposat în 2 Septemvre la 
3 ore după amăcjl în n. etății al 66-lea, âr 
al preoției al 32-lea.

Osămintele densului se vor înmor
mânta în 4 Septemvre st. a. la 3 ore după 
■ametjl.

Bl ași n, în 3 Septemvre 1895.
Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecu

vântată !

Sebârile dela Șimleu.
Vădând, oă nu mai raportâză nimeni 

-despre serbările dela Șimleu, oarl au fost 
cele mai înălțătâre momente do sărbătore 
ale Românilor SălăgenI, vin eu, deși mai 
puțin competent, să scriu ceva.

O di atât de frumosă, oa cea din 11 
Augustn. c., de mult nu au avut Românii 
•SălăgenI, cel puțin eu nu soiu să fi avut 
dor nicl-odată. Voit! desorie pe rând săr- 
bările lor din acestă di:

Sfințirea Bisericei. Biserica română 
greco-cat. din Șimleul Silvaniei e situată 
la un loc forte frumos și impunător, în 
,piâța orașului, unde nu se află altă biserică. 
Nu departe de biserică, 40—45 pași, se 
află „institutul de credit și economii Sil- 
vania**, âr la alțl vre-o 60 pași soâla de 
fetițe a Reuniunei femeilor române sălă- 
gene. Tote aceste trei instituțiunl se află în 
piâță aiară de soolă, care e mai la o parte, 

■der in nemijlocită apropiere de pieță.
Biserica prin crucea sa, ce se înalță 

maiestos pe frumosul și înaltul ei turn, âr 
oelelalte două instituțiunl prin inscripțiu- 
nile lor românesol vestesc, că ele sunt pro
prietatea Românilor. Institutul de credit 
(însă, după-cum am înțeles, nu va mai fi 

mult timp în localitatea de acum, care de
altfel e proprietatea sa, oi va fi strămutat 
într’o casă frumosă cu etagiu, pe oare in
stitutul a eumpărat’o de curând și oare e 
oea mai frumdsă clădire în Șimleu, afară 
de gimnasiul rom.-cat. Că a isbutit „Sil- 
vania** să cumpere acestă frumdsă oasă, 
spre buouria Românilor, e meritul vredni- 
oului nostru oonduoător sălăgean, a d-lui 
Andreiu Cosma.

Biserica română din Șimleu nu-i zi
dită din nou, oi e numai reparată atât îna- 
fară, cât și mai vîrtos inlăuntru, dâr e re
parată pictată fârte frumos. Sânțirea a 
făcut’o Rvdis. Dn. Alimpiu Barboloviciu 
vrednicul vicar al Sălagiului, asistat de 
protopopii: Dem. Coroianu (Santău) și 
Teod. Pop (Orteleo); și de parochii: V. 
Pătcaș (Hotoan), V. Cristea (Giurteleo); I. 
Vașvari (Bîrsău); Grațian Flonta (Că
țelul român Vasile Hoblea (Cig); Ant. 
Bălibanu (Aoâșl); Tit Trif (Cehii); A. 
Orian (Cizer); L. Sima (Marin); A. Sima 
(Perioei); Gr. Șimon (Stîrciu); A. Bulzan 
(Mălăgia); Gr. Sima (Cosei); A. Petruca 
(Crasna); Clem. Pop (Recea); Șt. Sabău 
(Văioău) etc.

S.-liturgiă s’a celebrat cu o pompă 
neobicinuită, fiind în total vre-o 30 de pre
oți conoelebranțl, âr cântările le-a esecutat 
oorul tinerimei Sălăgiene, compus din ole- 
riol, jurist! și studențl de gimnasiu sub 
conducerea tinerului de mari speranțe V. 
Oros, stud. în drepturi. La sfirșitul Litur
gici, D-l vioar BarbolovicI a ținut o prea 
frumdsă și însuflețitore cuvântare oeasio- 
nală, ascultată ou mare atențiune din par
tea numărosului public. Privitor la cele re
ligiose, ași pute să observ numai, că ar fi 
forte de dorit să aibă preoții un îndreptar, 
după care să scie, care când are să 4i°ă 
oâte-o ecteniă, oa să nu încâpă mai mulțl 
de-odată.

Sfirșindu-se oele biserioesol, la 10 ore 
a urmat:

II. Adunarea generală a „ Beuniunei fe
meilor române Sălăgene*, împreunată cu o 
frumdsă esposițiune.

La ÎO1^ D-na Presidentă Clara Maniu 
n. Coroian, a desohis ședința prin o vorbire 
acomodată; la masă se afla și D-na vice- 
presidentă Maria Cosma n. Dragoș, Emilia 
Pop seoretară și Emilia Vicaș oasieră, și 
neobositul D-l Andreiu Cosma, ca bărbat 
de înoredere. S’a dat cetire raportului co
mitetului și al cassei, âr apoi s’au încassat 
taxele. După câte va agende încă, s’a în
chis ședința anunțându-se inaugurarea es- 
posiției la 4 ore d. a.

Se scie, oă „Reuniunea femeilor ro
mâne Sălăgene** susține în Șimleu o sodlă 
de fetițe, care tot mai mult corăspunde 
misiunei sale culturale, ceea oe în locul 
prim avem de-a mulțămi d-lui Andreiu 
Cosma, directorul acestei scole.

III Adunarea „Despărțământului XVI 
(Selăgian-Chior ean) al Asosiațiuneiu s’a ținut 
tot în biserioă, fiind deschisă din partea 
Rvds. Dn. vicar Barboloviciu, directorul 
despărțământului, prin o classioă vorbire, 
ce a fost primită ou mult entusiasm și 
aprobări generale. După asta a urmat ale
gerea notarilor ad hoc în persdnele preoți
lor A. Vicaș din Hidig și V. Vaida din 
Cristeleo.

Raportul comitetului despre activita
tea Ba, peste tot a fost îmbuourător, dând 
o detaiată descriere a stării scâlelor ro
mâne poporale din Sălagiă. Din raport am 
aflat, că numărul celor ce au frecuentat 
scdlele, s’a îmulțit cu 800. Comitetul a 
esmis câte doi delegați, oarl au avut da- 
torința onorifică de-a asista la tote esame- 
nele dela soâlele din Sălagiu. Apoi a îm
părțit premii învățătorilor, oarl au arătat 
mai mult progres. In aoest scop D-l G. Pop 
de BăsescI a dăruit o vacă ou vițăl și o 
scrofă cu puroei; d-l Dr. I. Nichita, advo
cat în Zălau, a contribuit 20 fl.; Florian 
Coeian advocat în Ceh cu Ioan Pop, pro
prietar în Domniu, 20 fl.; vioarul Barbo
lovicI 10 fi.; Andreiu Cosma 10 fl.; N. 
Mioa, notar în Odorhei 10 fl. ; Dem. Suciu 
advocat în Ceh 10 fl.

Frumosul obiceiă, de a premia das
călii meritați, după cât sciu, în nici nu alt 

despărțământ nu esistă. Despărțământul 
Sălăgian Chiorean a inițiat și o ooleotă nu
mită a „crucerului11.

După înscrierea eâtor-va membrii 
(puțini de tot!) și încassarea taxelor, șe
dința s’a închis.

IV Banchetul. La 2 ore p. m. a ur
mat banchetul, la care au luat parte cam 
120 de persone. In frunte ședea vicarul 
BarbolovicI și D-na Clara Maniu, presidents 
Reuniunei, și vioe-presidenta acesteia D-na 
Maria Cosma, apoi vicarul Rodnei Dr. I. 
Pop etc. Intre cei presențl am observat pe 
d-l Dr. E. Dăian dela „Dreptatea1* din Ti- 
mișora, profesorul din Brăila Dr. Aug. 
Paul, Gavril Trif profesor preparandial în 
Teresiopol, profesorul Carșai din Blașiu etc.

Șirul toastelor l’a deschis vicarul Bar
bolovicI pentru Maiestatea Sa în partea 
primă, âr în a doua pentru Episcopul die- 
cesan Szabo; d-l Andreiu Cosma a golit 
paharul în sănătatea presidentului „Asooia- 
țiunei**, I. Moldovan, și pentru comitetul 
central; părinteleIernea, entusiasmat vorbi 
pentru directorul despărțământului, vicarul 
Barboloviol; advocatul Nilvan din Șomcuta 
pentru Reuniunea femeilor cu presidents 
acesteia D-na Maniu și vice-presidenta D-na 
Cosma; părintele V. Cristea pentru D-nii 
G. Pop de BăsescI și G. Trif; părintele 
Pătcaș speoial pentru G. Pop de BăsescI; 
părintele Budișan a beut în sănătatea iubi
tului nostru Dr. Lucaoiu; a mai toastat pă
rintele protopop T. Pop și A. Cosma, care 
bău pentru d-l Dr. E. Dăian dela „Drep
tatea1* ca representant al pressei române ; 
d-l Dăian, răspun4ând, închină pentru băr
bații conducători din Sălagiu, vorbind mai 
întâiu despre succesul congresului naționa
lităților; Părintele Bălibanu cu multă însu
flețire națională și cu stimă pentru tinerimea 
română, âr dasoălul Bobiș pentru învă
țătorii români.

D-l president BarbolovicI dă apoi oe- 
tire telegramei trimisă de d-l G. Pop de 
BăsescI din Pesta, în care acesta îșl es- 
primă regretul pentru neparticiparea la 
congresul naționalităților a Sălăgenilor, și 
telegramei venite dela poporul român din 
Șomcuta.

Cu acestea masa s’a ridicat.
(Va urma.)

Din Bucovina.
— August 1895.

(Fin e.)

A murit Silvestru și acuma tâte se 
schimbă, ba se aduce în Nr. 59 al „G. B.“ 
o scrisâre, în care se spune, că respectivul 
de-aceea a vorbit așa, ca nu cumva prin 
predica sa să se întâmple aceea ce s’a în
tâmplat lui Hacman în Ciocănesol. Aioi 
vorbind episcopul Hacman despre mun- 
cirea lui Chnstos, un țăran au4ând aceste, 
eșise afară și căuta pe evrei să-i taie. Ca 
să evite așa ceva, a credut „să dee oon- 
silii de abținere dela escese oontra specu
lanților1*, așa spune scrisorea acesta. „Mare 
ești Dâmne și minunate sunt prostiile ome- 
Dilor!1* oând astfel voesoe cine-va să se 
ghilâsoă și obieoteze „Gazetei Bucovinei** 
de ce l’a apucat la trei parale, căci „și-a 
făcut o sacră datoriă de-a-1 funda1*, și fi- 
nesce 4ic®ud: „dorind tot-deuna același 
devotament și din partea D-Vâstre**.

Ecă cum prioep âmenii, și din care 
causă se aliază unul sâu altul la noi în 
țâră de-a eda o fâiă, adecă, ca păcatele lor 
să nu se dea la ivelă. De unde apoi se mai 
facem progres, când foile nostre se fon- 
dâză, ca păcătoșiile unora să jămână pe 
veci nedescoperite ? Așa ceva numai unii 
din Bucovina, cari doresc censura presei, o 
mai fao. Au trecut acele timpuri, și fiă- 
care Român adevărat să se buoure, când 
vede, că se oiuruesce neghina din grâu, 
dâr nu să obiecteze „Gazetei Bucovinei**, 
că nu-1 consideră, sâu fac de dau ucazul ca 
„G. Bucovinei** să nu fiă tipărită în tipo
grafia archidiecesei.

Și apoi aceste se fac, ca să nu se pu
blice secretele, cum ai noștri după mârtea 
lui Silvestru oaută a-se înegri unul pe al
tul. Căci ore frumos a fost la 6 Iulie a. c. 
la masa oficiosă, să fiă administratorul ar
chidiecesei luat în rîs de cătră egumenul 

mănăstirei înaintea unui publio așa de mare, 
și încă străin ?

Acâsta numai în Buoovina, — unde 
fiă-care egumen din mănăstire se crede și 
trăesce, ca un pașa, — 8e pâte faoe. Ce-șl 
vor înohipui străinii despre legea și națiu
nea nâstră, când au au4it cu ureohile lor, 
în ce mod supusul a întâmpinat pe prois- 
tosul său? Adl numai despre acâsta se vor- 
besce, și sciu străinii mai bine tote câte 
s’au vorbit, decât ai noștri. Și apoi, ce esem- 
plu demn de imitat pentru întrâga preoțime, 
ca toți să-și facă de cap, căci „ajuus’a po
porul meu, ca oile perdute, păstorii lor s’au 
rătăcit**. Ierem 50,6.

Pe administratorul archidiecesei nu 
egumen află sub demnitatea ea de-a merge 
să-l întimpine la gară, căci este capul bi- 
serioei din țâră, pe când după Isakowioz, 
fostul popă armâno-oatolio din Sueâvă, oare 
luora contra legei ortodoxe, după cum amin- 
tesce și D. Dan în „Candela** p. 536 dela 
Sept. 1891, îi trimise cupeul cumpărat diu 
banii mănăstirii.

Când în tâtă Sucâva nimenea n’a 
voit să dea trăsura pentru un popă armen 
catolic occidental, dușman legii și națiunii 
române, un egumen ortodox româu o făcu, 
ca prin aoâsta să-și facă vadă la guvern, 
că în referințele actuale el este unioul, care 
ar putâ conduce naia ortodoxismului din 
acâstă țărișoră în brațele papistașilor.

Vă mai trebue oomentar, faptele ve- 
desc deplin! Mergeți la Suoâvă și veți au4i 
destule și veți vedâ cum străinii sunt aici 
bine primiți, âr de vei fi un biet coopera
tor, o vei păți oa Petruc,’ care striga în 6 
Iulie a. c., că n’are ce mânca, cu tâte că 
mănăstirea acâsta are dela Mitropolia din 
Iași o sumă anumită, și încă mărișâră, pen
tru primirea ospeților.

Astea, ba sunt încă multe alte, cari 
de rușine nu le induc, sunt despre cari se 
vorbesc pretutindenea în țâră. Trist, der 
adevărat, și toți se miră pănă oând? Se 
vede, că guvernul le sufere în detrimentul 
nostru. Cei ce nu sunteți ouprinșl de acest 
spirit rău, sanați referințele. Cu pleoăoiune

Căletorescn.

NECROLOG. Inconsolabilii: Lucia, 
fiică; Dimitrie și Alexandru, fiii; Smaranda 
și Maria, nurori; Luoia, Odetta și Marius, 
nepoți, au durerea a vă anunța perderea 
prea iubitei lor mame, sâcre și bune Maria 
August Laurian, încetată din viâță Vineri 
18 August, ârele 12‘/2 4iua. și vă râgă să 
binevoiți a lua parte la ceremonia funebră, 
ce va avâ loc MercurI, 23 August c., ârele 
3 p. m. Cortegiul va porni dela domiciliul 
deoedatei, str. Labirint 41, la cimitirul 
Șerban-Voda (Bellu) în Buourescl.

— Subscrișii ou inima frântă de du
rere anunță, cum-că mult iubitul fiu, tată, 
frate și cumnat Stanciu Garoiu, oficiantla ju
decătoria reg. din Zârnesol, membru ordi
nar al Asociațiunei transilvane și cassar al 
desp. II, după un morb îndelungat în etate 
de 42 ani, și împărtășit ou sf. Taine îșl 
dete nobilul și curatul său suflet în mânile 
Creatorului, Marți în 3 Septemvre st. n. c. 
la 4 âre p. m. Osămintele soumpului dece
dat se vor așe4a spre eternă odihnă Joi, 
în 5 Septemvre st. n. a. c. la 3 âre p. m. 
în cimiterul sf. biserici din loc.

ZârnescI, 4 Septemvre st. n. 1895.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată !
Văd. Nedelea Garoiu, ca mamă; lancu și 
Eugen, ca fii; Iân, Maria, Stana, Nicolae, 
Nedelea și Stoica, ca frați. Numeroși oum- 

nați, cumnate, nepoți și nepâte.

DIVERSE.
Gladstone. Starea sănătății lui Glad

stone este admirabilă. înainte ou oâte-va 
dile el făcu o escursiune la Moely Farn- 
man, și urca un munte, care are înălțimea 
de 1800 urme peste suprafața mărei. Ală
turea cu moșnâgul pășia nppotă-sa Dorothy 
Drew, care este numai cu 80 de ani mai 
tinără, decât renumitul ei moș. Gladstone 
are de gând să facă de curând o visit# 
lordului Norton, pănă la castelul căruia 
trebue să mârgă trei 4H® pedestru.

Proprietar: Dr. Aurel ftiure^ianu.

Redactor responsabil: Gregorîu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Septemvre 1895

Renta ung. de aur 4% ■ • •
Banta de oorâne ung. 4% • . 
Inopr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/20/ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone. . 
hnprum. ung. cu premii . .z .
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de argint austr. . . . 
Beata de aur austr....................
Losuri din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-aleBăncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
Londou vista........................
Paris vista.............................
Rente de corone austr. 4%. .
Note italiene.............................

122.65
99.95

124.25
103.—
122.-
98.25
98.75

158.50
147.50
101.20
101.45
122.90
155.—

1061.-
490.25
409.25

9.58
59.05

120.80
47.80

101.30
45.55

Napoleon-d’ori 
G-albeni
Ruble rusescl
Lire turoescl
Mărci germane Cump. 
Scris, fono. Albina 5%

CutDp. 
Gnmp. 
Cump. 
Cump.

9.58 Vend. 9.61
5.63 Vend. 5.68

128.% Vend. -.-
10.83
59.-

100.75

Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.75

—---- ■—v
Giro-Conto 

la. banca 

Austro-Ungară.!%d

Orele de cassă dela 8—I. !1/ «
Cec-Conto
la. postă,
Nr. 505.

a. r

Cursul pieței Brasov.
Din 4 Septemvre 1895.

Banonote rom. Câmp. 9.56 Vend.
Argint român. Cump. 9.50 Vend.

59.

fa-
Subscrisul farmacist pri- 

mesce pe lângă condifiuni 
vorabile, de practicailt 
un tenăr român absolut 
6 clase gimnasiale.

Simon Aurel,
Budapest, Wesselenyi uteza 

767,2-3

pe 
de

I
H
r4&î)0
•P
0Anuncinrî

(aserțiuni și reclamei 
Suntu a se adresa subscrise, 

adminîstratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cat publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. «Gazeta Trans.

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

JMESCB depuneri spre fructificare [B 13®
netto, solviudă însăși darea de interese;

SOOltSZS polițe comerciale CU SVioj 
HCCOriH împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl CU 61 oj 
flBSCllîllB credite în cont corrent condițiunl;

(ICCrt împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°joi

cMjffi și vinde mVX^sJ: monede și W de valore 
indigene și străine, în specială de cele românescl; 

resffljffl wk mute
cnmpera cuiidne dala sfecle române; 
uTectneza tasari si ni
esecnia în coiiiisiime termi fle tans 
Mriffl magazine și locuri libere de depou,

A r

pe piețele din țeră și 
strein&tate, 

pn sub cele mai! ief- 
lld tine condițiunl; 

pe teri- 
_ _ , toriulă

său strada (nării Nr. 45. care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ÎpimQOpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnilțn llluUlJUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului Î.U 
IWTltril admirări UD înotă sub °ondițiunile favorabile, parti- pUllllll dulg,llldl 1 JU VlOțd culare a acestei societăți.

Onorabileloru administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°jo ale „Albinei11 
ale eăroru eupnne se rescumperă semestrulu fără nici o 

detragere, și cari se afla de v£n<țare în cursul <|ilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 590, 1OOO și 8000 de corone. 
Comparăndîk cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea eu totd dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5% 
suntu adi relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din (Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea ceifl puținii întreită a ipotecelorii pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.
Y 7! *

o1 
o 
c+ 
0
H
0 
H

999

De închiriat.

733 10 - *

(S

se făcu mai ușorii prin

CcV

Ir
fl. -
fl. -

50 cr.

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT. 

BIL-AJtfTTTEI.

Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Sowv&z^t^ in Iotă tfiâwmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREPI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTÂRL

2
1

2

|3F Prăvăl ia din strada Hirscher Nr. 7 "W 
\ vis-a-vis de teatru, care se va proved© cu un portal nou, 

dimpreună cu 3 odăi de locuit, cuiină, pivniță, pod și un magazin 
mare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se închiria, 
începend din 29 Septemvre 1895.

A se întreba la subscrisul proprietar
O Simeon Damian,

advocat. PI
o ——_——-—   
■;’ Orele de cassă dela 8—I

i
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A. 9 ' ureșianu
BrașovA, Tergiilu Inului Ni*. 3®.

AcestU stabilimente este provețjute cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindb bine asortatu cu tote 
felule de caractere de litere din cele mai moderne 
este puse în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGINTI? ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TUTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWlĂfTERI.

♦ 
I t♦I i♦ t
♦*<
♦
i 
t 
i t
*
I
i ti
♦ 
Ș

Comandele eventuale se primescu în biuroulfi 
tipografiei, Brașovu Terguhi Inului Nr. 30, eta- 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

giulu I, cătră 
manelele din

5
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ABONAMENTEAZETA TANSILVANIEI11
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unu anu.............................................

5 
g 
§

Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

âhMmat® h ©i dak de
Pentru Austro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

anu. ,
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu.
șese luni 
trei luni

. . 8 franci.
. . 4 franci.

. 2 franci.
și mai repede

nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
£

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din

I
9
I

Tipog.-u.xua A. Mureșianu, Brașov.


