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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nclranosta nu «e 

rrimoBc. — Aianascnptg nu >a 
rotrânot,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlBtrațluno în. Brașov și la ur- 
mătârole Birouri da anunoluri: 

In Viena: Af. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Hfosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. 7. 
Qoldborgcrg, Eckstein Demat; în 
Bucnresci: Agence Havas, Suc- 
cursale de ^Loumanic; în Ham
burg Haroii/i & Liebmann.

Prețui Insorțlunllar: o seria 
garmond pe e coldnă 6 or. și 
fiOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai doae după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. sâu 30 bani.

..Gageta’1 iese în M-care ti,
Abonamente neutru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șeBe luni 

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

Pentru Bomânia si străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș6sb 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai.

Se prenumâră la t6te oticicie 
poștale din întru gi din afară 

și la dd. colectori-

Ab^amennil pentru Brașov 
administrntiunca, piața «ara, 
Târgul Inului Nr. 30 IJ etagfu 
I.: pe un an IO fl., pe scae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 5b cr. 
Cu dusul In casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 H. un esempiar 6 cr. v. a. 
s6u 16 bani. Atât abonamon- 
telo oăt și însorțiunilo aunt 

a se plăti înainte.

Nr. 163. Brașov, Joi, 25 Iulie (6 August)

Altă comedia!
Pilele trecute, când corespon

dentul nostru din Oradea-mare ne 
împărtășia, că viceșpanul de acolo 
a oferit vicarului episcopesc gr. or. 
Iosif Goldiș mandatul de deputat 
în Ceica, devenit vacant prin nu
mirea deputatului Silviu Rezei ca 
inspector școlar reg._, nu puteam în
țelege încă pe deplin noima acestei 
neașteptate schimbări pe scena ma- 
melucescă, pusă în lucrare de cătră 
guvern tocmai la spartul tergului, 
când și așa numai câte-va luni mai 
dureză mandatul actualei diete.

Astăzi, cetind în foile guver
namentale în ce chip și-a desfășu
rat părintele vicar Goldiș progra
mul seu, ca candidat nou de noiță 
al partidei dela putere, am fost pe 
dată în clar cu tbtă comedia, ce se 
însceneză în cercul electoral al 
Ceichil.

Nu mai trebue se-o spunem, că 
Silviu Rezei a fost ca deputat cu 
totul nebăgat în semă, atât în dietă, 
unde era un simplu votant la ordi
nele guvernului, cât și afară din 
dietă, în sînul poporului și al preo- 
țimei române, unde nu juca nici un 
rol. Li-a trebuit prin urmare guver
nanților un mameluc, care totuși se 
represente cevașl, decă nu altfel, 
prin oficiul său de frunte biseri
cesc, și care se fiă un bun mediu 
pentru a pune în practică princi
piile de împăcare, desfășurate nu 
de mult de cătră diferite consorții.

Li-a trebuit domnilor Banffy- 
Perczel o nouă figură pentru jocul, 
ce voiesc se-1 inițieze, strigând ca 
comedianții, cari umblă cu șetrele: 
„Poftiți, Domnilor, înăuntru, căci 
îndată se va începe representația!“

Au luat pe vicarul Goldiș, ca 
să-l arate publicului spectator, (ți- 
cendu-i: „fită un specimen de de
putat român guvernamental, euro
penesc, după chipul și asemănarea 
viitorilor mamelucl, meniți a pro

duce ne mai văzuta comedia a îm- 
păcărei Românilor cu Ungurii sub 
conducerea marelui pașă-echilibrist 
Desideriu Banffy!"

înainte de tote trebue se decla
răm, că discursul-program, cu care 
a debutat vicarul Goldiș Luni îna 
intea alegătorilor din Ceica, ne face 
impresiunea, că a fost compus și 
stilisat în Budapesta, și că i-s’a trimis 
la Oradea-mare ca și rolul unui ac
tor, ca se și’l învețe bine și se se 
producă așa, după cum doresce re- 
gisoiul.

Tot ce s’a scris în organele lui 
Banffy, tot ce a fost deslășurat în 
cunoscutele enunciațiunl ale compa
niei. Gali, inspirate de guvernul un
guresc, precum și tot ce s’a scris 
de cunoscuta campaniă Slavicl-Brote 
cu privire la absoluta necesitate a 
grabnicei resolvărl a conflictului din
tre Români și Maghiari: tbte acestea 
idei și principii de umilire și de ca
pitulare națională pentru „buna pace", 
le vedem desfășurate punct de punct, 
cu o uimitbre consciențiositate, de 
cătră marele cameleon bisericesc, 
odinibră profesor la Arad, Iosif Gol
diș, în așa cjisul pragram al seu.

Mai întâi părintele Goldiș se 
declară de aderent necondiționat al 
partidei liberale-guvernamentale, fli- 
cend, că domnirea acestei partide a 
fost în tote privințele binecuvântată 
pentru țeră.

Acesta este mărturisirea obliga- 
mentului, ce l’a luatasuprăși ca ma
meluc, și nu are decât o importanță 
personală pentru consciința părin
telui Goldiș. Ceea ce urmeză, însă, 
este mai mult decât o afacere, ce 
se restrînge la sufletul vicarului, este 
unghița, ce se aruncă pentru a prinde 
și sufletele conaționalilor săi, este 
ghiara pisicei, ce iese din sacul gu
vernamental.

„In cadrul programului partidei 
liberale mă void nisui“ —c|ise Gol
diș — „de-a promova interesele spe- 

| ciale ale religiunei și ale naționali
tății mele“.

Așaderă cinstitul mameluc, ce 
și-l’a ales br. Banffy, ca se propo- 
veduescă învățăturile sale în ajunul 
nonelor alegeri dietale, vrea să facă 
pe lume se credă, că slujba de de
putat guvernamental se pbte uni cu 
lucrarea pentru interesele speciale 
ale religiunei și ale naționalității ro
mâne.

Acesta au mai 4’9’° alții, cari, 
ca și vicarul din Oradea, s’au lăsat 
să fiă duși pe ghiața politicei ma
ghiare guvernamentale. Der ce re- 
sultate au dobândit ei? Ce inte
rese ale neamului lor au putut pro
mova ?

Am vecjut, cum au lucrat pen- 
tiu aceste interese speciale un Gâll, 
Rezei și alții, cari au trebuit se vo
teze la poruncă legile bisericesci- 
f olitice. Și vedem cum înțelege pă
rintele Goldiș acele interese speciale, 
când vine în discursul său a pune 
pecetea și semnătura sa pe tot ce 
s’a făcut .și s’a lucrat pănă acuma 
pentru unificarea statului, prin in
troducerea legilor bisericescl, prin 
maghiarisarea conducerei matricule- 
lor ș. a.; și când pledeză pentru vii- 
tbrea pacificare a confesiunilor prin 
împărțire din partea statului de milă, 
numită și „dotațiune“ ori „congruă", 
între preoți, și în deosebi între cei 
greco-orientall și protestanți.

Der de ce se mai pierdem cu
vinte, când în vorbirea d-lui Goldiș 
se află și frase banale maghiare ca 
acestea: „Cetățenii patriei de orl-ce 
religiune și limbă se împărtășesc de 
aceleași drepturi și îndatoriri".

Dâcă ne împărtășim cu toții de 
tbte, în bine și rău, atunci ce înțe
les mai pot ave interesele speciale 
de lege și limbă, despre care vor- 
besce el?

Părintele Goldiș se declară ne
condiționat aderent al unificărei sta
tului prin folosirea esclusivă a lim- 
bei maghiare, tocmai în detrimentul 

acelor interese speciale. Și ce noimă 
pbte ave, ca atunci, când acele in
terese speciale sunt mai mult ca ori 
și când amenințate, d-1 Goldiș să 
facă elogiurl progresului maghiaris
mului modern și se apeleze la toți 
cetățenii ca se se înfrățescă și să se 
împace?

De unde și pănă unde am fi 
ajuns de-odată la aceste vremuri de 
reciprocă înfrățire și împăcare?

Ni-se pare, ba mai mult, vedem 
și simțim, că părintele vicar Goldiș 
a pășit aici pe un teren fbrte lu
necos, pe care și pănă acuma mulțl 
și-au frânt gâtul: pe terenul fatal al 
tradărei intereselor speciale ale legei și 
naționalităței române.

Nu schimbă nimic din fatala și 
nenorocita situațiă, ce șl-a creat’o 
vicarul Goldiș băgându-se slugă' la 
Banffy, provocarea la politica este- 
ribră și la interesele așa cjiae iden
tice ale Ungariei și ale României. 
Pbte să fiă de-o miiă de ori un in
teres al monarchiei nbstre, de-a trăi 
în strînsă amicițiă cu România și 
vice-versa. Der prin acbsta nu se 
schimbă nimic din trista realitate, 
că esistența națională a Românilor 
este de-a dreptul și în mod grav 
atacată prin politica violentă de des- 
naționalisare, pe care d-1 Goldiș s’a 
angagiat a-o apăra și glorifica.

Mărturisim, că cu tbte antece
dențele sale, nu l’am crecjut pe pă
rintele vicar așa de rău Român, ca 
să nu vadă, în ce prăpastiă s’a arun
cat, când a primit misiunea de ma
meluc special al lui Banffy.

Planurile ministrului-președinte 
unguresc sunt învederate. El crede, 
că prinzând în laț pe vicarul epis
copesc dela Oradea, a făcut un pas 
însemnat pentru campania sa de 
cumpărare a sufletelor. Pbte crede 
Banffy și cu soțul său dela interne 
ce vor voi; de ar veni însă chiar 
și cu o sută de GoldișI nu va pută 
să sgudue întru nimic în poporul 
român convingerea, ce-a prins deja

BDILETONUL „GAZ. TRÂNS."

despărțirea.
De D. N. Seslawiu

„Ai avut o escelentă ideiă, Kolja, să 
aranjezi un piknik, afară de oraș. îmi plac 
astfel de petreceri intime11.

Astfel vorbea o tinără și svelta blon
dină, cu ochi mari albaștrii, pe când urca 
la brațul bărbatului ei treptele așternute 
cu covbre bogate ale unui hotel elegant 
din jurul Petersburgului.

— „De mult aveam intențiunea să ți 
fac acâstă plăcere, der n’am putut aduna 
la un loo însoțitorii necesari, răspunse soțul 
Xeniei Pawlovna, un tânăr și cunoscut pic
tor, cu numele Nicolae AndreievicI Roștșin.

Erau dece bre săra și cea mai mare 
parte a sooietății se adunase deja.

— „Ah, în fine! Aranjatorul, sâu mai 
bine urzitorul și creatorul serbărei nos- 
tre de adl și aprope cel din urmă!“ se 
audiau voci, când înti ă în sală Nicolae 
Andreievicl.

— „Scusațl, am întârziat puțin... m’a 
reținut soția".

— „Fără D-ta, Xenia Pawlovna, nu 
ne-am fi hotărît să desohidem balul", cj'se 
Sergie Constantinoviol Bagrezor, un tânăr 
ofioer de cavaleriă, sărutând mână tinerei 
femei și zornăind din pinteni.

— „Și pentru ce? întrebă Xenia Paw
lovna cu choohetărie.

— „Pentru-că fidelii supuși așteptau 
sosirea reginei lor," șopti Sergie Constan- 
tinovicl cu galanteriă și primi ca răsplată 
o privire recunoscătore și mult pronun- 
țătore.

In camera de alături se servise un su- 
peu și toți se îngrămădeau într’acolo. După 
ce se termină supeul, sunetele unui vals 
chiămară în salon întrâga societate și pă- 
reohile înoepură să se învârtâscă.

Când veni la rend mazuroa, animația 
ajunse la culme. Xenia Pawlovna dansă 
cu Bagrezor, care ținea strins lipită de 
pept svelta ei figură, ca și când n’ar fi 
voit de loc să o scape din brațele sale. Ea 
simțea, cum respirațiunea sa aicjătbre îl 
atingea fata și odată se aplică atât de tare 
încât ’i să părea, ca și când ar fi voit se 
o sărute.

— „Ești nebun... ce voescl să faci?", 

șopti ea înspăimântată, dând capul la o 
parte.

— „Te iubesc!" șopti Bagrezor și 
însoți aceste cuvinte cu o strîngere de 
mână.

— „Taci pentru Dumnezeu. Cum poți 
să fii atât de neprevăzător... aid"...

— „Xenio, am oetit în inima ta", 
continuă el ou pasiune, „și soiu, că nu-țl 
iubescl bărbatul, — răspunde ...! mărtu- 
risesce...

— „Nu soiu... Trebue să mă esaminez 
pe mine" șopti Xenia și ochii ei căutau 
involuntar pe Roștșin, care stând răcjimat 
de ușă, urmăria tbte mișcările ei.

— „Răspunde Xenio", dise Bagrezor.
— „Nu aiol... nu astădl... Dă-ml timp, 

ca să mă decid... Niol mâne seră, sunt sin
gură acasă".

Mazuroa se terminase și Bagrezor 
îșl duse dama la locul ei. Făcând un com
pliment, o privi rugător. Ea șopti repede.

„Ei bine, mâne vei primi răspunsul" 
„Xeuia, te-așl sfătui, să te odihnescl 

puțin" audi ea la spate vocea bărbatului 
ei. „Din causa sănătății tale nu trebue să 

t.recă ore-carl margini... După ce te vei fi 
recreat, vom merge acasă".

XeDia Pawlovna crecju, oă aude în 
vocea soțului ei o imputare și îi trecu fiori 
de ghiață, deși sângele îi clocotea în vine.

O jumătate da bră mai târejiu ședea 
ea în trăsură, se ghemui într’un colț și în
chise oohii, oăcl se temea de întrebările 
soțului ei. Idea, că bre ultimele vorbe nu 
cumva vor fi ajuns la ureohile soțului ei, 
o neliniștea forte tare. In curând însă 
alungă aceste griji. Nu era de prevăzut, 
căci de altmintrelea Roștșin n’ar fi tăcut... 
Acum ea se simțea obosită. Nici nu soia 
cum a ajuns acasă. Capul îi vîjeia, așa în
cât numai cu mare greutate îșl putea ținea 
gândurile.

— „Coconă, pentru Dumnedeu, vino 
repede", audi ea vooea camerierei. Dom
nului i-a venit rău".

Xenia Pawlovna se repeeji în odaia 
soțului ei, unde acesta zăcea jos palid, ne
mișcat și ou fața desfigurată. i

„Kolja! Kolja! Ce s’a întâmplat? 
Ce-țl este?" strigă tânăra femeă îngrozită, 
der nu primi nici un răspuns. Xenia oăc|u 
în genunchi și cuprinse mâna sa rece
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adencl rădecini, că cel mai mare 
pericul pentru esistența sa națională 
este și remâne deocamdată politica 
violentă de maghiarisare.

Convingerea acesta nu o vor 
răsturna nici un soiii de vorbiri de 
program ca cea dela Ceica șî nici 
un fel de manifestații de dragoste și 
simpatia între domnitorii Austro- 
Ungariei și României. Așa ceva înse 
nu intră în căpățina unor suflete 
servile, cari n’au nici măcar cura- 
giul și simțul de onhre, de-a măr
turisi o stare de lucruri, despre care 
înși-și trebue se aibă cea mai clară 
cunoscință.

Nu umilirea și lașitatea este 
calea, care pbte se pregătâscă pen
tru odată adevărata înțelegere între 
popdrele acestui stat, ci acăsta o va 
face numai lupta pe față cu curagiu 
și cu demnitate pentru salvarea esis- 
tenței naționale, pentru binele pa
triei și pentru triumful ideilor de 
umanitate și de libertate!

ințarea de școle și Kisdedov-urî, prin aju
torarea învățătorilor și prin promovarea 
soopurilor culturale (??) pot câștiga pe 
sâma națiunei aoele elemente, în cari se 
pote constata și dorință și pornire de a-se 
contopi in națiunea maghiară, nu numai din 
punct de vedere al simțământului, ci și 
al limbei.

Avem dreptul de-a pretinde, oa fiă- 
care fiu al națiunei (!! ?), — oare este cre
dincios patriei sale, și pentru care pămân
tul aoesta servesce chiar așa oa pa- 
triă, oa și pentru Maghiari, — să nu 
cunosoă altă patriă și se-ș't țină ca dato- 
rință de a-șl însuși limba statului, seu în 
tot oașul să-și dea nisuința de a-o ounosce 
și înțelege. Suntem insă departe de acolo, 
oa pe oale volnioă să tindem a-ne ajunge 
scopul. Volnicia și arbitriul nu au fost nici
odată însușiri ale Maghiarului (!!!) și nu se 
unesc ou virtuțile sale curate. Dâr când 
vedem, oă în tote ținuturile țării nâstre 
esistă ÎDtre popdrele de limbă străină ele
mente, cari înclină spre Maghiari, cari voiesc 
și doresc se devină Maghiari, și intențiunea 
lor patriotică e împedeoată numai prin 
faptul, că statul și societatea nu sunt gata 
de jertfe; atunci suntem cuprinși de amă
răciune, văzând, oă din banii oetățenilor 
apăsați de greutățile dărilor se căpătueso 
cei cari trăesc din cassa statului, vioina- 
liștii și neguțătorii de chipuri, și numai 
faotorul cel mai sânt și mai binefăcător al 
țărei, adeoă oultura (??) se buoură tot-dâ- 
una de o sorte vitregă.

Aci „Egy-s^ reproșeză reuniu
nilor de cultură maghiară, că ele nu 
muncesc și nu jertfesc destul; acusă 
clasa bogată, pe nemeși și pe pre- 
Jațl, că aceștia nu lucră aprbpe ni
mic în folosul maghiarisărei, și nu fac 
nici o fundațiune sore acest scop; 
apoi continuă astfel:

0 mare parte dintre Români, mai ales 
cei din comitatele Timiș și Caraș-Severin, in
clined spre Maghiari. Numai înainte cu 
câti-va ani s’au adresat la autorități oo- 
mune întregi, între cari moșnegi bătrâni 
și încovoețl, ca să le dea ocasiune de a-și 
însuși limba maghiară. Ei s’au rugat de 
bună voiă, în interesul lor, fără de a-se 
înfrioa, că învățătura acesta le va costa 
jertfe. Oă la oe resultate s’ar pută aoi 
ajunge cu sprijin material oorăspundător, 
pote înțelege numai acela, oare șoi, oă 
am avut comune mai bogate germane, cari 
au fost în stare să jertfâsoă mai mult Den- 
tru scopuri culturale, și cari în 10—15 ani 
s’au maghiarisat cu totul.

Șovinistul organ kossuthist in- 
cheiă apoi, provocând organele ad
ministrative maghiare, ne învățători 
și în fine pe fiă-care membru al so
cietății maghiare, ea toți, umer la 
umer, sâ lucre din tote puterile 
pentru maghiarisare și pentru lățirea 
oulturei (??) maghiare.

Adunarea generală, 
a Despărțământului VIII. Deva, ținută în 
opidul Huniădtjra, la 1 August 1896 st. n.

Huniădora, 2 Aug. 1896.
— împărțirea premiilor, votate de „Reuniuea fe
meilor române din comitatul Huniădorei" — Tea

tru român, — (Balul. — Călușerii.)

Stimate D-le Redactor! 0 adevărată 
sărbătore culturală și națională a fost erl 
în opidul Huniădora, ou oeasiunea adunării 
generale a Despărțământului.

Des de diminâță în piață și pe stra
dele opidului nostru, unduia mulțimea 6s- 
peților, sosiți din tdte părțile comitatului, 
ba și din locuri îndepărtate. Cât de răpi
tor era, să vetfi atâta lume românâscă, 
atâtea fetițe vesele și așa conveniri ami- 
cabile.

Comitetul Despărțământului, a fost 
întimpinat, afară de oraș, printr’uu comitet 
de primire, condus de bravul preot din loo, 
d-1 George Oprea, și apoi pe mai multe 
trăsuri intrarăm ou toți în oraș și merserăm 
în biserica gr. or. la celebrarea sântei li- 
turgii.

. După servioiul divin, directorul des
părțământului d-1 Francisc Hosszu-Longin, în 
presența unui publio număros si ales des- 
ohiș^ședința cam cu următorele :

Onorată Adunare!
Asooiațiunea Transilvană, pentru lite

ratura și oultura poporului român, înte
meiată încă la anul 1861, îp restimp de 
35 de ani. în continuu a fost, ca o facliă 
nestinsă, în mijlooul poporului român, se
tos de cultură și rîvnitor pentru înaintare. 
Aoâstă asociațiune, care a întrunit sub 
stindardul ei, pe cei mai aleși fii și fiice, 
a neamului nostru, a fost deapururea stâua 
oonducătdre a tuturor acelora, cari prin 
muncă și iubire de neam au lucrat în 
brazda oulturii românescl.

Nu este suflet viu de Român, oare să 
nu cunosoă soopul, oare să nu înțelâgă ten
dința și oare să nu dorâsoă realisarea mă
rețului soop, oe Asooiațiunea Transilvană și 
l’a ales și care țîntesce cu atâta ardâre! 
Resultatele binefăcătâre ale Asociațiunei (fi 
de (fi sîmțendu-le tot Românul, mândru de 
numele său, îșl ține de-o sântă datoriă, oa 
să pâtă întră în acea legătură, care mereu 
luoră spre mărirea numelui de Român.

Asooiațiunea Transilvană, pe lângă 
alte multe hotărîrl folositâre și mărețe, în 
adunarea generală ținută la Șomcuta mare 
în anul 1869 a decis și înființarea Despăr- 
țămintelor. Pe rând pe rând, s’au înființat 
mai multe despărțăminte în diverse părți 
locuite de Români, — și âtă oă de pre
sent avem la 40 despărțăminte.

Inteligința română, din comitatul Hu- 
niădorei, înțelegând și ea, neprețuitul folos, 
oe-1 pot aduce despărțămintele, la anul 1873 
în 24 Faur, a înființat Despărțământul VI 
numit Deva, care după arondarea mai nouă 
a devenit Despărțământul VIII, — și âtă

că astăcfi, pe teritoriul comitatului nostru, 
mai avem încă trei despărțăminte, al Orăș- 
tiei, al Hațegului și al Bradului, — o stră
lucită dovadă, oă Românii din aoeste părți, 
câtă atențiune dăm scumpei nostrei Aso- 
ciațiunl și cât de mult dorim înaintarea în 
cultura a nâmului, din oare faoem parte.

Despărțământul nostru dâră esistă deja 
de 23 de ani. In acest interval despărță
mântul nostru a desvoltat o activitate atât 
de laudbailă, încât în mai multe aduuărl 
generale ale Asociațiunei am fost distinși. 
Durere, trebue să mărturisim și aceea, oă 
au fost și ani, în oarl Despărțământul nos
tru nu s’a mai putut bucura de distincțiu- 
nile de mai nainte, fiind-că din mai multe 
oause nu a putut desvolta o activitate mai 
rodnică.

Cu tote aoeste sperăm, că în viitor 
Despărțământul nostru va dovedi de nou, 
că ârășl pote și vrea, ceea oe a putut și 
a voit în mai mulțl ani dearândul.

Despărțământul nostru, precum vă 
este cunoscut, mai în toți anii a ținut adu
nări generale în diverse locuri ale cercului 
de oare se ține, înaintând, după putință, 
soopul Asooiațiunei nâstre.

Este a treia âră de când Despărță
mântul nostru îșl ține adunarea generală 
în acest ospital opid.

Astă(fi, a treia 6ră, frații HuniădorenI 
ne primesc cu atâta iubire și ou atâta aten
țiune! Cine să nu se însuflețâsoă, oine să 
nu fiă mândru, vătjend atâta dragoste fră- 
țâscă, oine să nu fiă plin de speranță, că 
Despărțământul nostru, după aoâstă adu
nare, ârășl va lua un nou avânt și Asooia
țiunea nâstră va avâ ârășl un singur spri
jin în membri, oarl compun acest Despăr
țământ.

VenițI daci iubiți frați și drag9 so- 
r.iore să ne grupăm sub mândrul stindard 
al oulturei nostre naționale, — venițl să 
munoim întru ridioarea neamului nostru!

Cu inima plină de iubire<Jrățâsoă, sa- 
lutându-vă de bine venire, decl^ssedința 
adunărei generale de deschisă!

Luând cuvântul părintele George Oprea, 
într’o vorbire alâsă și pronunțată cu multă 
însuflețire a arătat însemnătatea oulturei 
în genere și a oulturii nostre propagată 
de Asociațiune în speoial, făoând apel la 
toți câți n’au pregetat a veni la aoâstă 
adunare, oa să sprijinesoă cu totadinsul 
scopul oe’l urmăresoe Asooiațiunea prin 
Despărțăminte. Salută apoi de bine venire 
atât comitetul Despărțământului, oât și pe 
toți oei de față. (Viue aprobări1!)

A urmat, amăsurat programului, ceti
rea prin aotuarul Dionisie Ardeleana, a ra
portului comitetului, despre aotivitatea pres
tată dela ultima adunare generală.

Din acest raport se vede, că oomite- 
tul Despărțământului, a esecutat mai multe 
concluse ale adunărei generale precedente 
și după putință de nisuit, să înainteze soo
pul Asociațiunei.

„Pentru limba maghiară1'.
ț)iarul ko8suthist „Egyetertes^ 

publică în numărul său dela 31 Iulie 
sub acest titlu un articol la loc de 
frunte. Din fiă-care șir al amintitu
lui articol transpiră atâta îngânfare, 
un șovinism atât de neîmpăcat, o 
maniă atât de turbată de-a maghia- 
risa și asimila tot ce nu e maghiar, 
încât spre curiositate vom reproduce 
aci pasagiele cele mai marcante din 
el, pentru-ca cetitorii să-șî p6ta face 
erășl odată o icdnă despre armele 
fanatice și modul, cu care corn pa* 
trioții noștri maghiari, ajungând 
acuma pănă la delir, voiesc cu tot 
prețul să absdrbă și să contopâscă 
tote naționalitățile conlocuitore cu ei.J

Nici în flilele de buouriă — (fioe nu
mitul (fiar — nu e permis să uităm de în- 
trelăsărl seoulare și de acele probleme, a 
oăror resolvare eficace cu putere obligă- 
târe cade în grijea atât a statului oât și a 
societății. Nu e permis să uităm, că sun
tem o națiune mică, icuită între popore de 
neam străin; nu e permis să uităm, că aci 
în lăuntrul țărei naționalități de diferite 
limbi încungiură maghiarismul tenace și 
puternio, der mic la numer.

Este o mare și grea problemă de 
stat, a câștiga pentru idea de stat maghiar 
și a cresoe în spirit național maghiar na
ționalitățile, cari lâncezeso sub ocrotirea 
și tutoratul demagogilor cu porniri dușmă
nise; o problemă, care nu se pote resolva 
cu succes făr’ de muncă, bunăvoință și în
suflețire împrumutată din partea societății. 
Societatea posede mijlâce corăspuncjătore 
și puternice, prin cari pite promova întă
rirea statului. Astfel sunt reuniunile cultu
rale și pentru lățirea limbei, cari prin înfi-

ghiața. In acâsta vădii ea o bucată de 
hârtiă, pe care o smulse repede și ceti:

„Scumpă, iubită! Scuză oă n’am pu
tut să te fac ferioită. Soiu totul! Ceea ce 
voesol să răspund! tu lui Bagrezor te va 
umili oa femeă a mea atât în ochii săi oât 
și în ai tăi. Iți dau prin urmare libertatea, 
otrăvindu-mă cu Cyankali. Fii fericită cu 
el și ea acesta ca ultima dovadă a amorului 
meu“.

După câteva minute intră medicul în 
cameră.

— „Ajutorul omenesc este aici za
darnic", murmură medioul, după oe pipăise 
pulsul și inima.

— „Mort!" esclamă Xenia. Nu, este 
posibil! — Kolja... te iubesc numai pe 
tine! Ah, vorbesoe — vorbesoe numai un 
singur ouvent!... Au(fi!

Dâr Nicolae. nu au(fia, ci zăcea țea
păn ■ și mut. Xenia Pawlovna îșl perdu 
consoiința și când îșl veni în fire trebui 
să se gândâsoă mult pănă când să-și aducă 
aminte de tot ce s’a întâmplat. Clătinân- 
du-se intra în sală, unde vătju ardend lu
minări grâse de câră și printre gardină pă
trundea lumina zorilor clilei.

Cu pași nesiguri se apropia de sioriu

și ridica vălul. Nu mai era nici o îndoială... 
era mort. Ea se aplecă spre dânsul și de
puse o sărutare pe buzele sale descolorate 
și răci. Părul era dat înapoi ou neîngrijire, 
după cum îl purtase în viață și ea vădii 
lămurit încrețitura sprâncenelor, oare era o 
dovadă a supărărei sale. A pleoat mânios 
pe lumea cealaltă ?..................................

Xenia, privind acum asupra mortu
lui, pe dinaintea ochilor ei se ivi trecutul. 
Ea îșl aduse aminte de sera în oare el i-a 
mărturisit amorul și i-a oerut mâna. Ea nu 
a devenit din atragere soția lui, căci, abia 
eșită din institut, nu-șl înțelegea inima și 
ea credea, oă aparține lui Sergie Bagrezor, 
vărul amicei sale Lisa Gorbatina. Părinții 
ei o hătărîră să dea mâna lui Roștșin, 
pentru-că în acesta vedeau ei mai multă 
garanțiă pentru viitor. Xenia învățase a 
ounosce calitățile esoelente ale soțului ei 
și acum, durere pre târcjiu, ajunsese la con
vingerea, oă și pe el îl iubesoe...

Roștșin avuse succese repecjl și stră
lucite; tablourile sale fură primite la espo- 
sițiunl și vândute ou preț bun. Xenia se 
supăra pe el, că-șl petrece vremea între 
lucrările sale și între dânsa, ea pretindea

mai mult, voia să domnâsoă singură. Acum 
înțelegea ea, oă luxul, cu oare o înounjura 
și bunăvoința, cu care îșl împlinea tâte ca- 
prițiile a fost tocmai resultatul aoestei munol 
fără preget, de care a fost atât de geldsă, 
pentru-că ea nu a putut nicl-odată înțelege, 
că pensulei, oolorilor și pânzei li-se cuvine 
mai multă preferință, decât ei...

Ea se arunca plângând asupra lui, 
cuprinse ou brațele corpul său rece și în
țepenit... și sâ trase înapoi cu grâză, oăol 
au<fi lămurit vocea soțului ei strigându-o 
pe nume.

— „Xenia !u autfi ea.
Ea soâse un țipet sfășiitor.
— „0, nu te Bpăria așa", (fise aceeași 

voce. „Noi suntem aici".
— „Aici? unde?"
— „Ei, aoasă".
Xenia Pawlovna îșl deschise oohii și 

se arunca plângând de gâtul bărbatului său, 
a cărui față bărbosă o acoperi ou sărutări 
pasionate.

— „Ce-țl este?" întrebă el m'rat, 
mirându-se de aoâstă isbucnire de dragoste, 
ce nu se mai întâmplase pănă acum.

— „Am avut un vis îngrozitor. Slavă

Domnului, că a fost numai vis", răspunse 
tânăra femeă tremurând de agitare.

El o luă în brațe și urcă scările.
— „Trebue să-mi povestescl visul", 

(fise el suricjând.
— „Nu cere acâsta dela mine... Cel 

puțin nu acum", se ruga ea și apoi conti
nua: Iubesoe-mă și fii indulgentă față de 
slăbiciunile mele.

— „Cei cu tine Xenio?" o întreba el 
îngrijat.

— „Ah, sunt atât de ferioită, forte 
ferioită".

* *
In sâra cjilei următâre când Sergiu 

Bagrezor veni, cameriera Xeniei îi spus6, 
oă stăpâna ei e bolnavă și că nu pâte să-l 
primâscă. Acesta a fost și a rămas răspun
sul la întrebarea sa, căci din (fina acâsta 
amândoi se mai văcjură numai fugitiv.

Xenia era ferioită și pe Bagrezor nu 
l’a mistuit dorul. Xenia însă niol-odată nu 
a spus soțului ei visul, pote și pentru aoeea, 
fiind-că niol el nu ceruse. P6te ocupațiu- 
nea sa l’a făout se uite să-o întrebe, ea 
însă nu l’a uitat niol-odată.

Ucu.



Nr. 163—1896 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

Din raportul casserului Dr. Ales. L. 
Hosssu, adunarea generală s’a putut con
vinge, că comitetul și în cele materiale a 
făcut tot posibilul, oă banii s’au administrat 
în tâtă regula.

Aoeste raporta s’au luat la ounosoință 
cu unanimitate. S’a ales apoi o oomisiune 
pentru ccnscrierea membrilor noi și înoas- 
sarea tacselor restante în personele d-lor: 
Avram P. Pecurariu, Dr. Absolon Feier și 
George Oprea și ședința s’a suspendat pe 
câte-va minute.

După redeschiderea ședinței, — ne- 
fiind insinuate la timp nici disertețiunl, 
nici vre-o propunere, — Dr. Absolon Feier 
raportâză, oă s’au înscris: Un membru fun
dator: d-1 Nicolae Dirna, proprietar în 
opidul Huniădâra. Un membru pe viâță, 
d-1 Nicolae Stoichița proprietar în Hune- 
dora. Unspre4ece membrii ordinari și 13 
membrii ajutători, — că s’au încassat 40 
fi. ca tacse restante și că peste tot s’a în
cassat suma de 419 â.

' Aoest resultat îmbucurător a electrisat 
totă adunarea, care a erupt în viue aola- 
mări de „să trăiâscă!**

Direotorul, declarând pe cei înscriși 
de membri ai Asooiațiunei și ai Despărță
mântului, a invitat adunarea, ca să alâgă 
doi delegați, cari să represente Despărță
mântul la adunarea generală a Asociațiu- 
nei, ce se va ține ăst an la Lugoș. Adu
narea alege cu aolamațiune pe directorul 
Despărțământului și pe d-1 Dr. Absolon 
Feier, medic în Hunedora.

Directorul aduce la ounosoință adună- 
rei generale, oă i-s’a presentat în scris o 
invitare din partea fraților din Dobra, prin 
care invită despărțământul pe anul viitor 
acolo.

Adunarea generală i-a act ou bucuriă 
de acâstă invitare și decide ou unanimitate, 
oa adunarea generală a Despărțământului 
în anul viitor să se țină în opidul Dobra.

Verificarea protocolului se ooncrede 
comitetului.

După aceste direotorul Despărțămân
tului, mulțumind fraților din opidul Huniă 
dora, pentru buna primire, precum și tutu
ror, cari au luat parte la acâsta frumosă 
adunare, declară ședința de închisă.

(V a urma.)

Discursul-program dela Ceica.
Etă, după foile guvernamentale 

pe scurt cuprinsul discursului-pro- 
gram, ce l’a ținut Luni înaintea ale
gătorilor din Ceica maghiară, vica
rul episcopesc gr. or. Iosif Goldiș, 
ca candidat al partidei liberale ma
ghiare :

Deolară că este un aderent necondi
ționat al partidei liberale, a căreia guver
nare a fost în totă privința binefăcătore 
peutru țâră.

Intre marginele programului partidei 
liberale se va nisui, do a promova intere
sele speciale ale religiuuei și naționalită' 
ții sale.

Nu pote nimeni nega, oă țâra aoâsta 
e chiămată să joce un rol mare, când vede, 
ce progrese mari a făcut dela 1867 înodce. 
Și sărbările strălucite milenare și esposiția 
dovedesc, că Ungaria ooupă o posițiă deo
sebită între statele Europei apusene.

Nu trebue însă uitat, că toți cetățenii 
acestui stat, aparțină ei ori-cărei naționa
lități, au avut part» din lucrarea, prin care 
Ungaria a ajuns la nivelul, unde se află 
astăzi-

Cu intrarea în viâță a legilor biseri- 
cescl-politice statul a ajuns la modalitatea 
de unificare prin purtarea matriculelor es- 
clusiv în limba statului.

Doresce, ca în fine să suceâdă pacifi
carea spiritelor încă tot iritate, și spre 
acest soop e de lipsă dotarea din partea 
statului a preoților, și mai ales a celor 
greco-orientall și protestanți.

Doresce, ca toți cetățenii Ungariei să 
lucre împreună pentru binele țărei și să 
oontribue la consolidarea ei, căol numai în 
modul acesta se vor pute nimici curentele 
dușmane.

Ce se ține de politica esternă, Goldiș 

e convins, că sunt identioe interesele Un
gariei și ale României, și de aceea între 
ambele state trebue să esiste prietiniă sin
ceră. Acâsta trebue să servâsoă ca dogmă 
nu numai pentru toți Românii, ci și pen
tru toți Maghiarii, căci chiar și Ludovic 
Kossuth a recunoscut însemnătatea ei. Mai 
ales între curentele slavo-germane este de 
lipsă acâstă alianță, pe care au iuițiat’o 
loan Brătianu și Francisc Deak.

Amintesce ouvintele rostite de regele 
Carol cu ocasiunea încoronărei, cătră de- 
putațiunea Ungurilor din BucurescI, că și 
Românii îșl tem esistența lor în fața pan
slavismului, și oă originea și aspirațiunile 
poporului maghiar și român sunt anti- 
slave.

Chiar și Emanuil Gozsdu s’a espri- 
mat, că provedința divină a destinat pe 
poporul maghiar și român ca să trăâsoă 
în veclnică pace și înțelegere.

Dintre statele dunărene România are 
rolul de căpetenia spre Orient, față ou co
losul ce se tot lățesce.

In fine spune, că el vede o condu
cere norooâsă a politicei esterne în faptul, 
că Carol I a făcut visite la monarchul 
nostru; oă în România s’a schimbat gu
vernul și actualul guvern dovedesce o ati
tudine simpatică față cu Ungaria; și în 
fine că monarohul nostru voiesce să facă 
visită regelui român în BucurescI.

Metamorfosă. „Dreptatea** din Timi- 
șora, reproducând după „Tribuna** ceh 
sorise cu privire la părintele Lucaciu și la 
metamorfosa lui, adauge la fine următorele: 
„Părintele Mangra, dela Arad, — după 
cum ni-se spune, pe asemenea căi calcă. Pu
rurea oălător prin comune ea și prin țări 
străine, face tor, mereu propagandă pentru 
„'mpăoare11 ou Ungurii și pentru „Tribuna 
veohiă**. Ore-când păr. Mangra era pururea 
urmărit de ochii puterei statului, acum nu 
mai are nici o târnă: puterea statului îl 
scutesce, nu-1 urmăresce. „Zn politică nu este 
nimic statornic*, este argumentul D-lui Man
gra cu care cuteză a se vârî în cercurile 
de popor, adi ou vorbe de „împăcare11, in 
cari mai ’nainte străbătea cu vorbe de a- 
gitare! E drept, că „în politioă nu e nimic 
statornio**, dâr’ d-sa totuși aplică de tot 
rău aoest principiu asupra d-sale, fiind-oă 
d-sa nu ests nici pe departe „Dolitica**, ci 
este o personă dela care în prima liniă se 
așteaptă caracter indivdual, caracter și pur
tare de om cinstit. Dâcă „politioa** s’ar fi 
schimbat — așa de iute și de radioal — 
atunci omul, dâcă ține la onorea și carac
terul său, se retrage în pasivitate și lasă 
altora locul spre a face politică în sensul 
din urmă, dâr’ nu face odată cu capul ceea 
ce face păr. MaDgra: acji să lingă ceea ce 
erl a scuipat“.

— ‘24 Iulie.

învățător român persecutat, Țiarul 
archișovinist „Budapest! Hirlap** spune, oă 
învățătorul român Pavel Lupan din co
muna Gros, diecesa Gherlei, a denegat să 
arangeze cu școlarii săi serbarea milenară 
ordonată de episcopul Ioan Szabo. Mai de
parte afirmă numitul diar, că Lupan ar fi 
ținut în scolă și înaintea poporului vorbiri 
agitatorioe. accentuând, oă poporul român 
nu e dator să sărbătorâscă, deâreoe Ma
ghiarii sunt tirani și țin în sciaviă pe Ro
mâni. La arătarea inspectorului de scălă 
comisiunea administrativă a comitatului 
Sătmar a reoercat acum pe episcopul Szabo 
să pornâscă cercetare disciplinară contra 
bravului învățător și. să-l suspindă din post.

—o—
■j- Locotenentele-niareșal Teodor Gal

goczy de Galantha, comandantul corpului 
12 de armată din Ardei, oonsilier intim, 
proprietarul reg. de husari Nr. 13 și al 
multor ordurl, a răposat erl diminâța la 5 
ore în Sibiiu, de o bolă îndelungată de 
plumâni, în etate de 62 ani. El s’a născut 
la 1834 in Pojun ca fiul unui proprietar 
de pământ. La 1853 a fost numit subloco
tenent âr la 1859 căpitan de cavaleriă. In 

campania din 1866 contra Prusiei, Galgoczy 
s’a distins în țnai multe lupte și a fost 
pentru acâsta decorat din partea Majestății 
Sale ou „Corâna de fier ol. 3**. La 1878 a 
fost numit comandant al regim, de husari 
Nr. 3; la 1885 general de brigadă, și la 
1890 general de divisiune în Clușiu. înainte 
cu doi ani a fost înoredințat cu conducerea 
agendelor corpului 12 de armată. Galgoczy 
a fost un general forte iubit în armata 
austro-ungară și a sciut să se porte tof.- 
dâuna cu tact față de autoritățile și per
sonele civile. El lasă după sine o văduva. 
Imormântarea deoedatului general bc va 
săvârși mâne la 4 ore d. a. și osăm ui j 
lui se vor așe4a, oonform ultimp* .ale do
rințe, imediat lângă mormânt d anteceso
rului său, fostul comandant de corp gene
ral de cavaleriă, baron Szveteuey.

—o—
Congres de psichologiă esperimentală. 

Erl s’a deschis în Miinchen al treilea oon- 
gres de psichologiă esperimentală. România 
nu este în mod oficial representată la 
acest congres, însă d-1 Binet,”-directorul 
laboratorului de psiohologiă esperimentală 
din Paris, care a fost ținut anul trecut 
nisce oonfereuțe magistrale în BucurescI, a 
trimis la congresul din Miinchen pe un 
tînăr român, asistentul său în laboratoriu, 
d l N. Vaschide din BucurescI, licențiat în 
litere și filosofiă, care f'ăoendu-șl licența 
„magna cum laude'* a primit cel mai mare 
preț dintre oele date anul acesta licenția- 
ților. El va vorbi despre „memoria liniilor**, 
lucrare făcută în colaborare cu d-1 Ferrari, 
și asupra „looalisăni suvenirilor, lucrare a 
sa personală.

—o —
j- Nicanor Frateș, protosinoelul archi- 

episcopesc, care de mult a zăcut bolnav 
în Baclfalăul Săcelelor, după o viâță labo- 
riosă de 20 ani ca secretar Consistorial, a 
fost îmormentat ieri în Baclfalău, asistând 
public — popor și inteligență — forte 
număros din loc și din jur. Nioanor 
Frateș șl-a făcut studiile gimnasiale aid 
în Brașov și încă oa tînăr student s’a dis
tins prin sîrguința sa și bunele sale sen
timente.

—o—
Invețătorî și școlari slovaci la mile

niu. Inspectorul școlar Mihail Kosztka din 
comit. Trencin a însoiințat direoțiunea es- 
posiției milenare, că el va duce la esposi- 
țiă 100—150 învățători și 150—200 școlari 
slovaci din comitatul Trencinului. Direcțiu
nea a luat deja tâte măsurile pentru trans
portarea și primirea amintiților învățători 
și școlari. Sărmani Slovaci!

Cântărâța Carlotta Feliciani, eleva di
plomată a Conservatorului din BucurescI, 
care a fost trimisă de M. S. Regina pe 
propria Sa cheltuială la Viena si la Milano 
pentru a-șl completa studiile musicale, s’a 
întors în țâră și Dumineoă sâra a cântat în 
oastelul Peleș la Sinaia piese din operile „Băr
bierului de Sevilla**, „Semiramis1*, „Ninau, 
„Pergolese", „Puritanii1*, „Martha** ș. a. 
Artista a fost viu felicitată.

—o—
Esposiția națională sârbescă. Țiarele 

serbesci asigură, că esposiția națională sâr- 
bâscă se va deschide la 1900 în Belgrad, 
și la ea vor participa următorele țări: Ser
bia, Montenegro, Dalmația, Creația, Sla
vonia, Banat, Bosnia, Herțegovina, Serbia 
veohiă, și Macedonia.

— o—
Deserțiunea unui homed. Mai alaltă- 

erl un -soldat honved din armata ungară, 
anume Mitran Andrei 41S, Ș’ Miler Andiâs, 
a trecut — scrie „Timpul** — pe la Turnu- 
Roșu fruntaria înarmat, pentru a deșerta 
în România. El s’a presentat comandantu
lui companiei Rîu-Vadului, cerând să i-se 
încuviințeze a face serviciul militar în 
armata română deore-ce dincolo i-ar dis
placă. Comandatul punctului, cu raportul 
Nr. 918, l’a înaintat regimentului Vâloea, 
oare, desarmându-1, i-a oprit sabia, baioneta 
și centuronul, apoi l’a predat autorităților 
administrative locale, spre a face cele 
legale.

—o——

Petrecerea din Lechința săsescă, ce 
s’a dat la 19 Iulie n. o., după oum ne oo- 
munică d-1 cassar I. Morariu, învățător în 
Uifalău, a succes bine. Petreoerea a fost 
animată și costumul național bine repre- 
sentat. S’au incassat în total 76 fi. 90 or., 
spesele au fost 40 fi,, rămânând un venit 
curat de 36 fi. 80 cr., cari, fiind meniți în 
favorul bisericei d’’a Uifalău, s’au și predat 
ouratoru’ui primar al acelei biserici.

—o —
Cununia. Ni-se scrie: Dra' Anula Po

pescu, amabila fiică a d-lui notar Isidor Po- 
nescu, îșl va serba cununia cu d-1 loan I. 

| Gear- ia, cleric absolut, la 8 August n. c. 
biserica gr. or. din ButenI (corn. Arad) 

la 5 <5re p. m. — Dorim fericire tinerei 
părecbl!

—o —
Musica orășenâscă va concerta mâne 

sâră, Joi, ârășl la „Pomul verde**. Inoepu- 
tul la 8 bre. Intrarea 30 or.

NECROLOG. Ni se anunță din Bu
curescI, că Cari Gărtner, fiul reposatului 
inginer superior C. Gărtner a încetat din 
viață în etate de 39 de ani și au fost în
mormântat erl în cimiteriul catolio din Bu- 
curesol. Adresăm familiei sincerile nâstre 
eondolențe.

Ltigraiitră.
Din „Biblioteca Nouă* din Craiova a 

apărut Nr. 7, oonținend vre-o trei schițe 
drăgălașe, sorise de d-1 Sextil Pușcariu. 
Un număr din „Biblioteca Nouă** costă 15 
bani (8 cr.) Se pâte prooura și dela librăria 
Ciurou din Brașov.

SOIRI ULTIME,
Paris, 4 August. Călătoria Ța

rului și Țarinei în Francia se vede, că 
e lucru hotărît. Autoritățile din Vichy 
au primit încunosciințare, că păre- 
chia imperială rusescă va sosi aco
lo cam pe la mijlocul lunei De- 
cemvre și va petrece în acel oraș 
48 de ore. Deja au sosit în Vichy 
alaltăerl ofîcerî ruscscî, cari caută 
locuință acomodată pentru Țarul.

Panciova, 4 August. Consiliul 
comunal de aci a aprobat sentința 
căpitanului orășenesc, în urma că
reia 14 tineri șerbi, cari cu ocasiu
nea serbărei milenare demonstra
seră cu cocarde serbesci, sunt osândiți 
la câte două Țile arest și 5—10 florini 
amendă.

BucurescI, 4 August. „Epoca" de 
astăcjl anunță următorele: Progra
mul serbărilor de inaugurare a Por
ților de fier este definitiv stabilit. împă
ratul Francisc Iosif, Regele Carol și 
Regele Alexandru al Serbiei vor lua 
reședință la băile dela Mehadia în ve
chile case numite „Franzenshoff*, unde 
li-se arangieză vre-o 300 de camere. 
Intâiu vor sosi la Mehadia Regele 
Carol și Regele Alexandru, apoi 
după câte-va bre împăratul Francisc 
Iosif. La Mehadia se va face o pri
mire oficială celor 3 monarch!; ora
șul va fi pavoasat numai cu stindar
de unguresci.

O^VE^SL
Administrații feineiască, In comu

nele din Amerioa, Decatur și Maroellus: 
funcționarii comunali sunt esolusiv numai 
femei. Așa în oomunele aoeste, oarl au 
câte 1500 locuitori, la tote oficiele se află 
numai femei, așa de es. judele, notarul, 
directorul poștei, medicul, preotul etc. tote 
aoeste funcțiuni le ocupă femeile. Ceea ce 
prive8oe economia, femeile 410i aceea 
e lucru bagatel. Desigur, că în aoele co
mune supuse pantoflului femeeso merg lu- 
orurile strună.

Proprietar l Dr*. Amicei KSure^iaawu

eiacîor responsabil fSr’egws’ăsa
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Cursul la bursa din Viena.
Din 4 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de corone ung. 4% • • • 99.45
hnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 101.55
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • ■ 97.15
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. cu premii .... 152.50
Locuri pentru reg. Tisei și Segedin, 138.75
Renta de hârtie austr. .... 101.75
Renta de argint austr.......................... 101.75
Renta de aur austr........................ 123.45
Losurl dîj 1860.......................... 145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 968.—
Aeții de-ale Băncei ung. de credit. 386.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 358.75
Napoleondorl.................................. 9.50’/2
Mărci imperiale germane . . . 58.65
London vista....................................119.45
Paris vista.................................. 47.52*/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.35

Cursul pieței Brașov*
Din 5 August 1896. *

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49 
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.45 
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.51 
Galbeni Cump. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusescl Cump. 126.% Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend, —.— 
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Nr. 1914—1896.
not.

PUBLICA țlUNE
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la cunoscința pu
blică, cumcă pe basa înaltei conce
siuni ministeriale Nr. 2801/1—2 1896 
Comuna mare ZeriWSCl VÎIllle pe 
calea licitațiunei publice și de oferte, 
în partea din pădure „Nămaia“, con
form planului de pădurit aprobat, 
următorul cuant deleiBîBW și anume:

I. In clasa de esploatare D. se
ria I departamentul 1 tabla 1 circa 
68,210 metri cubici molidv.

II. In clasa de esploatare E. se
ria I departamentul 1 tabla 1, 2, 4, 7, 
și 9 circa 38,209 metri cubici molidv 
și 86,094 metri cubici lemn de fag.

Prețul de strigare se fixeză pen
tru molidv cu 60 (șesecțecl) cruceri, 
er pentru fag 10 (4ece) cruceri de 
fiă-care metru cubic.

Ofertele provecfute cu timbru de 
50 cr. și 10% prețul de strigare 
ca vadiu sunt a se înainta subscri
sei primării comunale pănă la înce
perea licitațiunei verbale, care se va 
ține Marți la 1 Septemvre st. n. 
1896 la 10 6re a. m. în cancelaria 
primăriei comunale din Zârneștl.

Reflectanții sunt rugați a scrie 
elar în oferte, atât în cifre, cât și 
în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Oferte se pot face și separat, 
adecă seu numai pentru molidv, seu 
numai pentru fag.

Se observă, că la sus numita 
pădure, care se află în o depărtare 
de 16 Klm. de Comună, conduce 
drum, care cu puține spese se pdte 
aduce în starea cea mai bună și în 
fine că în Comună se află și sta
țiune de drum de fier.

Condițiunile de licitațiune se pot 
vede în brele oficiose la primăria co
munală din Zernești.

Zernești, la 20 Iulie 1896.
Primăria comunei Zernești: 

loan Șona, Nistor Podar, 
primar. 1027,3—3 notar.

Nrul 110 49-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Cu tdtă abundanța apei contra

se în apaductul orășenesc, se miset 
totuși lipsa de apă.

Spre acest scop se provdcă toți 
consumenți de apă, că mai cu semă 
în saisonul de vară, se se abțină de 
orî-ce risipă de apă, de 6re-ceîn alt 
fel de cașuri pedepsirea astorfel de 
consumenți se va dispune cu t6- 
tă asprimea.

Întîmplese risipa de apă parte 
prin lăsarea deschisă a pipei de apa 
instalată în case, parte prin curge
rea fără vPun Bcop a apei în cana
turi, sau în urma relei întrețineri a 
instalațiunilor în case, sau în urma 
neconcesei stropiri a grădinilor, un
de nu se află hydrometru, autorita
tea va purcede cu cea mai mare 
stricteță în contra celor vinovațl.

Organele administrațiunei apa- 
ductului, cât și acele ale poliției au 
căpătat mandatul, ca se contro
leze tote instalațiimile de apă din case, 
arătând orice inconvenient aflat.

Se invită acei interesați, ca se 
dea autorității în acesta direcțiune 
tot posibilul concurs, arătând astfel 
de inconveniente seu verbalminte, 
seu scripturistice oficiului orășenesc 
economic (strada Porții Nr. 63, eta- 
giul al doilea).

In cașul când chiar și aceste 
disposițiuni nu vor ave resulta- 
tul dorit, atunci seva simți acest 
magistrat în ultima linie silit, că pe 
temeiul statutului pentru apă se dis
pună pe timp nedeterminat închi
derea apaductelor private. O 
disposițiune deci, care în interesul 
general este de a se ocoli.

Brașov, 23 Iulie 1896. 
1002,3-3 Magistratul orășenesc.

Șz. 2675-1896.
szlgb.

Pălyăzati hsrdetmeny!
Fogaras vârmegye Torcsvâri jârâshoz 

bekebelezett Szohodol, Tdrcsvâr es Predeal 
kozsdgekbol âlld Alsd-Torcsvâri korjegyzb- 
seg elnevezdse aliat s Torcsvârt a koz- 
ponti âpuletben valo szekheiylyel, lemon- 
dâs folytân uresedesbe jdtt korjegyzdi âllo- 
mâs betdltâsdre ezennel pâlyâzat kiiratik.

Felhivatnak tehât mind azok kik ezen 
âvi 500 frt. pdnzbârfizetds, szabad lakâs 
68 frt. utazâsi es 20 frt. irodai âtalânynyal 
a szabâly rendelet szerinti mellekjovede- 
lemmel es az âllami anyakonyvek vezete- 
seert evi 60 fr. tisztelettdijjal javadalma- 
zott âllomâst elnyerni ohajtjâk, hogy az 
1883. evi 1.1. cz. 6. §-âban koriilirt kelleke- 
ket igazolo okmânyokkal felszerelt pâlyâ- 
zati folyamodvânyaikat f. âvi Augustus ho 
31. napjâig bezârolag annâl s inkâbb adjâk 
be mivel a kesdbben ârkezo kervânyek fi- 
gyelembe vdtettni nem fognak.

A magyar âllamhivataios nyelven ki- 
viil a român nyelvnek alapos tudâsa okvet- 
lenfil sziiksdges es az okmânyokkal igazo- 
lando.

A vâlasztâs megtartâs napja a kitii- 
zott hatârido betelte utân fog kitiizetni.

Torcsvârt, 1896 dvi julius ho 31-dn.
8 r d e a , 

1039,1—3. szolgabiro.

0 casă de văn^are 
în Brașovul vechiu, strada lungă Nr. 117, 
8 F se află de vemjare 

o casă cu grădină.
Vencfarea din mână liberă. Ca

sa are 5 odăi, 2 bucătării, pivniță, 
pod, remesă etc.

Grădina e bine lucrată.
Pentru informațiunl amănunțite 

a se adresa la D-l I. SCHMID, Bra
șovul vechiu, strada lungă Nr. 75. i

jgOOOOOOOOOO^

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accîdă bicarbonată

Isvoral „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbări 
de mistuire* maladiele stomacului, a rîniehi- 
lor, a beșicia udului și ale organelor respira» 
tore etc.

eSe primuB rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU îi# SSa*asov: strada Căldărarilor Nr. 68, în•l ’
SsDsis#, Sigliișora și în AJDa-tJuIia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jânos.

Cu t6tă stima:
1025,5-100 Adminisiratiunea isvorului

ATILD A.44
TOSEF G-ZOFG"!",

(comit. Hâromszek). E5 O d O Ii. (Transilvania).
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GAZETA THAHSILVAHZEI"
Prețulu abonamentului este: 

Pesta Austro-Ungaria: 
luni. . .
luni. . .
ană .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unii

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

Ahiomh h numerele cu fah &
Pentru Austro-Ungaria:

anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană. .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

fi. 
fi. 
fl.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Euminscă.
fl. -
fl. -

50 cr.

2
1

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

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede 
mandate poștale.

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

Âdmmîstrațîunea „Gazetei Transilvaniei.44
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Sosirea șl Blocarea tronurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta Ia 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 acoel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amec|I. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ra 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 31 min. sera.

4, Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 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 persdne 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din ’Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persdne: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.,
Tr. accelerat: 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amâcjl.
Trenul aocel.: 2 dre 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimineța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 dre 30 min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 dre 1 după am.
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov Ia Sinaia*)
Trenul de persone 6 dre 40 min. sera..

*) Acest tren circuleză unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


