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Din causa sfintei sărbători <le mâne diarul 
nn va apăre până Mercur! sera.

Frasiologiă guvernamentală.
Brașov, 28 August v. 1895

Unul dintre inspiratorii de frunte 
ai d-lui Banffy, contele Albin Csaky, 
faimos de pe timpul când era mi
nistru al instrucțiunei publice, a Inau
gurat ciclul dărilor de semă ale de- 
putaților din tomna acesta, pronun- 
tându-se înaintea alegătorilor sei din 
Breznobânya asupra situatiunei po
litice.

Nu e intențiunea nostră, de-a 
reda aici cu de-.amenuntul opiniunile 
lui Csaky. A vorbit și el, cum o se 
vorbescă și ceilalți după el, în fa- 
vorea politicei partidei dela putere. 
O importanță deosebită nu putem 
da, prin urmare, cuvintelor sale. 
Totuși caracterisâză vorbirea d-lui 
Csaky mersul ideilor celor ce stau 
ac|i la cârmă și de aceea vom schița 
aici în trăsuri fugitive cuprinsul ei. 
Mai întâia, firesce, Csaky vorbesce 
despre reformele bisericescl-politice 
și ia în apărare guvernul contra 
acusărilor, că prin aceste reforme 
ar fi turburat numai pacea confe
siunilor din țără.

Ceea ce-1 supără pe d-1 Csaky 
și pe soții săi dela guvern mai tare 
nu sunt învinuirile acestea, ci este 
intrarea în acțiune a partidei popo
rale maghiare și modul ei de luptă. 
El găsesce, că agitațiunile partidei 
lui Zichy au tendințe forte pericu- 
lose, de-a turbura pacea și buna în
țelegere între stat și biserică, și în
tre diferitele confesiuni. Csaky sfîrși 
tânguirile sale cu privire la unelti
rile partidei poporale esclamând în 
mod caracteristic: „Dumnecjeul Ma
ghiarilor se le erte, căci nu sciu 
ce fac!“

Der 6re scie contele Csaky ce 
face, ori scie baronul Banffy încă- 
trău mână carul statului?

Pote, că ar avă și ei lipsă de 
îndurarea Dumnezeului Maghiarilor, 

căci într’un fel lucră și într’alt fel 
vorbesc.

După ce a asigurat, că guver
nul nu va ceda în cestiunea necon- 
fesionalității și că cu cestiunea în- 
troducerei administrațiunei de stat 
nu se va pute ocupa dieta în sesiu- 
nea viităre, deorece după desbaterea 
budgetului vor urma festivitățile mi
leniului, trecu și la cestiunea națio
nalităților.

Csaky susținu, că guvernul nu 
vre să asuprăscă nici o naționali
tate, că nu e stat mai liberal față 
cu cetățenii săi ca statul ungar etc. 
etc. Frasele acestea le audim la fîă- 
care ocasiune. Ele nu au avut și nu 
vor avă nici cel mai mic efect, căci 
simte și vede ori și cine, dușman și 
amic, că sunt numai vorbăriă gălă, 
menită a ascunde adevărul.

Csaky o face încai de astă-dată 
cu fărfoiu, mergend pănă a susțină, 
că „lățirea limbei maghiare nu se 
îndreptă contra naționalităților și că 
ea servesoe numai a procura aces
tora însușiri egale.“ Ce fariseism, ce 
întortochiare cinică a adevărului!

Sub titlul lățirei limbei maghi
are este atacat pe tdtă linia drep
tul de limbă al poporelor nema
ghiare și se declară resboifi culturei, 
ba esistenței lor naționale. Și totuși 
acestă acțiune răsboinică să nu fîă 
îndreptată în contra lor?

Dice Csaky, că statul, pe lângă 
păstrarea autorității sale, vre înflo
rirea fiă-cărei naționalități. Dăr cum 
să înflorăscă, când li-se ia și aerul 
și sărele încălzitor al limbei și al 
culturei naționale proprie? Cum să 
înflorăscă, când din ămenl cu însu
șiri date dela DumneZeu, vor să facă 
nisce automați ai limbei și ai cui 
turei maghiare ?

Csaky pote fi un mare Ungur, 
dăr patima orbă a rassei îl face să 
nu aibă nici cel mai mic simț pen
tru adevărata libertate și dreptate, 
fără de care nu va pută dăinui sta
tul ungar, cu tot trecutul lui mi
lenar.

CRONICA POLITICA.
— 28 August.

Despre bugetul ungar al anului vii
tor află ^Magyarorszăg* următorele: Preli
minarul de spese pentru 1896 va întrece 
pe celea din anii trecuțl. Spesele se vor 
urca chiar ou suma rotundă de 10 milione. 
Dintre aceste 10 milione cad 4 pe militiă 
1 [/2 pe căile ferate, 72 pe esposițra mile
nară, 1 72 pe matriouleie de stat, y2 pe ju
decătorii, 72 pe honveZime, și 600.000 fl. 
pe dotarea funcționarilor de stat din inci
dentul mileniului. Cheltuell mai mari se 
arată și în ministerul de presidiu, precum 
și în cel de culte. Sumele acestea se vor 
soote din dările de consum, dările directe 
și de tutun, apoi din venitele căilor ferate 
a poștelor și telegrafelor, fabrieelor, și a 
vămilor.

*
țliarul din Budapesta „Magyar Hir lap* 

primesce din BuourescI o corespondență, 
în care se spune, că în tomna acăsta se 
vor face mari schimbări în viăța politică 
a României. Astfel regele Carol ar fi ho- 
tărît să disolve camera și senatul și să-și 
formeze un nou cabinet ministerial. Disol- 
varea camerei și a senatului, Zio© numitul 
Ziar, se va face în 20 1. c., er nouăle ale
geri se vor ordona în 20 Octomvre. Vii
torul cabinet va fi un cabinet neutral.

*

Guvernorul Galiției, contele Badeni 
a venit în conflict cu pressa liberală po
lonă. Ansă la acesta au dat cuvintele, pe 
cari le-a rostit numitul conte unei deputa- 
țiunl a orașului Biala. țîiarele germane Zic, 
că Badeni s’a esprimat cu astă ooasiune, 
oă nu va suferi asuprirea nimăruia din Biala 
pentru naționalitatea său confesiunea sa. 
Foile polone se plâng, oă Germanii din 
Biala asupreso pe Poloni, și nu Polonii pe 
Germani, cum afirmă pressa germană, deci 
provocă pe Badeni să-sl comenteze mai 
bine cuvintele. „Decă enunciările contelui 
Badeni“ Zic® „Nowa Reforma* „în adevăr au 
fost așa, oum le-au împărtășit Ziar0ie ger
mane, atunci noi Polonii trebue să vedem 
în ele atac contra datorințelor patriotice*.

Csaky între alegătorii săi.
Fostul ministru de culte conte Albin 

Csaky și-a ținut la 7 Septemvre darea de 
sămă înaintea alegătorilor săi din Brezno- 
bânya.

Vorbirea și-a început’o făcend o re- 
privire asupra legilor biserioescl politice, 
accentuând, că nu vră să justifice politica 
guvernului, deorece el însuși a fost mem
brul acestuia pe acel timp.

Spuse apoi, că unele cercuri se portă 
cu porniri dușmănâse atât față de ordina- 
țiunea din Februarie (botezurile din căsă
torii mixte) precum și față de introducerea 
instituției matriculelor de stat. Când gu
vernul a așternut spre desbatere legile bi
sericescl-politice, n’a pășit în mod ofensiv 
contra bisericelor, său contra vre-unei re- 
ligiunl, oi a voit numai să repareze oercul 
de influență bisericăsoă, de cel al statului. 
Ținta guvernului este restabilirea păeei bi- 
sericescl, și nici decât vătămarea interese
lor eolesiastice.

Contele Csâky „sbioiui“ apoi pășirea 
partidei poporale și modul ei de-a lupta. 
Partida poporală — Zise el — voesce prin 
agitațiile ei să turbure paoea și concordia(!) 
și tendințele ei sunt ou atât mai periculose, 
ou cât nu resusoită neînțelegeri numai în
tre stat și biserică, ci și între singuraticele 
confesiuni, fiind-că pretinde privilegii pen
tru o confesiune. Partea acesta a vorbirei 
și-o sfîrși cu cuvintele : „DumneZeul Ma
ghiarilor să le ierte, căci nu sciu, ce facu.

Reîntorcendu-se la politica bisericăscă 
a guvernului și la programul referitor la 
acăsta, Csâky Z^e, că punctul de vedere 
al guvernului în cestiunea neconfesionali- 
tății, negreșit va trebui să iese victorios: 
în privința acăsta guvernul nu șovăesce.

Vorbi mai departe despre administra
ția de stat declarând, că abia dăeă va veni 
rândul la acăsta în viitbrea sesiune parlamen
tară, deorece desbaterea budgetului pe 1896 
va recere timp mai îndelungat și apoi 
„națiunea^ va fi ocupată cu sărbăiile mi
lenare.

In sfirșit Csâky ZIse câte-va cuvinte 
și asupra cestiunei naționalităților accentuând 
că guvernul nu vră să asuprăscă niol o na
ționalitate, ci dinpotrivă: pe lângă apăra-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

„Cum am venit la teatru german"
de Agata Bârseseu.

Cei carî am veZut’o pe scenă pe Agata 
Bârsescu cred că nu ne-am depărtat fără 
a fi mândri, că o Româncă a devenit ar
tistă atât de celebră pe scena teatrului ger
man. Toți am admirat’o și a trebuit să ne 
punem întrebarea cum a ajuns densa la 
teatrul german ?

Valurile cele frumdse ale Dunărei, 
cântate în valsul de IvanovicI să vede, că 
au făcut o mare impresia asupra Bârsescei, 
căci rnărâța sa carieră și-a făcut’o la ma
lul „frumosei Dunăre albastră“ și în fru
mosul oraș Viena. In Z>arul beletristic „An 
der schdnen blauen Donauu sub titlul. „Cum 
am venit la teatrul german11 este scris de 
însă-șl artista un articol, care cred a fi de 
interes pentru cei ce vor să scie cum a 
devenit ea artistă a teatrului german. Oele 
scrise de d-șora Bârsescu sunt adresate re
dactorului Ziaru^ui amintit încă prin anul 
1887. Să las dăr să vorbescă densa :

întrebarea D-tale D-le Redaotor este 
așa de simplă și totuși răspunsul mi-e greu 
de tot. înțeleg a-țl răspunde decă ai fi îna
intea mea aoasă la mine în drăgălașa mea 
odaiă unde mă delectez privind la prinții 
și prințesele artei mele și pentru care sunt 
entusiasmată în continuu, său când sufle
tul meu nisuitor tot spre mai sus, ar alu
neca din calea sa spinosă său ar fi lovit 
de-o petră ce ar cădâ, atunci a-șl voi să-ți 
spun net și franc tot ce ași avea pe inimă 
la întrebarea D-tale.

Cer însă ca acest capitol al vieții 
mele pentru mine atât de însemnat pentru 
public însă pote nu atât de interesaut să-l 
istorisesc eu marelui public. îmi pui fără 
voia condeiul în mână și mă faci.. să scriu, 
ceea ce nu să ține de ocupația mea și cu- 
noțcl Z^oa^a cea plinâ ds înțelepciune: 
„pașce iarba care o cunoșcl“. M’a apucat 
un tremur și înoă un tremur de diletant 
pentru acest atentat față de cetitorii D-tale, 
dăr mă consolez cu aceea, că nesuccesul 
meu probabil asupru D-tale va cădă.

Cum m’am făcut artistă ? După o mare 

luptă cu mine însu-ml pentru un ideal al 
meu și pbte contra destinului meu.

Deși tatăl meu, care era colonei trăia 
în societatea metropolei române unde m’am 
născut eu, totuși am crescut retrasă departe 
de societate.

Crescută într’o mănăstire, acăsta încă 
a înfluințat asupră-ml, făcendu-mă a mă de
părta de societăți și a trăi tot numai cu 
lucruri sfinte între zidurile mănăstirii.

Abia de 15 ani și voiam să port „voal“. 
Părinții se opuseră și mă luară din mâna 
călugărițelor. îndată întrai în societate bu- 
curându-mă de tbte ale sale plăceri.

Părinții mă logodiră cu un tînăr de 
posițiă înaltă pentru care am avut simpa
tia, der n’au fost în stare să mă abată dela 
dorința ce mă tot mâna cătră artă; n’am 
voit să mă mărit și așa să strică tot.

Pentru a scăpa de neplăcerea și ob
servările ce-mi făcură părinții din causa 
acesta, primii postul de îuvățătore în pen
sionatul de fete din Ploeșol. Nu aveam încă 
16 ani împliniți și aveam eleve mai în 
etate decât mine. Cât mi-a fost de insu
portabilă acestă posițiă totuși nu mi-a lip

sit 6re-oare variațiă, și acăsta tocmai când 
veni răsboiul ruso-turc.

Cuartirul principal al Țarului era tbc- 
mai vis-avis de ferestrile nostre și se pă
rea, că oficerii din suita sa mai bucuros 
ar fi asediat locuința nostră decât fortă
rețele turceșcl.

Aid mă auZi cântând ( profesorul de 
musică, Franchetti și Zioea că ar fi desco
perit în mine un tesaur de voce pentru 
operă.

Eu îl luai în rîs, însă el nu se lasâ 
de entusiasmul său și, după-ce deșteptă în 
mine bre-care ambițiă, mă făcu să ies din 
pensionat și afară de el, să vedem printr’o 
esaminare praotică dăeă era nedreptățit 
entusiasmul bătrânului profesor.

Câte-va bre în conservator mă fă
cură să cred în talentul meu, și la insis
tența intendentului, Prințul Ghica, me ho- 
tării să fac o încercare pe scena teatrului 
român. In două drame și o poesiă am creat 
eu rolurile ce aveam, și publioul încuragiâ 
pe începătorea cu multă căldură.

O representațiă a lui Salvini deștepta 
în mine un mare entusiasm pentru arta 
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rea autorității statului, doresoe înflorirea 
fiă-oărei naționalități deosebite (prin tem- 
nitl? — Red.) și interesele lor le va pro
mova. (Prin închidere de soole și persecu- 
țiunl de tot feliul ? — Red.)

Sașii bătrâni în cercul Ghîmbavului.
ErI, în 8 Septemvre n. o., au ținut 

Sașii bătrâni din cercul Ghîmbavului o adu
nare în Râșnov, in vederea apropiatei ale
geri de deputat dietal în acest oero. Des
pre decursul adunărei ni-se comunică ur- 
mătbrele :

Primul vorbitor a fost advooatul din 
Brașov, Carol Adam, care rosti în limba să- 
s^soă un discurs, oe, după thtă matematioa 
socotit, a stau în raport absolut invers cu 
numărul aucfitorilor, căci esoepționând pe 
strâinl, dintre ReșnovenI abia vor fi fost 
pănă la 50 de inși, cari s’au presentat la 
numita adunare.

In vorbirea sa, d-1 C. Adam arăta pe 
rând, cari sunt tendințele și principiile, de 
cari se conduc diferitele partide politice 
din țâră, ajungând la oonstatarea, făcută cu 
mult patos, că oea mai fericitore și mai 
vrednioă de dragoste partidă pentru națiu
nea săsâscă este „partida liberală'*, care în 
present stă la putere !

Amintind despre alianța naționalități
lor nemaghiare, spune, că în acea alianță 
Sașii nu vrâu sâ între, pentru-că în deo
sebi: „mat dem Blcchem goh’ich net 1“ 
Spune apoi gesticulând, că ochii ageri ai 
densului au vădut odată o hartă, în carea 
„meny herren!" totă România, cu Buco
vina de mână, cu Ardealul, Marmația și 
Crișania în brațe și cu Bănatul alăturea 
forma o singură țâră, având ca capitală 
taman „Kronen“-ul (Brașovul)! In sfârșit 
înbunâză pe toți, și încredințâză că: le
gile bisericescl și altele asemenea nu tind 
la maghiarisarea Sașilor, și că partida Sa
șilor „verdl“ nu lucră în interesul bine 
priceput al nației, ba îșl trădeză chiar nâ- 
mul, pornind pe alte căi și luptându-se a 
alege alt deputat, decât cel candidat de 
partida „moderată", care e partidă probată 
și cuminte, așe4ată și domolă!

După vorbirea d-lui C. Adam, în ca
rea se înțelege, ici și colea, la câte-o trasă, 
ascultătorii puneau punotul prin câte-un 
„hoch" aședat și bătrânesc, cum e și ca- 
raoterul partidei din care fac parte, ia cu
vântul candidatul Dr. G. Schmidt. Acesta 
cu tot avântul a spus, că el, dacă o fi și-o 
fi și-o fi să ajungă deputat, va pădi cu 
totă sfințenia și-o țină la programul for
mulat la 1890, al naț.iunei săsescl, căci nu 
află nimic mai de folos, decât p fi cucer
nic și prietin față de stăpânitorii dilei, ca 
în chipul acesta ori de câte-orl se va pune 
sub ciocan făurirea vre-unei legi, el stând 
acolo aprope să potă din vreme cere ca, 
pe partea de cătră Sași, să ese legea cevașl 
mai netedă, ca să nu-i sgârâe de tot! etc.

In sfârșit unul din alegătorii rășno- 

dramatică și îmi părea că îmi tot șoptea cine
va: „acesta este drumul pe oare ai să-l ur
mezi “. Salvini însuși după câte-va probe 
mă încuragiâ în părerea mea și m’ar fi 
luat ca elevă în societatea sa, dâcă nu s’ar 
fi spus atât de mult tatăl meu. Salvini se 
duse; dâr eu nu mă odihnii păoă nu în
duplecai pe tatăl meu prin lingușiri să se 
învoiasoă, ca să mă duo la Paris și să mă 
perfeoționez în arta acâsta. Plecai cu mama 
mea, nu ajunsei însă la țîntă, oăci frumosa 
Dunăre mi-se puse în cale.

Oprindu-mă în Viena să cercetez nisce 
amiol, mă dusei la „Burgteatru". Mi-se păru, 
oă ajunsei într’o lume magică, fete frumose 
cu ramuri de flori mă chiămau să joc; îmi 
păru totul oa un vis frumos care mi-a cap
tivat simțurile.

In deosebi prestațiunea marei Char
lotte Wolter ca Adrienne Lecouvreur mă 
entusiasmâ, mă făcu să-mi ies din fire ; fiă- 
oare ouvânt din buzele ei, fiă-oare mină, 
fiă-care mișcare o urmăriam cu atențiune 
încordată; o presimțire îmi spunea, 5. ai ol 
ași fi găsit pe măiestra artei, pentru tare 
mă străduiam din tot sufletul, și din ei tu- 

venl, luând cuvântul, esprimâ în numele 
partisanilor săi încredere candidatului Dr. 
Schmidt, pentru care va lupta să reușâscă, 
ca nația săsâsoă să o fericâscă! — Prin 
câte-va cuvinte rostite de conducătorul 
adunărei, acâsta se disolvâ între strigăte 
de „hoch!"

„Tinerimea“ la Asociațiune.
La articulii publicați sub acest 

titlu în nrii 187 și 188 ai „Gaz. 
Trans.", primim următorea întâm
pinare :

Brașov, 6 Septemvre st. n. 1895.
In „Gazeta" de Joi s’a soris în arti

colul de fond întitulat „Tinerimea la Aso
ciațiune" între altele:

„Planul" — „oa pretinșii ei comba- 
tențl (ai „Tribunei") să pâtă intra ou mai 
mare ușurință în comitetul Asociațiunei", 
— s’a dat de gol în deoursul ședinței a 
doua a Asociațiunei, când a venit rândul 
raportului oomisiunei oandidătore. Atunol 
s’au vădut ghiarele pisicei, oe era asounsă 
în sao. Spre marea surprindere a raporto
rului însu-și, un membru din comisiune, 
oare făcea parte din cei 16, cari au sub- 
soris propunerea lansată în numele tineri- 
mei, a anunțat de-odată vot separat, pen
tru-că comisiunea nu a ținut în destul 
sâmă de pretensiunile grupului și nu a ales 
pe cutare la cutare și outare loo“.

Mă sciu de tot curat în sufletul meu, 
âră de altă parte sunt sigur, oă âmenii, 
cari cunosc feliul acțiunei nostre dela adu
narea generală a Asooiațiunei din ăst an, 
după ideile, ce s’au susținut acolo, și cu
nosc apoi și feliul cum stăm noi acjl cu 
Asociațiunea, nu mi vor bănui nici pe mine, 
nici pe ceilalți 16, de a fi avut cine scie ce pla
nuri* ; — de aceea ored, oă în privința sco
pului, ce l’am urmărit și eu, pe lângă cei
lalți amiol, nici nu mai e lipsă să <j>° 
ceva acum și la acest loc.

De nici o preocupațiune nu am fost 
condus!

Mă simt însă îndatorat a da deslușiri 
la o altă cestiune, care e fals arătată în ar- 
tioolul sus-numit, și care mă privesoe pe 
mine personal. Și anume: Nu e adevărat, 
că „spre marea surprindere a raportorului 
însu-șlu am „anunțat — eu eram — de
odată vot separat în adunarea generală 
etc."! Votul separat l’am anunțat și în co
rni siunea oandidatore, eu și amicul meu Dr. 
Silviu Moldovan, arătând și accdo motivele 
și resonul părerii mele. Nu putea fi deol 
surprins nici raportorul, niol ceilalți membri.

Și vot separat a trebuit să dau față 
de lista majorității din oomisiune, de-6rece 
eu eram și sum oonvins, că pănă când 
scopul Asooiațiunei e cel arătat in Statute, 
și pănă când Asociațiunea e pentru litera
tura și cultura poporului român, persona 
D-lui George Bogdan Duică e mai potri
vită de a fi în comitetul Asooiațiunei, de
cât a D-lui Al. Lebu, susținut de ceilalți 
membrii ai oomisiunei, și anume de D-nii 
Franoisc L, Hosszu, Dr. A. Mureșianu, Dr. 
V. Hosszu, Nicolae Ivan, Dr. Bunea, Dr.

siasmul pentru regina teatrului german să 
născu entusiasmnl pentru acesta însuși.

„Mamă rămânem în Viena!" Numai 
atât vorbii după representațiă și noi râma
serăm.

OrI-cât de resolută a fost însă hotă- 
rîrea mea, tot aveam ore-oare îndoială. Mă 
dusei la Hofratul von Weilen și îl rugaiil 
să mă primâscă în școla de teatru.

„învață întâiu nemțesce!" Acâsta a 
fost esența resoluției binevoitore, oare îșl 
avu efeot. Mă apucaiu ou mult zel de în
vățarea limbei pe care am iubit’o îndată 
oe am aucjit’o din gura lui Wolter; oeroe- 
taiil școla mănăstirei din Wohring și pe 
lângă acâsta mai luaiă instrucția în vor
bire de1' ^tistul de ourte D-1 Altmann.

Instrucția d’nâ trei ani. In restimpul 
acesta mă îndu ecâ unul dintre primii 
pianiști vienesl să învăț a cânta; făcui și 
aoâsta însă .îndemnul de a deveni ao- 
triță așa fu de tare, că îmi era imposibil 
de a-1 mai opri.

Mc simții ferioită, când profesorul îmi 
deolara, că am progresaL cu limba atât 

Oct. Russu și Dr. I. Mihu. Pe D-I Bog
dan îl cunosc de un bun scriitor și literat, 
âră pe D-1 Lebu de un bun econom de 
oâmp și de vite. Și astfel fiind oonvingerea 
mea, era natural, ca să susțin candidatura 
D-lui Bogdan față de D-1 Lebu, și după 
ce maioriiatea oomisiunei a stăruit nu sciu 
din oe resone — cu totă puterea, ba și cu 
fel de fel de amenințări, pentru D-1 Lebu, 
să deolar — în comisiune — că părerea 
mea o voiu presenta și în plenul adunării.

Tot pentru D-1 Bogdan am fost și eu 
și D-1 Dr. Silv. Moldovan, oând s’a candi
dat la postul de redactor al „Transilva
niei" și seoretar I față de D-1 Dr. Diaoo- 
novic.h Și aci eram ou D-1 Dr. Moldovan de 
convingerea, că D-1 Bogdan Duică e mai 
bun redactor deoât D-1 Diaconovich; vot 
separat nu s’a mai insinuat însă.

încolo nu m’am mai amestecat; am 
lăsat să se compună lista de candidare după 
voia maiorității. Ași fi fost mulțămit cu 
atât, oa să se deie ooasiune D-lui Bogdan 
Duică de a se face nâmului folositor pe 
terenul deschis de Asociațiune. Și, după 
cum s’a constatat, întrega adunare generală 
era de părerea acâsta, afară de persânele 
oficiose și încă vre-o câțl-va inși, cari au 
simțit, oă pâte e bun momentul, pentru de 
a-șl câștiga acte de recomandațiune.

Dâr D-1 Bogdan a renunțat, după 
cum să soie, de a mai fi ales, și astfel s’a 
isprăvit totă afacerea.

Dr. Iosif Blaga.
Fără a prejudeca unui eventual 

răspuns din partea autorului articu- 
lilor amintiți în acostă întâmpinare, 
și fără de a voi se tragem la în- 
doiâlă bunele intențiunl ale d-lui 
Blaga, ne vedem nevoițl a face unele 
observări la cele espuse de d-sa:

Va fi fost natural, ca d-1 Blaga 
se-șl susțină candidatul, der forte ne
natural și cu totul de necrezut este ce 
ne spune d-sa, că maiontatea comi- 
siunei ar ti stăruit „cu tâtă puterea, 
ba și cu fel de fel de amenințări 
pentru d-1 Lebu“. Fiind odată șâpte 
membri contra doi de-o părere, n’a- 
veau se desvâlte nici o putere, cu 
atât mai puțin se’șl ia refugiu la 
amenințări pentru a-și valora votul 
lor în sînul oomisiunei. Stăruința 
„cu tâtă puterea și cu fel de fel de 
amenințări1' era așa-dâr în cașul de 
față mai firesc sâ se facă din par
tea minorității, dâcă îi era așa de 
mult se scotă pe Duică în locul lui 
Lebu. Cu acâsta se potrivesce și afir
marea d-lui Blaga, că n’a vrut se 
cedeze, „declarând în comisiune, că 
părerea sa o va presenta și în ple
nul adunării".

Este straniu și neusitat, ca cele 
ce se petrec în sînul unei comisiuni 
sâ se discute în public, dâr după ce 
d-1 Blaga a suscitat o ast-fel de dis- 
cusiune, sâ ne permită a-i spune, pe

de mult, înoât pot încerca să mă primâscă 
în șcâla de teatru.

Aoum mă aflam în elementul meu. în
vățat cu plăcere și diligință, și orl-ce re- 
sultat orl-ce reounosciuță mă îndemna și 
mai mult a-ml desvolta talentul.

Un joc de probă înaintea regisorului 
Burgteatrului mă făcu a spera un succes 
bun în viitor pentru silințele mele și obți
nerea medaliei de aur la concurs fu sigilul 
promisiei aortei mele.

Ce s’a întâmplat mai departe, oum îmi 
resări sârele, cum însă în viâța și străduin
țele mele n’au lipsit niol nori grei, acesta 
o sciu toți. In viâța acâsta însă atât de 
schimbăciosă și în bine și în rău am avut 
tot-dâuna în vedere: iubirea pentru vocația 
mea și voința cinstită a-o îndeplini cu dem
nitate. Mă bucur, că am fost înțelesă de 
publicul vienes și aș dori să rămână tot- 
dăuna așa ca să nu am ocasiă vre-odată 
să-mi istorisesc mie însu ml seu altora 
oum m’am depărtat de..... teatrul german,

aelumag. 

basa informațiunilor, ce le avem, că 
e posibil, ca d-sa și cu colegul seu 
se fi „amenințat cu votul separat", der 
comisiunea n’a crecțut, că vor 
și esecuta amenințarea lor, deârece 
acesta era un cas ne mai pomenit 
de bruscare a votului oomisiunei și 
era și prea riscată o asemenea pro
cedare în fața adunării, fiind-că aici 
se trata nu de un membru meritat 
al Asociațiunei, ci de un membru 
nou, care numai cu ocasiunea aces
tei adunări se înscrisese între mem
brii societății. Pentru acâsta vor- 
besce și faptul, că raportorul comi- 
siunei, d-1 Dr. Aug. Bunea, n’a făcut 
în raportul seu nici o amintire, că 
s’ar fi anunțat vr’un vot separat la 
punctul cutare sâu cutare. Și d-1 
Bunea, credem, este un bărbat des
tul de versat cu asemeni lucruri, ca 
sâ nu trâcă cu vederea un vot sepa
rat, dâcă acesta ar fi fost anunțat 
în tâtă forma și în mod clar și ne
îndoios în sînul comisiunei.

Dice apoi d-1 Blaga: încolo 
nu m’am mai amestecat; am lăsat 
se se compună lista de candidare 
după voia majorității."

Dâr ce era se și facă alta d-l 
Blaga? Nu cum-va este de părere, 
că ori ce minoritate pâte sâ se im
pună cu forța majorității, când are 
pe câte-un Duică în scart? Dealtmin- 
trelea membrii comisiunei vor fi luat 
act de generositatea d-sale și acâsta 
îi va fi și întărit în credința, că nu 
se va separa, împreună cu colegul 
d-sale, de votul ei.

„Aș fi fost mulțămit cu atât", cjice 
mai departe, „se se dea ocasiune 
d lui Bogdan-Duică' de-a se face 
neamului folositor pe terenul des
chis de Asociațiune."

Așa-dâră d-1 Blaga e de părere, 
că Bogdan-Duică pâte fi folositor 
numai ca secretar I al Asociațiunei, 
ori cel puțin ca membru ordinar în 
comitetul ei, er ca membru suplent, 
cum a fost ales tot la stărunța 
d sale, nu?

D-1 Bodgan nu este tocmai așa de 
tîner. Cine l’a împiedecat pe d-sa 
de-a se face mai curând membru al 
Asociațiunei și de a deveni neamului 
folositor pe terenul deschis de ea? 
Și cine pote se’l împiedece de a face 
acâsta cu totă rîvna în viitor? Cre
deți, că va protesta cine-va, deca 
d-sa va avâ zelul și ambiția de-a 
deveni de pildă cel mai activ cola
borator literar al foiei Asociațiunei.

Era, după noi, mult mai pru
dent, dâcă d-1 Blaga nu mai scor
monea Gestiunea, ce ecou a produs 
în adunare votul separat al d-sale, 
ce ecou cu deosebire a produs dis
cursul, cu care candidatul, pe care 
minoritatea voia sâ-1 impună, d-1 
Bogdan-Duică însu-șl s’a recoman
dat adunării, trăgând o paralelă 
ciudată între sine și d-1 Lebu, pre
cum și ecoul, ce l’a produs și vor
birea amenințătâre a râsboinicului 
candidat de advocat Augustin Nicâră, 
care cu o cutezare uimitâre spunea 
celor de față, că ei, grupul, îi vor 
sili cu forța să primâscă votul lor 
separat.

Proverbul german cjice: când 
cineva are unt pe cap, să nu se 
plimle în sdre. Regretăm, că d-1 
Dr. Blaga n’a ținut sâmă de acâstă 
sentință filosofică, fiă dâcă nu pen
tru sine, cel puțin pentru soții sei, 
și de aceea ne mărginim a constata, 
că orl-ce ar* fi cugetat adunarea, 
după debutul celor cu „votul sepa
rat", ea a respins cu indignare în
cercarea de a-o terorisa și că în urma 
acâsta d-1 Bogdan a renunțat a mai 
fi ales membru ordinar, âr d 1 Blaga 
șl-a retras votul și propunerile se
parate. In fața acestui fapt, ce se 
pâte constata de toți cei ce au fost 
de față, este ridiculă. dâcă nu chiar 
reutăciâsâ observarea despre cei 
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vre-o câți-va inși, cari ar fi voit se-șl 
câștige „acte de recomandațiune.* — 
S’au recomandat în de-ajuns sepa
ratiștii și grupiștii. Cine putea se le 
mai iacă concurență?

SOBELE DILEL
1

— 28 August.
Archiflncele Ladislau, care, cum 

■soim, a răposat Vinerea treoută, a fost fiul 
arohiduoelui Iosif, inspectorul general al 
honvecjimei, vărul Maiestății Sale. Tiuărul 
archiduce a îmnlinit la 17 Iulie 20 ani, 
când fu deolarat majorân și tot-odată 
membru al camerei magnaților. Mortea lui 
a produs doliu mare în casa domnitore. 
ȚJiarele unguresci au apărut mare parte în- 
oadrate în negru din acest incident, mani
festând în genere mari simpatii pentru linia 
acdsta „«ea mai maghiară* a oasei domni- 
tdre, care prin mdrtea archiduoelui a fost 
așa greu lovită de sdrte. In Pesta se fac 
mari pregătiri pentru înmormântare, oare 
se va faoe Miercuri.

—o—
Metropolitul Miron și pastorala epis- 

oopilor. Față cu soirea lansată prin 4iare, 
oă Escelența SaMetropolitul Miron Romanul 
nu va aocepta pastorala comună stabilită 
în eonferența episcopilor catolici, oi va da 
împreună cu episcopii săi sufragani o pas
torală deosebită, „Kolozsvâr* sorie în nu
mărul său mai nou următorele: „Soirea a- 
■oâsta nu corăspunde adevărului, de6re-ce 
Metropolitul Miron Romanul a fost de față 
la conferența dela Ruda, și acolo, Duminecă 
la 2 6re p. m., când s’au înoheiat desba- 
terile, a subscris și el ambele pastorale, în 
presența tuturor prelaților bisericesci, câți 
erau de fată. Metropolitul va publica așa- 
dâră aceste două pastorale în solidaritate 
cu oeialalțl prelațl bisericesci. Deosebirea 
-va fi numai, oă pastorala adresată cătră 
popor și scrisă în limba maghiară, el o va 
da în limba valahă. Rătăcirea diarelor vine 
de-acolo că episcopii subordinațl Consistoriu- 
lui metropolitan din Sibiiu au voit să dea o 

pastorală comună, pe care însă metropolitul 
n’a vrut s'o subscrie*.

—o —
Noul edificiu gininasial din Blașiu, 

.spune „Unirea* s’a inaugurat Dumineoă 
după S-ta Liturgie. La sfințirea edifioiului 
a fost de fată corpul profesoral, tinerimea 
stuO. jsă și mai mulți domni străini, cari 
.și-au adus fiii și fiicele lor la școlele din 
Blașiu. Prelegerile s’au început în șalele 
cele nouă, cari sunt luminose și spați- 
ose. Deși edifioiul, care a costat la 44,000 
:fl., e terminat, totuși colecta pentru el și 
acum e bine-venită și chiar dorită, oacl 
fondul, din care se susține gimnasiul, e 
peste măsură îngreunat.

— o —
Fundațiunea Gozsdu. Membrii funda- 

țiunei Gozsdu au ținut ședințe în 28, 29, 
30 și 31 August a. c. în Sibiiu. In aceste 
ședințe s’au votat stipendii în sumă de 
28.629 fi. și 10 or. la 113 stipendiști și anu
me la 81 stipendiștl vechi și la 29 stipendiști 
noi. După specialități sunt: juriști 57, 
mediciniscl 17, filosofi 8, technicl 10 silvicul
tori 2, comersanțl 4, seole medii 15.

—o—
Censură de advocat. Ni-se scrie, oă 

în cjileie de 4, 5 și 7 Septemvre n. o. d 1 
Dr. Gavril Suciu a depus censura de ad
vocat la tabla r. din Mureș-OșorheiQ cu 
suooes bun. — Felicitările nostre.

—o—
Podul de peste Dunăre. Inaugurarea 

graudiosului pod de peste Dunăre s’a fixat 
în mod definitiv pe cjitia de 15 Septemvre 
viitor. La acâstă serbare vor asista și MM. 
.LL. Regele și Regina României, toți d-nii 
miniștri, deputați și senatori și un mare 
număr do persone de distincțiune. Este 
probabil, că se vor trimite invitări și pre
sei din străinătate, precum și diferitelor 
oase mari de construcții.

— o—
Corone eterne. Din incidentul morții 

D-nei Victoria V. Stinghe, năs. C. Popo- 
viol din Brașov, domiciliată in Buzău, P. 

<0. Dn. protopop Ioan Petrie a trimis comi

tetului parochial subscris, în looul unei 
cordne peritdre, bani 10 oorone, drept cu
nuni neperitdre ca contribuțiune la fondul 
pentru școlarii români săraci, înființat în 
memoria iubiților răposați. Se chiteză a- 
câsta sumă în acest mod și se arată, că 
s’a adaus la numitul fond. — Brașov, 
28 August 1895. Comitetul parochial român 
gr. or. din Cetatea Brașovului.

— o—
Frica de coleră. Ministrul unguresc 

de interne a dat o circuară oătră tote au- 
torirățile administrative, prin care le pro
vocă, oa având în vedere apropiarea oole- 
rei de granițele țerei ndstre, să îngrijesoă 
cu tdtă energia și cu cea mai mare aten
țiune de îmbunătățirea stărilor sanitare.

— o—
Un lucrător milionar, pilele aoestea 

fu înmormântat în Ghichinda-mare o rari
tate de lucrător. Numele aoetui individ era 
Gavra Budisin, care a umblat în viâța sa 
întregă în haine simple, prâste, eră la 
morte a lăsat o avere frumdsă de aprope 
un milion fi. Aoâstă sumă colosală de pa
rale fu adunată cu multă sudâre de bietul 
om, care se ocupa cu lucru de pământ. 
Budisin a trăit în viâța sa întrâgă într’o 
simplicitate spartană.

—o—
Un copil cu done capete. In nosptea 

de 16—17 August n. c., femeia Rada Ni- 
țoi Ion Drăgan, din comuna Cobia, jude
țul Dâmbovița, îu România, a năsout o fe
tiță cu două capete; fata a fost botezată 
și trăesce, însă nu este destul de sănătosă.

Catedra de limba română,
dela Oradea-inare

(întâmpinare,)
D-l Dr. Fr. Bran, catechet și 

profesor de limba română la gim
nasiul romano-catolic din Oradea- 
mare, ne trimite următdrea întâm
pinare :

Oradea-mare, 7 Sept. 1895.
Mă mir, cum „Românul* Gazetei, 

(Nr. 189 dela 25 Aug. (6 Sept. a. o.) carele 
pretinde a sci causa și împrejurările clă- 
tinărei catedrei de limba română dela 
Oradea-mare, în acest respect mă învino- 
vățesce chiar pe mine. Căci cine soie causa 
și cunosoe împrejurările, acela trebue să 
scie: 1) Gă eu ca profesor, pe cât m’âu
iertat debilele mele puteri, totdâuna mi-am 
împlinit esact oficiul meu, și că, pentru 
propunerea regulată și obligălote a lirubei 
române, eu am făcut tot posibilul ; 2) Că
ministrul de culte și instrucțiune publică încă 
în Mai 1894 — numai decât după mortea 
fostului profesor, va să cjioă atunol, când eu 
la nici un cas nu puteam fi informat la 
forul „competent* — a declarat că, „din 
respecte pedagogice*, e decis a încredința 
propunerea limbei române unuia din cor
pul profesoral, cum a făcut și în alte lo
curi (Sătmar, Baia-mare etc.); și că gu
vernul diecesan, de atunci și pănă astăcjl, 
n’a întrelăsat a înoerca tote pentru asigu
rarea oatedrei ; 3) Că limba română nu s’a 
declarat numai pentru Oradea de studiu 
facultativ, și că acâstă declarare nu în 
Oradea îșî are causa!

Dr. F. Bran.
Ne pare reu, că d-1 Dr. F. Bran, 

dela care am fi așteptat să tracteze 
cestiunea acăsta pe lung și pe larg 
încă cu un an înainte, crede a-șî fi 
împlinit datoria printr’o întimpinare 
atât de neclară și laconică, ca acâsta. 
La afirmarea, că în decursul anului 
școlastic trecut „abia a ținut 10—20 
bre din limba română11, d-1 Bran se 
mărginesce a spune, că „pe cât Vau 
iertat debilele puteri'1 întotdeuna și-a 
făcut datoria. Asta ar însemna, că 
decă „debilele puteri* nu l’ar fi ier
tat se-și facă de loc datoria, d-sa 
pentru aceea totuși șl-a făcut’o de- 
brece „et voluisse satis est*.

Apoi nu ajunge a spune, că „gu
vernul diecesan n’a întrelăsat a face 
tote pentru asigurarea catedrei, și 
că „limba română nu s’a declarat 
numai pentru Oradea de studiu fa

cultativ*. Sciam și noi, că nu s’a 
declarat numai pentru Oradea, der 
din împrejurarea, că s’au comis 
și în alte părți volnicii de felul 
acesta, nu urmeză, ca noi se consi
derăm noua încălcare a dreptului 
nostru de limbă ca ceva natural, de 
care nici n’ar mai merita să vorbim, 
cum se vede c’o consideră d-1 Bran.

Nu ajunge asigurarea, că „s’a 
făcut ce s’a putut*, ci vrem se se 
scie anume, ce și cum s’a făcut, 
căci suntem în luptă de apărare, și 
nu ne este ertat a retăce încălcările 
și volniciile adversarului, care prin 
asemeni menagiări numai încuragiat 
se pbte simți,

D-1 Bran, ca unul dintre cei 
mai bine informați în causă, are 
datorința de-a da măcar acum, în 
căsul al 11-lea, lămuriri amănunțite, 
căci se tractăză de-o cestiune gravă, 
împreunată cu multă responsabili
tate.

Convocare.
Reuniunea învățătorilor rom. gr. or. 

din districtul X-lea Brașov, al Archidiece- 
sei Transilvaniei* îșî va ținea adunarea sa 
generală la 25, 26 și 27 Septemvre st. v. 
a. c. în comuna Rotbav cu următdrea

Programă:
Membrii reuniunei vor asista Luni 

25 Septemvre la 9 ore a. m. în corpore la 
serviciul divin împreunat cu invocarea ?Du- 
chului sfânt și parastas în memoria mem
brilor decedați ai reuniunei. Va urma apoi: 
Ședința I Lnni 25 Sept. Ia 10 ore a. m.

1. Deschiderea ședinței prin presidiu.
2. Constatarea membrilor presențl.
3. Raportul general al comitetului 

despre activitatea sa în decursul anului 
1894/95.

4. Raportul cassarului despre averea 
reuniunei.

5. Raportul bibliotecarului.
6. Alegerea comisiunilor revădătore și 

de scontrare.
7. Raportul special al comitetului asu

pra temei lucrate în despărțăminte: „ Cari 
sunt manualele cele mai practicabile din obiec
tul religiunei spre a pută fi folosite cu succes 
in școlele nostre elementare?*
Ședința a Il-a Luni 25 Septemvre la 3 

ore p. ni.
8. „ Uniformitatea terminologiei in obiec

tul limbei materne*.
9. Raportul special al comitetului asu

pra temei lucrate în despărțăminte : „ Des
crierea sobolului*, prelegere practică.

Ședința a Ill-a Marți 26 Septemvre la
9 ore a. m.

10. Raportul special al comitetului 
reuniunei asupra temelor lucrate în despăr
țăminte :

a) „Cari sunt manualele cele mai prac
ticabile din obiectul limbei materne spre a 
pută fi folosite cu succes în școlele nostre ele
mentare?* b) „Care ar fi materialul cel mai 
potrivit din obiectul limbei maghiare pentru 
școlele nostre poporale, împărțirea lui după 
cursuri și modul de predare?*.

Ședința lV-a Marți 26 Septemvre la 3 
ore p. m.

11. Discusiune asupra proiectului de 
„Regulament pentiu organisarea iuvățămentu- 
lui în Metrojoliă*.
^Ședința V-a Mercur! 27 Septemvre Ia 9 

ore a. m.
12. „ Cultivarea s mțului de iubire al 

elevului cătră locul natal*, temă lucrată de 
d-1 președinte 1. Popea.
Ședința Vl-a Mercur! 27 Septemvre la 3 

ore p. in.
13. Raportele comisiunilor.
14. Stabilirea budgetului pro 1895/96.
15. Propuneri de sine stătătore.
Din ședința comit, central al reuniu

nei ținută la 9 Iunie v. 1895.
I. Daria m. p. Nicolae Bârsan m. p. 

v.-președ. secretar I.

Concurs.
Pentru ocuparea catedrei a patra de 

învățător (învățătore) ordinariu la scola 
civilă de fete a AsociațiunI din Sibiiu, se 
escrie conours repețit cu terminul pănă la 
20 Septemvre n. c.

Petenții (potentele) să înainteze cere
rile pănă la terminul indicat, Comitetului 

Asociațiunei în Sibiiu (Nagy Szeben, Muhl- 
gasse 8,) pe lângă următorele documente :

1) Atestat de botez; 2) document 
despre cualifioațiunea recerută prin legea 
statului pentru ocuparea posturilor de în
vățători (învățătore) ordinari la sodlele ci
vile ; 3) arătare despre studiile pregătitdre 
și despre ocupațiunea de pănă acum; 4) 
arătarea specialității, pentru care sunt pre
gătiți și cu deosebire, 5) să dovedâsoă, că 
posed perfeot limba română și limba ger
mană în vorbire și soriere.

Cunoscerea și oapabilitatea de-a pro
pune perfect limba germană se consideră 
de condițiune absolută la conferirea aces
tui post.

Concurentul, care va fi ales învățător 
(învățătore) ordinar, se obligă a propune 
pe săptămână pănă la maximul orelor de 
învățământ, prevăzut în legea statului.

învățătorul ordinar, pănă când e pro
visos primesce salar anual de 700 fi. și 
150 fi. bani de cuartir, solvit în rate lu
nare anticipative, er devenind definitiv, 
primesce salar anual de 900 fi., bani de 
euartir 200 fi., 5 cuincuenale â 100 fi. și 
drept de pensiune dela stat, unde va solvi 
taxele nresorise pentru pensiune; învăță- 
torea provisoriă primesoe salar auual de 
400 fi. și întrâgă întreținere în internatul 
scolei, âr ca definitivă primesce salar anual 
de 600 fi., întrega întreținere în internat, 
ouincuenale și drept de pensiune, ca în
vățătorul ; având însă locuința în intreuat 
va da directârei mână de ajutor și la alte 
agende ale internatului.

Cererile intrate după terminul ficsat 
nu se iau în considerare.

Sibiiu, din ședința comitetului Aso- 
oiațiunii transilvane, ținută la 5 Septemvre 
1895.
Dr. 11. Pușcariu, Dr. V. Bologa.

v.-președ. seer. II.

Sciii telegrafice.
Budapesta, 9 Septemvre. Pănă 

acum încă nu-i este permisă nime- 
ruia intrarea la catafalcul archidu- 
celui Ladislau, așe$at în palatul ar- 
chiducelui Iosif.

Viena, 9 Septemvre. Majestatea 
Sa a plecat erl sera la Stettin.

Viena, 9 Septemvre. Contele 
Badeni vine la Viena la finea septe- 
mânei acesteia. Probabil, că deja e 
în stare a așterne Majestății Sale 
lista noilor miniștri austriac!.

DIVERSE.
Descoperirea Americei încă nioî acum 

nu-i pe deplin lămurită. In broșura cea 
mai nouă a revistei „Fortnighty Review* 
apăru un articul scris de căpitanul Gam
bier, care vrea să dispute gloria lui Co- 
lumb de-a fi descoperit noul continent nu
mit America, dicend, că la descoperit ci 
un căpitan de marină ou numele Cousin 
din Dieppe. El dice adecă, că Cousin a 
fost ajuns deja la 1488 în gurile Amazo
nului, prin urmare a pus cu 4 ani mai 
înainte piciorul în lumea nouă de cât Go
lumb, oare a descălecat la San Salvador.

0 luptă între crocodili. In grădina 
zoologioă din Anvers, unde sunt acum 
mulți crocodili, s’a întâmplat deună-c)I o 
luptă crâncenă între doi din acești monștri. 
Intr’un basin al grădinei sunt șâse oroco- 
dill de câte doi metri luDgime. Ei trăiau 
în cea mai bună concordie, pănă ce într’o 
4i se apuoară la harță, nu se scie pentru 
ce: pote din amor seu din invidie pentru 
o bucată de carne; destul că oei doi ri
vali se năpustiră de odată turbați unul 
asupra altuia cu gurile căscate și pline de 
nisce dinți ca un ferestrău mare. Un oro- 
codil puse laba pe ochiul oeluilalt, der 
acesta îl apucă iute cu dinții de partea de 
sus a botului. Animalul apucat astfel se 
svârcolea ca turbat ca să soape, dâr cela- 
l’alt nu-1 lăsa și a tot strâns cu dinții, 
pănă a rupt bucata și a înghițit’o ou sânge 
rece. Acâsta a pus capăt luptei. învingă
torul se uita ârășl impasibil ca altă dată, 
oa și cum nu s’ar fi întâmplat nimic și 
ohiar cel mușoat deveni nemișcat și nepă
sător ca de obioeiu. Dâr era îngrozitor la 
vedere. Partea de sus a botu'ui lipsea cu 
totul, încât i-se vedea limba și dinții te
ribili din f'aloa inferioră. Cu tote astea se 
orede, că animalul se va vindeca ușor, ră
mânând. negreșit, mutilat. Se dice oă forte 
rar se întâmplă o asemenea luptă între 
aceste bestii aquatioe.

Proprietar: Dr. Aurel fitareșiasau. 
Redactor responsabil: Gregorîu Kfflaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Septemvre 1895.

.Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . 100.— 
Irnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint4t/2°/o 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 131.75 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 98.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Impruro. ung. cu premii .... 158.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 148 —
Renta de hârtie austr.......... 100.80
Renta de argint austr.......... 101 20
Renta de aur austr............... 122.45
Losuri din 1860    155.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1067.—
Aeții de-ale Băncei ung. de credit. 490.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 408.10
NapoleondorI.................................. 9.59
Mărci imperiale germane . . . 59.07l/2
London vista....................................120.80
Paris vista.................................. 47.75
Rente de corone austr. 40/0. . . 101.65
Note italiene.................................. 45.65

Cursul pieței Brasov.
Din 9 Septemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.54 Vend. 9.57
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.54
Napoleon-d’ori Cump. 9.56 Vend. 9.59
Galbeni Cnmp. 5.62 Vend. 5.67
Ruble rusesc! Cump. 128 Vend. — .—
Lire turcescl Cump. 58.80 Vend.
Mărci germane Cump. 10.78 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

N-rul 10690—1895

Publicație.
Asupra predărei lucrărilor pre

liminate cu 2034 fi. 91 cr. v. a. re 
feritore la introducerea conducerei de 
apă prin sulinaie de păment din 
canalul etradei prundului prin strada 
orfanilor, prin strada gimnasticei, 
strada noue de sus, ulicibra lăcătu
șilor pănă la canalul deschis din 
strada castelului se va ține Joi în 
12 Septemvre a. C. la oficiul orășe
nesc economic o pertractare scrip- 
turistică de oferte.

Reflectanții au de a-și ascerne 
cel mult pănă în 12 Septemvre a. c. 
la prân(| 12 ore, în mânile substitutu
lui de primar, senatorului Carol Ja
cobi, ofertele scripturistice provefiute 
cu timbru de 50 cr. și cu un vadiu 
de 100 fi.

Oferentul are de a aminti în 
ofertul seu, provefiut cu propria 
subscriere și cu amintirea locuinței 
atât în cifre cât și în litere, scăză- 
mentul procentual din amintita sumă 
preliminată. Totdeodată are se con
țină ofertul declarațiunea, că ofe- 
rentului ’i sunt cunoscute condițiu- 
nile de otert și acele contractuale 
și că se supune lor.

Aceste condițiunl, precum și 
planul și preliminarul de oferte se 
pot pănă în 4’ua pertractărei de 
oferte esamina în decursul drelor de 
oficiu la oficiul economic orășenesc.

Brașov, 30 August 1895.

657,1—2. Magistratul orășenesc.

Numere singuratice ă 5 cr. se potR cumpera în 
din „ Gazeta Transilvaniei a librăria Nieolae Ciurcu.

i Academia de comerciu din Grai
a

al

EEI

nu

AMMim
Academia își începe cu S<S Septemvre a. c. 

treîdeci si treilea an scolastic.
R R r

Trei ani și o clasă preparatore, pentru aceea, cari încă 
se pot primi în academiă.
Absolvenții institutului au drept la serviciul mili

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

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

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

A. E. v. Schmid,
director.

(inserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscrise, 

adminstraisunL In cașul pu

Sosirea si plecarea trenărilor în Brașov. i

bhcăpâs unui auusiciu inși mult 
de odată se face scădement 
ca**e cnesce 
se face mai

Admi

>
cu cât piublâdar1©® 
de nsuite-os"!.

istr. „Gazeta Trans'“

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. acoelerat: 5 ore 07 m. dimineți.
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 6re 9 min. după am.
Trenul mixt: 10 ore 25 minute s6ra.

2. Dela Bucuresoi la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 16 min. sâra.

4. Dela Ch.-Oșorheiu Ia Brașov.

Trenul mixt: 8 6re 20 min. dimin.
Trenul de persdne: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză numai Joia.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimindța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 ore 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de ame^l.
Trenul accel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 6re 5 min. dimindța. 
n « 5 „ 13 in. după am.

Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persone: 3 ore 5 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

§

X

ABONAMENTE
IzA„GAZETA TANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria:

luni................................................ 3
luni........................................................6
ană..................................................... 12

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

Abonamente h numerele ra data da
Pentru Austro-Ungaria:

anu....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate:
. . 8 
. . 4

. % 
și mai

Pe
Pe
Pe

>

* \

X

fi. -
11. —
fi. —

10
20
40

fr.
tr.
fr.

x

Duminecă,

2
1

tt. -
tt. —

50 cr. X
X
X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X. 
M.
X 

KXXXMXXXXXXXXXMXMXXXMXXXXMXXXXXy

X

X 
s

ană. 
șese luni 
trei luni

se facil mai ușoru

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Adminiskațiunea „Gazetei Transilvaniei."

T. grafia A. Mureșianu, Brașov.


