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Polonii și Ungurii.

Am fi ajuns dâr în desvoltarea 
sistemului dualist acolo, ca, după 28 
de anî, destinele întregei monarchii se 
fia conduse de Poloni și de Unguri.

Pe firmamentul politic al Cis- 
laitaniei se ridică 6rășl o stea po
lonă. Este ca și sigur, că contele 
Badeni, un magnat polon, guverno- 
rul de pănă acum al Graliției, va fi 
numit în curend ministru-președirte 
al țărilor representate în parlamen
tul din Viena.

Scirile cele mai nouă spun, că 
contele Badeni a primit misiunea 
de-a forma cabinetul și că i-a și 
succes de a afla pe viitorii săi co
legi, tot aristocrați de viță și afară 
de unul doi, membri ai camerei 
Domnilor din Viena. Se mai anunță, 
că noul ministeriu Badeni va intra 
în funcțiune la finele lunei curente.

Vor fi der în curend posturile 
cele mai însemnate în cabinetul aus
triac ocupate de Poloni și adecă 
posful de ministru-președinte și mi
nistru de interne de contele Badeni, 
ăr postul de ministru de finance de 
Polonul cav. de Bilinsky, actualul 
președinte al căilor ferate de stat.

Al treilea Polon, care ocupă 
postul cel dintâiu ministerial în mo- 
narchiă, este contele Groluchowski, 
ministrul afacerilor streine. Acesta 
prin posițiunea sa însemnată va avă 
în împrejurările de față o înrîurință 
mare asupra conducerei afacerilor 
în Austria.

In noul cabinet, precum s’asi- 
gură, vor mai întră: contele Wel- 
sersheimb, ministru pentru apărarea 
țării de pănă acuma, apoi ca noi 
miniștri: baronul Gautsch, contele 
Gleispach, contele Ledebur, toți trei 
membrii ai camerei seniorilor, etc.

Ori-cine ar fi însă membri acestui 
cabinet conducerea o vor avă-o și 
direcțiunea o vor da-o Polonii și în 
curend se va vede dăcă contele Ba

deni va fi mai norocos decât a fost 
compatriotul și conaționalul seu 
conte Potocki, care a stat în decur
sul erei dualistice în fruntea unui 
ministeriu austriac, fără însă să fi 
făcut vr’o ispravă.

Badeni găsesce o situațiune cat 
se pote de încurcată în Austria. 
Luptele naționale și de partid sunt 
mai accentuate adl ca ori și când, 
nemulțămire mare pretutindeni. Ces- 
tiunea boemă a intrat într’un stadiu 
înăsprit. Cu starea escepțională nu 
mai merge. Necesitatea reformei 
electorale se impune tot mai mult, 
mai ales că în composiția sa de acjl 
parlamentul central nu pâte să dea 
o maioritate durabilă pe care să se 
pdtă răzima guvernul. La acesta se 
mai adaug și luptele cu caracter so
cial, ce culminăză în campania anti- 
semiților contra liberalismului, de 
care este sguduită acjl așa de mult 
chiar capitala Viena.

Mâne se vor începe alegerile 
comunale în Viena, cărora le-a pre
mers o agitațiune electorală feb rilă, 
cum nu s’a mai pomenit în Viena. 
Pâte că viitorul cabinet va trebui 
se’și începă cariera prin a lua mă
suri de rigâre față cu mișcarea so
cială din Viena.

Este așa-dără forte grea pro
blema viitorului cabinet, care pe 
lângă cestiunile naționale și de drept 
public, mai are se lupte, și cu ces
tiunile sociale și trebue se țină sămă 
și de multele considerațiuni și înda
toriri, ce i-le impun raporturile dua- 
listice dintre ambele state ale mo
narchies

Va ave de lucru și încă mult, 
viitorul cabinet Badeni nu numai 
cu năcazurile și neajunsurile interi- 
âre ale Austriei, ci și cu năcazurile și 
neajunsurile dualistice ale monar- 
chiei, între cari cel mai de frunte 
este cestiunea reînoirei pactului cu 
Ungaria.

Se dice că Badeni ar fi primit 

misiunea de a stărui ca reînoirea 
pactului dualist cu Ungaria să-o facă 
cât mai curând și cât mai neted pe 
basa stării de față. Și aici Ungurii 
speră, pâte nu fără temeiu, că c’un 
cabinet austriac condus de Poloni 
vor ajunge mai curend la o înțele
gere, că viitorul ministeriu Badeni 
va fi echitabil și amicabil față cu 
ei la viitârele tratări cu Ungaria.

Polonii și cu Ungurii au fost 
tot-deuna prieteni și așa se speră 
în Ungaria mult dela cabinetul Ba
deni, numai ca acesta, cu tâte că 
vrea să jâce un rol ă la ministeriul 
Taaflfe, nisuind pe cât numai se va 
pută a sta peste partide, nu va pută 
totuși să nu țină sămă de voința 
partidelor austriaco, cari la rândul lor, 
după semnele ce se arată, vor face 
oposițiune mult mai pronunțată ca 
pănă acuma, ba chiar vehementă 
pactului cu Ungaria, la viitârele 
tratări pentru reînoirea lui.

In fața viitorelor probleme tot 
mai grave și mai încâlcite din am
bele state ale monarchiei, putem în 
adevăr se fim fârte curioși ce va 
mai scâte la cale înțelepciunea de 
stat maghiară-polonă.

Banffy și grațiarea condamna- 
țtlor. O telegramă, ce-o primesce din Bu
dapesta „Erdâlyi Hiraddu spune, că minis
trul președinte Banffy, conform hotărîrei 
consiliului de miniștri, a propus mouar- 
chului, ca tocmai cu ocasia petrecerei sale în 
Clușiu, să dea espresiă intenției, că va da 
amnestiă osendiților iu procesul Memorandului.

Regele Carol în Viena. Tote foile 
publică demonstrativ scirea, că Regele Ca
rol al României nu va merge dela Ragaz 
direct în România, oi se va opri în Viena 
două fiile, «ici ospețe Majestății Sale
monarchului Francisc losif.

Manevre comune. Din Berlin se 
telegrafiază, că în cercurile înalte militare 
e răspândită soirea, că din incidentul visi- 
tei monarchului Franoisc Iosif la Stettin, 

s’a sulevat ideia, ca în anul viitor armatele 
germane și austro-ungare si facă manevre co
mune pe un teritoriu esiins. — Semnul tim
pului !

Vorbirea lui Banffy și grațiarea 
Memorandiștilor.

Piarul din Praga '„Politik*  pu
blică în numărul său dela 13 c. un 
articol de fond, întitulat „Banffy di
plomatul^, în care vorbesce despre 
discursul acestuia ținut la Șimleu. 
Referitor la partea aceea unde Banffy 
făcu cunoscutele enunciațiuni asu
pra cestiunei naționalităților, numi
tul Țiar 4i°e următârele:

*) Burada I Todor T.), Cercetări asupra 
Conservatorului Filarmonic-Dramatic din Iași 
(1836—1838) Iași 1888.

Escelența Sa vorbi și despre cestiunea 
naționalităților și mișcarea socialistă din Un
garia. El urma cu acâstă ocasiune princi
piul, că trebue oăloat în pioiâre și nimi
cit tot, ce se pune în oale. El amenință 
pe „agitatorii fără suflet, vani și egoiștl“, 
oarl sumuță massele contra „ideii de stat 
ungare14, ou legi escepționale draconice. 
Ca și când justiția maghiară nu ar între
buința tote, ba chiar și cele mai brutale 
mijloce, pentru de-a împedeca curentele 
„agitatorice11. Instituțiunea juriului și așa 
esistă în Ungaria numai pentru delicte de 
pressă, și acusatul e pus în mâna aoelei 
„judeoățl poporale14, care le convine mai 
bine celor dela putere. A dovedit’o acesta 
în modul cel mai drastic procesul monstru 
dela Clușiu. Și acum Banffy anunța, că va 
recomanda coronei «grațiarea osendiților 
în procesul Memorandului. Ore să fiă acesta 
primul efect »1 oongresului naționalităților 
dela Budapesta? Mișcurea naționalităților 
a pr>mit un impuls puternio prin hotărîrile 
dela 10 August. Ea nu mai pdte fi oprită 
și nimicită, nici chiar prin măsuri volnioe. 
Ceea-ce nu i-a suoces astutului Tisza, cu 
atât mai puțin îi va succede rusticului 
Banffy. Nu prin disposițiunl polițienesol, oi 
numai pe oalea compromisului se pote re- 
solva cestiunea naționalităților din Ungaria, 
și este noîudoios, că factorii maghiari dela 
putere vor fi siliți mai curend său mai 
târejiu a apuca aoâstă cale. Pentru o tran-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

BOSCĂRIE.
Unul dintre cei mai puternici auxi

liari ai culturei este fără îndoială și tea
trul. El e o adevărată scdlă de moravuri, 
care înalță pe om și-i înnobileză firea.

Țările nostre au fost vreme îndelun
gată limanul fericirei pentru mulțl actori 
streini, cari veniau aci spre a-șl potoli 
setea de oâștig său a găsi mijldee de trai 
în drumul lor cătră Orientul plin de bo
gății.

Contactul ou aotorl străini pe de o 
parte, âr pe de alta studierea literaturei 
elene în scâlele greoescl și ounosoința cla
sicilor francesl, au năsout la Români idea 
de teatru, și necesitatea lui a devenit și 
mai simțită, când ei au făcut întâiul pas 
în desvoltarea națională.

Prima încercare do representare româ- 
nâscă, după care urmară și altele, o făcu 
Asachi la 27 Decemvre 1816 cu piesa „Mir- 
til și Hloe, pastorală prelucrată de densul 
după Gesner și Florian. Rolurile au fost 
ținute de d-na Șubin, nășcută Ghica, de 
prințul Ghica și Costache Sturza.

Temelia adevăratului teatru național 
din Moldova se pune însă cu 20 de ani 
mai târejiu. Atunci, prin stăruințele “lui 
Gheorghe Asachi, se alcătuesoe o societate 
de boieri, al cărei soop era înființarea Con
servatorului filarmonic dramatic, adecă a 
unei sooll românescl de musioă vooală și 
declamațiune. Cu atâta entusiasm s’au în
ceput leoțiunile, încât în trei luni — căci 
scola s’a deschis la 15 Noemvre — elevii 
au fost în stare să se pregătâsoă pentru 
prima representațiune, care s’a și dat la 23 
Februarie 1837*.)

Trecând în Țera-românâsoă găsim mai 
în aceeași vreme pe Eliade luptându-se 
pentru întemeierea teatrului național.

Intrând pe la 1827 în legături de 
prietenie cu Constantin Golescu, după în
toarcerea acestuia din țările apusene, lormâ 
planul unei sooietățl seorete. In programul 
ei era între altele și crearea unui teatru 
național (punctul VII). Pentru propagarea 
principiilor înscrise în statute, se întemeia 
mai tarejiu Societatea literară, la oare ade
rară mai toți boerii din BuourescI; dâr din 

neferioire, prin mortea lui Constantin Go- 
leseu, ea înceta de a mai funoționa.

In 1833 Eliade, în unire cu Ioan 
Câmpineanu, întemeia Societatea filarmo
nică, al cărei scop era înourajarea traduc- 
țiunilor în limba patriei și formarea unui 
teatru național. Pentru realisarea acestora 
se formă o scblă de musică și declama
țiune, in care timp de 7 luni numai, se și 
pregăti prima representare teatrală, ce s’a 
dat la 29 August 1834*'.)

Astfel este începutul teatrului româ
nesc in cele două Principate și prin munca 
uriașă a acestor neuitați bărbați s’a des- 
ohis Românilor și acestă cale de pro
pășire.

Cu cjeoe ani înainte de Înființarea tea
trului național din Iași vine și dă represen
tațiune în oapitala Moldovei renumitul sca
mator Bartolomeiu Bosoo. Chipul oum ar
tistul a soiut să pună în mirare publicul 
ieșan și însemnătatea unor astfel de spec
tacole pentru spiritul timpului de atunol, 
ne face să stăruim mai mult asupra aces
tui fapt.

’*)  Eliade Rădulescu (I.), Issachar seu La
boratorul, Scriere sociale, politică și literară. Pag. 
78 și urm.

In cole'cțiunile de foi volante ale 
Academiei Române se află un afiș teatral 
din 26 August 1826, prin care se anunță 
representațiunea. El este mai mult un pro
gram desvoltat al spectacolului, care se 
compunea din 14 puncte. Marginea sa in- 
feribră din stânga este puțin deteriorată, 
der lipsurile se pot înțelege ușor. A fost 
lipit de vre-un zid, căci pe dosul său se 
văd încă urme de oeră roșiă.

Fiind cel mai veohiu anunț teatral, 
ce se cunosce pănă acum și oferind un 
deosebit interes sub raportul limbei, în oare 
este redactat, am soootit de mare folos a’l 
reproduce în întregime.

„1 a ș u 1“.
„Cu pozvoleniia Înaltei Stăpâniri.
Joi 1826 August: 5 va avă Cinste 

Dumnelui Monsiu (ALohcio) Bartolomeiu 
Boscu, a arăta mari mehamco-fizicaliceștl 
meșteșuguri.

„Pre scriere cu dânmruntul.
„1) Dumnelui Monsiu Bosoo va cere 

dela adunare câteva ciasornice ou oare va 
arăta acest feliu de meșterșug, ce aioi înoă 
nu s’au mai văcjut și în tote loourtie unde 
s’au mai arătat i-au adus câ mai mare 
mirare. 
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saoțiune de felul acesta însă baronul Banffy 
este cel mai puțin ohemat „bărbat de stat11, 
de aceea va trebui să se aștepte pănă ce 
și aoest „conducător11 al Maghiarilor libe
rali vs merge pe drumul Ini Tisza, Szapâry 
și Wekerle. Pănă atunci însă să i se lase 
bucuria de a amenința în modul oel mai 
furios și îngrozitor.

Ca respuns la vorbirea lui Banffy 
în care acesta anunță grațiarea 
condamnaților, 4^aru^ „Zastavau din 
Neoplanta 4ice următorele:

Singurul mijloc pentru resolvarea ces- 
tiunei naționalităților este introducerea sis
temului de cantone elvefiane în Ungaria. Fiă- 
care naționalitate să-și aibă dieta sa, o a 
cea croată, și să trimită representanțl în 
parlamentul din Pesta, er în cantdnele na
ționale singuraticele naționalități să-și aibă 
în mâni administrația.

Jidano-maghiarul „Pester Lloyd? 
face în numărul seu dela 13 c. ur- 
mătbrele enunciări și declarări:

Pasagiul aoela din vorbirea ministru- 
lui-președinte, ținută la Sălagiu, care sună 
astfel: „Guvernul va recomanda în ourând 
grațiarea mai multor osândiți pentru agi
tațiuni naționaliste11, a dat prilegiu la di
ferite esplicărl. In fața acestora ni-se oo- 
munioă din isvor competent, că recoman
darea, pe care o face guvernul Majestății 
Sale, referitor la agrațiarea osândirilor în 
procesul Memorandului, se va estinde asu
pra tuturor osendiților. Tot astfel se es- 
primă și „Nenwef11. Actul de grețiare are 
să dovedâscă în mod hotărît, că guvernul, 
ce privesoe agitațiunile naționaliste, vede 
că s’a schimbat în mod oonsiderabil situa- 
țiunea, și că din punct de vedere politic 
află îndestul motivat, ca violarea ordinei de 
drept public sd fiă privită ca espiată prin 
faptul osândirei și prin pedepsa suferită până 
acum.

„Neues Wien. Tgblt? dela 13 
Septemvre scrie cu privire la amneș- 
tiare, ÎDtr’un comunicat, ce 1 pri- 
mesce din Budapesta, următorele:

Grațiarea agitatorilor români, de care 
a vorbit ministrul președinte Banffy în 
darea sa de semă, se face după ce minis
trul român de esterne, Lahovary, a declarat 
la locul competent, că guvernul român a făcut 
tot posibilul spre a pune stavilă agitațiunilor 
în contra Ungariei. Iu realitate, relațiunile 
s’au îmbunătățit și agitațiunile s’au micșo
rat în mod însemnat. In Ungaria, proce
darea energică a lui Lahovary a întâm
pinat cea mai simpatică primire, și aoesta 
a îndemnat acum pe guveruul unguresc, 
să se arate și el prevenitor. Proiectul de 
grațiare s’a presentat deja monarehului.

CRONICA POLITICĂ.
4 (16) August.

O scrisore autografă a împăratului 
Francisc Iosif, adresată împăratului Wil

helm, cu data de 11 Septemvre deolară, 
că invitația de a participa la manelele 
dela Stettin i-a eausât o mare bucurie și 
că a fost pentru dânsul o nouă dovadă de 
amioițiă preți'âsă a împăratului german pen
tru Francisc Iosif și armata sa. Sorisârea 
esprimă apoi mulțămirea, că relâțhinile lui 
Franoiso Iosif cu armata germană au de
venit și mai intime în urma înaltei dem
nități ce i-s’a conferit de Wilhelm al II-lea. 
Scrisorea se termină rugând pe împăratul 
german să porte uniforma de general de 
cavalerie al armatei austro ungare și să vadă 
în aoestă distinoțiune un nou gagiu de cre- 
dinoiâsă confratemitate de arme.

— Din Berlin se anunță, că cu ooa- 
siunea visitei din Stettin împăratul Fran
cisc Iosif a propus ca în anul viitor să se 
țină manevre comune între trupe germane și 
austro ungare.

Un colaborator din Viena al Ziarului 
„Magyarorszây'1 a avnt un interwiew ou 
nunțiul Agliardi, cu care ooasiune acesta 
deolară, că de neadevărate soirile, că el, 
nunțiul, ar fi stat în timpul din urmă în 
corespondință personală ou guvernul un
gar. Dela 8 Iunie încoce nunțiul n’a vor
bit cu nioî un membru din guvernul un
gar. Singur numai Wlassits, întorcendu-se 
din Ostenda, șl-a dat biletul la nunțiatură, 
la ceea-oe nunțiul a răspuns în analog mod, 
lăsându-șl biletul în palatul din Viena al 
ministerului ungar, dâr atingere personală 
n’a avut ministrul Wlassits ou Agliardi.

*
In editura Legrady din Pesta a apă

rut o broșură sorisă de un autor ce se nu- 
mesoe „Hungarus“ și care e întitulată „A 
delibbâolc hoseu (Eroul Fatei Morgane). In 
aoesta broșură se caracterisâză politica con
telui Albert Apponyi, totdâuna schimbă- 
ciosă și nestatornică, arătându-se cele mai 
ridicole neconsecințe politioe ale numitului 
politician msghiar. Ast-fel se arată, oum 
conducătorul opos'ției a pretins în punctele 
din Zemplin prolungirea duratei mandatu
lui, în anul 1885 însă a răspins proieotul 
de lege privitor la aoâsta. In a. 1878 Ap
ponyi profosâză principiile liberului oo- 
meroiu, din contră în 1882 apare ca agrar. 
In a. 1878 ține o vorbire în sensul teri
toriului vamal autonom, în 1881 îșl des- 
avuâză ținuta lui de mai înainte. In a. 
1893 AppODyi pretinde regularisarea drep
tului matrimonial din partea statului, aoum 
combate proieote bisericesol politice. Și 
astfel continuă autorul mai departe pu
nând pe „generosul11 oonte în oea mai 
slabă lumină.

Politica de naționalitate a lui 
Banffy.

Sub titlul acesta, oposiționalul 
„Egyetertes11 critică în numărul seu 
4e Sâmbătă programul ministrului- 

președinte, care este atât de lăudat 
de cătră foile guvernamentale. Din 
acest program, dice, resultă, că gu
vernul în cele mai însemnate ces- 
tiuni nu are o politică clar stabilită, 
cu deosebire n’are un sistem în ces- 
tiunea naționalităților. Nu află în 
privința acăsta în programul guver
nului nici o ideă, din care s’ar pută 
vede viitărea politică de naționali
tate a lui, ba se pare, că Banffy 
nici nu are o politică de naționali
tate. Organul kossuthist continuă 
apoi astfel:

Când baronul Banffy a făcut să trâoă 
afacerile oestiunei de naționalitate în resor
tul său dela presidiul ministerial, am cre
zut, că aoâstă oestiune de mare gravitate, 
ale cărei fluotuațiunl provooă mișcări tot 
mai adânoite, o va supune unui studiu a- 
profundat, și ounosoend esența lucrurilor, 
natura internă a întregei oestiunl : îșl va 
aloătui un temeinio sistem în scopul de-a 
resolva oestiunea.

Aoum vedem, că baronul Banffy în 
genere nu e capabil de-a înțelege natura 
luorului: și într’atâta nu, înoât după el totă 
oestiunea de naționalitate nu stă dintr’alta, 
decât din uneltirile oâtor-va agitatori fără 
oonsciință, dictate de interesele lor egoistice. 
într’atâta nu ounosce oestiunea naționali
tăților, înoât nioî că bagă în sâmă desvol- 
tarea ei istorică și aotuala ei natură poli
tică, ba nu bagă în semă nici scopurile 
politicei de naționalitate valahe de mult 
stabilite, dâr cari pănă acum cel puțin au 
rămas neschimbate, și din nisce aparițiunl 
neesențiale oonohide la grabnica sohirn- 
bare in spre mai bine a s'tuațiunei. Er în 
urma aoâsta el pășesoe de-a dreptul pe te
renul mărinimos îngăduitor.

N’avem nimic în contră, dâoă guver
nul va propune ooronei grațiarea oâtor-va 
agitatori români condamnați.

Și noi credem, oă acțiunea de gra
țiare pote să aibă un bun efect nu numai 
aici aoasă asupra straturilor încă nestricate 
ale naționalităților agitate, ci și asupra 
opiniunei publice din afară. N’am fost niol- 
odată aderenții nioî unui sistem tiranisător. 
Dela început am fost de acea părere, oa 
puterea de stat să facă să se simțe puterea 
ttatului maghiar, preoum și vacja lui față 
ou agitațiunile neastâmpărate ale naționa
lităților ; de altă parte însă să soie să afle 
oele mai potrivite forme și mijlooe pentru 
leouirea pe cale constituțională a plângeri
lor îndreptățite, ce le ridioă naționalitățile. 
Numai cât vorbirea ministrului-președinte 
dela Șimleul-bilvaniei tocmai aoeea o do- 
vedesce, că guvernul nioî nu caută aceste 
forme și mijlooe, deâre-oe întrega politică 
de naționalitate a ministrului-președinte se 
baseză numai pe asemeni mici idei momen
tane. Așa se înfățisâză și prinoipiul pro- 
punerei privitore la grațiare. Decă am 
vedâ, că acâstă ideă se află în orbita unui 
sistem compus consoiențios și înțelepțesoe, 

și a unui plan politio stabilit ou scop anu
mit: am aproba-o necondiționat. Dâr aș» 
abia pâte să aibă în sine vre-o impor
tanță seriosă, ou atât mai puțin va pută 
Bă aibă un efect durabil. Ba mai mult, 
arunoată așa numai la moment ou aoeâ 
motivare, oă situațiunea s’a schimbat în 
mod favorabil, e ou totul de neînțeles. Ea 
este cel mult o dovadă, că baronul Bânffy 
nu cunâsce nici situațiunea, nioî acele mari 
motive politioe, ce au oreat aoâstă situa- 
țiune. Doră istoria oestiunei naționale va
lahe arată ou mult mai mari și însemnate 
aparițiunl, cari au arătat, oă situațiunea s’a 
schimbat spre mai bine, der evenimentele 
au dovedit în urmă, că asemeni aparițiunl 
isvoreso numai din fluotuațiunea sohimbă- 
ciosă a disposiției publice, fără oa să atiugă 
mai de aprope esența lucrurilor, tendințele 
departe mergătore și grave ale politi
cei de naționalitate.

La sfîrșitul anilor oincl-cjeol și la în
ceputul anilor șâse-cjecl s’au întâlnit oele 
mai însuflețite manifestațiunl de frățietate 
valahă și maghiară. La Clușiu au ținut în 
1861 săbătâre mare de fraternisare și pre
ședintele partidei liberale, baronul Fried. 
Podmaniczky, pote să fiă un martor olassio 
înaintea ministrului-președinte în oe pri- 
vesoe grandiositatea acelei serbări, pen- 
iru-că baronul Podmaniczky a representat 
acolo, ca trimis, Ungaria pe lângă ma- 
ghiarimea din Ardeal și oe resultat a avut 
aoestă însuflețitore aparițiune ? Aoela, că 
în anul următor și-a soris Papiu Ilarian 
vestitul său Memorand, care este adevărata 
evangeliă a Daco-romanismului, și pe oare 
și astăcjl jură majoritatea ooverșitore a po
liticilor valahi.

Dâcă baronul Desideriu Bânffy ar cu- 
nosoe raporturile, n’ar vorbi de sohimbarea 
spre bine a situațiunei, numai pentru-că banii 
Ligei din România au secat și pentru-oă 
la congresul din Bruxella Ureohiă a suferit 
o înfrângere. Și decă baronul Desideriu 
Banffy ar cunâsoe adevărata natură a oes
tiunei naționalităților, atunci spiritul lui nu 
s’ar ooupa cu idei momentane, ci și-ar da 
ostenâla să stabilescă o politică temeinioă 
de naționalitate.

3CIRILE DiLEi.
4 (16) Septemvre.

Esamenul de maturitate supletor s’a 
ținut la gimnasiul superior gr. cat. din 
Blașiu în 12 Sept. în presența directorului 
suprem Kuncz Elek și a oomisarului mi
nisterial Putnoky Miklds. „Unirea11 spune, 
oă au fost esaminați 10 studențl dela gim
nasiul din Năsăud relegați pe oâte trei luni, 
și 5 studențl dela gimnasiul din Blașiu re
legați pe câte un an ou ocasiunea esame- 
nului de maturitate din 1893/4. Dintre Nă- 
săudenl unul e relegat încă pe trei luni 
din limba latină, eră dintre BlășenI doi au 
fost respinși pentru tot-dâuna; ceialalțl au

2) Meșterșugurile ce au arătat Dum
nelui Monsiu Pineti cu câsornioul Măririi 
sale Craiului Prusii, tot acele le va arăta 
Dumnâlui Monsiu Bosou cu câteva oâsor- 
nioe a Cinstiților Privitori: oare câsornioe 
vor arăta câsurile după plăoerea Privitorilor.

„3) Tot aceste oesorniee legându-se 
întru o basma și aruncându-se de cătră un 
privitor afară pe ferestră după slobocjirâ 
unui pistol se vor află la acel loc pe oa
rele privitorii îl vor arăta.

„4) Să va arăta o Piramidă de cristal 
ou deosebite prefaceri și metamorfosirl.

„5) Să va vedâ dintâiaș-dată și ul- 
oiorul maghișeso, oarele este o aflare a 
Dumnisale Monsiu Boseu.

„6) Să va arăta maghiceșcul câsornic 
a vestitului Filadelfia.

„7) Dumnâlui Monsiu Boscu va da în 
mâna unei DamI o pasere canar însă tre- 
bue să ia bine sema ca să nu sbore afară 
și dela altă Persână va oere Dumnelui un 
inel, pe carele îl va pune pe masă și după 
al treilea porunoă se va face nevăcjut acel 
canar din mâna Damii, și va lua inelul de 
pe masă și-l va duce la stăpânul său. Pdte 
să-și închipuâsoă cineva câtă răbdare și 
ostenâlă au trebuit să aibă meșterul ma- 
ghioescu, pănă ce au învățat pe o pasăre 
ca acâsta un așa feliu de meșt-erșug.

„8) Să vor aduce doauă vasă din care 
unul va fi plin cu sămânță de cânepă, și 

unul cu orez. Dintru aceste vase să va da 
unul la un cavaler, și oelalalt la o damă 
oa să le ție: Și apoi fără atingerea mește
rului maghioesc să va vedâ minunata me- 
tamorfosire cumcă persona aoeia, ce au 
avut vasul acel cu sămânță de cânepă, va 
ave pe cel cu orez, și ceialaltă persână va 
avă vasul cel ou sămânță de cânepă.

„[9] 0 damă din adunare va pune pe 
însuși inelul seu întru o cutiuță ce să va 
afla lângă dânsa....  i îl va înohide. După
aoeia Dumnelui Monsiu Bosou va da un 
too mititel și deșert în un..... și după po
runca meșterului maghioesc, inelul să va 
face Devăcjut din outiuța oea închisă, și [se 
va af] la în locul inelului o pasăre pe oare 
o va arăta Dumnâlui Monsiu Bosou, și 
apoi să va faoe [nevăflută] din mâna sa.

„[10] Dumnelui Monsiu Boscu va arăta 
fața câsornioului ce să numesoe filosofico 
maghicâscă, [care va arj&ta. deosebite pre
faceri aducătâre de desfătare și vrednice 
de mirare.

„[11] Meșterul maghiceso va arăta 
cuhne ostășescă întru în lagher, care fără 
nici o gătire va aduce [fel de]£ei de bu
cate. Și acest joo va faoe multă desfătare.

„[12] 0 figură mică, care mai întâiu 
să va arăta Privitorilor cumoă nu are nioî 
un fel de g&flire meșt]erșug6s&, va juoa 
după musică, ori în oe loc va vroi. Acâsta 
este o aflare a dumisale [monsiu] Boscu.

„[13] Dumnâlui Monsiu Boscu va arăta 
hulubii maghioeștl învățațl de Dumnâlui.

t[14] Să va aduoe o âlă de flori plină 
de pământ, care să va arăta Privitorilor, 
oă să se încredințeze cum cr]esc, în vreme 
de cinci minute să vor ivi nisoe flori fi
rești din feliul ce au fost poftit, cum... reso 
în grădini: Oare flori să vor tăia și să vor 
da în mâna privitorilor. Acest fel de meș- 
terfșug va] pricinui mare desfătare, mai 
ales pentru Dami.

„[Loc]a\ nu iartă a însemna aiol mai 
multe ieliurl de meșterșugurl, ce să vor 
arăta. Căol scrierea [ar ^rijoinui oins- 
titei obștii numai ostenele supărătâre: er 
Dumnelui Monsiu Bosoo nădăjduesce, [că 
p]rin meșterșugurile sale va aduce cea mai 
disfătătâre mirare.

„Prețurile Locurilor.
Locul întâiu Să plătesce 6 SorocovețI. 
Looul 2 Să plătesce 3 SorooovețI. 
Locul 3 Să plătesce 2 SorooovețI.

„....desohide la cjece câsurî și jumătate 
de cji, înoeputul va fi la unspră^ăce câ- 
surl și jumă.... și sfîrșitul la un câs și ju
mătate de nopte11.

Acesta este vestitul scamator Bosoo, 
oare și-a câștigat un renume europen încă 
de pe la începutul secolului nostru.

Etă câte-va date din viâța însemna
tului artist.

Bartolomeu Bosco s’a năsout la 1793 
în Turin. Din cea mai frageda vârstă dedea 
semne de o mare îndemnare. Destinându-se 
oarierii armelor a făout mai multe cam
panii sub Napoleon I. Rănit într’o bătăliă 
din campania Rusiei (1812), rămase pe câm
pul de luptă. Aoi chiar avu ocasiunea să 
pue în praotică ou mare succes talentul 
său de prestidigitațiune, căci prefăcendu-se 
mort, scotocia la rândul său prin buzunare 
pe soldatul, care venise să-l jefuiâscă. Fu 
ridicat de pe câmpul bătăliei și dus în Si
beria, unde stătu un an și jumătate, punând 
pe toți în mirare prin arta sa. In 1814 a 
fost rescumpărat, apoi părăsind oariera ar- 
mtlor a călătorit 18 ani de-a rândul prin 
Europa și o parte a Orientului, dând re- 
presentațiunl uimitore peste tot looul. Bosco 
a murit la 7 Martie 1863 în Gruna 
lângă Dresda*)/

*) Vapereau (&.), Dictionnaire universel 
des contemporains. Paris 1851, — Meyers Kon- 
versations-Lexikon. IV Auflage. III B. Leipzig 
und Wien 1890. Pag. 245.

(Va urma.) 
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fost declarați de maturi. Cestiunea maturi- 
aanților ordinari dela gimnasiul din Blașiu 
■din anul sool. 1894/5 încă nu e resolvită.

— o—
Starea părintelui Lneacin în temniță. 

Din Lugoșiu se scrie cu data de 11 Sep- 
-teinvre n.: Acjl s'a îmanuat apărătorului 
părintelui Lucaciu deoisiunea ministerială 
(nr. 37649/18a5) la petițiunea, prin oare s’a 
cerut încetarea deținerei părintelui Lucaoiu 
într’un despărțământ separat. In înțelesul 
aoestei decisiunl starea de pănă acuma a 
încetat, și pe viitor părintele Lucaoiu nu
mai în acel cas va fi silit a petrece singur 
în despărțământ separat, dâcă nu ar mai 
fi altul nimenea deținut în închisorea de stat.

—o—
Procesele „Dreptății*.  Foile unguresci 

aduc soirea, că <jin8 de pertractare în pro
cesele „Dreptății" e ficsată pe 7 Octomvre.

— o—
„Grațiarea martirilor™. Lui „B«da- 

pesti Hirlapu i-se scriu din Vaț următârele: 
„Asupra prinsonierilor închisorii de stat 
din Vaț a făcut o mișcătâre impresiă soirea 
grațiărei. Pe familiile, cari au venit să-i 
cerceteze, le-au îmbrățișat plângând și au 
<Șis, oă pe viitor nu vor mai da ocasiă la 
aBt fel de aouse. Se scie, oă profesorilor și 
preoților li-s’a detras jumătate salarul; ei 
sufer lipse dimpreună ou familiile, deârece 
Liga română nu-i mâi ajutorâză". — Ade- 
vărătatea acestei scirl o lăsăm în saroina 
foiei unguresci.

— o—
„Mănăstirea de Argeș*.  „România Mu

sicals.'1, revistă musicală, teatrală-literară, 
ce apare sub direoțiunea d-lui Const. M. 
Cordoneanu la Buouresci, dând un mic ra
port despre concertul dat cu ocasiunea, 
„Assooiațiunei" la Blașiu, cjioe despre oom- 
posiția d-lui I. Mureșianu: „Succesul a fost 
complet. Sala înțesată de lume. Toți au 
aplaudat cu entusiasm pe vrednicul compo
sitor, oare a făcut atâta onore Blașului".

— o—
Serbare în Constanța. ErI, Duminecă, 

■s’a făout în portul Constanța inaugurarea 
elegantului vapor român „Meteor", desti
nat pentru transportul oălătorilor dela 
Constanța la Constantinopol. Din acâstă 
-oausă înoruoișătorul „Elisabeta" și bricul 
.„Mircea" au ancorat în portul Constanța. 
De altă parte „Timpul" află, din isvor si
gur, oă punerea pietrei fundamentale a lu
crărilor pentru construcția portului Con
stanța, oare era să se facă la 15 Septemvre, 
s’a amânat pănă la primăvara viitore. In 
tomna acâsta se fao numai aprovisionărt 
de material, pentru care scop au și înce
put să se dărîme mai multe magazii din 
aotualul port.

—o—
„Calicul™ îneeteză. D-l redactor al 

„Calicului" a trimis abonenților acestei foi 
următorea însoiințare: Din cause neatârnă- 
tore de voința mea, sistez edarea „Calicului1* 
pe timp nedeterminat. Suprasolvirile de abo
nament se vor computa la noua edare a 
foii. Vă stă Bînsă și pănă atunci în drept 
a pretinde dela administrațiă replătirea plu
sului. Eventualele restanțe de abonament 
pentru trecut să se trimită la administrația 
„Calicului" în termin de o lună. — loan Popa 

■redactor.
— o —

Societatea „Samuil Vulcan". Din Beiuș 
ni-se scrie: Tinerimea studiosă din clasa 
VII și VIII dela gimnasiul superior gr. cat. 
român din Beiuș și ăst an scolastic s’a în
trunit în societatea de lectură „Samuil 
Vulcan". In fliua de 10 Sept, c., adunân- 
du-se tineretul în sala comună, Rvds. D-n 
director I. Butean, ca supraveghiătorul so
cietății, deschise ședința, presentând ca pre
ședinte pe Clrs. d-n prof. Ioan Kâri. In 
vorbirea-i meduâsă accentua importanța și 
folosul societății. Puroedând la alegerea 
funcționarilor să aleg: notar al ședințelor: 
:Sabin Ignat stud. ol. VIII; notar al cores
pondențelor : Danii Sabou cl. VIII; secre
tar: Trajan Morcan cl. VIII; cassar: Leon- 
tin Boroș cl. VII; bibliotecar: Const. Pavel 
cl. VII; archivar: Petru Herțeg, cl. VII; 
controlori în oomisiunea permanentă: Vic
tor Perânyi și Virgil Mihulin, cl. VIII, și 
Victor Creț cl. VIL— Numărul membri

lor înscriși e 58. Terminându-se și oetin- 
du-se resultatul alegerei, d-l director prin 
ouvinte încuragiatâre provâoă pe membri 
la activitate continuă și seridsă, îndemnân- 
du-i, ca fiă-care să se nisuâsoă a-șl validita 
și a-șl pune în praxă esperiențele și cunos- 
oințele oâștigate în decursul anilor soolas- 
ticl. — Daniil Sabou not. ooresp.

-o —
țliarnl clerical „Magyar Âllam™ a 

fost scos din seminarul din Strigoniu, pe 
motiv, că ar ataca în conținu pe primatele 
Vaszary.

-7O----

Grațiarea ini Jasa TomiCÎ. Sunt cinol 
ani de când Mihail DimitrievicI, oontrarul 
politic al fostului redactor al „Zastavei'*  din 
Neoplanta, Jasa Tomict, fii junghiat la gară 
de acesta ou un cuțit. DimitrievicI ca co
laborator la „Branik*,  după ce și-a fost gă- 
tat tote argumentele, se amestecă în viâța 
familiară a lui TomicI, espuse epistolele so
ției contrarului său, Miliția Milet ici, într’o 
ferâstră a redacțiunei foei „Branik1*.  De 
aici s’a născut ura de mârte, care s’a sfir- 
șit ou omorîrea lui DimitrievicI în modul 
arătat. Tribunalul condamnă pe ucigaș la 
temniță pe viâță, curia însă sohimbă sen
tința reduoându-i timpul condamnării lâ 6 
ani. Tomiol, oare și-a suferit deja trei 
din patru părți din pedâpsă în Vaț, era să 
fiă pus pe picior liber sub oondițiune. Ei 
însă ținu de degradatore acesta grațiă și 
spunea, oă nu primesce grațiă. In d1'0!0' 
din urmă se vorbesoe, oă apărătorul lui To
micI, advocatul Vissontai, ar fi fost în au
diență la ministru Banffy, oare după tâtă 
probabilitatea va propune Majestății Sale 
grațiarea condamnatului Jasa Tomict.

—o—
Asilul de copii din Blașiu. Suntem 

rugați a publica următârea notiță: Curs de ■ 
ingrijitore. Pe basa resoriptului înaltului 
Minister de oulte și instrucțiune publioă 
dela 17 Iunie a. o. Nru 10806—1895, la 
„Asilul de copii gr. cai. român din Blașiu1* 
în 1 Octomvre a. o. st. n. se va deschide 
un curs de ingrijitore de 6 săptămâni, pen
tru pregătirea și cualifioarea aoelor candi
date, cari doreso să fiă aplicate ingrijitore 
(doice, bone) la asilele de vară. Candidatele, 
cari doreso să fiă admise la acest ours au 
să se însinue la subscrisul, în soris ori în 
personă, și au să dovedâscă: a) Prin estras 
mat'icular de botez, oă au etatea între 18 și 
40 ani. b) Prin atestat de moralitate, că au 
o viâță nepătată; și în fine: o) că sciu 
vorbi și scrie românesoe și unguresce. Vă
duvele și orfanele de învățători vor fi pre
ferite. Blașiu, 12 Septemvre 1895. Ioan 
F. Negruțiu, președintele senatului.

— o—
Contra Jidanilor. In Mussdorf, lângă 

Viena, au fost deținute două femei din so
cietatea mai bună, oarl umblând din casă 
în casă, adunau bani în favorul fondului 
electoral antisemit. Poliția le întercjise con
tinuarea colectărei.

—o—
Trei sute de persone victime ale cu

tremurului de păment. O telegramă a lui 
„New-York Herald" aduce vestea unui în
fiorător cutremur de pământ întâmplat în 
Yukatan. Mai mult de 300 persone au oă- 
dut victime. S’au causat pagube enorme. 
Locuitorii fugeau pe strade îngroziți. In 
Yukatan s’au derîmat 71 de case sub cari 
fură îngropate 153 de persone. Mulțî au dis
părut fără de urmă. In Coraiunkan s’au dă- 
rîmat 37 case și fură omorîti 95 omeni, în 
Cagule au fost aflate 111 cadavre.

— o —
Concert în Caransebeș. Comitetul aran- 

giator, constituit pentru arangiarea festi
vităților cu ocasiunea jubileului de 25 de 
ani al Reuniunei învățătorilor din dieoesa 
Caransebeșului, învită la Concertul împreu
nat cu joc, oe se va da Duminecă în 10 
(22) Septemvre o. în sala hotelului „Pomul 
verde". începutul la 8 ore sera. Intrarea: 
de personă 50 cr., de familiă 1 fl. 20 cr. 
Pentru comitetul arangiator: Andreiu Ghidiu, 
president; Petru lonescu, secretar. NB. Ve
nitul e destinat pentru Reuniunea învăță
torilor și pentru fondul elevilor bolnavi 
dela institutul teologic-pedagogic din Ca
ransebeș.

Avis de concert. Atragem încă odată 
atențiunea publioului asupra concertului 
d-șdrei Ella Gmeiner, care se vâ de Mier- 
ourl în 18 o. în sala de concerte, cu oon- 
oursul d-șârelor Ella Hesshaimer (violină) 
Lula Gmeiner (alto), precum și al d-lui di
ligent de musioă R. Lassel. Bilete se pot 
căpăta în librăria Hiemesch și în săra con
certului, la oassă.

—o—
0 morte Ingrozltore. In gara comu

nei Haag din Austria de jos s’a întâmplat 
Vineri o grâznioă nenorocire. Țăranul Bruck- 
mayer în etate cam de 50 ani voia să trâoă 
peste rândul prim de șine, oa să se sue în 
tren, dâr încă nu apuos să trâcă când ve
nind trenul expres-Orient și apuoându-1 îl 
sdrobi literalminte. Nenorooitul fu scos ca 
o massă de carne diformă.

Contra-congres de naționalități.
Se apropie mileniul, și guvernul un- 

gureso ține s’arete cu orl-ee preț, să „do- 
vedâsoă® lumei, oă tote popârele din Tran
silvania și Ungaria sunt „ferioite" și „mul
țumite", trăesa în Eldorado, și oă nioăirl în 
lume naționalitățile nu se bucură de atâtea 
drepturi, ca sub oblăduirea ungurâscă.

Inoă pe timpul oonferenței interpar
lamentare dela Bruxella, faimosul maghia- 
ron Alexics Gyorgy a trimis lui Apponyi o 
adresă, în care îi mulțumesoe pentru ener- 
gioa lui pășire contra „irredentei valahe" 
și o'un fel de gravitate îi spunea, oă na
ționalitățile nemaghiare sunt 'mulțămite ou 
tratamentul regimului maghiar

In legătură ou acâsta „Magyarorszăg'*  
dela 15 Septemvre publioă următârea 
notiță:

„Pentru contrabalansarea aoelor ten
dințe nepatriotioe, oe le oontinuă agitatorii 
naționaliști ou bani pin străinătate contra 
statului maghiar, s’a pornit o contra miș- 
oare ou mari proporțiunl, al cărei soop 
este, oa din inoidentul mileniului naționali
tățile să-fi manifesteze alipirea lor la ideia de 
stat maghiar. Pe când Mudron si Mangra 
se pregătesc a aduoe (la Budapesta) o de- 
putațiune monstră pe oheltuiala Ligei din 
Buouresol, oa să aouse înaintea regelui 
și a lumei oulte națiunea maghiară, pe 
atunci elementele patriotioe vor să demon
streze străluoit ou ooasia mileniului pen
tru solidaritatea frățâscă. Deja la adresa 
patriotică a lui Alexics Gyorgy, trimisă lui 
AppOnyi cu ooasia oonferenței din Bruxella, 
și-au anunțat aderarea mai mult de 400 
cetățeni de ai naționalităților. Acum Dr. 
Alexics Gyorgy îșl dă silința, ca din inoi
dentul mileniului să însceneze un imposant 
contra-congres al naționalităților patriotice. 
Suooesul contra-oongresului este asigurat 
deja și pănă aoum, de-drece fârte mulțl 
și-au anunțat alăturarea la el".

Va se guvernul unguresc și-a
aflat omul ou care să se blameze în fața 
lumei, oăol numai de-un blamaj pote fi 
vorba, când un individ, oa Alexios, se pune 
în fruntea așa numitelor „naționalități pa
triotioe".

Convocare.
Reuniunea femeilor române din Abrud, 

Abrud-sat și jur îșl va ținâ adunarea ge
nerală, conform Statutelor, Vineri în 8 (20) 
Septemvre n. c. la 3 ore d. a. în localitatea 
școlei' de fetițe, din Abrud. La care prin 
acâsta se învită toți membrii și binevoitorii 
reuniune i.

Obiectele. 1) Deschiderea ședinței prin 
președintă. 2) Raportul comitetului. 3) Re- 
visiunea rațiociniului. 4) Statorirea budge
tului pe an. 1895/6. 5) Exmiterea unei co- 
misiunl pentru încassarea taxelor de mem
bri vechi și conscrierea membrilor noi. 
6) Alegerea comitetului. 7) Propuneri și 
interpelări.

Abrud, 4 Septemvre 1895.
Anna Filip, Alexandru Ciura,
presidentă. secretar.

Mulțămită publică.
Comitetul parochial român gr. or din 

cetatea Brașovului vine prin subsemnații 

a ouita publice sumele de mai jos și a 
esprima sentimentele sale de profundă mul
țămită Domnilor mai jos însemnați, cari 
au binevoit a dărui și a numera sume pen
tru Biserica română ort., ce să olădeBce 
în centrul Brașovului, anume:

Din Brașov: Onoraților Domni: Con
stantin de Steriu, care a dăruit 5000 lei; 
Neculae G. Eremia 300 fl.; Ioan N. Bidu 
200 fl. ;*)  Neculae Mocanu 100 fl,; Grigo- 
rie Birea 100 fl; Teodor Spuderca 100 fl.; 
Andreiu Buntoiu 100 fl.; George M. Ză- 
pescu 100 fl.; Nec. Petra Petrescu 50 fl.; 
Dr. Eugenin Mețian 50 fl.; Iordan Mun- 
teanu 50 fl.; Neoulae Bărbucean 40 fl.; 
Andreiu Bârsan prof. 25 fl.; P. O. D. loan 
Petrie prot. 20 fl.; Iosif Maxim, prof. 20 fl.; 
D-nii: Ioan Teclu 20 fl ; S. Poteca 20 fl.; 
D-na Reveoa Căpitănescu 20 fl.; D-na 
Elena G. loan 20 lei; D-l Dumitru Platoș 
10 fl.; Lucsandra DancovicI 20 lei; D-na 
Maria Oristu 5 fl.; D-nii: Neo. Vestemean 
5 fl.; loan Golean 2 fl.; Neo. StoicovicI
1 fl.; T. Ploscă 1 fl.; D-l St. Momuleanu 
din Buouresol 20 fl. Din Turcheș: D-l Ne
oulae Jugănaru 100 fl.; D-na Maria Băză- 
rea 100 lei. Din Brașov, Soheiu: D-nii 
Dum. Lupan 10 fl.; Irodion Neguț 5 fl.; 
D-na Sofia D. Enghierliu 5 fl.; N. N. 5 fl., 
âr N. N. 5 fl.; Florea Pernea 5 fl.; George 
Furnică 5 fl.; Elena I. Badea 5 fl.; loan 
M. Burbea 5 fl.; Ioan Aron, director 4 fl.; J 
Vasile Popoviol 3 fl.: Neo. Popoviol prof.
3 fl.; loan Bratu 3 fl.; Todor Nicolau 2 fl.; 
Ianou G. Coliban 2 fl.; David Almășan
2 fl.; George Cristof 2 fl. ;.G. Zaviol 2fl.; 
D-na Maria Giuvelcă 2 fl.; Ilie Ardeleanu 
2 fl.; Neo. G. Furnică 2 fl.; C. N. Teclu 
1 fl.; D. Haller 1 fl.; D-nele: Elena Rusu 
1 fl.; Iuliana Androne 1 fl.; D-l Neoulau 
Oanoea 1 fl.; D na Iaoob Grindu 1 fl.; 
Eoaterina Mușlea 1 fl.; Reveca Zernovean 
1 fl.; Reveoa Avrigean 1 fl.; Dum. Fur
nică 1 fl.; George Davidesou 1 fl.; loan 
Bărboiu 1 și 4 N. N. câte 1 fl.

Din Ședința Comitetului parochial ți
nută în 29 August 1895.

Comitetul parochial rom. gr. or. 
din Cetatea Brașovului.

Bart. Baiulescu, Lazar Nastasi,
preș. notar.

*) Numele aoelor Domni, cari au ad
ministrat la Epitropie o parte din sumele 
subscrise se vor publioă și ouita după com
pletarea sumelor. Numele tuturor Domni
lor, cari au subscris și cari au contribuit 
sume pentru Biserioa nostră, să vor tipări 
într’o broșură, oare va tracta istorioul bi
sericii nostre. Acâsta o facem drept reou- 
nosoință, și esemplu pentru viitor. In 
acâstă broșură viind șl rațioținul zidirii bi
sericii, vor veni petrecuțl toți Domnii oarl 
au colectat și oei ce au primit liste de 
colectare și nu ni-le-a retrimis. Ii rugăm 
deci, ca pănă la l-a Nov. a. c. să le re- 
înapoeze.

B. Baiulescu.

DIVERSE.
Ce se mănâncă Ia Madagascar. Un 

membru al familiei primului ministru din 
Madagascar se însura de ourând la Tana
narive. Părinții miresei au oferit un prânej, 
la oare au figurat 150 de feluri de mân
cări preparate în chip european. „Menu-ul“ 
era redactat parte în franțuzesoe și parte 
în limba malgașă: încă câte-va feluri de 
mânoare: 23 de miei — 27 picidre de 
porc fripte — 47 creerl de bou — 77 
ficați de opuri — 86 urechi de câini, 
prăjite — 90 de rațe în frigare — 127 
sticle de Amer Picon! Trebue să adăogăm, 
oă părinții soțului au dat și ei o masă, 
care a lăsat cu mult în urmă pe cea dată 
de părinții miresei. La acestă din urmă 
masă figurau 250 de feluri de mânoărl tot 
oam de felul celor de sus.

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Septemvre 1895.

Banonote rom. Dump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori 'Oump. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump.» 
Lire turcesol Cump. 
Mărci germane Cump.

9.54 Vând. 9.57
9.50 Vând. 9.54
9.56 Vând. 9.59

”5.62 Vând. 5.67
128 Vând.

58.80 Vând. —. —
10.78 Vând. — 1

Scris, fono. Albina 5% 100»75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr. Aurel lapesiaM»

KeilCtOT responsabil: Gregerm S3aior.
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Cursul fa bursa din Viena.
Din 14 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.65
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint4l/2% 102.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.85 
Imprum. ung. cu premii .... 158.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.50 
Renta de hârtie austr.................. 100 85
Renta de argint austr.................. 101 10
Renta de aur austr............................. 121.75
LosurI din 1860 ......................... 154.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1062.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 487.50 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 403.50 
Napoleondori. . . . .... 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista............................120.40
Paris vista ................................... 47.65
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene................................. 45.50

N-ral 12463—1835

Publicație.>
Se escrie concurs pentru postul 

de Cancelîst pe lângă conducătorul 
local de matricule. Salarul anual 
este 600 fl. și 100 fl. bani de lo
cuință.

Și recer documente asupra să- 
netăței corporale și spirituale, asu
pra cunâscerei celor 3 limbi ale 
patriei,în special însă asupra cunbs- 
cerei limbei de stat în vorbire și 
scriere; în fine documentarea studii
lor făcute la vr’o școlă.

Petițiunile ast fel instruite sunt 
de a-se ascerne până în 23 a lunei 
curente la prânij 12 ore acestui ma
gistrat.

Brașov, 14 Septemvre 1895.

773,1—2. Magistratul orășenesc.
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Giro-Conto
la Toazxca
Anstro-Ungară.

S__ _____ zi

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

-

Cec.-Conto
la. postă
Nr. 505.

S r

JMM depuneri spre fructificare JO 13® 4V o 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOătBZâ polițe comerciale Cil 5Vioi

CCCOrJC împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl CU |j 

Mite 
accdrfla

j ,0V°gbĂF/4

A. Mureșianu
Brașovâ, Tergulu Inului Wr. 30.

Acești! stabilimente! este provă(Juth cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiindu bine asortatei cu totei (Ți

lC

8

felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusei în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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♦ 
t 
t 
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♦ 
♦ 
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f 
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I 
I
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♦ 
I
♦ 
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Comandele eventuale se primescu în biuroulu 
tipografiei, Brașovn Tergulu Inului Nr. 30, eta- 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovt.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN aurO, argintu și colori.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI PERIODICE. bilete’ ih: visită 
DIFERITE FORMATE. progrămeJlegante. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

giulii I, cătră 
manelele din

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tâte speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Ani/vzX/te-, in Iotă măzimea-

îm
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.prețurI-curențe și diverse
BILETE DE INMORMENTARI.

o
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Sosim si plecam trenurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 in. după am^cjl. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Zernescî la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min, după am. 
Trenul mixt: 8 bre 16 min. sera.

4. Dela Ch,»Oșorheifl la Brașov.

Trenul mixt: 8 6re 20 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circu!6ză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
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 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenul aooel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernescî. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 6re 5 min. dimineța.
„ „ 5 „ 13 m. după am.

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

Trenul de persâne: 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 6re 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.
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credite în cont corrent oondițiunl;

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6°'o;
■im și vinfle m^Xe^il: moneflo și Mi 18 valore

indigene și străine, în specială de cele românescl;

IÎSMJM “re° CUJJ0H8, SSBjtffl «0116 
cuniueratitans dela efclc române; 
efectueze ’mai"11 încassari și plăti 
esecută îi camisiimeîweitar] de iiancă 
îlCMriffl magazine și locuri libere de depou

I

înainte de 
scadență, și 

A

nfi pe piețele din țdră și 
" 1 streinătate,

n sub cele mai! ief- 
„------ 1 tine oondițiunl;

pe teri- 
_ I, toriulă

său strada <wă.rii Mr. 15, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieri! de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investiții cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fîeră de stată;

BpîniQQpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfpptn 
llllluUuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Uliii lu 

jBtttrn aslgra ps vil porti-

Onorabileloru administrațiunî de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°|0 ale „Albinei" 
ale căroru enpone se rescumperă semestrulu fără niei o 

«letrajțere, și cari se află de vânețare în cursul «filei a bursei 
din Budapestn, în piese de 500, 1OOO și 2000 de corone. 
Comparendă cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pute susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°|q 
suntu adi relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive «lin efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puținu întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fonduiu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de 11. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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ABONAMENTE„GAZETA TAKSILV ANTEI"
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unii

Pentru Komânia și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ... ..............................
und anii.................................................

Abonamente h numerele cu data d.e 
Pentru Austro-Ungaria: 

anu....
șese luni . 
trei luni .

Pentru Romănîa și străinătate: 
and.
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

>

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dumineca.

2
1

11. -
li. —

50 cr.

X
S 
ĝ
XXXXXXXXÎ

................................................. 8 franci.
.......................................... 4 franci.
.............................. . 2 franci.

șe făcu mai ușoru și mai repede prin

§

X
X
X
X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a acrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."oooooooooooooooooooocxy
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


