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Aniversarea Sedanului.
După două-decl șl cinci de ani.

Cu mare și justă mândriă a sa
lutat împăratul Germaniei, Wilhelm 
II, gloriâsa învingerea armelor ger
mane de-acum douăzeci și cinci de 
ani, la Sedan. De septemâni întregi 
în Germania se serbâză diferitele 
victorii ale armatelor germane, ce-au 
premers 4ilei dela Sedan, er în 2 Sep
temvre aceste serbări și-au ajuns 
culmea prin marea festivitate din 
Berlin, condusă de însu-și împăratul.

Wilhelm II a adus cu acestă 
ocasiune tributul pietății sale față 
cu evenimentele istorice, ce-au făcut 
unitatea Germaniei. Dâr după firea 
și înclinarea lui, împăratul a sărbă
torit mai mult armata și faptele ei 
vitejesc! și astfel acestă serbare a 
luat un caracter mai mult mi
litar.

Tâte vorbirile împăratului au 
avut acest caracter și numai în toas
tul. ce l’a ținut la prâncțul de pa
radă în sala cea albă a castelului 
regesc, a mai amintit, afară de ar
mată, și o parte din popor, pe so
cialiștii germani. Dâr i-a amintit în- 
tr’un mod nici de cum măgulitor 
pentru ei și pâte că prin condam
narea lor nemilâsă și prin amărî 
ciunea și disprețul, ce l’a manifes
tat față cu ei, a trecut peste mar
gined, ce-i sunt impuse unui mo
narch constituțional.

Socialiștii germani adecă nu nu
mai că nu s’au însuflețit pentru ser
barea Sedanului, dâr au mers chiar 
pănă a se opune ei într’un mod, 
care, firesce, nu putea, decât să va- 
teme simțul național german. In 
toastul său împăratul a criticat acâstă 
straniă procedere a socialiștilor, dâr 
atunci, când i-a stigmatisat pe so
cialiști ca pe o haită de âmeni, cari 
nu sunt vrednici a purta numele de 
Germani, ca trădători de patriă, con

tra cărora chiamă națiunea la luptă, 
ca să se scape de ast-fel de ele
mente : n’a ținut semă, că socialis
mul se basâză pe idei și principii, 
cari au prins rădăcini afunde în po
porul german și, prin urinare, nu 
pote fi sugrumat cu forța, ci tot 
numai pe aceeași cale, cum s’a des- 
voltat, păte fi și combătut.

Dâcă socialiștii germani con
damnă răsboiul, condamnă cuceririle, 
cum a fost aceea a Alsației-Lota- 
ringiei, nu urmeză încă de aici, că 
ar condamna și scopul, unitatea și 
mărirea națiunei, căci răsboiul și cu
ceririle sunt numai un mijloc.

Ori cât de necuviinciosă și ne
patriotică să fi fost însă purtarea 
socialiștilor germani în fața aniver- 
sărei bătăliei dela Sedan, nu trebuia 
să scape din vedere monarchul, că 
ei formâză, și vor forma încă de 
aci încolo pote și mai mult, un fac
tor puternic în viăța de stat a Ger
maniei și că tâte legile și măsurile 
escepționale, ce s’au luat și se vor 
lua în contra lor, nu vor isbuti în
tru nimic de a-l anihila.

Lucru firesc, că toastul împă
ratului a făcut mare sensațiă și că 
s’a lățit părerea, că se vor aduce 
nouă legi și măsuri în contra socia
liștilor. De ocamdată însă cele mai 
multe foi sunt de părere, că nu este 
a se aștepta propunerea unei legi 
escepționale în contra socialiștilor. 
Pentru acuma dâr ministrul de in
terne se va mulțumi numai cu 
oprirea adunărilor social-democratice, 
ce ar voi să se ocupe de serbarea 
bătăliei dela Sedan. Dâr ce va mai 
fi în viitor?

Abstragend însă dela însemnă- 
tatea, ce-o au enunciațiunile din 
toastul împăratului pentru interiorul 
Germaniei și pentru raporturile din
tre partidele ei și guvern, este de 
remarcat și împrejurarea, că prin 
accentuarea prea mare a caracte

rului militar în decursul serbărei, s’a 
produs și în Francia un ecou forte 
sensibil, care numai favorabil nu 
pâțe fi păcei.

Bate la ochiA că ambasadorul 
frances din Berlin, Herbette, încă 
cu câte-va 4^e înaintea serbărei a 
părăsit Berlinul, văcjend disposiția 
și direcțiunea, ce-au luat’o serbările 
aniversare în Germania și sub un 
pretext ore care a călătorit la Paris.

Militarismul german s’a mani
festat Lunia trecută în culmea pu- 
terei sale. Germania pâte fi mândră 
pe învingerile mari, ce le-a dobân
dit cu spada sprijinită de noroc, 
acum 25 de ani. Dâr îmbrăcată în 
armatura de ac|i din crescet pănă ’n 
tălpi, ea an evoiă va afla pacea șiliniștea 
înlăîntrul său și înafară va deștepta 
necurmat neodihnă și îngrijire. Este 
învederat, că nu acesta pote fi calea 
adevărată pentru asigurarea păcei, 
a culturei și a libertăței popârelor.

CRONICA POLITICĂ.
— 24 August.

Fr. Presse* scrie următârele des
pre conferența episcopilor țînută la Buda
pesta: „T6te veștile sosite din Ungaria 
spun, că circularele, ce vor fi îndreptate 
oătră cler și cătră popor din partea epis- 
oopilor, sunt oonoipiate într’un ton destul 
de paolnic, nu provocă la luptă contra le
gilor bisericesol-politice, ci conțin îndru
mări referitdre la aceea, oum au de a-se 
împăca clerul și oredincioșii cu nou61e legi, 
fără de-a ajunge în posițiă de-a li-se opune. 
Ne mai încredințAză și despre aceea, că 
curia a avut o înfluioță împăoiuitdre asu
pra episoopilor. Cu deosebire nunciul Agli- 
ardi a accentuat lipsa împăciurei intre bise
rică și stat atât in atingerea sa cu Roma cât și 
cu episcopii maghiari. Nunciul care se apro- 
piâ din ce in ce mai tare de împăcarea cu 
guvernul maghiar, a arătat chiar din in
cidentul conferinței episcopilor, că regretă 
divergența, ce se ivise intre el și guvernul 

maghiar. Guvernul maghiar este convins 
că nunciul, care se portă cu afecțiune față 
de Ungaria, regretă neînțelegerile, cari i-au 
conturbat nu numai relațiunile personale 
cu ministrul-președinte maghiar, ci au avut 
efect chiar și între representantul sfântului 
scaun și biserica maghiară. Guvernul ma
ghiar are date sigure, că nunoiul doresoe 
nu numai prosperarea bisericei maghiare, 
oi și a statului maghiar. Relațiunile nor
male intre nunciu și ministru de culte Wla- 
ssics suut deja aplanate întru atâta, că 
convin chiar și personal1*.

*
Franciso Kossuth publică în „Egyet- 

ârtâs11 un articol, în care între altele se 
ooupă și de partida independentă. Kossuth 
promite, că e hotărît a promova din tâte 
ale lui puteri procesul de reunire în sinul 
partidei. Spre țînta acdsta îșl va îndrepta 
totă activitatea lui cu condeiul și cuvântul, 
deore-oe simte, că acâsta este sfântă da- 
toriă a lui, mai ales, că țâra are nevoiă 
de-o partidă independentă puternioă. „Par
tida acesta — cfice Kossuth — formâză 
puterea de mișcare în acâstă patriă". La 
sfîrșit îșl reînoesce promisiunea de-a lucra 
din fote puterile, ca partida sâ nu mai 
rămână sfâșiată, ci cu acuisiții nouă să 
între în viitorul parlament, să se îmulțescă 
și să ajungă la majoritate, ca pe basă le
gală să-șl realiseze principiile de indepen
dență.

•
Ministrul de interne, Desider Percsel, 

a dat o instrucțiune, care conține agen
dele și cercul de activitate al organelor de 
supraveghiare pentru purtarea matriculelor 
de stat Aceste organe de supraveghiare 
sunt, afară de inspectorii matricularl de 
stat numiți de ministru, următorele: In 
Budapesta și în orașele cu drept munici
pal, primarul; în orașele cu magistrat or- 
ganisat, primarul; și dâoă acesta este tot
odată și purtător de matricule, atunci vi- 
ceșpanul; în comune mari și mid, fisolgă- 
birăul competent.

*
Piarul frances „Paris" află de neînțe-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Mănăstirea de Argeș.
Naiadă poporală întocmită de V. Alesăndri 

Musica de lacob Mnreșianu.
III

Partea a doua.

Acum venim la partea cea mai 
forte a composiției. începând dela 
momentul, când în 4orf de 4* se 
urcă Manole pe schele, ca se facă 
recunâscere, pănă la tragica zidire 
în zid a Anei, musica înaintâză cres
cendo în desfășurarea dramei și’șl 
ajunge culmea, efectul cel mai mare 
dramatic la fine, unde țipetele Anei 
împresurate de zid sunt acompaniate 
de romanța a doua a lui Manole și 
de corul și orchestra întrâgă.

Cât pentru introducția orches
trală, sâu uvertura acestei părți, n’o 
găsim așa de reușită, ca uvertura la 
partea întâiu. Ar putâ se fiă în ge
nere mai scurtă și mai puțin sim
fonică. Acolo, unde se anunță 4orile, 
trebuia se fiă simfonic lucrată, dâr 

dureză prea mult pănă ce resare 
sârele, considerând mai ales, că este 
numai introducția unei părți a ba
ladei, er nu o simfoniă întregă.

Rugăciunea lui Manole: „dă 
Dâmne pe lume o plâiă cu spume41 
este mișcătâre. Musica cu allegro 
vivace în 6/8 tacte esprimă de mi
nune, cum Manole vrea într’un re- 
suflet, ca Dumne4eu tâte se le facă, 
ca se i oprâscă mândra în cale.

In corul a capella: „Domnul se 
’ndura, ruga îi asculta44, acompaniat 
numai de timpane, musica înfățișeză 
norii ce s’adună și căderea plâiei 
spumegate prin acorduri lungi și 
variate. s

Ruga lui Manole se repetă. El 
cere acum mai mult: se sufle un 
vânt, care „bradii se-i despoie, pal
tinii se’ndâie, munții se restârne44.... 
Aici corul întră cu vehemență în 
tempo forte accelerat, orchestra imi- 
teză vântul și vijelia. Corul încbeiă 
cu versurile „Și amar de ea, âtă 
c’ajungea44, și emoțiunea ascultăto
rilor ajunge deja un grad mare.

Atunci, după furtunele aceste, 
se face liniște și naratorul printr’un 

recitativ interpreteză bucuria ce-o 
simțeau calfele și zidarii, că a sosit 
Ana în mânia tuturor vijeliilor.

Urmâză romanța a doua a lui 
Manole:

Stăi mândruța mea
Nu te spăria,

Că vrem să glumim 
Și aâ te zidim!

Musica esprimă adânca durere 
și desperata lui prefacetoriă, că glu- 
mesce, acompaniând numai o violină 
solo, ceea ce măresce efectul.

Acum vine corul: „Ana se ’n- 
credea și vesel rîdea44, care păstrând 
în ritm și în armonisare gingășia 
poesiei, merge tot crescând în putere 
și în iuțelă și culminâză la: „er ea 
vai de ea, nici că mai rîdea44. Mu
sica îți reamintesce scene analoge 
din „Lohengrin44. Cu multă dibă
cia, compositorul face se între aici 
sopranul Anei, înainte de vreme, 
cu b-ul cel de sus în cor și pregă- 
tesce astfel pe au4itori la tragicele 
momente ale zidirei ei în zid. Po
tența cea mai mare a orchestrei se 
desvâltă aici — un val de voci, una 
împletită într’alta, în cor și orches-1 

tră, fără de întrerupere, cari pe în
cetul se pierd și se finesc lin.

Solo „Manole, Manole, meștere 
Manole44. fiind cântarea Anei, credem 
că ar trebui să fiă ceva mai simplu. 
Scadența în semitonuri ă la Wagner 
nu se prea potrivesce cu naturelul 
gingașei Româncuțe „flârea câm
pului44.

Corul „Ana se ’n credea44 se 
repeteză și-i urmâză un frumos duet, 
a lui Ana și a lui Manole. Fiă-care 
îșl cântă melodia sa — „Manole, Ma
nole, meștere Manole44 (Ana) și „Stăi 
mândruța mea4k (Manole) — de-o dată, 
și duetul este așa de bine și artis
tic arangiat, încât armonia nu su
fere nici cea mai mică alterare.

Admirabil se încheiă partea 
acâsta prin ansamblul între Ana, 
Manole și cor. Ana începe „Manole, 
Manole44, âr imediat întră și Manole 
și corul.

Aici, în acest punct culminant 
al întregei balade, tâte puterile vo
cale și orchestrare se întrunesc pen
tru a dobendi efectul cel mai mare 
posibil dramatic. 
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lâsă simțibilitatea și susceptibilitatea pressei 
germane în oestiunea epistolei generalului 
francos Munier cătră „Figaro“, despre 
care amintisem și noi. Numitul $iar cjioe, 
că esistă sute de scrisori de-ale oficerilor 
francesl, (d. e. cărțile generalului Ambertf 
cari ridică și mai grele învinuiri asupra 
poftei de jaf a oficerilor germani, deoât 
cum o face scrisorea lui Munier. Dâr chiar 
în Germania esistă publicațiunl, în cari 
ofioerl germani mărturiseeo fără nici o 
genă, oă ei și-au adus cu sine din Francia 
în 1870—71 obiecte prețiose, ca suvenire, 
însuși împăratul Wilhelm a luat au sine, 
la depărtarea sa din Versailles, ca suvenire, 
un candelabru frumos de bronz. „Paris* ci- 
tâză între alte memoriile de resbel ale co
lonelului prusian Vogt și schițele subloco
tenentului bavarez Emmer. țliarul „Matin* 
din Antwerpia asemenea publioă un comen- 
tar la scrisorea generalului Munier, în oare 
comentar se die următorele: „îmi aduc 
fârte bine aminte, oă, aflându-mă pe tim
pul răsboiului franco-teutonio în ținutul 
din împrejurul orașului Metz, aurisem des
pre furtul comis de soldații germani într’un 
castel învecinat. Când domnul oastelului 
află despre furt, alergă călare după tru
pele germane și reproșa oficerilor ger
mani pentru faptul comis. Aceștia făcură 
cercetare și aflară pe tâlhari în persona 
celor doi soldați, cari serviseră le mâsă, și 
cari numai decât fură împușcațl4.

Timpul ce restâză pănă la numirea unui 
cabinet definitiv austriac, se umple cu di
ferite faime și oombinațiunl. Unii 4’c> că 
contele Badeni a oonferat ou oăpitanul 
cercual din Teplitz, prințul Hohenlohe, ca 
prin el să se apropie de guvemorul Boe- 
miei, conte Thun. Alții afirmă, că presum- 
tivul ministru-președinte a intrat în per
tractări cu contele Hans Ledebur, ca acesta să 
ia un portofoliu. „ Vosische Zeiiung* publică, 
din un isvor vienes „mai bine informat4, 
deja lista completă a miniștrilor: Badeni, 
presidiu și interne ; Gautsch, culte ; Bilinski, 
finanțe; contele Gleispach, justițiă ; Exner, 
comerciu; contele Zedtwitz, agricultură; 
contele Wclsersheimb. răsboiu; Marchwicki, 
comunioațiune. „MunchenerAllg. Zeitung* din 
contră dice, că Bilinski va fi ministru de 
comunioațiune și Bhbm-Bawerk de finauoe. 
Aceste sunt deci cele mai nouă ediții de 
oombinațiunl.

„Pe calea păceî“.
Sub titlul acesta „Magyar Hir- 

lap“ dela 4 Septemvre publică pe 
pag. 2 un articol de sensațiă în ac
tualele împrejurări. Reproducem și 
noi părțile marcante ale acestui ar
cul. Etă-le:

In cestiunea română se pregătesoe o

Și compositorului i-a succes pe 
de deplin a produce acest efect, 
care este cutrierător și mișcă și o 
inimă de pbtră. In versurile :

Zidul rău mă strings 
Viața mi se stinge 

sunt întrețesute țipetele desperate 
și îngrozițore ale Anei, care scote 
pe C cel de sus de opt ori după 
olaltă și la fine îl ține încă două 
tacte, 6ră corul acompaniat de pu
ternicele accente ale orchestrei, în- 
cheiă tragedia zidirei cântând: „în
cât vai de ea, nu se mai vedea. “

Partea a doua este fără în- 
doiblă cea mai reușită din întrega 
operă musicală. Ea vedesce puter
nica concepțiune, sentimentul și 
pătrunderea adâncă a compositorului 
și documentâză forța lui în armoni- 
sare și orchestrale. Totodată e o 
probă viuă cât de acomodată este 
poesia poporală română cu geniul 
ei de a însufleți pe compositorii noș
tri și a-i avânta la concepțiunile cele 
mai mari musicale, cari să nu se 
rușineze a sta față cu operele cla
sice moderne ale națiunilor apusene. 

schimbare și dela oonferența din Bruxella 
tote semnele arată, că în cestiunea acâsta 
punctul nostru de vedere în curând nu va 
sta isolat. Atât în pressa română, cât și 
în cea maghiară se ridică voci de pace. 
Chiar și aceia, cari sunt fârte supărațl, vor
besc mai domol, ura ou ori ce preț se pare, 
că va înceta, și se speră, că cu grabă va 
sosi timpul, când vom începe a înțelege 
cuvântul dintre noi, oare comparându-1 ou 
trecutul însemnâză un mare și însămnat 
progres în viâța națiunei române și ma
ghiare.

A juca rol împăciuitor inter duos liti- 
gantes e lucru ingrat, și dâcă noi ne-am an- 
gageat la aoâsta, n’am avut în vedere de
cât marele scop și interesele unei națiuni. 
Ar fi o hipoorisiă a nega, că simțim șatis- 
facțiune adl, când după doi ani, când am 
4is primul cuvânt, se spune acum și al 
doilea cuvent din parte română și ma
ghiară.

Foia ungurâscă spune apoi, că 
la 1886 luliu Horvath a scris o bro
șură, în care a pledat pentru o apro
piere între Români și Maghiari, de- 
orece interesele Maghiarilor sunt 
mari în România. Spune apoi, că 
la 1893 el a ținut în parlamentul 
din Budapesta un discurs în aface- 
YQ&-Pavel, care a făcut, ca Majestatea 
Sa se facă nisce enunciațiuni la Bo- 
roș-Sebiș, cu ocasia manevrelor.

Cam o lună după acâstă vorbire — 
continuă „Magyar Hirlap* — luliu Hor
vath a călătorit la BucurescI, unde l’a vi- 
sitat un oolaborator al diarului român „Țara* 
oare l’a interwievat în cestiunea naționali
tăților. „Țara* s’a ocupat ou declarațiunile 
lui (Horvâth) într’un lung artioul, accen
tuând mâi ales, oă deputatul maghiar in
terwievat ține de necesar înainte de tote 
realisarea concoiaiei pe cale socială, pe care 
basă se pote edifica apoi înțelegerea poli
tică și eoonomică. „Țara11, a scris între 
altele:

Situațiunea răsboinică de față nu mai 
pdte esistH, și în mijlooul marelui slavism 
atât Maghiarii, cât și Românii au același 
interes economic și național. Și bărbații 

i noștri conduoătorl politici au acâstă părere, 
și ne bucurăm fârte mult, că la părerea 
acesta încep a-se reîntârce acum și cercu
rile conducătore din Ungaria. Din răsboiul 
fratern, oare deourge între Maghiari și Ro
mânii din Ungaria, așa-dâră între fiii ace
leiași patrii, nime nu trage folos, decât aceia, 
a căror pâne o formăză agitațiunea. Dâcă băr
bații luminați ai Ungariei vor lua asupră-șl, 
ca și în interesul patriei lor să pună capăt 
urei de rassă născută din șovinism, atunci 
înțelegerea va urma de sine. Românii din 
Ardeal, cari sunt de mult apăsați, nu do
resc alt-ceva, decât să trăescă în frățietate 
cu Maghiarii; și lumina pentru care se 
luptă frații noștri de peste CarpațI, va fi 
făclia, oare înainte de tote va împrăsoia în- 
tunerecul din Ungaria...

Insă acesta a fost singurul glas apro
bator. Pressa română atăca ou amărăciune 
ideia împăoării și trăgea la îndoială since
ritatea tendinței spre acesta. Și pressa ma
ghiară lua apropo aoâstă posițiă. Simpla- 
minte nu credeau, ori nu voiau să crâdâ 
posibilitatea păcei.

Pe noi nu ne turbura așa oeva. Am 
rămas neolătițl pe lângă principiile, cari 
ne-au condus dela început în cestiunea ro
mână. Și âtă, ce am esperiat?

Acel ton amar și turbat s’a îmblân- 
4it tot mai mult. Ba d-1 Sturdza, șeful 
oposiției române, — oare hotărît trăgea 
la îndoială, că sentiment sincer con- 
duoe pe acela, oare întinde mâna de pace 
Româuilor — în decursul unui an a ajuns 
tocmai la opiniă contrară, și aoum vede și 
el, că lupta aoâsta nu se pâte decide prin 
răsboiu.

Curând după schimbarea vederilor lui 
Sturdza, s’au afiat și oâte-va foi române, 
cari tractau cestiunea cu mai multă bună
voință. Insă desnodamentul și schimbarea 
actuală le-a oausat mai ales rolul, ce l’a 
jucat contele Albert Apponyi la Bruxella. 
Suocesul principal al lui Apponyi noi nu 1 
vedem în aceea, că prin olasioismul ora
toriei sale a trântit pe slăbănogii săi con
trari români. Succesul lui, este acea pășire 
oalmă, dâr pe deplin hotărîtă și cu adevărat 
oonoept de bărbat de stat, ce s’a mani

festat în vorbirea lui. Cu aprobarea însu
flețită a întregului oongres, el a putut sa 
declare, oă aceste două națiuni au lipsă una 
da alta și trebue să progreseze in pace una 
alături de alta.

Și acum âtă, că se ridică de-odată 
vool nouă în pressă. „Românul*, oare nu 
tocmai de mult propaga ura, scrie acum 
în următorul mod:

Noi Românii din regat trebue să ne 
nisnim, oa lupta, care decurge cu Maghiarii 
în Ardeal, s'o îmblânzim și s’o facem sS în
ceteze, âr agitația să n’o mărim. Tocmai 
pentru acesta nu înțelegem procedura lui 
Urechiă urmată la Congresul de pace. Căci ce 
fel de pace este aceea, dâcă toomai la Congre
sul de paoe noi voim să creăm conflicte nouă 
pe lângă cele vechi? Nouă, cari hotărît tre
bue să ținem cu tripla alianță, nu ne este 
iertat să comitem ast-fel de erori, căci și 
în interesul nostru este amiciția statelor 
aliate, numai ast-fel putându-ne asigura esis- 
tența și numai ast-fel putend îndrepta situa
țiunea fraților noștri. Nu este vorba numai 
de frații din Ardeal, ci și de esistența re
gatului român, care este a4l punotul cen
tral al Românimei, cum odiniâră a fost Ar
dealul lâgănul său. Să grijim așa-deră, ca 
prin o politică răsboinică, cum a fost aceea 
dela Congresul de paee, să nu periclităm, 
interesele patriei nostre și să nu îngreunăm 
situațiunea fraților noștri din Ardeal.

La acestea reflectâză „Pester Lloyd* 
deolarând, că dâcă aoâstă nouă direcțiă a 
pressei române va fi statornioă, atunci noi fa- 
oem uitate calomniile aruncate contra nos- 
tră ani de-arândul și cu bucuriă salutăm 
pressa și societatea română în tendința, ca 
ea să fiă un factor al politicei de pace in
terne a triplei alianțe...

Catedra de limba română dela 
Oradea-mare.

Bihor, August 1895.
Stimate D le Redactor! In artioulul prim 

al prețuitei „Gazete4 Nr. 179 dela 12 (24) 
August ne surprindeți cu durerosa consta
tare, ce-o faceți pe basa raportului anual 
al gimnasiului romano-catolic din Oradea- 
mare, că catedra de limba română dela 
acest gimnasiu epocale de desființare, fiind 
limba română declarată pentru viitor ca 
studiu facultativ și nu regulat.

Am căutat să aflu, care a fost causa 
declarărei limbei române ca studiu facul
tativ și pentru oa să fiu cât mai bine in
format am vorbit cu câțl-va din ai noștri 
și cu 2—3 membri din corpul profesoral 
dela gimnasiul rom.-cat. din oestiune. Și 
durere, de trei ori durere, ai noștri mi-au 
4is, că în primul loc ar fi causa însu-șl 
profesorul de limba română, care sub pre
text, că aci sufere de durere de ochi, aci 
de piciâre, aci de dinți, apoi de păr, de 
unghii și nu mai sciu de ce, în tot anul 
școlastic abia a ținut 10—20 ore de limba 
română, ba unii d'oeau> că n’a ținut mai 
mult de o oră la lună. Apoi străinii mi-au 
4is: „dâcă profesorul respectiv și superiorii 
lui, adecă guvernul diecesan, nu se inte- 
reseză de studiul limbei române, pentru-ce 
să ne interesăm noi?4

Din ast-fel de informațiunî, primite 
dela omeni serioși, așa cred, că cu drept 
cuvent pot să fac deducțiunea, că directo
rul gimnasial va fi dat informațiune la fo
rul competent despre indolența și neinte- 
resarea profesorului față cu studiul său, 
după care apoi va fi venit îndrumarea, 
care s’a tipărit în raportul gimnasial.

Eu, diu parte-mi. pănă ce d-1 profe
sor Dr. F. Bran funcționa ca actuar epis- 
copesc îl soiam oa om diligent și acurat în 
oficiul său; de aceea mă mir mult, cum s’a 
putut întâmpla, ca oficiul său de profesor 
să-l considere de-o sine cura, în așa mod, 
că a atras cu sine clătinarea catedrei de 
limba română. De a-șl fi eu superiorul d-lui 
Dr. F. Bran d’abună semă, că l’așl fi aver- 
tisat la aoâstă frățesce, dâr fiind-că nu 
sunt în posiția de-a pută face acâsta și 
fiind-că causă e atât de gravă și de vitală 
pentru toți Românii, viu acum în ora a 
11-a a apela la bunul simț al guvernului 
diecesan, oa să întreprindă pașii de lipsă 
pentru repararea greșelei.

Fii convins, d-le Bran, că nu din vre-o 
antipatiă, ori ură personală față cu d-ta, 

pe care tot-dâuna te-am stimat, o fac a- 
oâsta, ci din interesul și iubirea, ce am 
față de nâmul meu și de limba mea. Mă 
dore mult, când sciu, că limba română la 
gimnasiul din Oradea-mare, unde pănă aci 
era studiu regulat și obligator de-odată să 
devină studiu facultativ.

Mi-a rămas, ca pe calea acâsta să rog 
repețît pe guvernul diecesan, să însiste la 
looul competent, ca și mai departe f-ă fiă 
studiul limbei române ca studiu obligator.

Românul.

— 24 August.
„Tosif Gali și Valahii4. Sub titlul 

acesta „Budapesti Hirlap* scrie, că Iosif 
Gall, membru al oamerei magnaților, șl-a 
dat dat dimisia din tâte posturile, cari le 
ocupa în biserica română gr. or. „din causa 
atacurilor îndreptate contra lui, pentru-că 
a votat legile bisericescl ale guvernului'4. 
Foia ungurâscă mai soie să spună, că Me- 
tropolitul Miron Romanul și episoopul Me- 
țianu și-au dat multe silințe a îndupleoa 
pe Gali să-și schimbe hotărîrea, însă nu 
li-a succes.

— o—
Profesorul Weigand spionat. Intr’o 

corespondență din Caransebeș, ce i-se tri
mite „Dreptății* din Timișora, se spune, 
oă fisolgăbirăul cercului Caransebeș, Georye 
Rudeu, a adresat tuturor notarilor cerouall 
din pașalioul său următârea ordonanță: 
„Am primit scire despre aceea, că un anu
mit Weigand, profesor din Germania, are 
intențiunea să visiteze regiunile țării, lo
cuite de Români, pentru a studia relațianile 
române, și pentru a întră în legătură cu 
agitatorii estreml. Te provoc dâră, că dâcă 
numitul profesor s’ar ivi pe teritoriul cer
cului d-tale, să-mi'trimiți imediat și prin că
lăreț raport despre acâsta, âr când se va ivi 
acolo, să-i urmăriți cu atențiune încordată 
activitatea*. Corespondentul „Dreptății4 
spune, că ocârmuirea comitatului n’a dat 
mol o îndrumare solgăbirăilor de-a pune 
sub pază polițială pe ilustrul profesor ger
man, și că fisolgăbirăul Rudeu a făout nu
mii din hiperzel „patriotic4, ce a făout.

—o —
Cârtă între frați. Foile ungurescl în- 

registrâză cu multă plăcere următârea soire: 
„Foia „Straja* din Neoplanta vorbesce cu 
multă mâhnire despre soirea, după-oare Dr. 
Gavrilla, redactorul-șef al „Zastavei*, pri- 
mes3e subvențiune dela Liga valahă, ca să 
apere alianța ssrbo-română, deși acesta se 
note întâmpla numai spre paguba poporu
lui sârb Provdoă pe cercurile normative 
ale partidei radicale serbescl, ca pe Ga
vrilla — care lucrâză între Sârbi, ca spion 
român — să-1 silâscă, oa grava aoausă a 
„Strajei* s’o aducă în disousiune înaintea 
tribunalului de pressă, ori atunci el să fiă 
depărtat din fruntea „Zastavei*. Dâcă co
mitetul central n’o va faoe acâsta, atunci 
va fi clar înaintea fiă-cărui, care e capabil 
a judeca nepreocupat, oă omenii „Zastavei* 
sunt o bandă ordinară de trădători, cari 
nu merită, decât deplin dispreț4. — Cre
dem, că redactorul-șef al „Zastavei*, va 
răspunde cum se cuvine acestei murdare 
isbucnirl a urei personale.

— o —
D-I Roberto Fava, cunosoutul publi

cist italian, care s’a domiciliat definitiv în 
Bucuresol, va eda, începând din Septemvre 
v. c., un 4iar popular-naționalist, „Mesegarul 
Național*, care va apărâ în fiă-care Sâm
bătă. Prețul de abonament: In România 
pentru un an 8 lei, în străinătate 10 lei. 
Abonamentele a-se adresa d-lui Roberto 
Fava. Bucuresol, strada armenâsoă, 35.

—o—
Stipendii la seblă de agricultură din 

BucurescI, In cjȚua da 4 Septemvre st. v. 
se ține la scâla centrală do agricultură din 
Bucuresol esamen pentru ocuparea a 17 
stipendii ale statului român. Condițiunile 
de admitere la esamen sunt: 4 clase gim- 
nasiale sâu, reale, și vârsta de cel puțin 16 
ani. Absolvenții de 8 clase gimnasiale și 
cei cu testimoniu de maturitate se primesc 
fără esamen. Aspiranții trebue să fiă pre- 
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sențl la soolă în cjiua de 3 Septemvre. In- 
formațiunl mai de aprope să se oâră la 
direcțiunea scâlei de agricultură din Bu- 
curesci.

—o—
Adunarea Sașilor „vertji" în Codlea.

Dumineca trecută au ținut Sașii „vercjl" 
o adunare în Codlea pentru de-a lua ho- 
tărîre, că pe cine să candideze oa deputat 
■dietal în looul fostul deputat săsăsc Filtsch. 
La adunare a luat parte un număros pu
blic, și poliția de stat a fost representată 
prin fisolgăbirăul Kostend, însoțit de 3 gen- 
darml. Au luat cuvântul mai mulțl dintre 
cei presențl, ou escepțiunea âspeților Bra
șoveni, cărora nu li-se permise să vorbâscă. 
Redactorul clarului „Kronstădter Zeitung" 
Lutz Korodi, candidatul Sașilor verdi, ținu 
o vorbire mai lungă, quasi vorbire-program, 
în oare espuse principiile, oe le va repre
sents el în dietă în cașul, decă va fi ales, 
ca deputat. Adunarea hotărî apoi cu una
nimitate, că pentru cercul fostului deputat 
liltsch, oandidatul Sașilor vercjl este redac
torul Korodi. Alegerea deputatului se va 
ține probabil în curând.

— o —
Mușcătură de viperă. Intr’o comună 

■botezată de foile unguresol: Torok-Vărda, 
e’a întâmplat, că locuitorul Vasile Damtan 
s’a oulcat la umbra unui păr. In somn a 
simțit o mușcătură la o mână și trezindu- 
,se aflâ, oă mușcătura provine dela un șarpe 
flcu coda sourtă". Aoest șarpe însă era o 
viperă veninâsă. Românul nu avea grijă de 
usturătura dela mână oi puse capul viperei 
sub picior, sdrobindu-1. A doua cji însă i-s’a 
umflat mâna totă, culoându-1 la pat. A treia 
di fu chiămat un medic, dâr puțină nădejde 
se mai lâgă de viâța lui. —

—o—
Nou cutremur de păment în Laibach. 

Abia și-au venit în ori locuitorii orașului 
Laibach în urma cutremurului dela înce
putul verei, și acum telegraful ne aduce 
vestea, că un nou cutremur de pământ s’a 
simțit pe acele locuri. Alaltăerl cam pe la 
opt ore sera s’a mișcat pământul în urma unei 
sguduiturl puternioe, dâr scurte. Pagube, 
afară de unele vătămări de coperișe nu 
s’au întâmplat.

—,o—
Scrieri „agitatorice" oprite. Ministrul 

fie comerciu ungar, la reoercarea ministru
lui de interne, a ordonat confiscarea unei 
broșuri apărute >în Bucurescî, ce conține 
vorbirile lui Dimitrie Sturdza, precum și o 
scriere volantă apărută în Chichinda-mare 
sub titlul „Uszpomena za narodni Kongress 
w Budinpesti", pe motiv, că ar fi de conți
nut agitatoric și dușmănos față cu statul. 
Contra redaotorului scrierii din Chichinda- 
jnare procurorul de stat a intentat toto
dată și proces ae pressă.

■—O
Avis de concert. Cum aflăm, d-șora 

Ella Gmeiner, conservatoristă din Lipsea, 
va da un concert în Brașov în jumătatea a 
■doua a lunei curente. Numita oonservato- 
;ristă este o cântăreță talentată, deci atra
gem atențiunea publicului asupra acestui 
concert interesant.

— o —
4. 0 specialitate austriacă. Pațiențilo’- de sto-
,mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și forte bun, 
.pentru digestiune. 1 Cutie 1 fi. Se pote căpăta 
-dilnic prin postă deh farmacistul A. Moli, li- 
..ferant al curții imp. și r. .din Viena, TucLlauben 
9. In farmaciile din provincia să se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provedute cu subscrierea 

;și marcă de contravenție.

Serbările deBa Șimleu.
IE i n e.)

V. Inaugurarea esposiției de lucruri fe- 
•meescl s’a săvârșit tot în 11 August la 4 
âre d. a. Esposițiă de acest fel Românii 
.SălăgenI pănă acuma încă n’au arangiat. 
Trei odăi spațiose erau pline cu escelen- 

•tele obiecte espuse; prețul de intrare era 
10 or. Străinii din Șimleu și giur mult au 
admirat acâstă frumâsă esposițiă.

Obiecte espuse de-altfel n’au fost nu
mai din Sălagiu. Cu totul erau aprâpe la 
1000 bucăți, tot lucruri de mână femeescl, 
.oa țesături, ousăturl, brodării etc. După bi

lete, ce atârnau de obiecte, mi-am și în- 
sămnat câteva nume: Veturia Budișan 
n. Liscan din Pria; Marieta Iernea din 
Leta mare; Elena Cosma din Marin; Ma
ria Lazar n. Lăpușter- aiu Șimleu; Te- 
resia Băliban n. Bra x din Acâ-'I; Aurelia 
Mircea din Bogdana Emilia Bran din Țe- 
ghea; Cornelia Vaida din Cristeleo; Re
gina Bohățăl n. LengyoKdin Supurul de 
sus; Veronica Pop n. L^slofi din Babța; 
Elena Butean n. Bran din Supurul de jos; 
Cornelia și Sabina Maniu din Șimleu; 
Elena Mica din Odorhei; Silvia Filip din 
StircI; Cornelia Delei din Pericei, Eugenia 
Lengyel din Corni; Emilia Orian din Ci- 
zer; Cornelia Cristea din Giurteleo, și multe 
altele.

La inaugurare asemenea a luat parte 
public număros; de-altfel șalele în tot de- 
oursul cjilei erau îndesuite de privitori. 
D-na Preșidentă a ținut o vorbire acomo
dată, âr Vicarul BarbolovicI a vorbit des
pre folosul, ce aduoe industria de casă, și 
a condamnat ou asuprime luxul.

Se spune, că esposițiă a fost visitată 
de peste 1000; persâne.

S’a instituit si un juriu pentru împăr
țirea premielor. Precum am înțeles, pre
miate au fost: D-șârele Sabina și Cornelia 
Maniu din Șimleu pentru brodării, cu 2 
galbinl; D-na Victoria Budișan n. Liscan 
din Pria pentru țesături, ou 2 galbinl; D-na 
Maria Lazar n. Lăpuștean din Șimleu pen
tru brodării, cu 1 galben; D-șdra Elena 
Mica din Odorhei pentru țesături, cu 1 gal- 
bin; D-na Veronica Opriș, ou 1 galben.

Ca de obiceiu în astfel de cașuri, așa 
și aici împărțirea premielor a dat nasoere 
și la âre-care nemulțumiri. Se di°6 adecă, 
oă juriul n’ar fi ținut în de-ajuns sâmă de 
frumosa vorbire a D-lui Vioar, care a con
damnat luxul, pe când obiectele premiate 
se cjioe, oă ar aparține mai mult între ar- 
tioulii de lux. De-altmintrelea în astfel de 
cașuri întot-dâuna e forte greu de-a afla 
cumpăna cea adevărată. Fapt este, că s’au 
împărțit și premii de câte 1 taler între mai 
multe țărance române, preoum și diplome 
de recunoscință.

Luorurile de mână ale fetițelor dela 
școla susținută de „Reuniunea femeilor ro
mâne sălăgene“ au fost espuse într’o sală 
separată, cari asemenea au lost forte fru- 
mose.

După inaugurarea esposiției,. a urmat 
la ârele 8 săra :

VI. Concertul și balul, cari s’au ținut 
în sala teatrului din Șimleu, — o sală, 
oare de astă-dată de-ar fi fost de două-orl 
mai mare, și totuși nu ar fi încăput oele 
700 de persone, ce-ar fi dorit să-și petreoă. 
Mulțl nici pe la uși n’au mai putut ajunge, 
ci trebuiră să se îndestulâscă cu cele ce 
le spuneau alții despre oele oe se petre
ceau înlăuntru.

Programa ooncertului a fost urmă- 
torea:

1) „Sântă 4i de libertate", cântată ou 
multă dibăciă de corul tinerimei, compus 
ou deosebire din bravii clerici gherlanl. 
Corul a fost mult aplaudat; 2) PotpourI 
olassio, piano-solo de D-na Laura Borbola, 
după care au urmat multe cântări româ- 
nesol. D-na Laura Borbola a dat nouă 
probe de frumosul său talent în arta n:u- 
sicală, încântând publicul. Prin o schimbare 
a programei a urmat în looul al 3-lea). 
„Dâmna Ana" de Alexandri, oare a fost 
bine declamată de d-ra Elena Mioa; 4) 
„Serenadă" de G. cav. de Flondor, cântată 
frumos de corul tinerimei; 5) „Cânteo de 
fericire" de I. Mureșianu, cântat solo de 
D-na Victoria Carșai, acompaniată la pian 
de D-șora C. Maniu. D-na Carșai a fost 
furtunos aplaudată împreună cu D-șbra 
Maniu; 6) Despot Vodă, de V. Alexandri, 
care a fost minunat declamat de d-J Vio- 
tor Vașvâri, înoât aplausele păreau a nu 
mai avâ sfîrșit; 7) „Marșul cântăreților" 
de V. G. Porumbesou, oântat atât de în- 
suflețitor de corul tinerimei. La stăruința 
publicului, aoest punot a fost repetat..

Balul asemenea ar fi reușit forte bine, 
dâoă sala de dans nu ar fi fost pentru 
acum din cale afară mică. La jocurile de 
colonă erau înșirate câte 200 părechl. In 
pausă 21 tineri îmbrăoațl în costume na

ționale au jucat în admirabil taot „Călu
șarul" și „Bătuta" sub conduoerea d-lui 
Augustin Moldovan.

După aoâsta a urmat tombola, sorțin- 
du-se obiectele oferite în favorul „Reuniu
ne! femeilor române sălăgene" ; din acâsta 
ârășl a incurs o sumă considerabilă în fa
vorul Reuniunei.

La bal am văcjut între altele pe 
D nele: Maria BarbolovicI (Șimleu), Clara 
Maniu n. Coroian (Șimleu), Maria Cosma 
n. Dragoș (Supur), V. Pop (Zălau), Aurelia 
Dr. Pop n. Cosma (Oradea-mare), văd. Fi
lip (Supur), Laura Bran n. Vanoai (Țe- 
ghea), Ana Mica (Odorhei), Bran (Bene- 
falău), Elena Butean n. Bran (Supur), Pop 
(Unimăt), Terezia Băliban (Aoâș), Regina 
Bohățăl n. Lengyel (Supur), Veronica Pop 
(Babța), Coste (Pecei), Lemeni (Gherla), 
Vaida (Cristeleo), Hoblea (Cig), Sima (Pe- 
rioei), Lazar (Șimleu), Vioaș (Hidig), Bu
dișan (Pria), Tămaș (Giurgiu), Carșai 
(Blașiu), Borbola (Sătmar), Iernea (Leta- 
mare), Dr. Pop (Năsăud), Filip (Stîrol), 
Pop (Recea), Cristea (Giurtelec), Ilieș (Boo- 
șa-română) și multe altele, ale cărora nu
me mi-au scăpat. Dintre D-șore : I. Mica 
(Odorhei), Marieta Iernea (Leta-mare) , 
Emilia Bran (Țeghea), Sabina și Cornelia 
Maniu (Șimleu), Elena Cosma (Marin), 
Vaida (Carasteleo), Delei (Pericei), Tămaș 
(Giurgiu), Filip (Stîrol), Cornelia Cristea 
(Giurtelec), Mircea (Bogdand), Caba (Chend), 
Labo (Bogdana), Pop (Șimleu), Pop (Orte- 
lec), Târnovan (S. Lazar) și încă vreo 100 
altele.

Sblag'U, August 1895.
Dr.

DiVEBSE.
Averea conților Badeni. In anii 1860 

era la teatrul german din Budapeste o cân- 
tărâță estraordinar de frumâsă, domnișora 
Wierer. Tot în același timp veni la Buda
pesta un regiment galițian, la oare se afla 
un căpitan, contele Mir. Aoesta se amoresâ 
în frumosa actriță și o luă de soțiă. Merseră 
îndată după aceea în patria contelui, și lumea 
uită de frumosa Wierer, pănă când deo
dată se anunța prin <Ș'are soirea, că con
tele Mir a murit și a lăsat totă averea sa 
de mai multe milione soției sale. Contele 
Mir era cunosout, oa un om estravagant, 
cu mult mai bătrân, decât soția sa; cu tote 
aoestea însă ei duseră împreună o vieță 
de model. Familia contelui, se înțelege, 
desaprobâ căsătoria lui, însă bunătatea și 
grațiositatea femeii frumose învinse animo- 
sitatea familiei, care în anii din urmă o 
privea, ca pe o membră a sa. Mai ales 
ambii ei nepoți, conții Stanislau și Kasimir 
Badeni (viitorul ministru-președinte aus
triac), se purtau cu forte mare reverință 
față de dânsa, ou tdte că la mortea un
chiului lor, care lăsa totă averea soției sale, 
ei deodată se treejiră în cea mai mare mi- 
seriă. Cine pote însă descrie mirarea con- 
ților și a întregei lumi, când frumosa vă
duvă declara, că ea nu scie, ce să încâpă 
cu bunurile cele mari și cu fabrioele moș
tenite, și că, după-ce nu mai are de gând 
să se mărite încă odată, dăruesce întrâga 
avere colosală moștenită, nepoților ei, con- 
ților Stanislau și Kasimir Badeni. Astfel 
se întâmplă, că astădl fiă-care dintre frații 
Badeni are câte un venit anual de 300,000 fi.

Intorcerea (lin Lourdes. O mulțime de 
pelerini, preoți credincioși, bolnavi, unii 
neavând altă țintă decât petrecerile, — âr 
alții, întunecați, cu membrele slăbite și 
paralisate, — se îngrămădeau acum câtă-va 
vreme în gara din Orleans plecând spre 
Lourdes. Acâstă lume, voiosă în genere, 
oăcl și acei triști nutreau speranțele fru
mose, se întorcea aoum câte-va cjiie. Intor- 
cerea nu avea de fel aspectul plecărei. 
Afluența în gară era aceeași, dâr impre- 
siunile ce’țl sugera acum acâstă mulțime, 
erau cu totul altele. Cei sănătoși, se cobo- 
riau repede din vagone, se uroau în trăsuri 
și se îndreptau veseli cătră căminele lor, 
in sînul familiilor, cari, fericite, îi așteptau 
cu nerăbdare. Cei nenorociți, bolnavi și in
firmi, îți făceau impresiunile cele mai dure- 
râse. Pe ei nu’i aștepta nimeni, sâu, dâcă 
îi aștepta cine-va, apoi așteptarea acâsta [ 

era aprope nehotărîtă. Cine scie câți din 
ei nu și-au sfîrșit suferințele în oimitirele 
din Lourdes! Și acum, acei dintre dânșii, 
cari s’au mai putut reîntoroe, să țîrăe în
cet, oei sărmani se ra4imă istoviți de zi
duri, așteptând sosirea unei mame, unui 
frate sâu a unui amic, care să’i ajute a-se 
duce acasă. Pe timp de două-spre-c|eoe 
oâsurl consecutive, trenurile au adus un 
număr imens de persone — âmenl, femei 
și copii — din pelerinagiu. Trenurile se 
succedau din oră în oră. Cel mai impor
tant din aceste șiruri de trenuri, era „tre
nul alb", tren speoiallpentru bolnavi. Erau 
mai mult de trei sute de bolnavi. Aspectul 
acestor nenorociți, ou fețele uscate și pa
lide, cu ochii triști și măriți de suferință, 
era într’adevăr de plâns. Ei inspirau celor 
ce-i vedeau tîrîndu-se pe ulițl, înoet și du
reros, vederi triste și aducătore de milă.

Osemintele dela Villebon. Sunt vre-o 
două săptămâni de când, la Villebon, pe o 
bucată de pământ situată la o depărtare 
de patru metri de țărm, unde pescarii au 
obiceiul de a-se așeZa spre a’șl confecționa 
undițele lor, — unui pescar, care pescuia în 
liniște așetjat pe marginea acestui uscat, 
i-se păru, că simte ceva mole, pe când 
cerca să faoă o gropă în pământ. El, să- 
pând mai bine, dete peste o bucată de 
stofă. Apoi, mai departe, dete peste o tu
nică, în care se afla o pipă și un cuțit, 
apoi tunici mai multe, osăminte omenesc!, 
tibii, peronee, craniurl. Acâsta produse o 
mare emoțiune printre pescari. Nu mai în
cape îndoială, că mai mulțl omeni erau 
îngropațl în aoest loc. Comisarul de poli
ție din Mendon fu însoiințat imediat de 
acâstă funebră descoperire. El puse să se 
scotă îndată tote osămintele omenesol, ce 
s’au găsit acolo, umplându-se de-o-oamdată 
două panere. Apoi, bănuindu-se, oă nu 
s’au scos tote osămintele, ce se găsesc la 
Villebon, cfilel® trecute, făoendu-se nouă 
săpături, s’au mai scos diferite ose, oenturl, 
bucăți de stofă albastră și un buton, pe 
oare stau scrise cuvintele garde și republi- 
que. Se orede a fi în fața soldaților împuș- 
cațl pe vremea încunjurărei Parisului, seu în 
fața federaților asasinați pe timpul Comu
nei. Se orede, că aceste osăminte se vor 
îngropa la un loc, într’un cimiter, — er 
mormântul aoesta comun va fi împrejmuit 
cu un grilaj de fier.

Unde se căutăm aurul? — Când vor 
trece frigurile sud-africane, lumea va pricepe, 
că adevărata țâră a aurului nu e de loc 
aoolo, unde’l caută adl, ci în Alaska. După 
iddicațiunile și părerile emise de geologi, 
sunt 70—80 mile englese, unde aurul se 
găsesce în abundanță. Unii savanțl pretind, 
chiar, că straturile aurifere merg mai de
parte și se întind d’alungul Canadei și a 
Americei de Nord, înoepând dela ceroul 
arctic și terminându-se la Mexic. De re
marcat este, că mica esplctațiune stabilită 
în Alaska (la Yukon), a dat în 1894 aprâ- 
pe 1,200,000 lei aur.

Literatură.
A apărut

„Merceologi» și Technologia pentru 
scelele comerciale, profesionale și studia 
privat", de prof. Arseniu Vl'iicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si- 
biiu, 1895. Acest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu
prinzând 57 coli de tipar compres și legi- 
bil, având și o mulțime de ilustrațiunl. O 
lucrare de feliul aoesta n’a apărut păuă 
acum în limba românâscă. Prețul 5 fi. v. 
a. Se află de vânture la Librăria N. Oiurcu 
din Brașov. La acâstă meritâsă lucrare 
vom reveni cu altă ooasiuue, mărginindu-ne 
de astă-dată a atrage atențiunea publicului 
asupra ei.

*

Povestiri de Petra-Petrescu & 80 cr. 
francate. De vepdare la administrația 
nâstră.

Proprietar; Dr. Aurel Hiureșianu.

Relactor responsabil: Gregoriu SSaior.
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Hennebe rg-Seide
— nur ddjf, menii bircff ab meinen ^abrifen 
bețoaen, — fdnnarj, meifs unb farbig, nou 
35 kr. bis fi. 14.65 p. Zlîeter — 
glaff, geffreiff, farriert, gemufferf, Pamafte 
etc. (ca. 2^0 verfd). Qual. unb 2000 uerfd?. 
^arben, Peffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZHufter umgefyenb. Poppeltes 
Sriefporto nad? ber Sdjmeiț.

Seiden-Fabriken
G. 1IEAAEBEEIG

i- (k. u. k. Hofl.) Ziiricl».

London vista....................................120.80
Paris vista...................................... 47.80
Rente de corone austr. 4%. . . 101.30
Note italiene......................................  45.55

Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de oordne ung. 4% • ■ • 99.95
Itnpr. o&il. fer. ung. în aur • 124.25
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4%% 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147.50
Renta de hârtie austr. . . , 101.20
Renta de argint austr.' .... 101.45
Renta de aur austr...............................122.90
Dosuri din 1860   155.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1061.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 490.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 409.25 
NapoleondorI.................................. 9.58
Mărci imperiale germane . . . 59.05

Cursul pieței Brasov.
Din 4 Septemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.50 Vend. .9.55
Napoleon-d’orl Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.63 Vend. 5.68
Ruble rusescl Cump. 128.% Vend. ““ •
Lire turcescl Cump. 10.83 Vend.
Mărci germane Cump. 59.- Vend. ““ • ““
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Annnciurl
(inserțimii și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Admin istr. «Gazeta Trans.“

Numere singuratice 
â 5 cr. se cumpera în 
din „ Gazeta Transilvaniei46 
librăria Nicolae Ciurcu.

de

Prafarile-Seidlitz aie m Moli
Veritabile numai, deeă fiaeare eutiă este provecțutîi eu marea de 

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

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- ' 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și ! 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. '

©
X

Tren 
de 

p ersdn.

Tren 

accel.

I Trend 
român 
expr.

Franzbranntwein și sare a lui MoBEL
VOritâbilU nu mâi fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu

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

C

Apă de gură-Salicyl a lui Moil.
(Pe basa de natron Acid-salicilio:i)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză i-cdstă apă de gură conservarea sănătdsă și mai departe a dinților. Pre
țul stlolei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin CJ
Farmacistul A. JTIOfijBu, Q 

c. și r. furnisor al curții inmeriale Viena, Manta 9 w 
Comande din provinciă se efectuezi țlilnic prin rambursă poștală.

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

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și O 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz

99—XV
X _ ... _____  _______ __ ,......
W Gelsberger. 29—52 W

i s!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă. Administraț. „Gaz. TransA

UZersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Mai 6895.

Budapesta — Predeal G h i r i ș ii — Turda
Tren

persdn.] accel.
Tren Tren 

de 
p ersdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

person.

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

i 1.06
1.37
1.52

i 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

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8,05
5.45
9.27

11 53
1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40'
9.08

10 40
11.25
11.54
12 04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

9.42
9.44
9.59,

10 22
10.51j
11.12
12.26
12.58

1.151
1.34
2.09'
2 19'
3.01'
3 31|
9.30

J

i

SOS. )
pl. i

1
80S.

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

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

SUB

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfaleu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apsța . .
Feldidra
Brașov

Timiș
Predeal
Bucuresol

808.

țpl.
l8OH.

I P1- 
|SO8.

A

1 el. 

tS08.

A

I
pi.

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

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 —
5 11

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
614

Tren 
român 
expr.

I
7.20| 6.25
1.50 ......

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

Trend
_ de 
. persdn.

trenu 
de 

persdn.

trend 

mixtu
trend 

mixtu

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

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

7.08
6.39

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

12.54

t <

ți -

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
6.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

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

7 33
7.53

11-
11.20

4.-
4-20

trenu 
de 

persdn.

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

trend 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trend 

mixtu

trenu 
do 

person.

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigu — Făgdrasu
trend

de 
persdn. persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
de

trenu 
mixtu

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

pl. Copșa mică . 
Ocna . . .

90“’.

SOS. ) 
pl- J Sibiiu . . .

{pl’
I 808.

Avrig . . .
80S. Făgăraș . . p).

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person

trend 
de 

persdn.

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

8.35
10.28

trenă 
mixtîî

trenu 
mixtu

trend 

mixtd

4.25
4.48
5.23

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

9.15
10.35

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

10.29
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 

mixtd

4.55
6.36

JB r

ta <fi o ș Bistrița

trend 
mixtii

Brașov 
Zernești

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

Simeria 
Cerna. 
Hunedora

ești

7.36
6.06

trend 
mixtu

trend 

mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trend
mixtu

1.29
12.05

8.31
7.20

Cucerdea — Oșorlieiu — Begh.-săsesc.

Trenu 
mixtu

Trend 
de 

persdn.

Trend 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trend 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trend 
de 

pGrsdn.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . SOS. 7.41 2.36 8.31 1.18
314 8.51 3.52 9.40 Ludoșă. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
5.07 10.27 5.26 11.11 80S. ) 1 pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl j Oșorheiu . ’ Isos. 5.18 9.25 5.04 10.—
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.50 7.49 3.25 8:25

însemnate în stânga stațiunilor cetisunt a seNota: Orele 
însemneză 6rele de nopte.

Careii-mari — %elău

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Lndoș ....
Țagn-Budatelică . . .
Bistrița........................

6.464.— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — TimisoraR

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.- Aradn .........................
Vinga .........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

tienu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trend 
mixtu

trenu 

mixiu

Sigkișora—Gdosrkeiu-secuesc.

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-mari . 
Z elău . .

9.06,
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

9.51
7.15

5.32
3.—

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii înouadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


