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primesc. — Maunacripta nu «« 
retrimet,

IKSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brasov și la nr- 
mâtirele Birouri de anunolurl: 

in Viena: Af. Dukes, Hemrich 
Schalek, Rudolf Masse, A. Oppsliks 
Nachfolgor; AhIoh Oppelik, J. 
Danncbcr, tn Budapesta: A. 7. 
Qoidbsrgsrg, Zckstsin Bcmat; In 
Bucuresci: Agcnce Havas, Sua- 
ouraale de Houmanie; in Ham- 
buij,: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Interțlurtllorj o seria 
garmond pe © oolână 8 er. țji 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai des» după 
tarifă și învoială.

Reclame po pagina a 3-a o 
seria 10 cr. h6u oO banî.

AHVL LIX.

»

„SazBta“ iese în fla-care di.
Aiciamente pentru Austro-Ungarta: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România sl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr.^-pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumăra la t6te oficieio 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Unamtnl mtn Brasov 
aaminiatratiunea, piața stare, 
Târgul Inului Nr. BO.Jetagiu 
I..*  pe un an 10 fl„ pe săse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un cBemplar o cr. v. a. 
seu Io bani. Atât abonamen
tele cât și inscrțiunile sunt 

a se plăti înainte.

*) La noi Românii se dice, în unele 
locuri dulap, (Muntenia), scrânciob (Mol
dova) în alta locuri se mai dice lăgăn etc. 

Nota Trad.
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însă numai pe timpul cât a fost în 
oposițiă.

D-l Dimitrie Sturdza a fost des
fășurat în iărna anului 1893 în Se
natul român chiar și un fel de pro
gram, pe care-1 recomanda guver
nului ca basă pentru pretinsa inter- 
vențiune în cestiunea națională. In 
acel program, ce-i drept, nu se vor
bea de concesiuni locale, ci se re
clama în genere respectarea legei 
de naționalități, ăr în special respec
tarea legilor privităre la autonomia 
bisericăscă și școlară a Românilor. 
Acestea însă nu erau „concesiuni 
locale", ba în genere nici nu se pu
teau numi concesiuni, pentru-că res
pectarea legei este o datoriă, nu 
o concesiune din partea unui gu
vern. -

A mai reclamat, ce-i drept, 
atunci d 1 Sturdza și delăturarea le
gilor escepționale din Ardeal, der 
nici acăsta nu era o concesiune, ci 
o necesitate impusă chiar de postu
latul esecutărei depline a uniunei, 
care presupune aceleași legi și în 
Transilvania, ca în Ungaria.

Concesiuni în adevăratul ÎDțe- 
les al cuvântului ceruse d-l Sturdza 
în programul său de mijlocire dela 
1893 să facem numai noi Românii 
ardeleni. Dăr nici acestea nu erau 
concesiuni locale, ci de-un caracter 
forte general. D-sa ne sfătuia să nu 
mai stăruim pentru postulatul auto
nomiei Transilvaniei, ci să ne mul- 
țămim de-Qcamdată cu garanța, ce 
ni-o oferă legea de naționalitate, a 
căreia fidelă esecutare avea să fiă 
ținta principală a „samsarlîcului" 
cinstit.

îndată ce însă a ajuns la pu
tere, d-l Sturdza, ne mai ținând 
sâmă de programul de mijlocire des
fășurat la 1893, s’a grăbit, precum 
seim, de-a face solemnela declara- 
țiune dela Iași, prin care se lăpădâ 
de ori și ce fel de amestec, de ori 
și ce procedere agitatorică în ces
tiunea română dela noi.

A și urmat ministrul-președinte 
român pănă acuma conform anga-

concesiuni locale, ce le-ar cere ei, și 
cari ar fi o „garanță", că guvernul 
unguresc voesce să apere pe Ro
mânii din Ardăl în contra „șovinis
mului funcționarilor comitatensi".

Curios mers de idei, curidsă 
imaginațiă, ce și-o face raportorul 
fbiei maghiare ! Ar trebui să ținem 
forte puțin la capacitatea diploma
tică a regelui Carol, ca să dăm cre- 
(țement fiă și numai în trăcăt espu- 
nerilor din „Alkotmâny".

Am $is, că e lucru fărte firesc, 
că regele Carol trebue să dorăscă, 
ca să se delăture ori-ce disarmoniă 
între România și Ungaria pe dată- 
ce interesele reciproce ale regatului 
român și ale Austro-Ungariei pre
tind, ca aceste două state să trăescă 
în strînsă amicițiă.

Am <țis, că este și probabil, ca 
regele Carol să fi dat espresiune în- 
tr’un mod său altul acestei dorințe 
ale sale, care trebue să fiă dorința 
tuturor bărbaților de stat de-o parte 
și de alta, cari au în vedere intere
sele de vieță, ce e menită ale asigura 
acestă amicițiă.

De aci însă și pănă la o inter- 
vențiune anumită și specială cu un 
special program de acțiune este dis
tanță forte mare și nu putem crede, 
că regele Carol să se fi cugetat mă- 
căr un moment să facă saltul mor
tal pentru a-o străbate.

Nu putem crede acesta nici când 
ni-se presentă în chipul unei con
versații mai mult de caracter parti
cular c’un ăre-care diplomat austro- 
ungar.

N’a fost cu putință, ca regele 
Carol să și ajungă numai la ideia, 
că cu concesiuni așa cbse locale din 
partea guvernului unguresc s’ar pută 
inaugura cu succes împăcarea între 
Români și Unguri.

Idea, ca guvernul român să facă 
pe mijlocitorul, pe „samsarul cins
tit" între Românii dela noi și gu- 
.vernul unguresc a fost, ce e drept, 
o ideă nu a regelui Carol, ci a fui- 
nistrului său președinte de astăcjî, 

„Concesiuni locale".
Numai de curând am publicat 

un raport, ce ’i-s’a trimis din Bu- 
curescî 4’aru^ui „partidei poporale" 
catolice „Alkotmâny".

Acest raport vre se esplice în
semnătatea întelnirei din urmă a re
gelui Carol cu contele Goluchowski. 
Corespondentul 4iarului unguresc e 
de părere, ca regele Carol cu ocasiu- 
nea călătoriei sale la Ragaz anume a 
căutat să se întelnăscă la Viena cu 
contele Goluchowski și că nu atât 
afaceri ale triplei alianțe l’au îndem
nat la acăsta, cât mai mult dorința 
de-a convinge pe contele Golu
chowski despre necesitatea urgentă 
de-a se face din partea guvernului 
unguresc un pas pentru a împăca 
pe Românii ardeleni și a delătura 
astfel ori-ce disarmoniă între Ro
mânia și Ungaria, care ar pută să 
fiă prejudițiabilă legăturilor de sin
ceră alianță între regatul român și 
monarchia nbstră.

Fără îndoălă, că regele Carol 
cu înaltele sale vederi de bărbat de 
stat nutresce acăstă dorință, și de 
sigur, că-i va fi dat espresiune, la 
vre’o ocasiune, convorbind cu unul 
seu altul dintre diplomați. Der ni-se 
pare naivă, ba chiar trasă de păr afir
marea corespondentului bucurescean 
al foiei maghiare, după care regele 
Carol ar fi căutat să se întelnăscă 
cu contele Groluchowski anume pen
tru a resolva cestiunea împăcărei 
Românilor cu Ungurii, cestiune, care 
bine scie regele român, că nu este 
numai de ieri și de alaltăeri, și că 
prin urmare nici nu se pbte resolva 
așa curend. Ba mai vre să scie 
amintitul corespondent, că regele 
Carol a dus cu sine la Viena și un 
program, seu mai bine (Vs o receptă 
gata pentru modul și metodul cum 
au să fiă împăcați măi curend și 
mai sigur Românii ardeleni.

Recepta de împăcare din vor
bă culminăză în așteptarea și cere
rea, ca guvernul unguresc și partida 
sa să le facă Românilor ardeleni

giamentului luat la Iași. Uneltirile 
companiei Slavici-Brote, care agita 
prin graiu și în scris pentru „în
dulcirea" raporturilor nbstre cu Un
gurii, pe calea capitulării și a umi- 
lirei nbstre — întru cât aceste unel
tiri se bucură de protecțiunea mi- 
nistrului-președinte român, numai 
ca amestec agitatoric din partea gu
vernului român nu pot fi privite de 
cătră Unguri,

Prin urmare, după asigurările, ce 
le-a dat ministrul-președinte Sturdza 
la speciala cerere a contelui Golu- 
chowski, că nu se va mai ocupa nici 
într’un chip de situația nbstră inte- 
rioră, ne vine cu greu a admite, 
chiar și din partea d-lui Sturdza, ca 
să fi adus în discusiune, când a con
ferit cu contele Goluchowski, amin
tita împăcare prin concesiunile lo
cale etc.

Posibil este însă, ca însu-șl con
telui Goluchowki să-i fi venit idea 
cu „concesiunile locale". Ministrul 
nostru de esterne scie fbrte bine, 
încă de pe timpul când era amba
sador în Bucuresci, că d-l Studza 
are o specială pasiune de-a aduna 
în jurul său diferite creaturi din Ar
deal și din Țâra ungurescă, cari în 
Bucuresci jbcă rol de mari politician! 
de dincbce și-și arbgă a dirige de-a- 
colo trebile nbstre politice. De ce 
să nu-și fi gândit contele Golu- 
chowski, că decă va descoperi d-lui 
Sturdza mijlocul său de împăcare 
cu concesiunile locale, acesta, în în
țelesul angagiamentului luat la Iași, 
va pute să sprijinâscă idea și să facă 
prin creaturile sale chiar propagandă 
pentru ea între Români?

Atingem acăsta numai ca o 
probabilitate, ce resultă din cele în
tâmplate pănă acuma, precum și 
din faptul, că cu așa caisele conce
siuni locale va fi tot-dăuna. gata 
ori-ce guvern unguresc să resolve 
cestiunea română din statul ungar, 
dăcă Românii noștri la rândul lor 
ar fi atât de găgăuți, ca să primescă 
o asemenea soluțiune.

De sigur, că guvernul Banffy

FOILETONUL „GAZ. TRANS.

Scrânciobul la Romani și Greci*)
De contesa Ersilia Ca etani-Lovatelli.

Originea jocului cu scrânciobul este 
de a se căuta după tradiția, în obiceiurile 
sfinte ale cultului denlui Bachus și Dio
nysus, la cari pe lângă alte curățiri era și 
curățirea prin ajutorul aerului. Scrânciăbele 
vechi numite oscile, erau acățate de ar
bori și mișoate de vâut și aveau facul
tatea de a aduoe binecuvântare și prinos 
peste câmpurile rodităre.

Tradițiunea va spune, oă Dionysus, 
oare fuse găzduit ca ospe a lui Ioarius în 
Attica, ca recunoscință pentru buna găz
duire l’a învățat pe acela cultura viței de 
vie. Când Ioarius dete păstorilor săi să 
guste din noua beutură, aceștia. necunos- 
cend efectele puternice ale acesteia, au 

credut, oă sunt otrăviți și l’au ucis. Fiica sa 
Erigona rătăoi încoce și încolo, să caute pe 
tatăl ei ucis, pănă când cu ajutorul credincio
sului câne Mera, afli cadavrul, pe care-1 păc}i 
cu gelosiă. Chinuită de durere se spândurâ 
de un arbore rugând pe deh oa sg ombre 
în chipul acesta pe tăte feciărele ateniene. 
Dionysius trimise, pentru ca să pedepsăscă 
pe criminali, o nebuniă contagibsă, care 
făcea pe fiă-care să oaute mbrtea prin spân- 
(jurătdre. Și deore-ce nebunia acăsta, con
form dorinței Erigonei, bântuia mai ou 
sămă între fetele din Atena, oracolul în
trebat răspunse, că din causa acăsta să 
se întemeieze festivitatea sorânoiobului — 
„aiora" — la care bărbații și femeile să se 
legene de arbori încoce și încolo. Dăcă nu 
voiau să faoă acăsta, atunci să atârne de 
crengi păpuși și măsol astfel, ca se fiă le
gănate de vent, oeea ce rămase oa rit de 
purificare.

Scrânciobul sub forma unei lustra- 
țiunl forma partea principală a serbărei. 
oare se da vara, când înoep strugurii să se 

I coloreze și să se cbcă. Se întindeau apoi 

funii dela un arbore la altul, cu o scân- 
durice la mijioo, pe care se aședau fetele, 
ca apoi să se legene între vițe de viă, 
oântând un cântec numit „aletis", pe care 
l’a compus Teodorus din Oolofon în amin
tirea Erigonei. Serbarea se termina cu ju
răminte, jertfe ș’ cu un bogat ospăț, la 
care erau ohiămațl cu deosebire săracii.

La Pollux aflăm descrierea unui joo 
numit „Leoperda", la care se deda tine
rimea ateniană la serbările lui Dionysius și 
oare avea mare asemănare ou serbarea des
crisă mai sus. Printr’o gaură făcută într’un 
arbore său într’un stâlp treoea o funiă, de 
capetele căreia se atârna oâte-un tînăr, și ei 
întorși ou spatele, alternativ trăgeau de 
funiă și astfel se ridicau în înălțime....

Ceea ce privesce în special scrâncio
bul, aoesta este, abstragând dela însemnă
tatea sa simbolică, și o petrecere. E greu 
a preoisa când, unde și pentru ce s’a ivit. 
La țâră în tote timpurile mamele și-au le
gănat oopii, atârnând lăgănul ușor de cren
gile înfloritore ale arborilor.

In Atena și omenii mari se dedeau 

în sorânoiob. Plutarch, vorbind despre vârsta 
în care nu mai e putere de a purta arme 
și de-a se lupta, tot mai rămâne distrac- 
țiunea scrânciobului. La acăsta face alu- 
siune și Aristofane, când vorbesoe despre 
„vasele osoilătore în aer“ și atunol când 
îșl bate joo de Soorate, descriind oorfa 
atârnată sus, în care filosoful atenian căuta 
să se ridioe în sferele mai înalte.

Un alt mod de-a se legăna era și 
acela, oe numeso Francesii la bascule, săl- 
tătură. Ea consta în aceea, oă două per
sons se așecjau la capetele unei scânduri, 
așecjată pe altă scândură și pe acăsta săl
tau în sus și în jos ca o cumpănă de 
fântână....

Pe un vas din Chinsi, oare se află 
aoum în museul din Berlin, se află repre- 
sentată o femeiă, oare se amusăză saltân- 
du-se cu un satyr. Pe un alt vas se află o 
femeiă într’un soaun atârnat de patru sfori 
și e legănată de o tovarășă....

Sorânoiobul era în uz și la Romani 
în timpurile jocurilor poporale, ou ocasiunea 
cărora se împărțiau bilete de intrare, pe
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va pretinde sus și tare, că li-s’a fă
cut o mare concesiune locală Ro
mânilor din Oradea mare și jur când, 
după trei ani de trăgănare, au fost 
condamnați în cele din urmă și 
câți-va agitatori și turburători de' pe 
strade unguri la mici și neînsem
nate pedepse, de cari până în cele 
din urmă nu se scie ce se va mai 
alege.

Ei bine, care guvern unguresc 
nu ar vr6 să tacă pace cu noi Ro
mânii pe basa unor astfel de „con
cesiuni “ ?

Așa departe, ca se lăsăm să ne 
prindă cu un astfel de cleiti prost 
înse nu am ajuns. Căci doră trăim 
încă în era, când se pretinde, că 
mamelucii din cestiune ai d-lui 
Sturdza „au înălțat causa națională 
la gloriă ne mai pomenită înaintea 
lumei întregi*.

Serbările dela Hodna-
Bodna vechia, 17 August 1896.

A.cjl s’au săvârșit serbările arangiate 
de poporul din Rodna și fostul district al 
Năsăudului în onorea ilustrului său fiu Flo
rian de Porcius, o»v. al ordului de fer ol. 
III, vice-oăpitan emerit, membru al Aca
demiei Române etc. eto. Comitetul de a- 
rangiare, sub conducerea harnicului și iu
bitului preot looal Gerasim Domide, a și 
făcut tot posibilul, ca să potă cât mai 
demn manifesta sentimintele de mândriă 
națională, ce o păstrâză poporul român 
din acest ținut pentru ilustrul său fiu.

Serbările și-au luat începutul îndată 
după sosirea Reuuiunei române de cântări 
din Bistrița. La 8 âre săra un conduct im- 
posant de torțe, în frunte cu musioa lui 
Gogi din Bistrița, care peste vară a stat 
la scaldele din Sângeorgiu român, și corul 
reuniunei de oântărl din Bistrița și însoțit 
de tot oe a avut jurul mai inteligent, s’a 
pus în mișoare spre casa iubilarului, unde 
comitetul a fost ridicat o frumosă portă de 
brad cu inscripția: „Vivat iubilaruF.

In adevăr te ouprindeaun simțământ 
de nespusă bucuriă și fală națională, când 
vedeai acest conduot, acâstă mulțime de 
preoți, advooațl, profesori, învățători și 
străini de pretutindinea aclamând ou în
suflețite și nesfirșite strigăte de „Să trăiasoă 
iubilarul,*

Intre acărdele marșului lui Mihaiu 
Vitâzul, conductul a intrat în ourte, nnde 
apoi rnueica a intonat, aoompaniată de oorul 
reuniunei, „Latina Ginte*.  După o vorbire 
frumosă ținută de părintele Domide și după 
răspunsul de mulțămită al ilustrului iubilar 
oorul a mai cântat cântecul „Tricolorul“ 
după care apoi întreg publioul și oonductul 
de torțe s’a pus în mișcare spre a saluta 
pe directorul despărțământului Asooiațiunei 
Transilvane, Rev. Dn. Vioar foraneu Dr. 
Ioan Pop.

care erau gravate fel de fel de soene oo- 
mioe cu scrânciobul. Re multe din aceste 
bilete erau și scene indecente, ceea ce a 
făcut pe unii istoriografi să orâdă, că îm
păratul Tiberiu a voit prin aceste bilete 
să eterniseze petrecerile seorete și desfrâ
nate, la'oarl se deda dânsul pe insula 
Capri. U.

Catulle Mendes.

Spărgetorul de Rubine.
Am văijut un tînăr nebun care spăr

gea pietri pe drum. Nu le spărgea fiind-oă 
era meseria lui, oi fiind-oă era nebun. "Una 
câte una lua pietrioelele, le lovea cu un 
oiooan, și, iute-iute, ourios, se uita la sfă- 
rîmăturl, le< întorcea pe o parte, pe alta, 
uitându-se mereu la ele, apoi le zvîrlea 
departe, ou un gest descurajat.

„Ce oauțl in pietricelele acestea ? l’am 
întrebat.

— „Caut filonul de aur pe oare ar 
trebui să-1 conție pietrele aoestea, răspunse

ț)iua următore, Duminecă, a fost (jiua 
adevăratelor serbări.

Conform programului, la 8 âre s’a în
ceput servioiul divin, celebrat de Rev. Dn. 
vicar Dr. Pop și preoții Candale, Precup, 
Dumbrava, Rotar, Chita, Dumitru și dia
conii P. Grapini și Lazar Avram. Cântările 
le-a eseoutat corul' reuniunei române de 
cântări din Bistrița sub oonduoerea d-lui 
Crausz. La aoordele armoniose ale acestui 
oor, oompus aprâpe cu desăvârșire numai 
din măestrii și țărani, publicul întreg îșl 
plecă capul plin de evlaviă.

După servițiul divin a avut loo adu
narea generală a despărțământului XXI 
(Năsăud) al Asooiațiunei, sub preșidenția 
Rev. Dn. vicar Dr. Ioan Pop. Pressa era 
representată prin raportorii parelor „Gazeta 
Transilvaniei (Brașov), „Tribuna*  (Sibiiu) 
și „Voința națională*  (Buouresel) — Intre 
aplausele nesfârșite ale publicului adunat
— numele celor de față îmi reserv a-le 
aminti cu ooasiunea balului — președintele 
în o vorbire bine simțită a deschis adu
narea generală.

In vorbirea sa de desohidere arată 
scopul Asooiațiunei transilvane, oare e o 
cestiune de viâță, de esistență a poporului 
român, Apelâză la inteligență, la cărturari 
advocațl, preoți, juriști, profesori, institutori, 
medici, cari în mare parte țeraniilui dela 
cornele plugului au a mulțămi ceea oe sunt, 
să nu uite de el, oi după puteri să contri- 
bue la cultivarea lui. Arată oă factorul cel 
mai esențial spre ajungerea aoeștui soop 
sunt șoâlele sătești. Șeâle poporale pe teri
toriul despărțământului XXI, subînțelegând 
și comunele fâste grănițeresol de pe valea 
Șicului, sunt 39 pentru 7392 băieți obli
gați la șcâlă cu 57 învățători, și anume: 
1 șcâlă ou oâte 3, 9 ou câte 2 și 26 ou 
câte un învățător. Acoentuază însă lipsa 
încă a două instituțiunl și anume 1) a unei 
reuniuni a femeilor române din ținutul Nă
săudului cu soopul de-a se înființa un in
ternat prentru orescerea fetițelor române;
— 2) o reuniune agricolă care să deștepte 
poporul prin disertațiunl poporale și în
vățături despre eoonomiă, industria și oo- 
meroiu.

La ordinea e: Cetirea raportului 
despre aotivitatea oomitetului dela ultima 
adunare generală. In raportul cetit prin 
seoretarul Precup, se arată, că comitetul 
a ținut 3 ședințe, în oarl s’au desbătut 
afaoerile curente și s’au înoassat taxele de 
membri ai Asooiațiunei. Despărțământul 
are 21 membri fundatori, 14 pe viâță și 
53 membri ordinari.

La propunerea Rev. D-n Vioar Dr. 
Pop se aleg în comisiunea verifioatâre 
d-nii: Dr. Larionessi, P. Grapini și M. Do
mide. âr în oOmisiunea pentru înoassarea 
taxelor de membrii: d-nii Ioan Issip, Lazar 
Avram și Iacob Pop. Apoi se suspinde șe
dința pe 5 minute, âr după redeschidere 
se oetesoe raportul oomisiunei verifioatâre, 
oare propune primirea raportului și votarea 
de mulțămită comitetului, âr comisiunea 

nebunul. „Insă nu-1 găsesc niol-odată ! ah! 
niol-odată !“

Mi s’a făout milă de el.
— „Forte trist luoru este că nu-1 

găsesol!“ i-am cj’s-
El se opri din spartul pietrelor.
îmi cpse : •
— «Era și mai trist în vremea oând 

spărgeam numai rubine. Mă duceam dela o 
fernee la alta, plin de întristare și de mâ
nie. Le luam inimile, inimi de fete, de ne
veste, de ourtesane. Tâte erau roșii, dâr 
tâte erau tari și reci oa ghiața, tocmai oa 
nisce rubine , și degâba făceam eu să se 
desohidă inimile aoelea isbindu-le de inima 
mea: n’am găsit nicl-odată în ele filonul 
de iubire oare ar fi trebuit să fiă într’în- 
sele nu, niol-odată, ah! nicl-odată !“

Pomana răsplătită.
Pe drumul Spaniei, pe oare se ’ntoro, 

la braț, fete frumâse și flăcăi frumoși, ve
nind dela joc, tînărul cerșitor, înfășurat în 
zdrențele de pe dânsul, cerea de milă 
spuind că nu mâuoase de două cjile, și, deși 

cetesce numele noilor membrii, între cari 
și 2 membri pe viâță cu câte 100 fl.

Se procede apoi la alegerea a 2 de
legați pentru adunarea generală în Lugoș; 
la propunerea D-lui Dr. Tanco se aleg 
d-nii Dr. Ioan Pop și Gerasim Domide, 
âr oa suplențl P. Grapini și Dr. Larionessi. 
Ca loo al tinerei pentru proxima adunare 
generală să alege comuna Telol.

La ordinea cailei era oetirea a 2 di
sertațiunl, dâr la propunerea presidentului 
cetirea lor s’a amânat pănă la proxima 
adunare. In fine se aleg în comisiunea de 
verifioare a protocolului d-nii: Iacob Pop, 
Dr. Larionessi și Vas. Petri. După închi
derea adunării generale a urmat momen
tul oel mai măreț al întregei serbări și 
anume felicitarea iubilarului și predarea 
unei adresse, despre oare raportul ur- 
mâză.

Raportorul.

„Afacerea Lucaciu“. Sub titlul acesta 
„Tribuna*  de Joi revine ou amănunte asu
pra scandalâselor înjurături, despre oarl 
am făout amintire în numerii treouțl. „Tri
buna*  publică și răspunsul corespondentului 
ei, caro se subscrie Eugeniu Dredeanu, ca
pelanul Șișeștilur. Din acest răspuns reese, 
oă „Tribuna*  a fost indusă în erore de cores
pondentul ei asupra afirmărei principale după 
oare Luoaciu ar fi presidat o anumită ser
bare milenară șoolară din ȘișeștI. Reounosce 
și oapelanul Dredeacu, că a raportat fals 
în privința acâsta, oeea oe nu-i faoe onore 
nici deoum, oăcl era dator să oonstate ade
vărul înainte d" a-i scrie „Tribunei*.  N’a- 
junge, că susține ca adevărate celelalte 
afirmări, că serbarea s’a ținut în 17 Maifl, 
că Lucaciu ca director al șcâlei s’a învoit 
a primi ajutor de stat pentru șcâlă și că, 
în fine, a făcut aserțiunile aoelea injuriâse 
asupra „Tribunei*  înaintea preotului din 
Dumbrăvița.

„Tribuna*  la rândul ei constată că a 
fost indusă în erore în punctul întâi, 6r 
celelalte puncte le susține și ea aducând 
și alte argumente în sprijinirea lor.

Organ rusesc despre visita împăra
tului Francisc Iosif în Homânia.

Piarul rusesc „ Vasavski Dnevnik11, 
vorbind într’unul din numerii s$i 
mai recenți despre visita împeratu- 
lui Francisc Iosif la curtea română, 
înainte de tdte satiriseză politica 
esternă a contelui G-olucliowski, c|i' 
cend, că acesta comite neîncetat 
greșeli după greșeli — apoi con
tinuă astfel:

Toți aștâptă ou mare ouriositate vi
sita, pe oare va faoe-o în dSeptemvre îm
păratul Franoiso Iosif în România.

Maghiarii nu privesc ou oohl buni 
acâstă visită, deâre-ce între Maghiari și în
tre Românii din Regat, dâr mai ales din 
Ardeal, esistă mari divergențe naționale." 
De aoeea România, — esoepționând pe 

se vedea oă era voinic, se ghioea oă nu 
minția, numai cât îi vedeai întristarea și 
obrajii lui slăbiți de nemâncare. Omenii 
însă treceau nepăsători pe lângă el, oân- 
tând și vorbind de dragoste. Ore toți au 
să lase pe frumosul cerșitor să mâră de 
fâme pe drum ?

Numai trei fete se opriră, tinere, de 
două-cjecl de ani, grase, vesele, rîcjând, și 
le fu milă de el.

Una îi dete un real.
— „Mulțămesol*  (jise el.
Alta îi dete un ban mio.
— „Dumne(jeu să te răsplătesoă!“ 
A treia însă, — oea mai eăraoă și cea

mai frumosă — nu avea niol o para: îi 
puse însă o sărutare pe buze.

Flămândul nu respunse nimio ; însă 
văzând un vânător de flori oare trecea 
p’acolo, îl chemă, și ou banii pe cari îi 
căpătase de pomană cumpăra un buohet 
mare de trandafiri și-l dete fetei frumâse.

I. S. Spartali.

Carol, regele catolic român, și pe ministe- 
riul Sturdza, care nutresce sentimente austriaco- 
maghiare — nu simpatisâză ou alianța, oe 
probabil să va înoheia ou Austro-Ungaria; 
din contră, întreg ponorul român reou- 
nâsoe, că independența sa politică, — li- 
berându-se de sub Turol și Austriaol, — 
are de a-o mulțămi esolusiv Rusiei, oare 
este de o credință ou eh

In fine e forte dubiu, că ore persecu
țiile, la cari este espus poporul român în 
Ardeal din partea minorității maghiare, 
vor servi, sâa nu, în favorul apropiărei în
tre România și Austro-Ungaria ? De pre
sent, oând alăturarea României la tripla 
alianță esistă numai în colonele fiarelor 
austro-ungare, fără îndoială simpatia tutu
ror Românilor se îndrâptă spre Slavii, oarl 
locueso la granițele imperiului austriac, și 
cari de-asemenea sunt asupriți și sunt de o 
credință ou ei.

Este imposibil, oa faptul acesta să ră
mână fără inriurință asupra îutregului mod 
de gândire politic al poporului român.

SOIRILE DILEI.
— 9 [21] August.

AA. LL. Regale Principele Ferdinand 
și Principesa Maria a României au pleoat 
alaltăerl cu un tren special din Sinaia la 
Curtea de Argeș, pentru a vedâ oe mă
suri urmâză să se ia pentru primirea îm
păratului Francisc Iosif, oare va sta câte
va bre la acâstă frumosă mănăstire.

—o—
La căletoria părechei imperiale rn- 

S&8CI. Se anunță, oă în suita Țarului și a 
Țarinei vor veni la Viena următorii: prin
țul Galițiu, ministrul oonte Woronțow- 
Dașkow, prințul Lobanoff, generalul Rich
ter, mareșalul oonte Benkendorff, oonte 
Hendnkoff, generalul Hesse și medioul per
sonal Dr. Hirsoh.

— o—
Logodna principelui moștenitor al 

Italiei cu prinoipesa Elena de Montenegro 
s’a săvârșit Marți în 28 c. în Cetinje. Soi
rea despre acâstă logodnă s’a primit ou 
mare bucuriă atât în Cetinje cât și în 
Roma, piarele anunță, oă mai mulțl Su
verani, între oarl și Țarul Rusiei, au feli
citat în mod călduros păreohea regală ita
liană și pe prințul de Neapole. Din Ce
tinje se depeșâză, oă după proolamarea lo
godnei s’a oelebrat un Te-Deum în ouorea 
Majestăților Lor italiene. Logodiții au fost 
felioitațl apoi în mijlooul aolamațiunilor 
entusiaste. Orașul este decorat ou steaguri 
italiene și muntenegrene. Prințul de Nea
pole a primit marele oordon al lui Danillo 
și crucea ordinului casei Sf. Petru.

—o—
De ale armatei. Din incidentul jubi

leului de 50 ani de serviciu al comandan
tului de corp br. Remldnder, Majestatea 
Sa îl adresa acestuia un autograf preanalt 
forte grațios. Decorați au fost ou c}iua de 
18 Aug. cu „marea oruoe a ordinului Leo
pold*  : generarul de cavaleria și ministrul 
de resbel de Krieghammer, și adjutantul 
general conte Paar ; ou „ordinul corânei 
de fier ol. I*  : F. Z. M. br. Merkl, șef de 
s’oțiune în ministerul de resbel și Arthur 
Bolfras, șeful oanoelariei militare și ad
jutant general. Numiți au fost ou rangul 
de 1 Septemvre 1896 între alțl următorii 
Bub-loootenențl: Nicolae Călbasa, și Petru 
Dobriban; următorii aspiranți de ofioerl: 
Alexandru Vlad, loan Morariu, Anton Da
vid, Ioan’ Chocheș, luliu Vajda, Victor Beran, 
Nicolau Giurgescu, Gavril Penciu și Eugen 
Goniean.

—o—
Un respnus bine nimerit lui Paz- 

mandy. Ou ooasiunea visitei liberalilor din 
Viena la esposiția din Budapesta faimosul 
Dionisiu Pazmandy îi saluta pe aceia ou 
cuvintele : „D-Vâstră ați venit într’o țâră 
liberă, între cetățeni liberi!*  La aoestea 
faoe <jiarul vienez „Reiohspost*  în numărul 
său de MierourI următârele observări bine 
nimerite: „Vorbesc de acestea într’o țâră, 
unde libertatea consoiinței creștine e încă
tușată; le vorbesc în Ungaria, unde liber
tatea oetățenâscă și libera alegere sunt în-
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tru atâta frântă de cătră clioa dela putere 
și unde oâștigarea de mandate a devenit o 
astfel de marfă venală, înoât uneltirile elec
torale maghiare formâză obieot de batjo
cură în intrigă Europa. Și aoolo vorbeso 
despre cetățeni 1 beri, unde dreptul de a-se 
aduua și libertatea cuvântului se violâză în 
mod atât de josnic!“

—o—
Pentru petrecerea de mâne seră a 

tinerimei academice române din loc sun
tem rugați a aduce la cunosoința tuturor 
aoelor domni și stimate familii române, află- 
târe actualmente în Brașov și împrejurime, 
cărora din întâmplare, ori din oausa neou- 
nâsoerei adresei, nu li-s’au putut trimite 
invitări speoiale, sâ bine-voâscă a se con
sidera prin acesta ca invitați. Petrecerea, 
după cum se pote conchide din tâte sem
nele, va fi ceroetată de lume multă. Din 
partea âspeților din România, aflători ac
tualmente în Brașov, se observă mult in
teres față cu acâstă petreoere.

— o—
Maghiarisarea numeler în 1896. Pre

ședintele societății de maghiarisare a nu
melor — sooietate oreată înainte cu câți
va ani în Budapesta, — publică în „Bu
dapest Hirlap44 resultatele, pe oare le-a 
obținut acâsta „nobilă44 sooietate în prima 
jumătate a anului curent. Extragem din 
raportul societății următârele date: In ju
mătatea primă e unului 1896 și-au maghia- 
risat numele, cu permisiunea ministrului de 
interne, 683 indivizi, adecă cu 27.30% mai 
mulți ca în 1895. Printre numele celor 
maghiarisați cetim cu durere și numele 
următorilor Români rătăoiți și pierduți: 
Ciootișan schimbat în Csikosi, Stan în Szâ- 
csenyi, Mooan în Szabo, Pintea în Kâroly 
și Cooerha în Hunyadi. Majoritatea ab
solută din cei maghiarisați sunt, să înțe
lege, Jidani. După confesiuni și-au ma- 
ghiarisat numele: 426 de religiunea mo
saics, 200 rom. cat. 23 gr. cat. 4 gr. or. 
24 aug. și 6 ref.

— o—
Demonstrațiune antigermană în Ber

lin. Societatea gimnasticilor cehi, oarl de 
present se află în Berlin pentru de-a vi
sits esposiția industrială, arangiară Marța 
trecută o demonstrațiune antigermană. In 
chiosoul așa numit „Cairo14 al esposiției 
conoertâză adecă de ordinar musica Che- 
divului egipten, sub conducerea unui diri- 
gent ceh. Gimnastioii boemi îl provocară 
pe aoesta să cânte piese naționale boeme, 
și musica înoepu a cânta mai multe piese 
antigermane, mai ales însă imnul „Hej 
Slovane44, pe care toți âspeții boemi îl 
•cântară în limba cehă. La intervenirea di
rectorului esposiției, musioa încetă de-a 
mai cânta și astfel se fini demonstrațiu- 
nea, oare pare a fi avut și caraoter anti- 
maghiar.

—o —
Jidan contra unui preot român. Ce

tim în „Alkotmâny44, oă un Jidan din co
muna Derna, comit. Bihorului, a făcut ară
tare la procuratură contra preotului gr. or. 
Aurel Bejan, oă acesta ar fi ațîțat pe ore- 
dinoioșii săi la ură contra Jidanilor, cji- 
■cându-le poporenilor, că Jidanii fură co
piii creștini, și le sug sângele. Chiar și 
(jiarul maghiar face observarea, că înoape 
multă îndoială în adevărătatea acestei 
■acirl, după-oe denunțantul este jidan.

—o—
Stare de asediu în Rusia. Fâia ofi

cială rusâsoă publicase mai cailele treoute 
un Ukas împărăteso, în care se dispune, 
că măsurile polițiane forte severe, luate 
anii trecuțl în urma mișcărilor revoluțio
nare, au să rămână în vigâre încă trei ani.

— o —
Nenorocire pe Dunăre. O ciocnire 

puternioă a avut loo alaltăerl, pe la orele 
8 și jum. sâra, între vaporul austriao „Fer
dinand Max14, oare vinea din Cernavoda, 
și între șalupa „Elisabeta44 din Călărași. 
Șalupa a fost ou desăvîrșire sfărîmată. 
Proprietarul șalupei și cu impiegatul va
mal s’au îneoat, âr mașinistul vaporului, în 
urma explosiunei cazanului, â fost grav 
rănit.

— o—

None măceluri în Turcia. O depeșă 
din Larissa anunță, că Moniarii au măce
lărit 80 de bătrâni, femei si copii în sa
tele Trambua și Komino, districtul Lozani, 
în Macedonia. După măcel au stricat re
colta și au dat foc la 70 de case în oel 
dintâifi din aceste sate și la 60 în al doilea. 
Loouitorii s’au refugiat în munți.

Din Bucovina.
Răspuns celor patru membri ai clerului buco

vinean, privitor la mănăstirea Sf. loan 
din Suceava.

Așa-dâră o conced și aoeștl patru 
membri ai clerului român bucovinean, oă 
Suceava ou seculara ei mănăstire este 
Mekka credincioșilor ortodocși. Soiut este, 
că pelegrinii, ce călătoresc spre Mekka prin 
năsipâsele deșerturl ale Arabiei, aduc ou 
sine o sete proverbială, esplicabilă însă 
prin împrejurările climatice ale acelor teri
torii sudice. Pelegrinii noștri însă, cari au 
avut amabilitatea de a lua îu sout pe ac
tualul prior al mănăstirei din Suceava, au, 
ce e drept, și ei setea proverbială, ca și oei 
din Arabia, sunt însă lipsiți cu totul de acel 
simț de evlaviă și pietate, oare trebue să fiă 
prima însușire a unui pelegrin. Noi ounos- 
oem fârte bine pe acești patru membri, și 
trebue să mărturisim, oă onorata redacțiune 
a stimatului <jiar „Gazeta Transilvaniei44 
li-a făcut un mare servioiu nepublioându-le 
numele, căci de alta, disouția acesta, care 
este menită a delătura numai abusurile, 
prea ușor ar fi putut lua caracterul unei 
polemioe personale, oe n’am dorit’o, niol 
n’o dorim. Revenim deol la oestiă în mod 
oât se pote de obiectiv și înarmați cu do- 
vecjl neresturnabile.

Concedem și noi, că sub actualul prior 
s’au restaurat chiliile mănăstirei și întru 
câtva și mănăstirea ca atare. Insă meritul 
acesta, decă merit îl putem numi, este a 
se atribui în prima liniă inițiativei vecinie 
neuitatulu Silvestru și a sfetnicilor săi bine
voitori causei nâstre.

Insă noi oredem, oă o mănăstire n’are 
singura menire de-a străluoi numai prin 
Ridurile sale; soopul și ținta ei este mult 
mai mare: Ea trebue să răspândâsoă bine- 
făoătârea lumină a oredinței oreștinescl, 
trebue să fiă foourul nestins, oe îpviâză su
fletele amorțite în nimioitorea atmosferă a 
viciului și oorupțiunei. Dâoă o mănăstire 
nu împlinesoe aoeste condițiunl, se pote 
numi și ea cu drept cuvânt un mormânt vă
ruit pe dinafară.

Și mănăstirea Sucevei sub aotualul ei 
prior nu merită altă asămănare. O seim noi, 
și cu noi lumea întregă, oă viâța din mă
năstirea sf. loan din Suoeava e ca și viâța 
dela ourtea Versailles pe timpul deoadenței 
moravului franoes. Și aici răsună a<jl câr- 
dele clavirului atinse de gingașele degetuțe 
ale unei nimfe decoltate, âr spre edifioarea 
sufletâscă a priorului se aude cu multă gin- 
gășiă evlaviosul cântec: „â.uf der griinen 
Wiese hab’ ioh sie gekusst44. Și deoreoe 
priorul nostru cunâsce bine istoria sacră, 
începe vinul a curge pohoi, căci așa a 
spus s. apostol Pavel în epistola sa cătră 
Tit: „Fiule, Tit, pentru bătrânețe!e tale 
și pentru stomacul tău, bea puțintel vin14. 
Er’ cuvințelul „puțintel44 evident, oă este 
sinonim ou oinol polobâoe pe nâpte, oo- 
răspunejătore numărului celor patru membri 
ai oierului buoovinean, ce stau sub înțe
leaptă conducere a unui laio voluminos și 
aderent fanatic al lui Bachus și s. Vasile. 
Nu este deol mirare, oă acest venerabil 
quintet, uitându-se prea mult în pahar, află 
în mănăstirea s. loan o mulțime de ame
liorări, oe ar fi introduse de priorul Ciun- 
tuleao. Intre aoeste inovațiunl trebue să 
numărăm și introducerea binefăoătorelor jo- 
ourl „Maoao44, „Kuf-Aleph“ și „Fărbel44.

Ge se atinge de timpul, oând se des- 
ohide mănăstirea, susținem și aouma sus 
și tare, oă oele enarate de noi în Nri 135 
și 136 ai aoestui stimat diar, preoum s’a 
putut constata și la serbarea din ăst an a 
Sânzienelor, sunt cu totul basate. Căol ne 
aducem aminte, oă pe la orele 7% mănăs
tirea și astă-dată nu era deschisă. Intre 
martorii, oarl pot constata aoâsta la ori și 

care moment, numim de-ooamdată pe ur
mătorii preoți: M. Sârbul, G. Șesan, V. 
Vasilosohi, G. Pojoga, E. Dan, I. Maroo, 
A. Maoovei, G. Goraș, starețul s. mănăs
tiri „Neamț44 din România ou mai mulți 
oălugărl, pe oBre l’am aucjit esprimându-șl 
nemulțămirea sa ou aoest lucru scârbos, 
ne-amintind și de mulți âmenl cunoscuțl 
din Cajvana, oarl erau și ei indignați, oom- 
parând starea actuală și isprăvile priorului 
de acjl cu cele ale antecesorilor săi, cari 
le ofereau ocasiunea de-a întră de cu tim
puriu în mănăstire și a se re’ntâroe de cu 
bună vreme spre depărtata casă. Prooedura 
acâsta a născut multă amărăoiune în pele
grini, ce erau pe cale a-șl pierde răbdarea, 
reținuți fiind atâta timp de-a întră în bi- 
serioă. Inbulzela iscată mai târtjiu la intra
rea în biserioă era atât de mare, înoât pe
riclita viâța celor presențl, pe cari îi lo- 
viau polițiștii ou stratul puscii și cu să
biile.

Insătații patru membri ai oierului ro
mân bucovinean sigur, oă petreoeau în 
vre-o chiliă tainică a priorului, căci de 
alta trebuiau și ei să vadă, preoum au vă- 
4ut alțl preoți și multe dame, că polițiștii, 
despre cari se susține, oă ar menținâ nu
mai ordinea, au luat bani deJa pelegrini 
pentru slujbe. Nu-i revoltătore fapta aoâsta ? 
Este acesta rânduâla mănținută de priorul 
actual, despre care 4i°ei că nu 1® plaoe 
unor geșeftarl și cari din aoâsta caută a 
înegri și calomnia pe bravul și de totă 
lauda demnul prior?

(V a urma.)

Școlele medii gr. or. române din Brașov.

Avis.
înscrierile pentru anul șool. 1896/7 la 

școlele medii gr. or. române din Brașov (gim- 
nasiul mare de 8 clase și șcâla reală inie- 
ridră cu 4 clase) se vor faoe în filele de 
2 (14), 3 (15) și 4 (16) Septembre a. o.

Studiile pregătitore, cari se cer la 
aoeste școle sunt: a) pentru primirea în 
cl. I. gimn. și I. reală absolvarea ou suc
ces a classei IV elementare (primare) și 
trecerea unui esamen de primire, oe este 
a se depune cu o (jl înaintea ’ înscrierii, 
având școlarii să dovedâscă un cuant sufi
cient de ounosoințe din cetire și analisă și 
din oele 4 operațiuni simple ale oomputu- 
lui; — b) pentru primirea în celelalte clase 
ale școlelor medii se cere absolvarea ou 
suooes oel puțin sufioient a olasei prece
dente.

Spre orientarea oelor interesați ob
servăm, că în gimnasiul superior limba gre- 
câsoă este studiu obligat pentru toți șco
larii; deol școlarii, oarl vin dela un insti
tut unde n’au făout oursul de limba gre- 
câscă, vor fi supuși la un esamen de pri
mire din limba grecâsoă.

Esamenul de primire al școlarilor, cari 
vor să între în cl. I. gimn. sâu I. reală se 
vor face în 4il0l0 de 31 August st. v. și
2 Septemvre st. v. JSsamenele supletorii și 
esamenele de emendare ale școlarilor cătjuțl 
din oâte 1 studiu se vor ținâ în 31 Au
gust v. dela 8—12 6re a. m. și dela 2—5 
p. m.

Din causa aglomerării mari de șoolarl 
în ol. primă gimnasială, la însorierea în 
aoâstă clasă se va observa următârea or
dine : In 2 Septemvre v. se vor înmatri
cula numai școlari, oarl au terminat clasele 
elementare cu nota generală forte bine, în
3 Sept. v. cei ou bine, âr în 4 Septemvre 
v. oei cu suficient, — între cești din urmă 
în prima liniă șoolarii din Brașov și comi
tatul Brașovului. In tote oelelalte clase in- 
matrioularea se va faoe în ordinea presen- 
tării fără aceste restrioțiunl.

Șoolarii, cari nu au absolvat clasa 
lor în anul precedent școl. la școlele nâs
tre medii, au să se presinte la însoriere ou 
următorele documente: 1) Testimoniu șco
lar de pe clasa ultimă absolvată; 2) Ates
tat de botez; 3) Certificat de revaooinare 
(reoltuire). Șoolarii treouțl de 15 ani nu au 
să presinte aoest dooumeut.

Didaotrul, din oare oel puțin jumătate 
este a se plăti necondiționat la înscriere, 
este pentru școlarii de religiunea gr. or. 
și gr. oat. 7 fi. in gimnasiul inferior și 

șcâla reală inferioră, âr în gimnasiul supe
rior 11 fl. Școlarii de alte confesiuni plă
tesc didactrul împătrat.

Afară de didaotru fiă-care soolar tre
bue să plătâsoă îndată la înscriere înoă ur- 
mătârele taxe: 1) Pentru bibliotecă șoolarii 
din oele 4 olase inferiâre oâte 30 cr. cei
lalți oâte 50 cr., 2) taxa pentru testimoniu 
și programă școlară 1 fl. 50 cr., 3) taosa 
de primire de 2 fl., oare o plăteso odată 
pentru tot-dâuna aoei soolarl oarl pentru 
prima-dată se înmartriculâză la soâlele nos- 
tre ; 4) Șoolarii din gimnasiul superior mai 
au să plătâsoă pe lângă aceste și taxa de 
membru al societății de lectură, oare faoe 
pentru ol. V și VI: 50 cr., âr pentru pl. 
VII și VIII: 1 fl.

Dela taxele înșirate sub 1) 2) 3) și 4) 
nu se soutesce nimeni. Se observă însă, oă x 
șoolarii dela scâlele nostre, cari au fost 
soutițl de didactru în anul treout sool. ca 
taxă de testimoniu plăteso numai 1 fl.

Spre orientarea stimaților Dnl părinți, 
direoțiunea în conformitate ou repețitele 
sale avisurl publioate în deoursul anului 
șool. treout, aduce la cunosoința oelor in
teresați, oă toți aoei școlari, cari freouen- 
tând anul șoolar precedent aoi, nu și-au 
fost plătit didaotrul întreg pănă ’n 1 Iunie 
v. o. nu vor fi înscriși pănă nu vor plăti 
pentru anul șool. curent didactrul întreg 
înainte.

Petițiunile de scutire de didaotru ale 
școlarilor săraci și diligențl, instruite ou 
atestat valabil de paupertate, sunt a se 
înainta în timpul dela 4—15 Septembre v. 
la D-nii profesori de clasă, cari le vor 
presenta oonferenței profesorale spre ulte- 
riâră afaoere.

Brașo v, în 8 August v. 1896.
Direcțiunea școlelor medii gr. or. române 

din Brașov.
Virgil Onițiu, 

director.

DIVERSE. ■
Fritjof Nansen renumitul esplorstor 

al ținuturilor nordice, despre reîntâroerea 
căruia după o absență de trei ani, făcurăm 
amintire cJGele treoute, este astădl în vârsta 
de aprâpe 35 de ani. El s’a născut în 10 
Ootomvre 1861 în apropiere de Oristiania, 
în Norvegia; e fiu al unui advocat. In 
anul 1881 absolvă faoultatea filosofică. 
Deja înoă din copilăria înoepu Nansen să-și 
întărâsoă corpul, sănătos din fire, pentru 
oa să ajungă un bun vânător și sportsman; 
în vârstă de 16 ani oâștigâ o mulțime da 
premii în oursele de patinat din Norvegia. 
In primăvâra și în vâra anului 1882 făcu 
o esoursiune în Marea înghețată de Nord. 
Aici avu ooasiune să studieze însușirile 
gheței și ale zăpe4ei. După întâroerea sa 
din acâstă călătoria fu numit, în 1882, 
conservator al seoțiunei istorioo-naturală a 
muzeului din Bergen, unde se ooupâ ou 
mare sîrguință de studiul zoologiei, așa 
încât în auul 1885 a primit medalia de 
aur a muzeului. El scrise și două tratate 
zoologice. In 1886 visițâ Nansen și sta
țiunea zoologioă din Neapole. In primăvâra 
anului 1888, cu puțin timp înainte de ple- 
oarea sa în Groenlanda, a primit la uni
versitatea din Christiania gradul de dootor 
în filosofiă. înoă de timpuriu îi veni lui 
Nansen idea de a esplora polul nordio. In 
iârna anului 1884—1885 făou o călătoria 
peste munții din Bergen la Christiania pe 
nisce pioiorande numai singur, și petrecu 
o nâpte în zăpadă. In anul următor, la 8 
Mai, făcu a doua âră acâstă călătorie în
soțit de trei Norvegieni: sub-locotenentul 
Olaf Dietrichson, Otto Sveadrup și Chris
tian Christiansen și doi LaplandezI, toți 
alergători pe pioiorande. După o luptă în- 
grozitâre cu elementele au ajuns la 3 Oo
tomvre la Godthaab. Acâstă călătoria 
plină de suooes îi făcu lui Nansen un 
nume europân. Planul actualei espedițiunl 
l’a conoeput Nansen în Noemvre 1882. Se 
4ioe, că în curând Nansen îșl va espune 
într’o oonferință observațiunile și peripețiile 
călătoriei sale de esplorand.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Gregorîu ffiaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 19 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 99.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2% • 123.65
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 101.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr..........................101.40
Renta de argint austr.......................... 101.50
Renta de aur austr........................ 123.60
Losuri din 1860.......................... 145 25
Aoții de ale Băncei au stro-ungară. 958.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 388.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 360.10
Napoleondorî.................................. 9.50
Mărci imperiale germane . . . 58.60
London vista....................................119.65
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.05

Cursul pieței Brașov.
Din 20 August 1896.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Camp. 
Galbeni Camp.
Ruble rusescl Cump. 
Măroi germane Cump. 
Lire turcesc! Cump. 
Scris. fono. Albina 5%

9.46 Vend. 9.49
9.43 Vend. 9.46
9.48 Vend. 9.50
5.55 Vend. 5.60

126. Vend. — 
58.30 Vend.
10,60 Vend. —

100.75 Vend. 110.75

Școlari în cost
primesce subscrisul, asigurând îngri
jire consciențiosă. Se dă instrucția și 
în limba germână.

Fr. Wilh. Frank,
controlor la accisele orașului.

Brașov, Scheiu, Cacova Nr. 20.
1049,1-3
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ABONAMENTE
LA„GAZETA TRANSILVANIEI" «

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni. . .
luni. . ,
anu . . .

3
6

12

trei
șese
unu

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

Pe 
Pe
Pe

fl.
fi.
fl.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dumineca.

21 fl. -
fl. —

50 cr.

AVIS.
In restaurantul Schmidt
„E 2LIS S

se află la disposiția P. T. public 
mâncări și be ut urî forte 
bune și gustose.

ZE3ăi escelente și odăi mobi
late de închiriat. . „

Aviso.
Ven4area de

spirt denaturat 
se află de astădT la Domnul 25a- 
charias «Bănos în Casa Nr. 15 
din strada Vămii.

FRIEDRICH CZELL & FII.
1048,2—3

X 
X
I

X 
X
X 
X

AWoaBenh ia Maml» eu date te
Pentru Austro-Ungaria:

ană. .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu.............................  8 franci,
șese luni.............................  4 franci,
trei luni................................... .2 franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede 
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I IVI ai u

CI ii 1 r i s — Turda
9

Tren 
de 

person.

Tren 
aecal.

Tren 
da

TrenTren
mixt, persdn. a-ceel»

! Tren 
de 

jperadn.

Tren
mixt

Tren 
aocel.

Tren 
de

Tren 
accel, perain.

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.
____ l
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

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. pis.
11.10
11.27
12 30
12.57

1 09
1 16 

Tr. expr. 
11.40 
11.55

2 06'
2 27'
3 30

5.10
ăocT

6 12
6.41
7.16
8.-

~3.55
4.40
5.10

12.00

4.16

5.07
5.14
5 59
6.29

11.25

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.G9

10 40
11.25 
1149
11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.5G
8.37
9.07

• 9.40
10.25

8 05
5.45
9.02

li .33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45

"5^
6.08
6 19
6.57
7.30

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Pl.

Y 
sos.l 
pl. J

Y 
sos. | 
pl. I

Tren 
de

Tren

mixt persdn.

“T3<J~8.id
3 19
4 12
5 12
5.40
7.14

11.—
12.26
111
8 30

cr 
B» rt- 
O

O 
p 
crr

«X

O

U 
p

c 
c

«->
F
CT
OCV

C-4
O
£

9.09,

f

Mezo Telegd
Rev . .
Bratoa .
Ciucja . 
B.-Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora . 
Vințul de 
Aiud

Oopșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorod
Agoștonfalva 
Apsța . 
Feld'ora

Spb i Bra?ov •

Timiș 
Predeal 
Bucuresol80S.

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

Tei aș
Ciăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Clușiu .

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13u

Tr. expr.
O 1w S2.g g ca

_ M
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

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
5.58
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

7 30
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cacerdea — Osorlneiu — Kegh.-săsesc,
Tren 

de
Tren 
de 

persdn. persdn

3.11!
3.52|
4.37
5.26
5.36
7.14

10.59
11.40
12.26

1.14

pl.

9

8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

Notă: Orele 
însemneză orele de ndpte.

SOS. I 
pl. j
sos.

Cncerdea
Ludoș .
Gipău .

Oșorhei
Regh.-săs.

însemnate în stânga stațiunilor

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

8.10
“Â28

2.17
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-

■ 6.45
6.27

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41 I

Y

Ghiriș
Turda

â
I

5.05
4.45

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

5.20
4.14
3.32

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 

"flOP
8.28
8.01
3.15

Trenu Trenu Trenu Trenu 
de 2_ 2_

persdn. persdn. persdn.
de de

Ctopșa-micft. — Si hint — Avi*iș  — IFagăras
tren 
de 

persdn-

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

tren 
mixt

tren
mixt

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.16
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

I
9 I

pl. Copșa mică . 
Ocna . . .

80S,

90S. )
pl. J Sibiiu . . . (p’-

1 sos.
Avrig . . .

sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
127

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

tren 
mixt

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

tren
mixt

trenu 
mîxtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

Simeria .
Cerna .
Hunedora

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

j- S t

trenu 
mixtii

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

4.30!
5.49

«ar
1

9

Brașov ........................
Zerneștl.........................

6

1
7.44
6.20

1.29
12.05

8 31
7 20

.■*M  ti re ș - L <:d t» ț< — K 1 s 1 r i ț a
4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

= 9.10
110.28
£12 41
? 1-.54
| 3.02
1 3.41
Ș- 4.55

4.2C
5.35
Kg
Of LZ

Q
§

T

Y

Mureș-Ludoș ....
Z a u..............................
Țagu-Budatelio . . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Lechiuța........................
Ș.-Măghiârnș .... 
Bistrița........................

6.46
5.49

7.21
6.24

2. <2
2 » B gr 3.2.
9.40
8.46
7.43
6.52
5.55

s 03 a -e
‘35
£73
O a

4.50 
3 44
2.48
2.01
1.16

a d — T i nț i £

10.55
10.il

9.10
2.15

§ i 5» i i ii — <J i s n â <1 i c.

6.20 11.25 5.- * Arad ......................... 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vin ga......................... j 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39 Timișora.................... 8.20 2.—

12.47 8.47 12 27 5 1.0 V Seghedin........................ 1 605 2.30 10 05

..trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tiehu 
mixtu

| trenfl

! mixtu

Sighișora—©dos’hciui-sfecsiese.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1

7.45 2.36
7.02 1.58
6.28
5.34

1.19
12.25
9.20
7.54

8.31
7.38
6.55 

~5Â0
5.04
3.30

de sus

12.42
9.59

11.01
9.54
9.35
8:05

5.30
5 42
6.06

2;15
2.27
2.51

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

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

sunt a se ceti în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

11.08
11.48

1.59

Sighișdra . . .
Hașfal&ii . . .
Odorheiu-secuesc.

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

jos in sus. — Numerii încuedrațl cu linii mai negre


