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îngrijirile asupra stării actuale.
Nu mai pot de ciudă foile kos- 

suthiste când se gândesc, cum va fi 
primit monarchul nostru la tomnă 
în România.

Nici-odată extremii din stânga 
maghiară n’au simțit mai mult ca 
acuma, că Ungaria, orî cât de mare 
și puternică ar fi ea în organisația 
dualistă a monarchiei, totuși nu este 
stat independent, și că regele ei mai 
este încă, pe lângă acesta și împă
rat al Austriei. Mai mult însă resimt 
împrejurarea, că înafară Ungaria cu 
regele ei nu se pot presenta de sine 
stătător, ci numai în legătură cu 
Austria și cu împăratul ei. Repre- 
sentanții dinafară ai monarchiei nos- 
tre nu sunt nici maghiari, nici aus
triac! specifici, ci austro-ungarî, de 
unde urmeză natural, că în statele 
esterne nu se vorbesce de Ungaria, 
decât numai în legătură cu jumăta
tea austriacă a monarchiei.

Astfel este evident, că în Ro
mânia, cum 4ice Bartha Miklos, nu 
este și nu pdte fi așteptat Francisc 
Iosif, „regele maghiar", ci Francisc 
Iosif, împăratul și regele Austro-Un
gariei. Decă Românii vor da mai 
mare preferință împăratului, decât 
regelui, este o cestiune, ce-i privesce 
numai pe ei.

D6r n’ar trebui să trecă cu ve
derea cei dela „Magyarorszăg", că 
pe lângă acesta mai este și o ces
tiune <le etichetă și curtoasiă bine 
înțelesă, de-a saluta în monarchul 
Austro-Ungariei întâiu pe împăra
tul și apoi pe regele. De când li-au 
intrat însă șoviniștilor unguri în cap 
gărgăunii despre misiunea lor civi- 
lisatorică în Orient, de atunci, dâcă 
ar pute, ar vre să isoleze cu totul 
de Austria statele vecine din Orient 
și să-șî aroge șie-și dreptul esclusiv, 
de-a comunica și de-a sta în raport 
cu ele.

Și de astă-dată estremii șovi- 
niști ar vră să-l vadă numai pe „re

gele maghiar" așteptat și sărbăto
rit în România, căci se tem, că îm
păratul Austriei îl va pune tare în 
umbră. Ba mai mult, bmeni ca 
Bartha se tem chiar, ca nu cum-va 
împăratul austriac să între de dra
gul alianței cu România chiar în 
conflict cu „regele maghiar".

Nu glumim, cetitorii noștri s’au 
putut convinge din reproducerile 
ndstre de eri, că acestei temeri ’i-se 
dă espreeiune în „Magyarerszâg". 
Se ’nțelege, că judecând cu capul 
înfierbântat, kossuthiștii vor găsi 
mulțime de cause pentru a susține 
asemeni temeri. Resultatul, la care 
vor ei să ajungă și așa nu este 
de-ocamdată altul, decât a dovedi, 
că guvernul maghiar n’are destulă 
tăriă, că prin urmare Banffy trebue 
să se ducă și să facă loc corifeilor 
din stânga, cari „vor sci să pună in
teresele maghiarismului mai pe sus 
de interesele monarchiei și ale tri
plei alianțe".

Ceea ce am dori noi este, ca 
nu cum-va Românii noștri se lase a 
fi zăpăciți în judecata lor obiectivă 
asupra situațiunei actuale, speciale 
și generale, prin apucăturile acestea 
ale foilor kossuthiste.

Dâcă este adevărat ce susține 
„Magyarorszăg", că fără România 
tripla alianță nu pote conta la un 
succes strategic, și că avend’o ca duș
mană, desastrul triplicei ar fi sigur 
— ceea ce noi n’avem motiv a con- 
tracjice, — atunci natural, că cestiu- 
nea româuă ar trebui să aibă un rol 
în acțiunea triplei alianțe, indiferent, 
cine va trebui să plătescă prețul 
prieteniei cu România.

Unde este însă acest rol ? Cum 
se manifestă el în acțiunea triplei 
alianțe? Nu cum-va își află el cea 
mai înaltă espresiune în sfaturile, 
ce ni-se dau direct și indirect, 
de aici și din România nouă „Vala
hilor" din Transilvania și Ungaria, 
ca să ne împăcăm cu suprematiștii 
noștri, capitulând pe totă linia?

„Magyarorszăg" face nisce con- 
clusiuni destul de firesc! câud, pornind 
dela presupunerea, că esistența tri
plei alianțe este condiționată de 
prietinia cu România, 4i°e, că 
„Valahii" nu sunt nebuni să-și dea 
prietinia de cinste când o pot da 
și scump. Noi însă nu vedem din 
nici o parte un semn cât de mic, 
că realitatea ar corespunde esigen- 
genței acestei logice sănătdse.

De aceea, vrend să fim mai 
sinceri decât este „Magyarorszâg" 
am trebui să reclamăm pentru noi 
cuvintele, prin cari ei își esprimă 
neliniștirea 4i°end: „Starea actuală 
ne umple pe noi de îngrijire, er lor 
le întinde speranțe".

Adunarea generală a Asociațiunei. Vii- 
torea adunare a Asociațiunei transilvane, 
ce este oonvocată Ia Lugoș pe <j’ua de 
Sta Mariă (15/27 August a. o.) este deja 
de pe acuma luată, la ochi de oompatrioții 
șoviuiștî. Se vor aduna ârășl mulțl Români 
la un loc, și aoâsta este de ajuns spre a 
esplica deosebita curiositate, cu oare foile 
maghiare ventilâză Gestiunea acestei viitâre 
întruniri. Mai întâiă lățiseră vestea, că în 
27 August se va țină la Lugoș o mare în
trunire politică. Acum însă recunosc, că 
acesta va, fi numai o adunare culturală, oe 
se ține în toți anii, de astă-dată escepțio- 
nal într’un centru al Banatului. Deja de 
pe acuma vor să scie foile unguresol, oă 
din „totă țâra" se vor întruni la Lugoș 
vre-o 800 de Români „în congres". Neli
niștea, ce o pote produce între șoviuiștî 
un astfel de congres, se silesoe a-o potoli 
și a-o delătura „Temesvarer Zeitung", spu
nând, că adunarea, oare promite a fi im- 
posantă. promite tot-odată, „că va deourge 
și în privința politică în mod cu totul leal". 
Ca semn, că așa va fi, numita fâie oitâză 
împrejurarea, că șefii administrației din 
Lugoș le-au dat arangiatorilor serbărilor 
pentru ședințe și petreoerl sala cea mare 
a „varmeghiei", (prefectură.) Adevărul este, 
că uu e vorbă de congres, oi de adunarea 
generală a reuniunei de cultură române, 

și că fiind stabilit oercul de activitate lit< 
rar și cultural al Asooiațiunei transilvan 
prin statutele ei, nu pote fi vorbă nici d 
politică neleală la acesta întrunire, car 
n’are a face nimic cu politioa. Der șov; 
niștii mirosă a pulvere pretutindenea, și aș 
ar voi de pe acuma să esoompteze „pe 
triotismul" Românilor, ce se vor întruni 1 
Lugoș.

Fiă pe pace însă șoviniștii ungur: 
căci la adunarea Asociațiunei transilvan 
numai demonstrațiunl politice nu se vo 
face. Ca în tot-dâuna așa și acum membri 
Asociațiunei nostre vor sci să stea la înăl 
țimea problemelor paclnioe de cultură, c< 
le are acestă societate.

CRONICA POLITICA.
— 30 Iulie.

Privitor la pregătirile ce se fac pen
tru serbările deschiderei Porților de fler, 
cjiarul „Magyarorszag'1 primesce o cores
pondență mai lungă, în care între altele 
se 410 și următorele: „Icona esternă a 
comitatului Caraș-Severin puțin s’a schim
bat. Solgăbirăii maghiari țin și mai încolo 
strîns in frîu pe Valachi, er Valahii cei făr’ 
de astâmpăr se portă — cel puțin la a- 
parință — în liniște. Ce e drept se șop- 
tesce, că în Caransebeș s’a ivit un succe
sor mai tînăr al bătrânului general (Doda), 
și că pentru începerea conducerei el ține 
mai acomodat timpul, când regele va pe
trece pe teritoriul comitatului. Că amintita 
primă pășire îu public se va manifesta în 
chipul unui memorand, nu se scie încă 
sigur, dâr „descendenții români veritabili", 
după cum se numesc pe sine Valahii din 
provincia, fără îndoială își vor vărsa ama
rul inimei lor".

*
piarul Cehilor tineri, „Narodni Listy*  

din Praga, vorbind despre imposibilitatea 
unei apropieri între Cehi și Maghiari, 4ice 
între altele următorele : „In privința acesta 
am trecut peste tâte suspinele sentimen
tale. Noi Cehii nu ne putem și nu ne vom 
înțelege nici-odată cu Maghiarii. Nu numai 
simțemintele nostre ne demandă să lucrăm 
astfel, ci și interesul nostru propriu. Suntem

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Pani Bourget.

Etatea Amorului.
Traducere de 1. S. Spartali.

II.
Prin urmare, chiar a doua 41 după ce 

vorbisem cu onorabilul meu director, am 
tras clopoțelul dela porta mioului otel în 
oare locuesce Petre Fauohery în strada 
Desbordes-Valmore, într’un colț retras dela 
Passy. Eu, care am luat condeiul ca să 
povestesc o istoriă forte simplu, cât se va 
pute mai adevărat, — nu soiu pentru ce 
nu ași mărturisi că, pe când suna clopo
țelul, am simțit o bucuriă nespusă gândin- 
du-mă că aveam să joo o farsă omului 
care locuia în aoel adăpost liniștit. Nu pri
mesce cineva să simță emoțiunl ca aceea 
la care mă hotărîsem eu fără să nu pis-
mp^c^j^uțiin pe cei cari au .triumfat în 
grâau^'&^-i.țipță Ihârară. A lost adeverată 
decepțffi^ ppntru-mine, când un servitor 

forte posomorit, veni să-mi spue că d-1 
Fauohery nu era în Paris. Am stăruit să 
aflu din gura lui când se va întârce stăpâ
nul său? Feciorul nu scia. Ca să am adresa? 
Nici asta nu o scia. Sărman om celebru și 
care credea Că nimeni nu-i va pute desco
peri cuibul unde se retrăsese! Peste jumă
tate de ceas am aflat că d-1 Fauohery se 
pitise în castelul Proby, lângă Nemours. 
N’avusesem nevoe să fao altceva, decât 
să întreb pe editorul lui. — Și peste două 
ceasuri apoi luai un bilet dela gara din 
Lyon pentru orășelul unde și-a pus Balzac 
pe deliciosa lui Ursula Mirouet. Luasem cu 
mine un sac cu tot ce-mi trebuia ca să 
dorm o nâpte acolo. Eram hotărît ca, decă 
s’ar întâmpla să nu’i pot vede pe maestru 
chiar în după amiada aceea, se’l caut a 
doua4i de diminâță, și tocmai șâse câsurl 
după ce’ml spusese feciorul lui, conform 
ordinului oe ’i se dăduse, că nu soie în ce 
loc se află romancierul, eu i-am trimis carta 
mea de visită în vestibulul castelului. Avu
sesem grije să scriu subt numele meu câte
va cuvinte prin care-i amintiam tot oe’i 
trimisisein în anul trecut și de astă-dată 

fusei introdus, după 4®ce minute de aștep
tare, îu vestibul, în care timp am vă4ut, 
cu curiositate și cu un fel de ciudă, tre
când două femei forte tinere, prea elegante 
și prea frumâse, cari eșau pentru o preum
blare pe jos. „Minunat!" îmi 4iseb „ani 
aflat secretul pentru care s’a esilat scriito
rul acesta distins, prin urmare sunt semne 
că interviewul meu va izbuti..."

Am găsit pe romancier într’un salo
naș a cărui ferâstră vedea în parc în mo
mentul aoesta îngălbinit de tomna oare în
cepuse. In cămin ardea un foc' liniștit, a 
cărui lumină isbea zidurile tapetate cu cre- 
ton de colore deschisă, pe care atârnau 
tablouri englezesol, oolorate, înfățișând vî- 
nătorl și salturi peste obstacole. După de
corul salonașului se vedea că Fauohery 
avea obiceiuri tocmai așa cum afirmase 
cronica în multe rânduri. Insă masa era în
cărcată eu hârtii și ou cărți, dovadă că 
ospetele trecător al aoestui asii drăgălaș 
rămăsese un harnic mânuitor de Litere, și 
munoa asta statornică era atestată și mai 
mult de fisionomia lui oare, mărturisasc, 

mă făcu îndată să ’ml pară rău că între
buințasem violenia ca să ’1 găsesc. Ah! dâcă 
ași fi găsit pe acel Fauohery pretențios, 
pe care-1 bioiuiau de obioeiii cronioele, ași 
fi simțit, din potrivă, plăcere nespusă ca 
să-i înșel diplomația. Der nu. — Vă4ui, 
punând jos pena oa să mă primâscă, un 
bărbat ca de cincizeci și șâpte de ani, cu 
obrazul încrețit de multă cugetare, cu ochii 
obosiți de veghe, cu fruntea încăroată de 
gânduri, care ’ml 4ise arătându-ml un fo
toliu :

„Să mă sousl, soumpe confrate, că am 
întâr4iat ca să te primesc!“

Eu! soumpul lui confrate! Dâc’ar fi 
soiut el!...

„Ve4l — îmi 4is© arătâudu’ml hârtia*  
încă udă de cernâla cu care scrisese — 
oă omul nuj pote să soape de robia copiă- 
rei... Atâta numai, că un om la vârsta mea 
are mai puțină ușurință deoât la etatea 
dumitale, și acuma, să vorbim despre dum- 
neta... Uum ai venit în Nemours? Ce ai 
făcut de când mi-ai trimis nuvela și ver
surile?..."

De giaba și-a sugrumat cine-va odată 
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națiune mioă, însă suntem siguri, că prin 
ptele nostre juste și necurmate vom 
îveni o parte a unei națiuni mari, și pu- 
rea nâstră morală ni-e mai scumpă, deoât 
i renunțăm la ea în favorul unei dorințe 
remere a Maghiarilor. Dâoă am părăsi pe 
snaționalii noștri asupriți, acâsta ar fi 
entru noi o pată rușinosă, și nu am mai 
vâ dreptul de a-ne numi Slavi. Dr. Iuliu 
țimler ne invită la esposiția milenară, și 
u are ideiă, că ce stări înoordate dom- 
esc între GehI și între mileniul maghiar. 
) astfel de tactică e copilărâscă. In situa- 
lunea actuală nu pâte să se afle nimeni 
lin poporul nostru, care să arangeze pere
grinări la Budapesta".

*
Din Petersburg încep a-se lăți de 

:ât-va timp soiri sensaționale cu privire la 
) întorsătură radicală în cestiunea orien
tală. Cercurile diplomatice din oapitala 
Rusiei sunt de părere, că pentru resolvarea 
cestiunei orientale este absolut de lipsă 
eonvooarea unui congres europen. Dea't- 
mintrelea ou ideia oonvooărei oongresului 
se ocupă mai de mult timp diarele rusescl, 
și mai ales „Novcje Wremjau. Ele susțin, 
oă tractatul dela Berlin a intrat aoum în 
prescripțiune, și relațiunile actuale politice 
pretind, ca puterile să sohimbe mai multe 
puncte din aoel tractat. Sohimbările ar 
atinge în prima linie cestiunea orientală, 
însă (j'arele rusescl sunt de părere, că ar 
trebui regulate și cestiunile Bosniei-Her- 
țegovinei și a Egipetului. Cestiunea con
vocării oongresului se aduce în strînsă 
legătură cu visita ambasadorului german din 
Viena, conte Eulenburg, la Ischl ; cu călă
toria ambasadorului iusăsc din Constanti- 
nopol. Nelidoff, la Petersburg; și ou visita 
ministrului de esterne rusăso, Lobanoff, la 
regele Umberto.

Sașii contra școlei naționale unitare 
maghiare.

piarul „Budapesti H.irlapu anunță 
că consiatorul Sașilor ardeleni a aș
ternut ministrului de culte ungar 
Dr. Iuliu Wlassics o scrisâre lungă, 
în care protesteză contra hotărîrilor 
aduse la Congresul pedagogic cu 
privire la șcdla națională unitară 
maghiară. Etă părțile principale din 
acel pretest:

Congresul n’a luorat, n’a pertractat, 
oi mai mult a aprobat într’o formă cao- 
tică proieotele așternute, prin cari se in- 
tenționâză mai ales maghiarisarea acelor 
șoole creștine, a căror limbă de propunere 
nu e limba maghiară, și prefacerea lor în 
șoole de stat.

Oratorii cei mai de frunte ai congre
sului au deolarat în mod clar și precis, oă 
problema oea mai urgentă a guvernului 
maghiar și al statului maghiar este de a 
octroa cât de ingrabă limba maghiară tuturor 

pentru tot-dâuna Idealul său de tînăr. Când 
a iubit cineva literatura, oum am iubit’o 
eu la două-cjeol de ani, nu se mângăe la 
două-cjecl și șese, că a jertfit aoâstă dra
goste, chiar neînduratei nevoi. Va să flică, 
Petre Fauohery îșl aduoea aminte de bie
tele mele versuri și de biata mea novelă! 
Alusia, pe care o făcu el, îmi dovedi și 
mai mult acâsta. Puteam ore să’i spun, în 
momentul aoela, oă, de când compusesem 
versurile și novela aceea, desperasem de 
feine, și oă mă hotărîsem la o existență ou 
totul alta?

îmi adusei îndată aminte de biurourile 
diarului „Bulevardul''-, pe cari le vedeam îna
intea ochilor. Aucjii glasul redactorului-șef al 
meu: „— Să interviewezl pe Fauohery? 
Nicl-odată nu ai să isbutesol!...“ și eu răs
punsei rămâind oredinoios rolului pe oare 
mi-1 impusesem:

— „M’am retras la Nemours, oa să 
lucrez la un roman mare, oare se ohiamă 
Etatea Amorului și tocmai în privința 
aoesta ași voi să te consult, soumpul meu 
Maestru... “

(Va urma.) 

școlelor din Ungaria, ca singură limbă de 
propunere; spesele însă să le plătâsoă bi- 
sericele și fondurile susțiitâre de șcd'e.

In loc ca statul, usându-se în mod înțe- 
lepțeso de dreptul său de supraveghiare, să 
lucre într’aoolo oa oel puțin dela 2O°/0 de 
oopii obligați la șoolă să nu se detragă 
învățământul, oratorii oongresului ar voi 
să supună la nisoe schimbări cu totul ne
sigure pe acele șoole, cari îșl împlinesc 
munoa lor în mod cinstit, și cel puțin stau 
în acelaș rang cu școlele de stat.

Congresul pedagogic are deci inten- 
țiune de nimicire, deârece nu cruță nimio 
ce esistă; are intențiunl revoltătâre, dedrece 
impută guvernului o acțiune, care vatămă 
cele mai sfinte simțăminte a mii de locui
tori din patria acesta.

Contra acelui spirit, oare a dat nas- 
cere la amintitele proiecte; contra spiri
tului de dușmănie față de învățământul 
german; contra spiritului de intoleranță și 
de nerespectare a dreptului și a legilor; 
oontra spiritului de apăsare a vieții ce se 
manifestă în diferite forme; și în fine con
tra spiritului de patriotism fals, lipsit de 
ounoscința adevărului a trebuit să ne ri- 
dioăm vocea, și protestăm contra acelui 
spirit, oare- ar astrînge biserioa nostră de a 
păși contra lui cu tote mijlocele legale.

„Budapesti Hirlap“ de ieri, ocu- 
pându-se la loc de frunte cu acest 
protest al consistorului săsesc scrie 
următdrele:

O oorporațiune oficiâsă, care n’are a 
face nimio ou congresul pedagogic neofi- 
cios, făr’ de nici o causă insultă congre
sul. Cine a înoredințat pe consistor, să 
pronunțe o critică oficiosă asupra unei adu
nări, cu care n’are nimio comun ? Numai 
ura e în stare să nască o astfel de im
prudență.

Memorandul săseso numai la aparință 
este îndreptat cătră ministrul ungar de 
culte și instrucțiune publică; în realitate 
însă el sună Germaniei, nentru-ca să fiă 
înegrițl înaintea ei Maghiarii. Sașii voesc 
să ne dea nouă lecții de patriotism ! Și o 
astfel de scrisore josnică apare ca sorisâre 
oficială, și episoopul Dr. Friderie Miiller 
o subscrie!

Poftim să ne răspundă Sașii la aceste 
întrebări: Se propune în șoălele săsesol, 
așa după oum prescrie legea, în mod cin
stit și serios limba maghiară, care e lim
ba ofioiosă a statului ?’IșI împlinesc învă
țătorii datorința, și-o împlinesce presbite- 
riul, oomunitatea biserioâsoă, și consistorul 
cel cu gură mare? Da, ațîță la ură oontra' 
nâstră, aceea o fac ei. înaintea lor patrio
tismul nostru este șovinism, tâtă munca 
nâstră culturală este vorbă gâlă și revolu
ția. Aoolo se pune la oale în tâtă forma o 
campaniă defăimătâre contra nostră, care 
apoi îșl află ajutor în Germania, unde le 
cred mai mult lor, decât nouă.

Și vădând lucruri de acestea, să nu 
pretindem ca în țâra nostră noi să fim 
domnii? Ce să asceptăm dela școlele, pe 
oarl le ooârmuesce oonsistorul? Nimeni 
n’a ofensat la congres confesiunile. Der 
orl-cine scie, că cei mai de frunte purtă
tori de vorbă ai autonomiei confesionale 
în realitate voiesc se folosâscă școlele pentru 
agitațiuni naționaliste.

Și unei astfel de procederl Sașii ar
deleni îi dau numirea de patriotism, și se 
laudă, că nu rămân îndărătul nimăruia în 
fidelitate și în nisuințele cinstite pentru 
binele patriei maghiare. Graeca fides! Cre 
dința săsescă, Dumnecțeu se ne ferescă de ea.

SCĂRILE DILEI.
— 30 Iulie.

„Femei valahe în politică". Sub 
acest titlu „Erdâlyi Hiradâ" din Clușiu 
primesce o împărtășire, a cărei tendință rău- 
tăoiosă nu mai trebue să o comentăm. Etă ce 
i-se scrie numitei foi, din Sibiiu : „Comandan
tul de corp Galgoczy și-a fost esprimat 
înainte de morte dorința ca să nu se pună 
corone pe cosoiugul său. Acestei dorințe 
s’a dat espresiunl și în anunțiul de mârte. 
Reuniunea femeilor române din loc nu
mai pentru aoeea — firesce cu intențiunea 

de a demonstra — a acățat pe unul din 
stîlpii carului funebral o cunună cu pantlicl 
în colorile valahe. ț)eu ar fi fost cu mult 
mai bine, dâcă domna lui Partenie Cos- 
ma, președinta reuniunei femeilor valahe, 
pentru banii ce i-a cheltuit pe pantlicele 
în colorile Valahiei ar fi cumpărat catrințe 
pentru oâte-va fete sărace valahe". — Co- 
mentarul, cum am dis e superflu față cu 
o astfel de împărtășire stupidă.

— o—
Profesorul Weigand în Ardeal. In 

vara acesta — ne spune „Tribuna" — pro
fesorul Dr. Gustav Weigand din Lipsoa 
va continua studiile sale asupra dia
lectologiei limbei române în Ardeal. Dr. 
Weigand va sosi prin 13 — 14 Aug. la 
Arad, de acolo va cerceta câte-va oo- 
mune în spre Oradea-mare, și dup’aoeea 
spre Timișora. Va oontinua apoi pe Va- 
lea-Murășului în sus, stabilindu-se pe rând, 
pe câte o di ori două în: Făget, Hațeg, 
Sibiiu, Făgăraș, eventual și Brașov. In Si
biiu va sosi oam pe la înoeputul lui Sep- 
temvre. De aici va merge apoi la Alba- 
Iulia, de unde va trece în Munții-ApusenI 
la Moți, apoi în văile Crișurilor. Călătoria 
e proiectată pe 6 —8 săptămâni, timp re
lativ scurt, față cu anul trecut. In est an 
însă d-1 profesor Weigand va studia ou o 
asistență de elevi ai săi, cari 'și-au împăr
țit deja rolurile. Astfel d-1 Sextil Pușcariu 
are să percurgă, luând notițe, Valea Ol
tului; d-1 Sterie Stinghe va studia dialec
tul Trocarilor din Brașov. Un alt elev al 
D-rului Weigand, d-1 Dr. Baohmeister aple
cat deja la 5 August din Lipsea pentru a 
face studii pe valea Grișului-alb și a Cri- 
șului-negru, de unde va veni la Sibiiu, 
pentru a se întâlni cu profesorul Weigand, 
căruia unele părți îi rămân astfel numai 
pentru a controla, dâoă bine au observat 
disoipulii.

- o —
Nouă judecătoria de pressă. Minis

trul de justițiă a încunosciințat tribunalul 
din Vesprim, oă are de gând să-l înves- 
tescă cu drepturile unei judecătorii de 
pressă.

1 — o —
Reforme la judecătoriile cercuale. 

In ministerul de justițiă se lucră de pre
sent la unele reforme, cari, după oum se 
afirmă, se vor introduce la judecătoriile de 
cerc cu începere dela 1 Ianuarie 1897. 
Scopul reformelor este de-a simplifica și 
ușura mersul afacerilor; se vor crea pos
turi nouă de secretari pe lângă jucji, cari 
secretari vor înlocui ofioiele secundare, oe 
de present se află la fiă-care judecătoria 
de cerc.

—o —
Cursuri pentru funcționarii de postă 

și telegraf. La ofioiile telegrafo-postale din 
Brașov și Mureș-Oșorheiă se va deschide cu 
începutul dilei de 15 Septemvre n. c. câte 
un ours praotic de 6 săptămâni pentru oua- 
lificarea funcționarilor manipulanțî de pos
tă și telegraf cu salar anual crescând 
dela 500 - 700 fl. și bani de cuartir. La 
aceste cursuri pot fi primiți: 1) în prima 
liniă subofioerii militari, cari în sensul §-lui 
5 al art. de lege II din 1878 au dreptul 
de-a fi preferiți la ocuparea unor posturi 
mai mici ; 2) ind’vicjl, cari au absolvat pa
tru clase gimnasiale, reale, civile, ori alt
fel de șcâlă de rangul acesta și sunt apli
cați deja ca administratori său dirigențl 
poștali; 3) alțl bărbați cu aceeași oualifi- 
cațiune, cari au împlinit 18 ani de etate, 
âr decă de aceștia nu s’ar afla în număr 
suficient, atunci pot fi primiți și tineri cu 
16 ani. Concurenții trebue să dovedâscă 
mai departe, oă nu sunt trecuțl de 35 ani, 
că sunt cetățeni ungari, posed bine limba 
maghiară, au viâța nepătată și că sunt fi- 
sicesce capabili de-a servi la postă și te
legraf. Taosa de înscriere și instrucțiune 
este 10 fl., dela care pot fi scutiți numai 
subofioerii militari. Petițiile pentru primire, 
scrise cu mâna propriă și provedute cu 
testimoniile de lipsă, sunt a se adresa 
până în 31 August n. c. prin primăriile, 
sâu prin fisolgăbirăi ațele respective Direc- 
țiunei de po6te și telegraf în Clușiu.

— o—

Despre incendiul, ce-a isbuonit Vi
neri sera, 7 August n., în Chichiș, ni-se 
scrie, oă soirea oomunioată în numărul de 
Dumineoa trecută al fâiei nostre a fost 
esagerată. Fapt este, că Vineri săra a is
buonit un foc în Chiohiș, , der prin întâr- 
oerea vântului, el a putut fi localisat, așa 
că au ars numai 4 șuri ou nutrețuri, âr 
unui „nobil" maghiar i-au ars bucatele de 
tomnă. Intre cei păgubiți nu se află nici 
un Român.

—o—
Țarul Nicolae II în Cetinje. In pro

gramul călătoriei părechei imperiale ru
sescl, după oum se depeșâză din Peter
sburg, figurâză și Cetinje, capitala Mon- 
tenegrului. Se cjice, că Țarul va pleca dela 
Paris la Toulon, și de aci prin Genua, Mi
lan, Padua, Verona, Veneția, Triest la 
Fiume, de unde apoi va merge direot la Ce
tinje. Nu se scie încă cu totă siguritatea, 
că îl va însoți, sâu nu, și Țarina în acâsta 
oălătoriă.

Un veteran de pe timpul lui Napo
leon 1. In spitalul din Parma muri într’una 
din (J'IqIs trecute Pietro Ruginelli, care 
era invalid înoă de pe timpul răsboielor 
cu Napoleon. El ajunsese la etatea de 
99 ani.

—o—
Căsetoria Reginei din Olanda. ț)ia- 

rul „Times" anunță, oă la ourtea din Am
sterdam se ocupă ou diferite planuri de 
căsătoria: voiesc adeoă să-i caute tinerei 
regine un mire. Pănă acuma se vorbesoe 
despre patru prinoipl, cari toți sunt înru
diți cu regina, și adecă: Bernard, princi
pele din Saxa-Weimar, Harald, principele 
Danemarcei, Friderie Henrio, principele 
Prusiei și ducele ereditar din Wied. Se 
cjice, că regina ar fi mai apleoată să se 
căsătorâscă cu principele danes, însă de 
sine n’o pâte face acâsta, căci mai întâi 
trebue să-și dea învoirea parlamentul o- 
landez.

—o—
Celor ce trimit scrisori în Buda

pesta suntem rugați din partea oficiului 
postsl din loc a-le atrage atențiunea asu
pra împrejurărei, oă pentru a putâ fi îmâ- 
nate sorisorile la timp, nu ajunge a se în- 
sămna numai strada, numărul casei, eta- 
giul și numărul camerei, ci de desubt mai 
este a se însămna cu număr roman și cercul 
administrativ, în care se află adresatul. Bu
dapesta este împărțită adeoă în 10 oercurl 
administrative, âr dintre acestea oercul I. 
și X. constau din oâte 2—3 părți ale ora
șului. E de dorit, ca să se însemne pe 
adresă și partea de oraș a respectivului 
cerc administrativ.

—o—
Concert. Musica orășenâscă va oon- 

certa mâne, în 12 c. n. la otel central 
Nr. 1, înoeputul la 7'/2 ore sâra. Intrarea 
30 cr. * _________

De-ale administrației „de mode?.
Tohanul vechiu, August 1896.

Știm. D-le Redactor! De mult nu s’a 
scris nimic despre comuna Tohanu-vechiă 
și e remarcabil, oă și atunol, când se scrie 
ceva, e tot numai o lamentare continuă 
față de administrația vitregă a comunei 
nostre.

începând din 1886 în acâstă oomună 
se țes și susțin neefîrșite certe, intrigi, 
personalități, tot numai din causa admi
nistrației politioe a acestei comune, care 
se vede a fi înadins în4estrată cu amnloiațl 
neabill și răuvoitori față cu interesele 
acestei comune româuesol, susținându-se 
prin intrigi și denunțări josnice în sus și 
jos, ca cel mai re’ntabil mijloo de căpă
tuire pentru ei.

In 1894, după suferințe de-aprâpe 8 
ani, ni-a trimis Dumnecjeu pe notarul sub
stitut George Cârlan, un bărbat capabil 
iubitor de ordine și imparțial. La înoeput 
luorurile au și prins să mârgă bine, dâr 
omenii dedațl cu păcătoșiele vechi nu puteau 
suferi, ca afacerile să mârgă ooreot; obiclnuițl 
a lucra la întunereo și a pescui în tulbure, 
ei pândeau mereu ocasiunea, ca pe corec
tul notar să-l denunțe și eă-1 facă imposi
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bil. Dâr d-1 Cârlan era omul ofioiului, ți- 
nându-se strict de lege, consoiențios și ze- 
ios în împlinirea agendelor sale. Cunos
când d-sa slăbiciunile administrațiunei, voia 
a introduce o reformă corăspuncjâtdre și in
dispensabilă pentru înflorirea comunei. Der 
chiar aoâstă împrejurare nu le convenia 
olicașilor dedațl a pesoui în turbure. Ei pu
seră tote în mișoare pentru a amărî viâță 
bunului notar Cârlan, așa că la urmă a- 
oesta, sătul de-atâtea șicane și denunțări, 
îșl dete dimisiunea, spre cea mai mare pă
rere de rău a tuturor omenilor de bine. 
Causa dimisiunei o espuse singur înaintea 
poporului când dise: „a trebuit să dimi- 
sionez, căci suut șicanat și de sus și de 
jos, și caracterul meu nu vrâu să fiă pătat 
mâne-poimâne, căci după cum văd, unii 
sunt în stare să jure strîmb, numai să mă 
nimicâscă, și aceia astăcji au orecjăment".

Ca specimen de șicauărl las să ur
meze câte-va probe :

1) Cu data de 26 Deoemvre 1895 îl 
arată Ilisie Nemeș cu mai multe puncte 
puțin interesante ; cel mai momentos însă 
este acela, că lucră într’o partidă cu popii 
românesc? și că iote lucrurile lui sunt în fo
losul popilor românesci.

2) La începutul anului acestuia îl 
arată loan Berariu, subalternul său, că ale
gerile de representanțl comunali numai din 
oausa notarului nu au eșit pe placul 
„Domnilor" și că el, pănă ce este Cârlan 
ca notar, nu mai pote face nimio etc.

3) Tot acest Berar Jânos denunță 
pe notar, pentru-că în 2 Iulie a fost în 
Brașov la esamenul din Religiune și aoâsta 
însemnă, că nu e vrednic de-a fi notar, 
căci prea mult se interesâză de cultura na
ției sale.

Astfel Nemeș și Berariu se susțin unii 
pe alții aci ca aousatorl, aoi ca martori, 
mai înrolând în lăgăul intrigelor și pe-un 
biet academician de aici, oare alt lucru văd 
că nu-șl găsesoe, decât să se faoă și el de 
timpuriu instrument al celor ce uumai prin 
lingușiri și denunțări sciu să-și câștige 
păuea lor.

Pentru ca să se vadă, de cât crecjă- 
ment și de ce obiectivitate ar merita să se 
bucure Berar Jânos înaintea superiorilor 
politici, dau aci câte-va floricele adminis
trative, spre a-le serie în contul adminis
trației „de model", eserciată în cercul 
nostru:

După espropiarea liniei ferate Brașov- 
ZernescI, s’a încredințat evidența oatastrală 
de pământ spre efeptuire lui Berar Jânos, 
tutorul general și titulo vice-notar al aces
tei oomune, cam prin 26 Aug. 1894. In 1895 
sub Nr. 3593, fu tras la răspundere, pen
tru ce nu a finit lucrarea, âr în 1896 sub 
Nr. 401 „titulusul nostru" raportă direoțiu- 
nei finanoiare în mod minoinos, firesce, că 
•evidența a finită.

Prin 8 Februarie 1896, nefiind gata 
conspectul despre oomplanarea dărei era- 
riale concredut lui Berariu încă din 20 No
vembre 1895, la urgitarea continuă notarul 
arătă, că evidența de pământ nu este de 
loo lucrată însoțindu-șl arătarea cu un raport 
de.,p;-3lascivitatea acestui amploiat, care nu 
lucră nimio, oi timpul îl petreoe în beții și ară
tări. Direoțiunea trimite actele preturei din 
Bran spre pertractare. In 16 Aprilie, după 
ce s’au constatat tote, atât oă lucrarea nu 
aste efeptuită, cât și îmorejurarea, oă a 
sedus superioritatea prin raporte false, îl 
pedepsesoe cu 3 fi. dându-i termin de 8 
tjile ca lucrarea să fiă finită.

Der trece Aprilie, trece și luna lui 
MaiQ, vine și Iunie și evidența încă tot 
neisprăvită rămâne. Aoum s’a deois și pre
tura la pași mai energici și sub Nr. 1705 
din 1896 îl amenință ou pedepsă discipli
nară. La sfîrșitul lui Iunie, vă4end pretura, 
că Berariu îșl bate joc de ordinile sale, 
cită pe notarul la sine și-i ordonă lui să 
efeptuâscă acestă lucrare. Notarul, bietul, 
se supune și în 3 tjh0 0 efeptuesce; âr 
drept mulțămită în 13 Iulie pentru activi
tatea s’a fu pedepsit cu 5 fl. (pentru ne- 
gligența lui Berariu).

Apoi să nu cjicl, oă paragraful rămâne 
paragraf, ori cum l’ai întorce. Berariu doi 
■ani nu luoră o iotă, dă raporte false, minte 
.administrația, e pedepsit pentru lene, ame

nințat cu cercetare disciplinară — și totuși 
e funcționar „vrednio". Notarul faoe în 3 
(jile ce altul n’a făcut în doi ani și e pe
depsit. Curiosă administrația, ca la noi la 
nimenea!

(Va urma.l

Convocare.
Prin aoâsta se oonvocă adunarea ge

nerală a despărțământului X (Brad) al Aso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului român pe 
Marți în 6/18 August 1896 „Schimbarea la 
față“ la Criștior. La aoâstă adunare sunt 
poftiți a participa membrii, precum și toți 
binevoitorii și spriginitorii acestei institu- 
țiunl culturale.

OBIECTE:
1) Deschiderea adunărei la 3 âre p. m. 

2) Raportul comitetului despre activitatea 
sa în anul 1895/6 și despre starea despăr
țământului. 3) Alegerea unei comisiunl pen
tru censurarea raportului. 4) înscrierea de 
membrii noi și incassarea taxelor dela 
membrii vechi și noi. 5) Cetirea diserta- 
țiunilor, oarl sunt a se insinua cu 2 dile 
mai înainte la directorul despărțământului 
6) Raportul comisiunei pentru censurarea 
raportului comitetului. 7) Alegerea a 2 dele
gați pentru adunarea generală a Asooiațiu- 
nei transilvane din acest an, convocată în 
opidul Lugoșiu. 8) Designarea looului pen
tru adunarea generală viitâre. 9) Alte afa- 
oerl, cari cad în sfera de competință a 
adunărei. 10) DisposițiunI pentru verificarea 
protooolului. 11) închiderea adunărei.

Brad, Ia 23 Iulie (4 August) 1896.
Vasiliu Damian, Dr. Ioan Dădu,

director. actuar.

Condițiunl de primire 
în școla civilă de fete, cu drept de publi
citate, a Asociațiunii transilvane din Sibiiu 

și în internatul aceleia.
Pentru primirea în șoâla civilă se 

cere atestat despre absolvarea olaselor 
școlei elementare, seu atestat despre olasa 
corespuncjătore premergătore dela o altă 
școlă de categoria școlei civile. In lipsa 
unui astfel de atestat, primirea se face pe 
basa unui esamen privat. (Vecjl regulamen
tul ministerial referitor la esamenele pu
blice, private, etc.)

Înscrierile pentru anul școlar 1896/7 se 
fac din 1—6 Septemvre a. c. st. n.

Esamenele de emendare se țin în 5 
Septemvre n.

Prelegerile se încep în 7 Sept. n.
Didactrul e fixat cu 2 fl. v. a. pe 

lună, și pentru elevele, ce intră prima dată 
în aoâstă școlă, o taxă de inmatrioulare de 
2 fl. v. a.

Pentru elevele cursului complemen
tar, provădut în § 6 din statut, didaotrul 
este de 2 fl. pe lună, și la prima înscriere 
taxa amintită de înmatriculare.

Elevele, cari voesc să fiă primite în 
internat, fiă eleve ale șoolei oivile, seu ale 
școlei elementare a reuniunii femeilor, au 
să se însoiințeze de timpuriu, îu tot c.asul 
înainte de înoeperea anului școlar, prin 
părinți seu tutori la direcțiunea școlei, pen
tru a-se putâ faoe disposițiunile necesare. 
Taxa internatului e de 200 fl. v. a. pe an, 
plătiți înainte în două seu cel mult patru 
rate. Cărțile trebuinciose, materialul de 
scris, de desemn, de lucru de mână, să în
țelege, nu sunt ouprinse în taxa amintită, 
ci cheltuelile reclamate în acestă privință 
se pârtă de părinți, întocmai precum tot 
de dânșii se pârtă cheltuelile pentru îm
brăcăminte și încălțăminte, pentru instruc
țiune în musica instrumentală și în limba 
francesă.

Taxele pentru instrucțiunea în piano 
sunt de 2 categorii:

a) dâoă o elevă voiesce să iee ârele 
singură, se compută la 2 ore pe săptă
mână taxa de 9 fl.*)  pe lună; dâcă 2 eleve 
împreună iau instrucțiune în aceeași âră, 
taxa se compută la 2 ore pe săptămână 
cu 6 fl.*)  de elevă; seu

*) Din care sumă 1 fl. se contâză pe 
lună institutului pentru susținerea fortepia- 
nelor în stare bună.

b) dâcă o elevă voiesoe să iee ârele 
singură, se compută la 2 dre pe săptămână 
taxa de 6 fl.*)  pe lună; dâcă se întruneso 
2 eleve în aoeeașl 6ră, taxa se compută la 
2 ore pe săptămână cu 3 fl.*)  pe lună de 
elevă.

Pentru instrucțiunea în limba francesă, 
câte 2 ore pe săptămână, se compută pe 
lună câte 1 fl. de elevă.

Tâte taxele se plătesc direcțiunii șco
lare, care remunerâză pe instructori.

Elevele din internat, afară de școlă, 
au în fiă-oare di anumite ore de conver- 
sațiune în limba franoesă, maghiară și ger
mană. Pe lângă aceea ele se prepară și-și 
învață lecțiunile sub conduoerea și cu aju
torul direotârei și al guvernantelor.

Elevele, cari voesc să fiă primite în 
internat, mai au să aducă cu sine : o saltea, 
un covoraș la. pat, 2 perinl, 4 fețe de pe- 
rini, o plapomă seu țol de coperit, 4 ci§r- 
șafurl (lințolurl, lepedee), 6 ștergare, 6 șer
vete, apoi perie de dinți, săpun și 2 pep- 
tenl, cari tote rămân proprietatea elevei. 
Afară de aceste schimburile de trup său 
albiturile, câte ’/2 duzină din fiă-oare, cio
rapi și fuste de colâre închisă și batiste 
(marăml) oâte 1 duzină, un parapleu și în
călțămintea trebuinciosă. Cât pentru toalete 
nouă, părinții și tutorii sunt consiliațl a nu 
face de acestea pentru copilele lor, căol 
pentru a obținâ o uniformitate în îmbră
căminte pentru tote internele, aoele toa
lete cu prețuri moderate, se fac aioi prin 
îngrijirea direoțiunii internatului. Strîns de 
uniformă se țin: o haină, două șurțe în 
forma unei haine, o pălăria de iârnă și una 
de vară, cari necondiționat au să se facă 
aici și oarl preste tot vor cosța cam 16 — 
22 fl. v. a.

Doritorii de a avâ „Statutul de orga- 
nisare" precum și „Regulamentul intern" 
al școlei, „Regulamentul pentru oursul com
plementar” și „Regulamentul ministerial 
pentru esamenele publice, private, suple- 
torii și de emendare", le pot primi dela 
direcțiune pentru câte 10 or. unul. Tot 
dela direcțiune se pâte primi pentru 1 fl. 
și „Monografia" șcâlei, în care pe lângă 
istoricul institutului, se află descris edifi
ciul școlii și al internatului în tote amă
nuntele lui.

Sibiiu, în August 1896.
Direcțiunea

școlei civile de fete cu internat.

SCIR1 ULTIME.
Berlin, 10 August. In cercurile 

diplomatice de aci se asigură, în 
mânia tuturor desmințirilur, că prin
țul flohenlohe își va da în proximele 
4ile dimisiunea din postul de can
celar.

BucurescY, 10 August. MM. LL. 
Regele și Regina se vor întorce în țeră 
la 5 Septemvre. A. S. R. Ducesa de 
Ilessa, sora A. S. R. Principesa Ma
ria, e așteptată la finele acestei săp
tămâni la Sinaia.

Bucuresci, 10 August. In pri
vința visitei M. S. Regelui Alexandru 
al Serbiei, „Epoca11 anunță, că tîne- 
rul Rege dorea de mai de mult se 
se presinte Curții române, der ore- 
cari considerații de familie, — înlă
turate acum în urmă de o rudă diu 
țeră a M. Sale, rudă care în present 
se află la Belgrad, — îl împedecau. 
M. S. va veni la 29 Septemvre di
rect la Sinaia, unde va sta vr’o pa
tru seu cinci cjile. Cu acestă ocasie 
se crede, că se vor lua înțelegeri 
în privința construirei unui pod 
peste Dunăre între T.-Severin și Cla- 
dova.

AVERSE.

Superstițiunea vorbelor. Baronul 
Andri an-Wehburg a, ținut cjiiel© acestea o 
prelegere interesantă despre superstițiunea 
vorbelor în congresul antropologilor ținut 
în Speyer. Mai la tote poporele este lățită 
oredința, cji00 br. Wehburg, că vorbele au 
o anumită putere. Credința acesta îșl are 

originea în unismismul, seu în convingerea 
că obiectelor fără viâță li-se dă viâță. In
digenii din Gronlanda susțin, oă omul con
stă din trei părți: a) din trup, b) suflet și 
o) din nume. Numele e asemenea unei 
umbre, care oonstitue esența ființei ome
nești în care zace o anumită putere. Aoâstă 
putere, după mârtea omului se strămută în 
altă ființă ou asemenea nume. La multe 
popâre se consideră lucru oprit de a-șl 
spune numele adevârat unul altuia și, ba- 
sațl pe oredința aoâsta, nioi nu pun co
piilor mici nume pănă la o anumită etate. 
Intre Jidani era lățită oredința, oă dâoă 
băiatului îi sohimbă numele, atunol i-se 
schimbă și sortea. Gu deosebire atunci se 
schimbă numele copiilor, oând erau greu 
bolnavi și credeau, că vor muri. Părinții 
copilului oredeau, că deoă îi vor schimba 
numele, mortea nu-1 va afla.

Pe neașteptate. In vâcul trecut pe 
când mareșalul franoes contele Castellane 
era încă numai Colonel el fu silit a da 
odată ca pedepsă „arest de odaiă“ tuturor 
ofioeriul de sub comanda sa. In (jh0!0 ur- 
mătâre cu ocasiunea unei parade militare 
observă contesa Dubarry favorita regelui 
Ludovio al XV că toți ofioerii oei frumoși 
ai regimentului lipsesc. Ea întrebă pe co
lonel că oe ar fi causa? După ce afla mo
tivul îi cp80 colonelului: „Cred oă le veți 
permite totuși sâ ia parte la balul meu". 
— „Sub nici o înprejurare" respunse oo- 
lonelul neînduplicabil. Cât de mare însă îl 
fu surprinderea, oând la bal îșl afla pe 
toți ofioerii săi. Contâsa îl întîmpinâ ou 
cuvinte amabile <ji00ndu-i: „Vă mirați oă 
vedeți ofioerii aici, ei sunt conoediațl de 
colonelul lor".— „Să mă iertați" răspunse 
colonelul perplex— „despre aoâsta nu sciu 
nimic, dor eu sunt colonelul lor". „Ba, D-ta 
nu mai ești". „Der oe sunt?u întrebă co
lonelul, temându-se de influința ce ar’ fi 
eseroiato contâsa oontra lui. „D-ta ești 
General" — îl răspunse contâsa în mod 
afabil.

0 telegramă scurtă. In Berlin nu de 
mult s’a dat la ofioiul telegrafic o 
telegramă de tot sourtă, dâr de un 
mare conținut, care este următorea: „E- 
pistola St. Ioan: vers 13 și Ilu. Se în
țelege, că amploiatul dela ofioiul telegrafio, 
n’a soiut oe conțin aceste ouvinte din st. 
soriptură, dâr îndată oe a ajuns aoasă a 
umblat într’aoolo oa să afle oonținutul te
legramei. Conținutul versului 13, din epis
tola stului loan este: „Am avut multe de 
a-țl scrie, dâr n’am voit să-ți soriu ție ou 
oondeiu și cu negrâlă". Conținutul epis
tolei 14 este: „Am speranță, că în cel 
mai sourt timp ne vom întîlni și atunol 
vom vorbi prin graiul viu“. Aoâsta a voit 
respectivul să telegrafeze, oare prin puți
nele vorbe din sânta soriptură șl-a cruțat 
70 or.

Mătușica Ibrahim. Din Vichy se 
anunță mortea mătușicei Ibrahim, mar- 
oatendiera de odiniâră a regimentului Zuav 
Nr. 2.. care a luHt parte în resbelele din 
Crimea, Italia, Mexioo, Germania, Franoia, 
Tongking și din Tunis. La Solferino a fost 
rănită de trei glânțe, la Sedan de două. 
A fost prinsonieră la Germani, unde a fost 
tăiată de Ulanii ou steaguri negre-albe, dâr 
și de-acl a scăpat ou viâță. Bătrâna mătu- 
șioă a fost de 76 de ani; anii de pe urmă 
ia petrecut în Oran și avea o pensiune a- 
nuală de 350 franol. In anul treout s’a bol
năvit și a cerut dela președintele republi- 
oei francese să fiă dusă în Vichy, âr în 
schimb promise președintelui butoiul ei 
de marcatendier.

Literatură.
Din „Biblioteca pentru toțlu au apărut 

Nr. 70: Legenda Țiganilor de P. Dulfu, 
o lucrare plină de umor, oare pănă aoum 
n’a mai fost tipărită nicăirl. In partea 
primă se află portretul și o sourtă bio
grafia a talentatului și bine ounoscutului 
autor. Apoi tot de d-1 P. Dulfu: Coțofana, 
legendă poporală și Mora dracilor (oântul 
12 din epopea poporală „Isprăvile lui Pă
cală".) In text mai multe ilustrații originale. 
Se pote procura și dela librăria Ciurcu din

*
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Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și 
ii Făgărașului. Cu titlul aoesta a apărut 
in tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carto forte prețiosă, sorisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă carte, sorisă în formă de 
istorisiri pe oât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi vidța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite ou schițe istorioe 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. eto. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru cei ce 
vor sâ oundscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, oonstătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. o cr. 
porto). De vencjare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

*
In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 

din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-oărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetic 
pe 336 pag., hârtiă fină. Prețul 65 cr.

Proprietar ; Dr. Aurei SWure^iawas. 
edactor responsabil Sregoriu E^aioa*.

Cursul la bursa dm Vîena.
Din 10 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de cordne ung. 4% • • . 99.40
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/o ■ 124.—
Irapr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.60
Oblig, căii, fer, ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bunuri rurale ungare 4% • . • 97.15 
Bonuri rurale croate-slavone. . • 97.— 
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.*/ 2 
Renta de hârtie austr........ 101 65
Renta de argint austr........ 101.65
Renta de aur austr.......... 125.20
LosurI din 1860............ 145.50
Acții de ale Băncei anstro-ungară. 969—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 386.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 358.— 
NapoleoudorI.................................. 9.50’/2
Mărci imperiale germane . . . 58.67 */ 2
London vista....................................119.70
Paris vista................................... 47.5772
Rente de cordne austr. 4%. • • 101.20
Note italiene............................... 44.27 */ 2

Cursul pîeiei Brasov.
Din 11 August 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Gump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’orI Gump. 9.48 Vend. 9.50
Galbeni Cump. 5.55 Vend, 5.60
Ruble rusescl Gump. 127. Vend. — — 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. — 
Lire turcesol Cump. 10.60 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
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X
X
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X
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ABONAMENTE
IA&AZETA THAHSILVANIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austr o-Ungar ia: 

luni 
luni 
anii

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unfi

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni ... ................................
unii and......................................................

âbmrth h numerele eu fek de
Pentru Austro-Uugaria:

anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
. 8 
. 4 
. 2

Pe
Pe
Pe

3
6

12

a. 
â. 
â.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Duminecă.

2
1

11. -
fl. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din
a serie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

anu. . .
șese luni . 
trei luni .

franci 
franci, 
franci.
repede prin

Tren 
de 

persân.
I

10—
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8,07.
8.34'
8.49:
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31'
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40 
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-

DT55
4.40
5.10

12.00 G

Tren 
accel.

Trenu 
mixt.

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

109
1.16 

Tr. expr. 
11.40 
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14
5.59
6.29

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09 2 52

10.40 __
11.25 5.39

X n 
x
M 
X 
X
X
X 
X 
X
X 
X
K 
X
X 
X 
M
X
M 
X
X
X 
M 
M
M 
M
X

X
X
X
X
x
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nou, se binevoiescă

XdZersijLl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Mam E80S

Budapesta — Predeal
Tren 

de 
person.

Tren 
accel.

I Tren
I de 
ipersân.

Trend
mixtă

Tren 
accel.

Trent! 
de

Tren 
accel. persan.

trenu 
de 

persân.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtH

trenu 
de 

person.

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

pl.

Y 
sos.ț 
pl« I

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

sos, 
A

jpl.
(sos.

4 45

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Clușiu .

«u

I Pi-
sos.

11.49
11.59
12.29
12.55

1 30'
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11—
12.26

1 11
8 30

6.08
6.19
6.57
7.30

U
c

8.17
8.33
8.38 ( 

i

Apahida
Ghiriș . .
Cucerdea . 
Uioara . ,
Vințul de sus 
Aiud . .

cr 
s» 
cf-
O•V
O 
p> 
ct

-QQ
O*1
o o
B c
E. 
q’

CQ P
E'm
5*  7

~6A0
7.30
8.00

10.05 
Smai

9.09

Teiuș
Creciunel 
Biașiu . 
Micăsasa

jpl.
(sos.

A

Ti. bxdi.
$

2^ £ B 2
__ M.
3.36
3.18

2.48
p 
E 
n>

P
e»-
O
JXX
C-i
O
P

*Q0.
>-o

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26-
12.58

l.l&l
1.341 . ___
2.091 sos. î
2 13 pl. ) Bra?

(

i

y

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

iov .

2.15
2 12

■ 1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

3 01
3.31
9.30j

Ț Timiș .
y Predeal 

sos. BucurescI

jpl.
(sos.1
pl.

10.10
10.05

9.39
9.12

'5'35

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
0.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

______i
7.20
1.50'

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27

I

5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

TOS
8.28
8.01
3.15

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41 I Ghiriș

Turda

trena
de

persân. Blixt
Tren

2.20
3.57
4.19

trenft
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

10.30â ___
] 4.45 10-10 3.00 8.52

5.05 3.20 9.12

Copșa-micii — 8iB»isu — Avrlgîi — SPâgăirașft
trenu

de .
persân. mixtu

11.55
1.25
1.48

trenu

7.10
8.50
9.15
2D5
3.58
6.35

3 13
3 39

Y

pl-

sos. I
pl. /

sos.

trenu ] Tren 
mixtu I mixt

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

Copșa mică . sos.
Ocna . . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș . pi.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

j______
12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

s i

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu
mixtu

trenu 
mixtfi

4.50
4.34
4.10

4.25
4.48
5.23

B r

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

Simeria . 
Gerna. . 
Hunedora

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

8.34
8.14
7.45

w d — T i m i ș o «•

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu.

trenu 
mixtă

8.35
10 28

4.55 4 30
5.49 I Brașov ........................

Zerneștl.........................
w 7.44

6.20
1.29

12.05
8 31
7 206.36—■ ■ 1

«A

iTI «a r e ș - *4  au «fi w m - at i s t r S ț n
4—
5 03

■ 9.10 
f.10.28 
£12 41
5' 1.54
| 3.02
§ 3.41 
?- 4.55

4.2C
5.3c

••

Zh O *

Mureș-Ludoș ....
Z a u . . . . . . .
Țagn-BudatelioQ . . . 
St. Mihaiu de câmpie . 
Leciuța........................
Ș.-Măghiăruș .... 
Bistrița........................

< 1 6.46
5.49

7.21
6.24

2.
q a

0- * ■
9.40
8.46
7.43
6.52
•>.55

6 48
| 7 38 

8 33
. 9 07
! 9.59

ă -2-
Șa
£ '5 
0 a

4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

6.201
7.08 
8.01

12.47

/

Ciseerdea — — Beglfi.-săscsc..

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtu

T30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. â 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșă. . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. 1 ( pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

| 5.40 10.42 5.36 pl. J Oșorheiu . . I sos. 9.20 5.04 9.35
1 7-14 12.16 7.14 9 sos. Regh.-săs.. . pl. • • 7.54 3.30 8:05

N 0 t a: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jc

i

insemneză drele de nopte.

S i I» â i u — C i s n â d i e.

11.25 5. w Aradu ........................ A 10.43 3.44 10.55
12.15 6.14 Vinga........................ 1 9.42 3.0110.11

1.10 7.39 0 Timișora.................... I 8.20 2.-1 9.10
8.47 12 27 5 10 Segedin ........................ MX 6 05 2 30——— 10 05! 2.15i

SigMsora—flMcMrifoeflu-sfecuesc.
trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixiu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

5.30
5 ■!?
6.06

2.15
2.27
2.51

pi. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisuădie pl.

s, cele însemnate • în drepta de

7.10
6.57
6.36

9.20
TOT
8.46

3.22
3.54
"6?20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
Hașfaleu . . .
Odorheiu-sbcuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3—

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


