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6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoâ 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătaîe:
Pe un an 40 franor, pe șâse 
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a se plăti înainte.

Nr. 230. Brașov, Lmil-Marți, 17 (29) Octomvre 1895.

Adunarea „Societății pentru fond 
de teatru român/

Brașov, 16 (28) Oct.
Erî și alaltăerl, în cjilel® de 14 (26) și 

15 (27) Octomvre c., precum se scie, s’a 
ținut în orașul nostru adunarea generală a 
s Societății pentru fond de teatru român.u

Adunarea acâsta din mai multe puncte 
de vedere a fost mult însemnată pentru 
viâța societății. Mai întâiu pentru-oă tocmai 
acum s’a împlinit un pătrar de seool, de 
când s’au pus temeliile acestei societăți, 
împrejurarea acâsta însa-șl era de-ajuns, 
pentru ca să deștepte interesul Românilor 
și mai ales a bărbaților, cari prin jertfele 
și stăruințele lor au înființat, au susținut și 
au ridioat acâstă societate, care în cât pri- 
vesce fondul ei se pote pune la looul al 
dcilea între reuniunile de oultură națională, 
ce le avem noi Românii de dincooe de 
Carpațl.

Nu mai puțin însemnată a fost acostă 
adunare, că, după patru ani de stagnare,'era 
cea dintâiu adunare generală. De vre-o patru 
ani încoce societatea n’a dat nioî un sămn 
de viâță, nu și-a ținut adunările generale 
anuale, âr comitetul societății ajunse a fi 
necomplect, deâre-ce unii dintre membrii 
lui, depărtându-se din Pesta, unde era 'se
diul sooietății, se retrăseseră și din comitet, 
și alții n’au fost aleși în loo. Astfel în tim
pul din urmă nici nu se mai soia de starea 
societății și de comitetul ei. In urma acestor 
împrejurări era de prevădut, că la adu
narea acâsta se va discuta și asupra mo
dalităților, prin oarl s’ar pută regula și 
promova viitorea activitate a societății, er 
ca cea mai importantă între aceste moda
lități era luată în vedere schimbarea sediului 
comitetului societății.

In fața unei adunări atât de impor
tante, puteam cu drept cuvânt să ne aș
teptăm la o ceroetare numărosă a adunării 
și de cătră membrii dinafară. Comitetul 
de primire din Brașov a și făcut tâte pre
gătirile de lipsă pentru primirea âspeților, 
der afară de vice-președintele societății, d-1 
Iosif Vulcan, nu avurăm bucuria de a sa
luta în mijlocul nostru nici măcar pe mem
brii comitetului. Se înțelege de sine, că în 
ast-fel de împrejurări, sera de cunosoințe 
de Vineri dela otelul Central „No. 1“ se re
duce mai mult la o convenire a 40—50 
de persone din loc. OspețI la „sera de 
cunoscințe“, afară de d-1 Vulcan, abia am 
avut 3—4, între cari d. cav. de Pușcariu 
(Bran), G. Dima (Sibiiu) și Isaia Popa 
(Ocna-Sibiiului).

Ședința I.
Prima ședință a adunărei s’a deschis 

Sâmbătă pe la orele 10 a. m. în sala cea mare 
a gimnasiului nostru. Fruntașii români din 
Brașov se presentară la ședință în număr 
destul de mare. Poliția era representată prin 
d-1 căpitan Hiemesch.

D-1 Iosif Vulcan, vice-președintele so
cietății, oare la intrarea în sală fu întâm
pinat cu căldurose urări de „să trăiască1*, 
după oe ocupa locul presidial la masa co
mitetului, deschise ședința prin următorul 
frumos discurs, rostit ou voce clară:

Onorabilă adunare generală!
Având onorifica însărcinare, să des

chid și să presidez și acâstă adunare ge
nerală a Societății pentru fond de teatru 
român, mă aflu sub impresiunea a două 
momente solemne.

Primul mi-se impune prin faptul, că 

acestă întrunire se ține în Brașov, un vechiu 
și strălucit fooular al deșteptării și lumi
nării nâstre, pentru oare tot Românul tre- 
bue să aibă în peptul său un deosebit cult.

Marea însămnătate a acestui oraș în 
istoria culturei nostre naționale mă face, 
oa numai ou sfiâlă să-mi ridic slabul glas 
aioea, unde s’au ilustrat stâția mari și ne
muritori bărbați, — și unde ohiar și-acuma 
mă văd împresorat de binemeritați luptă
tori ai propășirei și de ageri representanțl 
ai soiinței române.

Al doilea moment solemn mi-se in
spiră prin întâmplarea, că toomai acuma se 
împlinesc două-cțecl și cinci de ani, de când 
s'au pus basele acestei Societăți.

Două-decI și oincl de ani!.... Pe vre
mea aceea părea, oă mișcarea intelectuală 
luase un avânt și la noi. Associațiunea 
transilvană pentru literatura și cultura po
porului român se înființase ou mare însu
flețire ; prima sa adunare generală și espo- 
sițiă din Brașov electrisase pe toți; întru
nirile ei deveniră nisce adevărate serbări 
naționale-culturale, unde omenii, ou tâte oă 
nu esistau căi ferate, alergau din depăr
tări mari. Biserica gr. or. română, sub con
ducerea providențialului ei archi-păstor, s'a 
organisat de nou pe base liberale și trai
nice. Dincolo de Carpațl se convocase o 
întrunire a fruntașilor noștri literari și in
telectuali, din care apoi a eșit societatea 
aoademică română.... In deobște se mani
festa un dor de progres, un zel de activi
tate, care voia să repareze lipsele, fără să i 
pase de greutățile, oe s’ar ivi în oale.... In 
mijlocul aoestei fermentațiunl regeueratore 
s’a ivit din rândurile tinerimei apelul „Să 
fondăm teatru național!* Apelul a fost în
tâmpinat ou căldură de deputății noștri de 
atuncia, și în scurt timp idea s’a închiegat 
în statute. Astfel s’a format societatea, la a 
cărei adunare generală luăm parte astăcjl.

Salutată cu plăoere din multe părți, 
Societatea nâstră a avut din capul locului 
și protivnicl. S’a cjis și se flice, că teatrul 
nu este o necesitate atât de grabnică, și că 
înființarea lui reclamă un capital mare, ce 
numai în timp de mulțl ani s’ar pută 
aduna.

N’am susținut nicl-odată, că teatrul 
ar fi prima nâstră trebuință, și că fondul 
s’ar pute strînge așa de iute; dâr am cjis 
tot-deuna, că ar fi păcat să nu primim con- 
tribuirile aoelora, cari din prisosul lor vor 
să dăruescă ceva și pentru scopul acesta. 
Și am dat înainte, făcendu-ne datoria. Pe 
unde am dus stâgul nostru, aoela pretutin- 
denea a fost primit cu plăcere, în multe 
loourl chiar eu entusiasm; contribuirile ur
mau când mai încet, când mai spornic; ba 
ni-s’au făcut și legate: semn, oă societatea 
nâstră n’a fost de prisos.

Adunările nostre generale, afară de 
profitul material, tot-odată ni-au dat oca- 
siunl să arborăm stindardul culturei națio
nale tocmai la marginile estreme ale ele
mentului românesc, unde idiomul nostru a 
scăpătat, și unde ele astfel au fost tot atâte 
sărbători ale spiritului românesc.

Fondul nostru și aoâstă înrîurire: âtă 
cele două producte ale activității nostre în 
timp de două-cjecl și cinci de ani!

Un pătrar de secol în viâța unui om 
este un interval lung, care îngropă multe 
sperauțe frânte și ilusiunl ofilite. Rândurile 
tovarășilor s’au rărit, pe mulțl i-a sleit 
grigea pânei de tâte dilele, pe alții i-a amu
țit glia somnului vecinie; er cel ce în en- 
tusiasmul tinereței a avut fericirea d’a înălța 

stâgul, vi-se presintă cu părul sur... Der 
stâgul tot fâlfâie, sub el s’adună elemente 
noue, puteri tinere, viitorul ne surîde...

N’am atins încă soopul, pentru care 
s’a instituit societatea nostră. Dâr asta nu 
ne desouragiâză. Vom păși înainte stăruind 
și convinși de sucoes, oăcl ou tâtă sărăcia 
nâstră am reușit s’adunăm un fond, oare și 
pân’aouma represintă o sumă considerabilă.

Raportul despre starea oassei oonsta- 
teză suma de 71,000 fi. Observ însă, că ra
portul acesta ne face bilanțul numai pănă 
la 4 Martie 1895, când tot fondul a treout 
în administrația institutului „Albina1*, oare 
îșl face socotâla la sfârșitul anului. Prin 
urmare venitele de atunci după hârtiile de 
valore, dividends oelor 78 de aoții de ale 
numitului institut și interesele pănă’n 1 
Iulie an. o. după capitalul de 27.000 fl. 
elocat tot la „Albina14 nu s’au computat în 
raportul presintat.

Adăugate aoeste, și socotite după 
valârea lor reală, acțiile „Albinei1*, oarl dim
preună ou cele din emisiunea a doua se 
urcă la 166, putem susțină cu temeiu po- 
sitiv, că astăqf fondul societăței pentru crearea 
unui teatru național român se urcă la peste 
o sută de mii de fiorini.

Iată resultatul material al primului 
pătrar de seool. Cu acâsta vă salut și des
chid adunarea generală!

*
Acest discurs fu de repețite-orl între

rupt de urările de „să trăiască1* ale publi
cului, âr la urmă mai ales fu sgomotos 
aplaudat.

Președintele comitetului de primire, 
d-1 V. Onițiu, răspunse apoi prin câte-va 
cuvinte bine simțite, salutând pe d-1 Vul
can și mulțămind celor ce cu atâta succes 
au luptat și luptă pentru înaintarea acestei 
societăți.

S’a cetit după asta o listă a membri
lor noi, după a căror aclamare s’au ales ca 
notari pentru purtarea proceselor verbale 
ale adunărei d-nii V. Goldiș și Dr. Emilian 
Popescu, apoi s’a dat oetire, prin d-1 Goldiș, 
următorului raport al comitetului despre 
activitatea sa dela ultima adunare generală 
încoce :

Raportul comitetului.
Onorată adunare generală! Comitetul 

societății pentru fondul de teatru român 
faoe următorul raport:

I. Ultima adunare generală din Or
șova, ținută la 24 și 25 August 1890, în 
înțelesul statutelor sooietății § 9 alinea g, 
avea a defige locul și timpul pentru viito- 
rea adunare generală; adunarea din Orșo
va însă a întrelăsat a face acâsta, și pe 
lângă tâtă stăruința comitetului, după cum 
se pâte vedea din protocolele alăturate 
sub •/. prot. 22 din anul 1891—1895 nu 
s’a putut ținâ adunarea generală; — cu 
durere constatăm acâstă stagnare provenită 
din împregiurărl, cari și d-vostră vă sunt 
cunoscute, căci dela anul 1892 comitetul 
cOntinu și în fiă-care an de repețite-orl 
a rugat inteligința din Brașov să facă 
pregătiri pentru adunarea generală, spre 
care scop deși a fost ales și un comitet 
arangiator, totuși din căușele ce se pot 
vedea atât din epistolele alăturate sub 
E/j—E/u cât și din protocolele comitetu
lui, adunarea generală nu s’a putut întruni. 
— Tot în protocolele comitetului aci ală
turate se văd și căușele pentru cari în 
anul 1892 nu s’a putut țină adunarea ge
nerală nici la Arad, precum era hotărît și 
pregătit.

II. Averea societății-. 1) Depuneri lft 
„Albina1* 27.706 fl. 85 cr. 2) AoțiunI de-ale 
„Albinei1* 7800 fl. 3) Felurite hărții de va
lore 234.087 fl. 53 cr. 4) Obligațiuni private 
100 fl. 5) Depuneri la I oassă de păstrare 
peștană 1419 fl. 49 cr. Laolaltă 71,113 fl. 87 or.

Pănă la adunarea generală din 24 și 25 
August 1890, ținută în Orșova, averea, so
oietății a constat din hărții și bani gata în 
sumă de 54.785 fl. 59 cr. In urmare, spo
rul de patru ani e de 16.328 fl. 28 cr.

Comitetul luând în considerare suma 
însemnată a fondului, ou a oărui adm’nis- 
trare se cere nu numai tot mai multă punc
tualitate, oi și mare siguritate, — după oe 
s’a încredințat, că on. institut de credit și 
de eoonomii „Albina1* primesce averea fon
dului numai pe lângă restituirea speselor 
efective, oe le va avâ cu administrarea 
aoestei averi, a transpus totă averea după 
cum se află înșirată în protocolul ședinței 
din 4 Martie 1895, aoeluiașl institut; deci 
când cerem ulteriora aprobare, rugăm adu
narea generală a aduce mulțămită protoco
lară direcțiunii institutului „Albina1*. — In 
urma hotărîrei comitetului dat la 10 Aprilie 
și 15 Iunie 1895, am luat parte la emi
siunea nouă a institutului „Albina1* prin 
ceea ce numărul acțiunilor se va urca Ia 
166 de acțiuni.

III. Membrii. On. aduuare este rugată 
ca să aprobeze decisul comitetului de dato 
1 Demoevre 1892 și dato 15 Ianuarie 1893, 
în urma căruia numele fericitului Lazar 
Baldi din Olușiu, — care a testat fondului 
1000 fl., să fiă eternisat și prin introdu
cere între membrii fondatori ai fundațiunei. 
In deoursul anului 1895 s’a făcut membru 
fundator d-1 Iuliu Pușcariu jude la tribunal, 
âr d-nii Atanasie Cimponeriu advocat în 
Budapesta, bilviu Suciu secretar minist. și 
Pavel Boldea preot, membri ordinari.

IV. Restanțele. 1) Membrii fundatori 
după oonsemnarea sub au rămas datori 
cu 2860 fl. 2) Membri ordinari după cons. 
2|. au rămas datori cu 584 fl. 50 cr. La 
olaltă 3444 fl. 50 or.

Deși advooatul societății a făcut mai 
multe provocări pentru solvirea restanțelor, 
totuși încă este o sumă considerabilă ne- 
încassată, și acâsta se atribue usului ne
practic de pănă acum de a-se însorie 
membri numai în liste, oarl în cas de pro
ces nu au însușirile unei obligațiuni, de 
aceea se atrage de nou atențiunea onoratei 
adunări generale la hotărîrea comitetului 
și a adunărei generale din anul 1888, oă 
numai aceia să fiă primiți și deolaratl de 
membri fundatori său ordinari, cari sâu 
solvesc numai decât tacsele prescrise, seu 
subscriu obligațiuni.

V. Diplome. Taosele întregi le-au plă
tit și au căpătat diplome : a) din membri 
fundatori 49 (vefll consemnarea I) b) din 
membri ordinari 39 (vecjl consemnarea II).

VI. Comitetul. Din ooasiunea desoen- 
tralisărei tablei regesol din Budapesta în 
anul 1891, zelosul și binemeritatul secretar 
al societăței nostre de pănă atunci, dl Dr. 
Atanasie Marienescu, care dela 1882 a 
ooupat acest post, a fost 'strămutat la tabla 
regescă din Oradea-mare; deci devenind 
locul de secretar vacant, a fost substituit 
provisorice prin d-1 controlor Pavel Boldea ; 
— și fiind-că comitetul presinte a fost ales 
la 30 Septembre 1888 în adunarea gene
rală din Lugoș pe trei ani, cari au espirat 
încă în anul 1891, comitetul întreg depune 
mandatul adunării generale, mulțumind pen- 
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tru înorederea, ce’i s’a dat, și îșl oere ab- 
solvarea sa.

VII. Adele adunării trecute. Pe basa 
unor hotărîrl ale adunărilor generale prece
dente, protocolele ședințelor adunării gene
rale ultime, ținută în Orșova la 24 și 25 
August 1890, se alătură sub 1 —V.

Din ședința comitetului societății :pen- 
tru fond de teatru român, ținută la 30 Sep- 
tembre 1895 în Budapeșta.

Hosszu, 
președinte.

Favel Boldea, 
secretar interimaJ.

*

Avea să urmeze acum cetirea rapor
tului despre starea cassei, care însă fu pre
dat unei comisiunl ca să-l studieze și să 
vină cu o dare de sâmă amănunțită asupra 
lui în ședința următăre.

Astfel s’a ales o comisiune de 5 pen
tru censurarea soootelilor compusă din d-nii 
V. Bologa, Dr. A. Mureșianu, I. C. Panțu, 
Vas. Voina și A. Vlaicu.

Altă comisiune de 5, pentru presen
tarea și studiarea propunerilor și pentru 
censurarea raportului oomitetului, s’a ales 
din d-nii: G. B. Popp, Andreiu Bârseanu, 
Dr. G. Baiulescu, Dr. Ios. Blaga și G. Dima.

In fine, pentru înscrierea de merr bri 
noi s’a ales o altă comisiune de 5, constă- 
tătdre din domnii: Lazar Nastasi, Gregoriu 
Maior, G. Navrea, Gr. B'rea și Dr. E. 
Mețianu.

Președintele presantă o telegramă de 
felicitare, sosită dela corpul profesoral al 
gimnasiului român din Brad, care s’a cetit 
și s’a primit cu aolamărl.

Nefiind alte obieote la ordinea cjilei, 
ședința primă, care a durat ceva peste o 
6ră, s’a închis intre animate strigări de 
„să trăiască" la adresa președintelui.

Ședința ll-a.
A doua ședință s’a desohis Duminecă 

după orele 11 a. m. In sală se afla public 
mai numeros ca în ședința primă, printre 
care și mai multe domne și domnișâre. 
Poliția era representată și de astă-dată 
prin d-1 căpitan Hiemesch.

îndată după deschiderea ședinței s’a 
cetit, prin dl notar Dr. Em. Popescu, pro
cesul verbal al ședinței prime, care pe 
lângă puține modificări stilare se verifioă.

Urmâză raporturile diferitelor comi
siunl alese în ședința primă.

D-1 Lazar Nastasi raportăză în numele 
comisiunei pentru câștigarea de membri 
noi, că pe lângă membrii ordinari insinuați 
în ședința primă, s’au mai înscris tot ca 
membri ordinari și alții, cari de-asemenea 
au fost aclamați și recunosouți de adunare. 
In total s’au însoris 59 de membri ordinari, 
dintre cari au plătit numai de cât taxa de 
câte 5 fl. următorii domni:

Din Brașov: Dr. Dimitrie Pop adv. 
G. B. Popp, Andreiu Bidu, Val. Bologa, 
I. G. Barițiu, Petru Nemeș, Dr. Eugen 
Lemânyi, Dr. George Baiulescu, Petru 
Pop, loan Socaciu, Nioolae Bărbucean, Si- 
mion Demian, Constantin de Steriu, Virgil 
Onițiu, Dr. Iosif Blaga, Dr. Emilian Po- 
pesou, Andreiu Bârseanu, Dionisiu Făgă- 
rășan, Lazar Nastasi, Grigorie Birea, loan 
Popea, George Chelariu, I. C. Panțu, Va- 
sile Goldiș, Bartolomeiu Baiulescu, loan 
Aron, Ioan Petrie prot., Iordan Munteanu, 
Ioan Săniuță, G. M. Zănescu, Nicolae G. 
Eremia, Nicolae I. Ciurcu, Nicolae Stră- 
voiu, Sterie Stinghe, Vasile Voina prot., 
Iosif Pușcariu, Tache Stănesou, Dr. Aurel 
Mureșianu, Vasile Popoviciu, Ioan Bran 
de Lemenyi, Nicolae Fluștureanu, Arsenie 
Vlaicu, George Șerban, George Popp, Ni
colae Dușoiu, George Belissimus, Nicolae 
Petra-Petrescu, Alexă Moldovan, Gregoriu 
Maior.

Din Stupini: Ioan Maximilian.
Din Zernescl: Nicolae Garoiu, Dr. 

Iancu Mețianu, Eugeniu Mețianu.
Din Bran: Ioan cav. de Pușcariu, 

Silviu de Pușcariu.
Din Sibiiu: George Dima.

Urmeză raportul comisiunei însărci
nate cu censurarea soootelilor. Raportor 
A. Vlaicu. Gomisiunea, pe basa estraselor 
protocolare, — care de altfel au un defect 
de formă, nefiind subscrise de întreg comi

tetul și provădute ou sigilul societății, — 
constată, că la 14 Iulie 1890 averea to
tală a societății, era de 54,785 fl. 59 or. 
Pănă la 4 Martie 1895 acestă sumă s’a 
sporit cu 16,328 fl. 28 cr., așa că cu 4 
Martie 1895 averea actuală a societății avea 
se fiă de 71,113 fi. 87 cr: Dela acâsta dată 
întrâgă averea s’a predat institutului de 
credit și economii din Sibiiu, care s’a ofe
rit a-o administra gratuit. Comitetului ’i-se dă 
absolutoriu pentru gestiunea anilor 1890— 
1895 în 4 Martie și pentru administrarea 
averea sooietății sub reserva presentărei 
ulteriore a actului de deposit estrădat de 
institutul „Albina".

împrejurarea, că Societatea posede 
adl 166 acțiuni de’ale „Albinei", cari sunt 
socotite numai după valorea nominală de 
câte 100 fl., pe oând în realitate valoreză 
a<jl 250—300 fl., dă prilegiu d-lui N. Petra- 
Petrescu de-a propune, ca averea Socie
tății să se arate și după valorea ei efectivă 
cel puțin aproximativ. D-1 Vlaicu c|ice> c& 
în punctul 3 al raportului comisiunei se cere 
dela comitet ceea ce doresce d-1 Petrescu, 
adecă un tablou amănunțit despre starea 
averei Societății. Aici se încinge o discu- 
țiune mai lungă, la care a luat parte d-1 
G. B. Popp, care a cerut soootell esacte 
despre întrega avere efectivă, apoi d-nii 
cav. Pușcariu, G. Dima, Bârseanu, Dr. 
Blaga, Panțu etc. In fine s’a decis, se să 
dea în viitor adunărei generale un tablou 
esact și un inventar despre starea întregei 
averi a Sooietății.

Mai departe la propunerea comisiu
nei se autoriseză comitetul a dispune plassa- 
rea fondului societății în hârtii de valore 
cu rentabilitate mai mare decât hârtiile 
menționate în registre, ca hârtii cumpă
rate pe sema fondului.

Urmeză raportul comisiunei însărci
nate cu esaminarea raportului comitetului. 
Raportor prof. A. Bârseanu. La propune
rea acestei comisiunl, se cere dela comi
tet, ca în viitor să stăruescă a ține adu
nările generale regulat în fiă-care an; Di- 
recțiunei „Albinei" s’a hotărît a-se esprima 
mulțumită pentru-că a primit asupra sa 
păstrarea și administrarea averei Societății, 
der sarcina admin.strărei pentru viitor îi 
este reservată comitetului. Fericitul Lazar 
Baldi, care a testat Societății 1000 fl., se 
înregistreză între membrii fundatori și 
adunarea esprimă recunoscință față cu me
moria lui prin scula"e.

Numărul membrilor, afară de cei îns- 
scrișl la adunarea de-acum, este de : 49 fun
datori și 39 ordinari. Restanțierii vor fi 
provocațl, ca până la viitdrea adunare să-și 
achite restanțele, âr în viitor numai aceia 
vor fi considerați ca membri, cari vor fi 
plătit taxele. D-lui At. Marienescu ’i se es
primă mulțămită pentru serviciile aduse 
societății ca secretar pănă în timpul, când 
s’a strămutat din Pesta la Oradea. Comi
tetului ’i se esprimă de-asemenea mulțu
mită pentru purtarea agendelor societății 
din Septemvre 1888 pănă în present.

Dintre propunerile de sine stătătâre 
ale comisiunei, cea mai însămnată este, ca 
în viitor sediul comitetului să se strămute.

Considerând, că colonia română din 
Budapesta este de tot mică și compusă 
mai ales din funcționari, cari îșl schimbă 
adese-orl domiciliul, așa oă numai cu greu 
se pdte întregi comitetul Sooietății din 
sînul acestei colonii, de altă parte este es- 
pus la schimbări continue, cum s’a vătjut 
în cei 5 ani din urmă; considerând mai de
parte, că Budapesta e prea depărtată de 
massele poporului român, așa încât Comi
tetul nu pote de aici să stea în legătură 
destul de strînsă cu faotorii, cari ar pută 
oontribui la promovarea scopurilor Socie
tății; considerând în fine, că pdte a sosit 
timpul, ca, pe lângă adunarea de mijldce 
materiale, Societatea să aibă în vedere și 
realisarea scopului ei și oă de aceea Comi
tetul este de lipsă să stea în strînsă legă
tură cu publioul cel mare româneso: co
rn isiunea propune, ca în viitor sediul co
mitetului să se strămute dela Budapesta 
într’un centru din mijlooul poporului ro
mân, anume e de părere, că în împreju
rările aotuale cel mai potrivit loc ar fi 

Brașovul, unde este o inteligență numă- 
rdsă și elementul român destul de bine 
representat.

La propunerea acăsta au vorbit mai 
mulțl. D-1 advocat Damianu se declară pen
tru ea. D-1 V. Bologa dice să se lase vii- 
torei adunări generale de-a decide asupra 
acestei cestiunl; d-1 N. P. Petrescu susține 
aedstă propunere. Au mai vorbit pentru 
propunerea comisiunei Dr. Baiulescu, Blaga, 
Vlaicu. D-1 Bologa, în fine, îșl retrage pro
punerea, er d-1 Petrescu o susține. A urmat 
apoi votarea. Propunerea comisiunei, de-a 
se strămuta sediul societății la Brașov, a 
fost primită cu mare majoritate.

Propunerea comisiunei, ca adunările 
generale ale Sooietății să se țină de-odată 
cu adunările Asociațiunei transilvane nu 
s’a primit.

•S’au primit, însă, propunerile ca: Co
mitetul să publice îu fiă-care an în mici 
broșuri raportul despre activitatea sa îm
preună cu lista membrilor și cu socotelile; 
să studieze modalitățile cele mai potrivite 
prin cari s’ar pută realisa scopul societății, 
fiă prin subvențiunea unei societăți ambu
lante dramatice, fiă prin organisarea și 
subvenționarea unor societăți de diletanțl, 
seu prin premiarea unor piese aoomodat' 
a se represents în sînul sooietății nostre 
românescl etc. Comitetul e însărcinat tot
odată să cerceteze, ddcă nu s’ar pute în
ființa, conform statutelor, în punctele prin- 
oipale locuite de Români filialele pentru 
promovarea scopurilor Societății.

Acum urma alegerea noului comitet pe 
un period de trei ani. Timpul era fdrte 
înaintat și adunarea devenise impacientă. 
Se suspende ședința pe 5 minute și după 
redeschidere se primesce următorea listă: 

Președinte: Iosif Vulcan; vice-preșe- 
dinte: G. B. Popp; cassar: V. Bologa; se
cretar I.: V. Onițiu; secretar II: V. Goldiș; 
membri în comitet: Coriolan Brediceanu 
(Lugoș) și G. Dima (Sibiiu).

Ca ultim punct s’a primit cu bucuriă 
invitarea, ca adunarea viitore să se țină 
in Făgăraș.

Era cătră drele 3 p. m. când preșe
dintele închise adunarea între urările mem
brilor, ce mai erau presențl.

Urma, în fine, banchetul Ia otel „Nr. 
I.", la care primul toast l’a ridicat d-1 Vul
can pentru monarch; protopopul Petric 
toasta pentru d-1 Vulcan; protopopul Bart. 
Baiulescu înohinâ în sănătatea președinte
lui de pănă acum Hosszu. A urmat apoi 
încă un șir de toaste pentru femeia ro
mână, poporul român etc.

Cu aedsta s’au terminat serbările.

Concertul și representația teatrală.
Publioul nostru român, și așa setos 

de-a mai conveni și de-a se distrage în 
mod plăcut, a îmbrățișat ou bucuriă aedstă 
frumdsă ocasiune, și s’a întrunit în număr 
frumos și ales la petrecerea musicală-tea- 
trală de Sâmbăta sâTa.

Serata acesta s’a dat din incidentul 
adunării societății pentru fondul de teatru 
român și în favorul acestui fond. Ea s’a în
ceput cu concertul membrilor reuniunei de 
cântări din Brașov. Corul a fost dirigiat 
de d-1 profesor de musică din Sibiiu, G. 
Dima, care avu amabilitatea de-a veni în 
personă, spre a înlooui pe colegul său de 
aici, care este în ooncediu pentru căutarea 
sănătății. Programa concertului a fost com
pusă din 6 puncte, un cântec de Mozart, 
„Rămas bun codrului" pentru cor mixt de 
Mendelssohn, dr celelalte patru tot piese 
naționale, una de Tudor de Flondor și trei 
de d-1 Dima.

Atât cele dintâiu cât și cele din ur
mă au fost esecutate cu totă precisiunea 
și esactitatea de corul de bărbați ca și de 
corul mixt. „Somnordse păsărele" de Flon
dor, apoi „Cucuie cu pena sură" și „Hora" 
de G. Dima au trebuit să fiă repetate în 
urma aplauselor vii ale publicului. Corul 
de bărbați nu mai puțin ca și corul mixt 
a fost destul de număros. Nu puțin a con
tribuit la efectul ce l’a produs represen- 
tarea oorului pe soena mică, ce era așe
zată în fundul sălei, împrejurarea, oă cele 

mai multe dame erau îmbrăcate în pito
rescul costum național.

După cele două punote dintâiu a cân
tat în afară de program, la rugarea comi
tetului arangiator, d-1 Isaia Popa, un solo: 
aria „Paulus11 de Mendelssohn, făcând un 
forte bun efect cu frumosul și puternicul 
său bariton și fiind sgomotos aplaudat.

D-1 Prișcu, în solul corului de băr
bați „Somnordse păsărele" a secerat ase
menea un frumos succes cu vocea sa de 
bariton simpatică.

Mai amintim, oă încă înainte de în
ceperea cântărilor, când s’a înfățișat d-1 
dirigent G. Dima, ’i s’a predat acestuia în
tre aplause o frumdsă cunună cu pantlicl 
lungi tricolore.

*
Teatrul de diletanțl ce a urmat con

certului a avut cea mai bună reușită. S’a 
jucat fina comediă francesă „După teatru" 
localisată de Stefanelli. Aodstă piesă s’a 
mai jucut aici tot de diletanțl români cu 
mult succes acum 10 ani.

Rolurile de astă-dată au fost astfel 
distribuite: „Bordeanu președinte la ourtsa 
de apel" d-1 prof. A. Vlaieu, „Ținea, soția 
lui d-ra Maria Bogdan, „Anica, camerieră" 
d-ra Lulucu Nastase și „Sucilă, amploiat 
fără post" d-1 Ilie Savu.

Toți și-au înțeles și interpretat cât 
de bine rolurile. D-ra Bogdan ca d-na pre- 
sidentă a fost forte drăgălașe, mai ales în 
scena când în oonversația cn Suoilă punea 
la probă, c’un surîs sigur de isbândă, ge- 
losia bărbatului ei. D-1 Vlaicu a jucat cu 
multă legeritate și a sciut să riposteze eu 
același surîs semnificativ la intriga nevestei 
sale când a înscenat simulacrul de duel cu 
Sucilă. O picantă și seducătore subretă în
fățișa d-ra Nastase, care a jucat cu mult 
șic și temperament. Gingașa și frumosa 
figură a camerierii contrasta de minune cu 
figura comică a lui Sucilă. D-1 Savu ca 
Sucilă, putem cHoe> a fost la înălțimea ro
lului său, mișcările lui naturale și comice 
și jocul lui viu a stârnit mare ilaritate în 
public.

întreg ensamblul a fost reușit, și dâcă 
am avă să dicem ceva, am observa numai 
că momentele dramatice puteau să fiă ici 
colo ceva mai viu marcate. Asemenea pu
tea să fiă mai nemerit aldsă toaleta lui 
Sucilă, ca să admită posibilitatea de-a fi
gura înaintea lui Bordeanu ca generalul, 
presupusul lui rival.

După representația teatrală, care s’a 
încheiat în aplausele îndelungate ale pu
blicului, a urmat o mică pausă și pe urmă 
s’a început dansul c’o veselă horă.

SOIRILE piL.ES.
16 (2S) Octomvre.

Contra Maghiarilor. Se anunță din 
Graț, că 91 de studențl croațl dela univer
sitatea de-acolo au publicat într’o foiă 
antisemită o adresă de apiobare cătră 
studenții croațl din Agram. In acea 
adresă se dioe între altele, că poporul 
oroat niol-odată nu pdte fi amicul Maghia
rilor, dedre-ce „aedsta nu se unesce nici cu 
onârea, nici cu mândria și folosul patriei 
croate*. țliarul „Grazer Tagblatt", oare a 
publicat acestă aderență, a fosG cons- 
fiscat ( 1!)

—o—
Legea privițore la religinnea israelită 

va întră în vigore la 2 Nonmvre c. Minis
trul de culte a ordonat tuturor municipi
ilor se încunosciințeze despre aodsta tote 
oomunitățile bisericescl israelite, aflătore pe 
respectivele teritorii.

-o—
Obrăsnicie ne mai pomenită. Ascultă

torii jidani și maghiari dela academia de 
drept din Oradea-mare, în o ședință a lor 
ținută în 25 o. îșl esprimară disprețul (! 1) 
lor asupra faptului studenților croațl din 
Agram. Acultătorii români din Oradea- 
mare, nu luară parte la acea ședință, și acum 
stundeții jidani și maghiari îi provocară 
să-și justifica atitudinea lor, căci de-altmin- 
trelea vor trebui să-i privescă pe studenții 
români ca pe soții și amioii studenților din 
Agram.

—o—
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După manevre se scrie, că se despă
gubesc stricăciunile causate pe câmpuri, de 
trupele manevrânde. Ministrul comun de 
reebel a statorit pentru anul aoesta ca 
despăgubire pentru strioăoiuul făcute cu 
ocasiunea manevrelor din tomna acesta, 
suma de 29.000 fl. din cari 12.000 se vin 
pe teritor ungar.

— o—
Pensionare de generali honvezi. Cum 

anunță „Pești Hirlap“ peste puțin vor fi 
pensionați următorii generali de honvecjl: 
locotenentele-mareșal Alexiu Zoltan, inspec
torul suprem al oavaleriei de honvecjl, și ge
neralul Voinaroviol, comandantul brigadei 
de honvecjl din Budapesta.

—o —
Camera advoeațială din Alba-Iulia, la 

porunca ministrului de justiția, s’a disolvat, 
și teritorul ei s’a împărțit între camerele 
advocațiale din Arad și Clușiu.

Reuniunea săsâscă de cântări din 
Brașov va arangia poimâne, MierourI, un 
concert în sala casei de concerte, sub oon- 
ducerea dirigentului musioal R. Lassel. 
începutul la 8 ore sera. Intraraa de per- 
■sbnă 70 cr.

Din camera austriacă.
Ședința dela 2d Oct.

In ședința camerei austriace dela 24 
1. c. după ce ministrul de finance Bilinshi 
și-a făcut esposeul său cu privire la starea 
financiară din Austria, a urmat desbaterea 
asupra programului guvernului, la care des- 
batere se însciințaseră 27 vorbitori.

Cel dintâiu vorbitor, deputatul conte 
Kuenberg (stânga germană unită) face ob
servarea, oă de trei ani încdoe camera de 
trei ori a avut să ia posițiă față cu 3 pro
grame de ale guvernelor. A făcut bună im
presia oonstatarea contelui Badeni asupra 
posiției poporului german, ar fi fost bine insă 
ca să se dea espresiune și apărărei Germa
nilor și a oulturei germane, în diferite teri
torii, contra amenințărilor. Aprobă vederea 
guvernului în oestiunea pactului cu Ungaria, 
aocentuăză însă, ca guvernul să represinte 
și interesele îndreptățite economice ale Cis- 
laitaniei.

Dr. Herold (Ceh tinăr): Ministrul- 
președinte a recunosout, oă esistă o cestiune 
boemă, și oă fiă-care guvern are datorința 
de-a lua posițiă față ou ea. Aoesta e un 
progres formal față cu ministerul de mai 
înainte, al cărui șef nici n’a voit să soiă 
de oestiunea boemă. (Așa este! la Cehii 
tineri). Deci oestiunea boemă va exista, 
pănă când ea nu va fi resolvată în inte
resul statului și a poporului (Vii aprobări 
la Cehii tineri). Am orecjut tot-deuna, că 
.guvernele au de ași câștiga încrederea popo
telor, și popdrele, der mai ales poporul 
-boem nu are lipsă se și câștigi încrederea 
vr’unui guvern din Austria. (Aprobări și 
aplause la Cehii tineri). Ridicarea stata- 
rului n’a fost nici o dovadă de încredere 
a guvernului față cu poporul boem, căol 
statarul s’a decretat contra legei, și a fost 
o restringere a libertății unui popor, a fost 
o rușine pentru Austria (Vii aprobări la 
■Cehii tineri). Poporul boem, 6 milione la 
număr, se simte r îndreptățit în aspirațiu- 
nile sale cele mai vitale, și este ncmulțămit. 
In administrația esistă și aoum încă hege
monia limbei germane, cu tote că în Boe- 
mia n’ar avă cu nimic mai mult drept 
Germanii, decât Boemii, și în hatârul po
siției tradiționale a Germanilor în Austria 
noi n’avem să renunțăm niol la oel mai 
mic drept al nostru. (Așa e! la Cehii ti
neri). Posiția partidului nostru față ou gu
vernul va fi deol oposițională, de-6reee este 
■un abis între sistemul și programul guver
nului și între voința firmă și nestrămutaveră 
a poporului boem. (Aprobări la Cehii tineri.) 
Numai atunol va domina dreptate, dâcă 
,tote popotele Austriei vor fi privite ca egale, 
și în special se va reeunosce însemnătatea 

.eminentă a poporului boem (Vii aprobări la 
Cehii tineri).

Conte Hohenwart (conservativ) salută 
programul ministrului președinte, ca pe 
programul unui guvern tare și consciu de 
.ținta ce-o urmăresce. Cele ce le-a promis gu

vernul, să le demonstre numai și prin fapte. 
(Aprobări în oentru).

Cavaler de Zaleski (Polon): Deolara- 
țiunile guvernului sunt simpatice partidului 
său, care îl va sprijini întru tote pe șeful 
cabinetului, cunosout din activitatea sa 
publică.

Pattai (antisemit): Aprobă recunos- 
cerea posiției tradiționale a Germanilor. 
Jidovismul trebue combătut din motive econo
mice. Ce privesce pactul cu llngaria, trebue 
se se aplice mână de fier, căci poporațiu- 
nea austriacă e sătulă de-a plăti dări atât 
de neegal de grele în raport cu cealaltă 
jumătate (Ungaria). Decă ni-se declară răs- 
boiu, îl primim; der suntem și gata a con- 
luora în mod leal la cestiunl salutare ale 
presentului (Vii aprobări și aplause în 
stânga estremă și pe galeriă).

Dr. Ferjancic (Sloven): desvoltă do
rințele Slovenilor, ce privesce școlele Slo
venilor și folosirea limbei lor în adminis
trația. Nu reeunosce hegemonia germană, și 
cu tote că Slovenii sunt puțini la număr, 
ei nicl-odată nu se vor subordina unui alt 
popor (Aprobări la Sloveni și ia Cehii 
tineri).

Barwinski (Rutean): Dâcă guvernul 
va evita să fiă șovinist și egoist, și nu va 
asupri minoritățile naționale, atunci Austria 
va deveni tare și va fi cuibul de apărare 
a tuturor popdrelor locuitore în ea. Po
porul ruten îșl va îndrepta atitudinea sa 
după faptele guvernului (Aprobări la 
Ruteni).

Ședința dela 25 Octomvre.
Dr. Zâcek (Ceh din Moravia) declară, 

că în ce privesce programul național, în
treg popoiul boem din Boemia, Moravia și 
Silesia este solidar. Pretinde dreptate. Vor- 
besce contra pretinsei posiții tradiționale 
a elementului german. In provinciele Mo
ravia și Silesia, cultura slavă e cu mult 
mai vechiă 4 mai mare decât cea ger
mană. (Aprobări la Cehii tineri.) Poporul 
boem va lupta neobosit și mai departe 
pentru drepturile sale, pănă ce îi va răsări 
odată stăua. Escelență, poporul boem așteptă! 
(Vii aprobări și aplause la Cehii tineri).

Dr. Foregger (German din țările al
pine) ia ou mulțămită la cunosoință decla
rarea guvernului. Dedlararea despre po
siția Germanilor este o manifestare însem
nată. Ce privesce cestiunile economioe, vor
bitorul și soții săi vor da guvernului tot 
sprijinul, dăcă vor fi considerate țările al
pine dela Sud.

Burgstaller (centrul liberal) speră, că 
se vor lua în considerare aspirațiunile juste 
ale Italienilor și mai ales ale Triestului, și 
că limba italiană va ocupa locul ce i-se cu
vine în administrația și în șcâlă. Are în
credere în guvern. (Aprobări în centrul 
liberal.)

Dr. Steinwender (național german) : 
De sine se înțelege posiția tradițională a 
Germanilor, pice că ar fi bine să se evite 
prole tarisarea clasei mijlocie și prin acâsta 
lățirea social-democrației, prin ridicarea in
dustriei. Partidele t6te trebue să conlucre 
spre o țintă pentru binele poporului și al 
statului. (Aprobări în stânga estremă).

România agricolă.
V. Proprietarii.

(Urmare).

Acum te rog iubite lector, să 
mă urmezi puțin în espedițiunile 
mele, ca să te convingi însu-ți de 
starea lurcrurilor, căci nu te voiu 
obosi nici cu descrierea crivețului 
de 3 cjile, și nici cu „ducerea sub 
vent“ din Bărăgan, seu cu trecerea 
cu barca noptea în Baltă, nici' cu 
trecerea cu sania pe ghiâță, ce se 
rupe după vitele dela pășune, seu 
cu marșul și însoțirea unei puiețe 
de lupi, pe distanță de 4—5 klm. 
și la o depărtare de 2—300 m. — 
și nici că te voiu plictisi cu Fata mor
gana și rătăcirile pe ceață și ză
padă prin Bărăgan, unde fiă-care 
buruenă mică ți-se presintă drept 
stejar secular; dai peste turma de 
oi, și ele sunt dropii, urmăresc! iepu

rele pe zăpadă și el este șorece, vec|i 
locuri și sate, ce nu esistă etc., ca 
se aibî ideă, cât de frumosă și gro
zavă tot-odată, este câmpia și na
tura la noi!!

Nimic din tote aceste, ci te 
voiu conduce acolo, unde te va in
teresa mai mult, în gospodăriile pro
prietarilor mari, la gestiunile aren
dașilor, în beciurile și pivnițele'■pod
gorenilor, prin curțile și gospodă
riile rezeșilor și țăranilor ohabnici — 
la mocani, ca și la cojanl, și țăranii 
de prin sate. Aceste, de sigur, că te 
vor interesa mai mult. Și cred, că 
nu te vei supăra, decă voiu face și 
puțină archeologiă, căci la noi, ca 
economist, nu strică, să faci și pu
țină archeologiă, ca se vec|i pro
gresele mari ale culturei moderne.

La proprietari, nu te voifi duce 
nici la Buciumeni lângă Iași, seu la 
Christescî in Neamțu, ca să vecjl ce 
au ajuns palatele principelui Micha- 
lache Sturdza; nici la Pașcanii (din 
Moldova) să vecțl palatul și parcul 
Rosnovenilor, în ce stare au ajuns, 
și nici în atâtea moșii grozave, 
ajunse în mânile streinilor, cari cel 
puțin esistă încă, și tot culturei ser
vesc, și sperăm a-le obține ârășl 
prin assimilare, — deși astăcjl sunt 
ca și pierdute pentru noi și avuția 
națională.

Vom începe numai cu fosta 
moșiă Fundeni a Vornicului Costachi 
Conachi, cât un principat de mare 
de 70,000 pog., ce se întindea peste 
3 județe, a căreia palat și parc dela 
Țigănesc! a ajuns cel puțin în mâna 
unui om de valore și bun cultivator, 
care le pote ține încă în bună stare; 
der să vecȚ trupurile moșiei, ce au 
devenit, și în mânile cui au ajuns: 
să vecji la trupul numit Nămolosă 
de lângă Șiret, care este destinat de 
sorte, să jăce încă mare rol în isto
ria țării, — hanurile și drumurile și 
urmele de gospodăria grozavă, de 
odinioră a lui Conachi. Acele nu 
sunt hanuri or! cărciume obicinuite 
de țeră, ci Grand-steluri moderne, 
cari ar face onore or! și cărui oraș 
mare, der astăcȚ stau părăsite și 
pustii în câmp, încât ciorele, cucu- 
veicele și liliecii își fac cuiburile 
în ele.

Mai în sus la PuțenI vei vede 
cum a dispărut parcul Mavrocor- 
daților, la Pechea al Moruzeștilor, 
car! au pierdut tot. La Vlădeșt! pe 
Prut, curtea boerescă și un grand 
hotel cu pivnițele boltite — mari, 
de poți întorce carul cu 6 boi în 
ele, — ac}! mâne se prăbușesc tote 
la pământ.

Der vom lăsa partea acesta a 
Moldovei de jos și Moldova în ge
nere la o parte, unde am avea prea 
multă archeologie interesantă de fă
cut, și unde am ave de înregistrat 
miseria, ce a produs’o cultura mo
dernă; și lăsând la o parte și fa
miliile fruntașe ale țării, vom trece la 
proprietarii de a 2-a și a 3-a mână 
din Muntenia.

O frumușică moșiă și instala- 
țiune se găsesce la Gologanu și 
Ciorăței în Rîmnic, la Glodânu- 
Sărat și Valea Tencului în Buzău — 
cu grădini de pometurl, vii, ma
gazii, grajduri, crame etc., dâr cari 
acjl stau în părăginire, căci aren
dașii n’au ce face cu ele. Dela ei 
am ajuns deja la moșneni și răzeși, 
unde avem de înregistrat mai multe 
lucruri frumose din bătrâni. Dovadă, 
că cei vechi erau înculțl, și noi am 
civilisat țâra.

Ce a produs cultura modernă ? 
A scos proprietarii din moșiile mari 
și i-a înlocuit prin arendași — Pu
ținii, cari au rămas și-au mai făcut 
câte ceva îi poți număra: în partea 
de jos a Munteniei, te void conduce 
la gara Sihlea, ca se vecjl un cas
tel frumos al Domnei Elena C. Gră- 

dișteanu, cu biserică și doue șcâle 
rurale moderne, cari nu au păreche 
în țâră, — dovadă, că din secsul 
frumos al nostru încă tot nu s’a 
stins de tot dragostea de biserică, 
de limba strămoșâscă și de țăran; 
cu o moșiă cu un parc englesesc — 
și la țărani case și instalațiuni 
economice mai multe și mai frumu
șele din câte vei găsi în țâră; do
vadă, că mâna și conducerea n’a 
fost nenorocâsă.

(Va urma.)

ScirI telegrafice.
Iași, 28 Octomvre. Intr’o adu

nare număros cercetată desvoltă 
ministrul-președinte Sturdza programul 
noului guvern român «jicend între al
tele următârele: Pe lângă observa
rea strictă a legilor și a libertății 
electorale, în cestiuni naționale atitudi
nea nășiră este clară și hotărîtă. Este 
evident, că noi trebue se ne reținem dela 
ori-ce amestec agitatoric în cestiunile in
terne mai ales ale Austro-Ungariei. Un 
irridentism în România ar fio absurditate. 
Actul de grațiare al împăratului-rege 
Francisc losif de o parte liniștește 
spiritele, de altă parte întăresce armonia 
și pacea dintre amendoue statele.

Viena, 28 Octomvre. „Biroul de 
Corr.u desminte soirea publicată de 
$iarul „Iești Rirlap*, că cu ocasiu
nea visitei miniștriloi’ austriac! în 
Budapesta s’ar fi hotărît asupra 
eventualei alegeri a lui Lueger ca 
primar al Vienei.

Constantinopole, 28 Octomvre. 
In Bitlis, oraș din Armenia, atacară 
Armeni armați moșea, în care erau 
adunați Turcii la serviciul de Vineri. 
De ambele părți au căcțut mulți morți și 
multi sunt răniți.

DIVERSE.
Cea mai mare descindere snb pă

mânt. Martel, esploratorul pescerilor și 
prăpăstiilor din Francia, Austria și Grecia, 
însărcinat de ministrul de instrucție publi
că din Francia cu o misiune soiințifică 
pentru studiul pescerilor și apelor subterane 
din insulele Britanioe, a reușit să descindă 
în cea mai adencă pesceră, cunoscută adl 
în Anglia: aoâsta este „Gapin Ghill“ din 
muntele Ingleborough, în Yorkshire. Tote 
înoercările făcute pănă aoum spre a atinge 
fondul n’au reușit, din causa obstacolului 
format de un rîu, care cade în cascadă în 
prăpastie. Grație materialului său special, 
d. Martel a putut ajunge în jos, pănă la 
100 metri sub suprafața solului; el a des- 
ooperit acolo o imensă peșteră, probabil 
cea mai vastă sală subterană din Regatul- 
Unit, lungă de 150 metri, largă și înaltă 
de 30 metri. Aoestă sală comunioă prin 
canalurl naturale impracticabile ou isvorul 
și pesoera Ingleborough, la depărtare de 
2 kilometri; oum oapacitatea sa este de 
peste 200 de mii de metri cubici, ea ar 
pute fi transformată într’un rezervorit, 
oapabil de-a îmagazina apele și a atenua 
unele cresoerl.

Literatură.
„Vulturul", fâia umoristică din Oradea- 

Mare, redactată de d-1 Iustin Ardelean, este 
în timpul de față singura foiă umoristică 
română dinoâoe de CarpațI. Ea costă pe 
an 6 fi., % an 3 fl., pe l/l an 1 fl. 50 or. 
și apare la 1 și 15 a fiă-cărei luni. D-1 Re
dactor Ardeleanu îșl dă multă silință de-a 
procura cetitorilor momente de distracțiune, 
aduoend și numerâse ilustrațiunl potrivite 
textului. In numărul penultim văjurăm și 
o frumosă poesiă „pentru martirii liberat!14 
sorisă cu bun suooes de însu-șl redaotorul 
oare din oând în oând aduoe în foia sa și 
unele piese ou caraoter serios.

Proprietar: Aurel Mure^ianu.

Redactor resuonsaliil: Qregoriu tâaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.90
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4y2°/0 • 123.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.50
Renta de hârtie austr................... 100 20
Renta de argint austr.................... 100 60
Renta de aur austr...............................120.45
LosurI din 1860 ......................... 152.—
Aoții de ale Băncei austro ungară. 1051.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 477.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 396.60
NapoleondorI........................................ 9.54‘/2
Mărci imperiale germane . . . 58.82y2
London vista....................................120.25
Paris vista.................................. 47.65
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 100.80
Note italiene.................................. 45.15

Cursul pieței. Brașov.
Din 26 Octomvre 1895.

Banonote rom. Cump. 9.49 Vend. 9.52
Argint; român. Cump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Ruble rusescl Cump. 129.’/2 Vend. — .—
Lire turcesol Cump. 58.60 Vend.
Mărci germane Cump. 10.75 Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Anunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

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

Admînistr. „Gazeta Trans’“
3=

/ Marea. Descoperire a Veacului \
ELIXIRUL GODȘNEAU este singurul leac | 

(fără nici o primejdie) în contra Weputillței. Vindecarea anemicilor, a Sleiților, ele.

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI
J *

Administrația EÎXaZSKZXK.’CTX.UI GODINE AU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

x. •» icuefte ELIXIRUL QODINEAU |i Ia BUCUREȘTI, la Iile lAMFIRESCU, droghitt; X
\ la JAȘl, la D.JD. Frați BONTA, farmacigli. /

la Galați: STALSKI, farmacist.; la Ploieștii la D-nil J. & T, CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D, J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,,MINERVA.“

Antreprise ie pompe funebre

ÎSrașovÎB. Strada Porții Xr. 4. Clolțulu Tergulu boitorii.

Recomandă on. publicu la cașuri de mdrte, așecjămentulu 
seu de înmormântare bogată asortată în cari tdte obiectele, 
atâtă sortele mai de rendu, câtu și cele mai fine, se potu 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de SÎCi’iur! de metalu ce se 
potu închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră sicriuriloi’ia de leillUU, 
de metalu și imitațiuni de metalu și de leinuu de șt ej aria.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu carta funebru ve- 
netă pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută proiuptu și ieftin!^ iau 
asupră-mi și transportul*! de inorți in" străinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedându 
cu cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tuisek.

14-*

Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei se pottî face și.reînoi 
ori și căfid dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea se li-se facă după stilul nou. >

Administraț. „Gaz. Trans.14'

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din S OcîoBtîbB’e §895

Budapesta — Predeal Clilrftștt — Turda

i Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
deTrenu 

mixt, persdn.

Tren
accel.

1 Tren 
de

!pers6n.

Trend
mixtu

Tren
accel.

Trenă 
de

Tren
accel. persin.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

person.

10- 8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8ÂÎ0

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3 26

pl.

¥
sos. 1 
pl.

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

eos.
A

A

9.07
9.37

10 37

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2.18
2 40

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.5Q

sos. I
pl.

8.17
8.33
8.38

9 09,

6 12
6.41
7.16.
8.-

Tren 
de 

person. 

“335
4.40
5.10

12. OU

Tren 
mixt

11.—
12.26

1 11
"r830

9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
L2.26|
12.58

1.15!
1.34
2.09
2 19
3.01
3 31
9.30.

pl.

1.55
7.-
3 27
1.19

1 55
7.25

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău

Clușiu .

Apabida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

1
sos. ) 
pl. J

sos.

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

7.20
1.50'

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorod . 
Agoși.oufalva 
Ap a ța . 
Feldiora
Brașov

Timiș 
Predeal 
BucurescI .

u.

7.01
6.-
5.11

5.45 i
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

5.23 
tr.mixt 

~4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5~53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35 3.15

Tren 
de 

peisân. 

~9^08
8.28
8.01

6.25
.8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.21 T
1041 i

Cucerdea — ©șorlieiu — Bfcegla.-s&sesc.

6

Trenă 
mixtă

Trenă 
de 

persân,

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

2.25 8.10 3A-1 8.59 r pl. Cucerdea. . . sos.
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșiî. . •
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . •
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1 f pl.
5.40 10.42 5.36 pl. J Oșorheiu . • i-SOS.
7.19 12.21 7.19 ¥ sos. Regh.-săs.. . pl.

Nota: Orele însemnate în stânga 
însemneză brele de nopte.

Trenu 
de 

persân.

7.41
7.03
6.24
5.30

Trenă 
de 

persân.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

stațiunilor sunt a se ceti

trend 
de 

person.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

10 30Ghiriș
Turda

9.12
8.52

5.10
j 4.50 10.10

Copșa-mică. — Sibiiu — Avrigîo — IFăgăra^u

10.41
3.30
3.10

trenu 
deTren

mixt person.

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenă 
de 

person

trenă 
de 

persan.

11.344.45
6.35 1.03
7.01 1.25 

în totă
5‘
2 ■CT'M JO
P5 -CC

7.10
8.50
9.15
L46
3.31
6.08 9

pl- Copșa mică .
Ocna . . .

SO*.

K'S. 1
pl. J Sibiiu . . .

Jp'- 

( 80S.

Avrig . . .
808,

1
Făgăraș . . pl-

ria (Piski) - H u n

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

8 i m e e <1 6 r a
trenă 
mixtu

7.36
6.06

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

4.60
4.34
4.10

6.46
5.49

■ trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

10.25
10.05
9.38

Simeria .
Cerna.
Hunedora

b

«J «fi MÎ <ts> ,«l

» 5 O =

4.20
5.35

st!
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

Trend 
mixtu

1.18
12.32
11.43
10.35
10 —

8:25

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

3.10
2.54
2.30

trenu
mixtu

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

trenă 
mixtu

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

= 9.10
I10.28
£12 41 
B 1 .54
I 3.02
§ 3.41
S< 4 55

Mureș-Ludoș . 
Z a u . . . .
Țagu-Budatelich
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

a <1 — T i iu 5 r

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

2, <ț!Z 
gj B 
țO< -•
9.40
8.46
7.43
6.52
5.55

Sibiiu— C i s n ă «1 i e.

6.20 11.30 5.- - 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga ........................ 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39

4 Timișora.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 7.38 12.33 T Segedin ........................ 5.— 5.59

Sigliișora—tMortaehi-sfecuesc.
trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

tienu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu.

trenu 
mixtă

trenă 
mixiu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos.1 
„ Selemberk „ l 
„ Cisnădie pl

7.10
6.57
6.36

9.20
9.07
8.46

3.22
4.14
6.20

11.08 Sighișora .
11.48 Hașfalen .

1.59 Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

Trenă 
de 

person.

"&31
7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus, — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

J

I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


