
Reâactiuiiea. Aflidinistrattnnea, 
li TipograSa

Brașov, piața maro Nr. 30,
Scrisori aefrsfroate nu ae 

primesc. — Manuccriptn nu 
ietrimat,

INSERATE se primesc la Adml- 
filBtrațlunoîn Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de enunolurî: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich. 
Schaiek, Rudolf Mosse, A. Oppeliks 
Naohfolger; Anion Oppclik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: 4. 7. 
Goldbergerg, Hcksiein Bernat; în 
Bneurescij Agencc Havas, Suc- 
cursale de Boumanie; în Ham
burg,: Karofyt & Liebmann.

Prețul InaerpunlIor: o seriă 
garmond pe 0 colonă 8 cr. si 
SOcr. timbra pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seriă 10 cr. său 30 bani.

„Gazeta0 iese în fli-care di.
Abonameme jeniru Anstio-Ung8ria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru Somalia si străiuătaie:
Pe un an 40 franoî, pe șâae 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franoL 

Se prenumără la tâte ofioiele 
poștale din intru și din aiară 

și la dd. aolectori.
Ahcaamaiuil jenim Brastr 

adminifftrațiunna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 ț] etatfu 
I.: pe un an 10 fl., pe soae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fi. _Un eaemplar o cr. v. a. 
său 15 hani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Conventiculul general dela Șișești.
Nu de geaba a făcut Vaailie 

Lucaciu un sgomot atât de infernal 
din incidentul corespondenței cu pri
cina, ce-a publicat’o „Tribuna44 ; nu 
de geaba a umflat acest incident, 
făcând din el o mare și grava ces- 
tiune.

Prevederea nbstră se împlinesce. 
Atacul desperat, înjurăturile furibse 
ale lui Lucaciu aveau scopul lor pre- 
cugetat: să manifesteze de fapt rup
tura și desbinarea, ce de mult s’a 
săvârșit între el cu ortacii săi, și în
tre soții lor de odinibră, grupați as- 
tă<4i io jurul „Tribunei11.

Precum am arătat deja în nu
mărul trecut, Lucaciu anunță într’o 
altă scrisore, publicată în fâia dela 
Orăștiă, că „pășesceîn acțiune4', căci 
„vede primejdia" și trebue să omăre 
„canalia" dela „Tribuna14.

E vorba dâr de esecutarea „Tri
bunei44 de ac|I, pentru ca pe cada
vrul ei să se înalțe „Tribuna14 de 
mâne, ce vre s’o scbtă tovăreșia 
Slavici-Brote-Lucaciu, ca s’o folo- 
sâscă ca armă pentru amăgirea po
porului și realisarea tendințelor, ce 
le urmăresc patronii lor, streini de 
simțemintele și denisuințele nostre.

Sunt deja vechi aceste tendințe 
și vechiu este rolul de unelte al ce
lor, cari le-au susținut aici la noi. 
Este der forte potrivit titlul, ce vor 
ei să-l dea f'biei lor, numind’o „Tri
buna. vechia44. Nu se pot mângâia, 
că li-a scăpat din mână „Tribuna44, 
acâstă armă a lor, cu care au lu
crat dela 1884 încbce și care ajun
sese într’un timp chiar proprietatea 
lui Eugeniu Brote.

De când au fost alungați bmenii 
lor dela acăstă f6iă nu s’a simțit în 
sînul partidului nostru nici un gol; 
din contră, s’a produs în organismul 
lui un proces favorabil, care semni
fică un grad de însănătoșare, ajuns 
prin tăiarea unei bube.

Ce-i drept, procesul de purifi

care a rămas încă nedesăvîrșit, can
grena nu a dispărut cu totul; dâr 
ceea ce nu s’a făcut, se mai putea 
face, și atunci li ar fi fost pentru 
tot-dăuna imposibil materiilor streine, 
representate de amintita tovăreșiă, 
de-a se încuiba din nou în organis
mul național, producând în interio
rul lui turburările și alterațiunile cele 
mai primejdibse.

Acâsta însă nu putea se con
vină acelei politice, care tinde de-a 
dreptul la îngenunchiarea partidului 
național ardelenesc. De aceea Lu
caciu a primit avisul se pășâscă în 
acțiune, er călugărul,—care s’a făcut 
vestit prin aceea, că-șî bagă nasul 
unde nu-i fierbe 61a—, Vasile Mangra, 
a fost trimis să cutriere tot Ardea
lul și t6tă țera ungurescă, pentru ca 
se găsescă aderenți la noul debut al 
vechelor unelte.

Avem informațiuni, că acest că
lugăr, care umblă rătăcind, trăgen- 
du-șî leafa dela dieeesa sa fără să-i 
facă acesteia nici un serviciu — lu
cru cam greu de înțeles în c|iua de 
astădl, — merge din casă în casă 
prin diferitele orașe și sate cu un 
apel, în care se c|ice, că deorece nu 
se face nimic pentru mântuirea na
ției, s’a hotărît înființarea „Tribunei 
vechi44, care va lua ârăși în mână 
acâstă gravă problemă. Pentru acâsta 
îi trebue însă sprijin și, deci, sunt 
rugați' toți Românii, cari vor să fiă 
mântuiți — se’nțelege, după recepta 
lui Slavici, — să-și pună moștele 
dedesuptul apelului pentru eterna 
amintire a marei lucrări, ce se pre- 
gătesce.

Etă „acțiunea44, ce-o anunță cu 
atâta aplomb și cu atâta tunet tea
tral Vasile Lucaciu!

Ceea-ce însă dă lucrului un co
lorit de tristă realitate este fapta 
cea mai nouă a d-lui Dr. V. Lucaciu, 
despre care am primit scire erl. 
Scirea se resumeză în următdrele:

Vasile Lucaciu a conchiămat 
pe diua de Sântă-Măriă la ȘișatI 
conventiculul general.

Ce ’i-s’a năzărit, ce nu, destul 
că Lucaciu s’a hotărît să cheme la 
acâstă adunare generală a tovără
șiei și pe colegul și binevoitorul său 
sprijinitor de pănă acuma, pe d-1 
George Pop de Băsești, vice-preșe- 
dintele comitetului național. Der de 
astă-dată n’a avut noroc cu invita
rea lui, căci precum suntem infor
mați din isvor sigur, d-1 George 
Pop a declinat dela sine categoric 
Invitarea ce ’i-se face, răspuncjend 
lui Lucaciu, că este „întristat și 
neconsolat44 de cele ce se petrec și 
că nu pâte participa la adunarea 
din Șișeștî, de6re-ce în 27 Au
gust, decă pănă atunci nu va fi în
chis pentru „manifest44, va fi la adu
narea Asociațiunei în Lugoș.

Scrisbrea d-lui Pop se încheiă 
cu următbrele cuvinte f6rte semni
ficative pentru „acțiunea44, ce se pre
pară: ...„Der nici că aflu cu cale pro- 
nunciamente particulare, ce ai în petto: 
decă ași fi present, negreșit ași fi contra11.

Prin aceste rânduri se ilustreză 
în de-ajuns „pășirea în acțiune44 a 
lui Lucaciu, așa că nici n’ar mai fi 
lipsă de comentar. Cu t6te astea va 
trebui să ne tragem odată sema de 
ceea ce uneltesc Lucaciu cu tova- 
reșii săi, aruncând în public mai 
în scris, mai prin șopte cuvântul- 
gogoriță — acțiune, care se’nțelege va 
juca rolul principal în discursurile epo
cale, ce se vor ține în conventiculul 
general dela ȘișeștI, manifestând 
spiritul răsboinic, ce-1 va înflăcăra, 
ca contra-pond față cu spiritul paci- 
nic, ce va domni la adunarea lite
rară din Lugoș.

Sinod archi-diecesan in Blașiu. „Uni
rea" aduce scirea, că în tdmna acestui 
an se va tine în Blașiu un sinod arohi- 
diecesan, — primul sinod ținut sub con
ducerea Esoelenței Sale aotualului Metro- 
polit. Cari vor fi obiectele de pertraotare 
ale sinodului, numitul organ nu spune 
anumit; arată însă, că nici o cestiune de 
natură bisericâscă nu este eschisă din 

sfera de competință a sinodului archi-die
cesan și că, prin urmare, tot ce privesoe 
viăța religiosă-morală a credincioșilor, tot 
ce privesoe organisarea spirituală și ma
terială a b'sericelor și școlelor nostre pâte 
și trebue să formeze obieotul de pertrac
tare al sinodului. După canone, astfel de 
sinode ar trebui să se țină în fiă-oare an. 
Prin urmare faptul, că se intenționâză ți
nerea aoestui sinod archidieoesan; nu este 
niol extra-ordinar, nici surprincfător, — cjioe 
numita fâiă.

0 representațiune românescă în ces- 
tinnea congrnei. In 24 Iulie n. oierul ro
mân gr. cat. din vioariatul Silvaniei a ți
nut o oonferență sub presidiul d-lui vicar 
Alimpiu Barboloviciu, discutând între altele 
și eestiunea salarisărei preoților. Resultatui 
acestei conferențe a fost înaintarea unei 
representațiunl cătră episoopul Gherlei Dr. 
Ioan Szabo, în oare se cere: 1) Ca epis
copul să întrevină la guvern pentru a i-se 
restitui clerului pierderile îndurate prin in
troducerea căsătoriei oivile; 2) Să mijlo-
cdscă, oa salarisarea preoților gr. cat. să 
se facă în mod independent de guvern; 3) 
In urmă clerul din Silvania, „îngrijat in 
cel mai mare grad de starea fondurilor die- 
cesaneu, oere să se numâsoă o comisiune 
censurătbre a fondurilor diecesane, com
pusă din bărbați olerioall plini de încre
dere dm tote unghiurile dieeesei, „pentru a 
fi liniștiri și ou deplină încredere despre 
buna administrare a fondurilor diecesane 
publice." — Representația e subscrisă de 
vicarul Alimpiu Barbolovioiu și alțl vre-o 
26 preoți și protopopi din vicariat.

CRONICA POLITICA.
. — J2 (24) August.

țliarul croat „Obeoru din Agram pu- 
blioă la loo de frunte depeșa, prin oare 
principele Nichita al Montenegmlui înou- 
nosciințâ în personă pe episoopul Stross- 
mayer despre fidanțarea fiioei sale ou prin- 
oipele moștenitor italian. Strossmayer mul- 
țămi, deasemenea prin telegraf, prințului 
Nichita pentru ondrea ce-i face, și apoi fe- 
lioitâ atât pe părinți cât și pe tinera pă- 
reohe fidanțată.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Mișcarea literară la noi.
Din Raportul general despre 

activitatea comitetului central al 
„Asociațiunei transilvane pentru li
teratura română și cultura poporului 
poporului român44, pe care l’am pu
blicat în numărul trecut, al fâiei 
nostre, ne e-te cunoscut, că comi
tetul a decis să facă prin primul său 
secretar în fiă-care an un raport 
general despre întrăga producțiune 
literară pe pe teritoriul Transilva
niei și Ungariei, arătând în linia- 
mente generale direcțiunea mișcării 
noste literare.

In sensul acestei decisiunl, ra
portul comitetului de pe acest an 
conține și o dare de sâmă a secre
tarului I privitâre la mișcarea nâs- 
tră literară. Ea este următ6rea:

Da un șir de ani, destul de conside
rabil, producțiunea literară română atât la 

noi, cât și în celelalte țări locuite de Ro
mâni, este caraoterisată prin o seoetă 
simțitbre. Opere de o importanță mai ge
nerală, de o valore mai mere, lipsesc a- 
prdpe cu totul în bibliografia română din 
anii din urmă și chiar și scrierile premiate 
în timpul mai nou de corporațiunile nostre 
lit°rare numai arare-ori se ridică la un ni
vel mai înalt.

Puterile națiunii par a fi angajate în 
luptele c}Uei și literații și-au părăsit con
deiul, ori l’au pus în serviciul altor por
niri străine de chemarea lor, înoât astăcjl 
literatura română — după-cum vom mai 
arăta, o fac mai mult librarii decât autorii 
noștri.

Dela ultima adunare generală acestă 
regretabilă situa(iune nu s’a schimbat și îu 
special productele literare din patriă — 
cu puținele exoepțiunl ce vom aminti — 
nici după număr, nici după valdrea lor in
ternă nu arată un avânt deosebit, care ar 
asigura în special Românilor de sub cordna 
Stclui Stefan o posițiune excepțională și 
mai favorabilă față cu producțiunea literară 
din celelalte țări locuite de Români,

In anul expirat producțiunea nostră 
literară, totă la-olaltă, se reduce la circa 
50 publicațiunl, între oarl literatura didac
tica, atât după numărul cât și după exten
siunea și valdrea internă a scrierilor, faoe 
partea cea mai de frunte.

In special au apărut în anul expirat 
numărdse manuale menite a promova stu
diul limbei române (o Gramatică de Petran 
și alta de Dariu, cărți de cetire de Oniț, 
Pletos și Gheție și de mai mulțl autori din 
Brașov, un manual de stilistică de Negru- 
țiu, etc.), o edițiune nouă a gramaticei ger
mane de Barcianu, o gramatică maghiară 
de Goldiș și Koos și un dioționar român- 
maghiar de Gheție. In fine mai amintim un 
manual istoric de Goldiș, o aritmetică de 
Lurtz și un voluminos manual de Meroeo- 
logie de Vlaicu.

Recens'unile, publicate de specialiști 
asupra acestor opere, remarchdză mai multe 
manuale de valbre deosebită și astfel cor
pul didactic al șcdlelor nbstre medii, mai 
a'es cele din Brașov, a desvoltat în timpul 
din urmă pe terenul literaturii nostre o 
activitate spornică și intensivă, care cu 

atât mai vertos merită totă reounoscința, 
pentru-că în urma stărilor nostre speoiale, 
noi nu putem profita da productele lite
raturii diduotice din România, ci avem ino, 
mis lipsă de manualele șoolastioe proprii- 
aprobate de autoritățile nostre competente. 
Astfel producțiunea literară pe aoest teren 
corespunde unei neoesitățl reale.

Acest ram al literaturii, — favorisat 
de altmintrelea de împrejurarea, că au
torii de cărți didactice bune găseso fără 
greutate editori, și astfel sunt dispensați 
de grijile materiale împreunate ou editarea 
de cărți românesc!, — este unicul. în care 
putem înregistra o aotivitate mulțămitore.

Literatura economică după numărul pu- 
blicațiunilor ocupă locul al doilea între 
productele literare ale anului expirat și 
s’a sporit ou o lucrare mai mare despre 
Asooiațiunile de sistemul Reiffeisen, lu
crată de Dr. Aurel Brote și ou un șir în
treg de broșuri mai mici despre diferite 
oestiunl de interes eomercial-financiar. Pe 
acest teren este de remaroat o anumită 
unilateralitate, care negligă apropo ou to
tul oestiunile de agricultură, cari pentru
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„Kreuzzeitung11 anunță, oă împăratul 
Wilhelm a ținut alaltăerl un toast la deju
nul arangiat în oasina ofioerilor dela regi
mentul 3 de gardă. împăratul accentua 
plăoerea lui de-a pută partioipa la asemeni 
festivități, apoi reaminti oampaniile glo- 
riâse la care luă parte regimentul. In fine 
îșl esprimâ speranța, oă Ia cas dăoă împă
ratul îl va striga la r&sboiu, de sigur regi
mentul va merge și la mârte pentru șeful 
său, tocmai cu același simț de datorință și 
entusiasm, ou care a mers și pentru buni- 
oul său.

*
ț)iarelor spaniole li-se depeșâză din 

Tanger, oă acolo s’a desooperit o conspira- 
țiune contra Sultanului din Marolcko. Oonju 
rații au plănuit detronarea Sultanului în 
favorul fratelui său, a „principelui ou un 
oohiâ". Au fost deținuți mai mulțl guver- 
norl și dignitarl de ourte, âr prințul a fost 
imediat esoortat la Tafilet, unde este striot 
păzit. Se di°e, 081 în întrâgă țâra domnesoe 
mare anarohiă.

*
înainte ou oâte-va file lățiseră fiarele 

germane, jidane și maghiare din Viena și 
Budapesta soirea, că aniversarea esistenței 
de 200 ani a dinastiei din Montenegro 
nu se va serba în 19, 20 și 21 o. după 
cum fusese proiectat, ci s’a amenat pe 
anul viitor. „Narodni Listy* din Praga 
afirmă însă, că în Cetinje nu soiu nimic 
de aoâstă amânare, și oă oficiâsele austro- 
ungare au colportat soirea aoesta falsă oa 
să se împiedece participarea Slavilor în 
Austria si Ungaria la aoele serbări. Nu 
cunosoem înoă esaot starea lucrului; dâcă 
însă se va adeveri ceea-oe susține organul 
boem, atunci intrigele pressei oficiâse vie- 
neze și budapestane vor nasoe de sigur 
mare resens atât între Slavi cat și între 
celelalte naționalități.

*
Se pare, că relațiunile între Vatican 

și Rusia au început a-se îmbunătăți. Atât 
în raportul lui Agliardi asupra călătoriei 
sale la Mosova, cât și în raportul Msgrului 
Tarnessi, oare numai de curând s’a întors 
din Petersburg în Borna, se aooentuâză, oă 
Țarul Nioolae II doresce asigurarea liber
tății religionare pentru toți supușii săi oa- 
toliol. De-asemenea și prințul Lobanoff 
să-și fi esprimat speranța, că în timp sourt 
vor fi resolvate în mod iavorabil tâte acele 
cestiunl, cari au dat anBă pănă acum la 
starea înoordată dintre Soaunal sânt și gu
vernul rU86S0. *

Privitor la turburările din Creta se 
anunță fiarelor din Berlin, că se aștâptă 
fdrte mult dela resultatul oonvorbirilor Ța
rului și ale prințului Lobanoff ou împărații 
Franciso Iosif și Wilhem, preoum și cu di
plomații statelor din Europa centrală. Din 
Constantinopol se depeșâză, că Porta a în- 
ounosoiințat pe ambasadorii puterilor, oă 
ea doresce intervenirea directă a marilor puteri 
pentru liniștirea Cretanilor.

O depeșă' ofioiâsă din Manilla anunță 
guvernului spaniol descoperirea unei con- 
jurațiuni pe insulele Philippine. Scopul 
conjuraților a fost proclamarea independen
ței insulelor. Imediat au fost arestate 21 
persone și cercetările continuă.

Majestățile lor Regele și Regina Ro
mâniei, după cum anunță fiarele din Bu- 
curesol, dela sosirea în Ragaz, continuă 
regulat cura înoepută, și sănătatea Lor este 
din cele mai satisfăoătore. Regele și Re
gina, împreună cu A. S. R. Prinoipesa 
mumă de Hohenzollern, fao filnio escur- 
siunl, pe jos și în trăsuri, prin frumâsele 
localități de prin prejur. Luni, 5 August 
v. Majestățile Lor au primit visita AA. 
LL. RR. Marele Duoe și Marea Ducesă de 
Baden și A. S. R. Duoesă de Geneva, 
muma M. S. Reginei Italiei, care veneau 
dela Mainau, ou o suită de șepte persone. 
Regele și Regina, însoțiți de suitele lor, au 
mers la gară la ora 1.50 p. m., pentru ai 
primi și ai oonduoe la vila Hermitage, 
unde s’a servit dejunul. La ârele 4y2 so
sind și A. S. R. Principele Leopold ou co
rnițele de Spee, adjutantul său, Majestățile 
Lor cu Auguștii âspețl și tote suitele s’au 
suit cu funioularul la Wărtenstein și au luat 
ceaiul pe frumâsa terasă care domineză valea 
Rinului. La orele 6, Majestățile Lor au re- 
oondus la gară pe Auguștii visitatorl, oarl 
se reîntorceau la Mainau, er A. S. R. Prin
cipele Leopold a mai rămas pentru câte-va 
cjile aoi. In registre s’au însoris numărdse 
persâne de distincțiune: Românii și străinii 
aflațl în Ragaz.

—o—
Felicitări d-lui Porcius. Intre felici

tările adresate d-lui Florian cav. de Porcius 
cu ocasiunea jubileului său de 80 de ani, 
pe lângă oele amintite în raportul din nu
mărul precedent al fâiei nostre, mai avem 
de-a adauge una din partea d-lui V. A. 
Urechiă, profesor universitar și senator ro
mân, alta din partea d-lui Dr. O. Istratl, 
profesor universitar în Buouresol.

— o—
„Lume săsâscă în Făgăraș". Sub 

acest titlu „Magyarorszâg" publică o co
respondență, în oare se spune, că minis
trul de agricultură Daranyi, cu ooasiunea 
visitei sale recente în Făgăraș, a fost în
tâmpinat de Sașii din Șeroaia ou steag na
țional săsesc, ou oooarde săsesol și ou im
nul săseso, și că aoesta s’a întâmplat cu 
soirea fișpanului Bausznern și £a fisolgă- 
birăului Benedek Artur, cari n’au dispus să 
se arboreze nici un steag maghiar. Mai 
departe se spune în corespondință, oă ou 
ooasiunea sărbărei școlare a nouei șcâle | 
săsesol, înființate de reuniunea „Gustav ' 
Adolf", la oare au fost invitați esclusiv 
numai Sași, s’au ținut între altele și toaste 
pentru patriă și guvern, oând deodată se 

scula unul dintre Sașii presențl, ou numele 
Krafft, și fise următorele: „S’au ținut 
toaste pentru patriă și pentru guvern, eu 
însă strig un pereat! și fio să ne trăâsoă 
biserica și șcâla!“ Corespondentul din Fă
găraș finesce astfel: „In Făgărașl Sașii 
domneso, Românii îșl bat joo și sărmanii 
Maghiari — se rușinâză!"

— o—
Petrecerea tinerimei academice ro

mâne din loo, oe s’a dat Sâmbătă săra în 
sala otelului „Nr. 1", a avut și de astă- 
dată un succes fârte frumos. A fost cerce
tată forte bine, participând și mulțl ospețl 
din România. In pausă oorul tinerimei a 
amusat publicul ou mai multe cântări fru- 
mâse, producând o animațiă generală. Atât 
atențiunea și purtarea prevenitore a d-lor 
arangerl oât și numărul proporționat între 
dansatori și dansatâre, a făout, oa petre- 
oerea să fiă veselă și animată pănă la 
sfîrșit.

—o—
Confiscarea fiarului „Zastava". Ț)ia- 

rul sârbeso „Zastava" din Neoplanta a fost 
oonfisoat din partea poliției de pressă din 
Belgrad pentru o oorespondență, în oare 
se afirmă, că exregele Milan lucră prin ade
renții săi să recâștige' tronul sârbesc.

—o —
In atențiunea Direcțiunei din Clușiu 

a căilor ferate suntem rugați a publioa ur- 
mătârele oasurl, oarl arată, cum suut tra
tați la noi oălătoni din partea unor func
ționari ai oăilor ferate: La gara Reșnov 
sosiseră ieri diminâță mai mulțl călători, 
oarl voiau să plece cu trenul spre ZerneștI. 
Ajungând ei mai de timpuriu la gară, 
voiră să-șî oumpere bilete; li-s’a răspuns 
însă să aștepte, căci mai este timp. 
Mai târdiu oerură din nou bilete; atunci 
însă șeful de gară îi bruscă cu cuvin
tele: Veți căpăta mâne bilete, âr nu 
astăfi! Ou aceste ouvinte închise cassieria, 
er 12 călători, între cari mai mulțl țărani 
români, bărbați și femei, rămaseră fără bi
let, fiind siliți a-șl continua calea pe jos. Ță
ranii români spun, că astfel de batjocuri 
au îndurat ei și altă-dată din partea șe
fului de gară din Râșnov. — Altă plângere 
primim din partea unor oălătorl, cari în 
diminâță filei de 5 August st. n. pleoaseră 
dela gara din Brașov spre Preșmer. Ei 
aveau bilete pentru ol. III, dâr aici ne mai 
având loc, conductorul le fise să se urce 
pe ol. II. In schimb însă după oe plecară, 
îi sili se plătăscu diferența. Omenii protes
tară, dâr oonductorul nu voi să ia în con
siderare protestele lor, ba nu voi sd le dea 
nici măcar vre-un mic act despre primirea ba
nilor. Ei bine, ce ar fioe bre stăpânirea 
ungurâsoă dâoă s’ar întâmpla, oa asemenea 
abusurl și șicane să se săvîrșescă cu Sâcui, 
ori Unguri de-ai lor? Și pentru ce ore Ro
mânilor să nu li-se facă de pomană măcar 
atâta „oonoesiune looală" oa să nu mai fiă 
lăsațl pradă abusurilor și șicanărilor unor 
funoționarl?

—o—

Candidat de deputat Ia Făgăraș. Ni
se asigură, că la viitorele alegeri advoca
tul din Brașov Dr. Fejdrvări va păși ca 
oandidat de deputat la Făgăraș ou program 
guvernamental contra deputatului de-aoum 
Mikszât. — Avis celor espușl tentațiu- 
nilor 1

—o—
Cunoscința de limbă a gendarmilor. 

Ministrul oomun de reebel a dat o ordina- 
țiune, în care sa dispune, oa de aoum îna
inte vor pută ooncura la gendarmeriă nu
mai aoei suboficerl din armata oomună, 
cari afară de limba ofioiâsă vor vorbi și 
limba poporațiunei din ținutul în care vor 
primi post.

— o—
Resbunare grozavă. Din Chișineu se 

depeșâză (fiarelor din Budapesta, că un ță
ran tiner din Boroșineu, cu numele Milcu 
Chirvaoiu răpise cjilsle trecute o fată de 
țigan. Rudeniile țiganoei însă, împreună 
cu toți oeilalțl .membrii ai caravanei la 
care aparțineau, urmăriră păreohia fugară, 
o ajunseră, și țiganii omorîră pe tînărul 
Chirvaoiu. Gendarmeria deținu imediat 23 
de Țigani.

—o—
Mare nenorocire în Șvedia. Alaltăerl 

făcură șoolarii institutului de surdo-muți 
din orașul BollnacI, situat în Nordul Șve- 
diei, o escursiune pe mare. Deodată barca, 
în oare se aflau escursiouiștii, fu lovită de 
o plută și se resturnâ. 20 copii și soția 
reotorului institutului se înecară, și și oei
lalțl șoolarl numai forte cu greu putură fi 
mântuițl. Pănă aoum au fost soose din 
mare 12 cadavre.

—o—
Ofițer turc condamnat la morte. 

Curtea supremă de marină din Constanti
nopol a condamnat la morte pe Riza, ofi
țer de marină și redaotor al unui diar ma
ritim, pentru răsvrătirl tineri turoesol și 
pentru încercare de omor asupra min'stru- 
lui marinei. Trai compliol, un mecanic de 
torpilor și doi oomisarl de marină au fost 
condamnați la muncă silnică.

—o—
Cuartir pentru studenți. Intr’o bună 

familiă română din apropiarea școlelor 
nostre din loc pot fi primiți în cost și 
cuartir 2 — 3 studenți mai mici de 14 ani. 
Cuartir fârte sănătos și spațios. Suprave- 
ghiare striotă. Pentru informațiunl a se 
adresa la administrația fâiei nostre.

Concert. Musica orășenâscă va oon- 
oerta mâne, Marți, la 5 ore p, m. pe pro
menadă, dr mâne seră la otelul „Pomul 
verde". începutul la 7% ore. Intrarea 30 
oruoerl.

Conferență. preoțescâ.
Din Vicariatul Rodnei, 20 August 1896.
Onorată Redaoțiune! Printre festivi

tățile mari, ce au avut loc în opidul Rodna 
la 16 August n. o., s’a ținut și conferența

poporul nostru — în preponderanță agri
cultor — sunt de cea mai mare însem
nătate.

S’au făout, ce e drept, în timpul din 
urmă și pe acest teren — în special prin 
publicațiunile reuniunii de agricultură din 
Sibiiu, - modeste, dâr lăudabile începu
turi, și partea economică a oelor 3 foi po
porale din țâră înoă aduoe Rervioii valo- 
rose pentru instruirea poporului în oele oe 
ating agronomia.

Tote aoeste însă, nici pe departe nu 
ne pot mulțămi față cu importanța agri
culturii pentru bunăstarea și progresul po
porului nostru, care ne impune mari dato- 
rințe și oere din partea nâstră o aotivitate 
perseverantă și intensivă pe aoest teren.

Salutăm deci cu bncuriă aparițiunea 
nnui studiu agronomic, vast și sistematio, 
care a fost anunțat numai în filele din 
urmă, și oare, având de autor pe un bun 
cunoscător al stărilor agrioole din tote re
giunile locuite de Români, va umplâ o la
cună mare în literatura nâstră și va putâ 
aduce servioii prețiâse pentru înaintarea 
eoonomică a poporului nostru.

Importanța obiectului pretinde, ca 
Asooiațiunea să sprijinesoă cu tot adinsul 
asemenea scrieri, și, pănă când vom avâ o 
literatură completă de acest ram, să su- 
plinâscă laounele ei prin inițiarea și lăți
rea de miol și eftine broșuri instructive 
despre diferitele cestiunl de agronomie.

Partea comercială financiară a litera
turii nâstre eoonomioe în proporțiune e 
destul de bine îngrijită și are un eficace 
proteotor în băncile nâstre. Si de astă-dată 
putem anunța aparițiunea apropiată a unei 
nouă și folositore scrieri de acâstă natură, 
oare se țipăresoe cu spesele uneia dintre 
băncile nâstre mai de frunte, și este chiă- 
mată a popularisa sciințele comerciale și a 
lăți ounoscințele necesare în afaceri de 
bancă.

Asemenea ne putem lipsi deocamdată 
de jertfe mai mari pentru publioațiunl re- 
feritâre la oestiunl industriale, deâre-ce 
astăfi ne lipsesce înoă o industria națio
nală, și prin mijlâce literare numai ou 
greu vom putâ grăbi creprea ei, pănă când 
nu se va face un început serios pe caiea 
asooiării și prin șcâle de specialitate.

Literatura bisericescă, după numărul 
publieațiunilor de aoest ram, ocupă looul 
al treilea in produoțiunea nâstră literară 
din anul trecut. Credem însă, oă ne putem 
dispensa de o aprețiare mai detailată a 
aoestor publioațiunl, deâre-ce literatura 
biserioâscă îșl are factorii săi chemați de 
a-o ooroti și conduce și astfel nu e avi- 
sată la sprijinul Asooiațiunii. Și de alt
mintrelea scrierile biserioei ale anului tre- 
out se reduc la protocolul ultimului oon- 
gres al biserioii gr. or., și la câte-va ma
nuale, retipăriri de predici și cărți de ru
găciuni, și astfel nu conțin opere mai mari 
și de importanță generală.

Treoem aoum la literatura istorică.
Mai de mult ne plângeam, că preoum 

toți Bănățenii sunt prea mari filologi, astfel 
toți Ardelenii sunt prea mari istoriografi. 
In’timpul mai nou însă predilecțiunea nos
tră pentru studii istorice se pare oă a se
cat cu totul, căci dela sorierile lui George 
Barițiu produoțiunea literară pe terenul 
istoriei și al ramurilor înrudite a înoetat 
la noi aprâpe cu totul, și pănă când po- 
pârele conlocuitâre desvâltă o aotivitate 

deosebită pe acest teren și atât prin scri
eri de sine stătătore, cât și mai aies prin 
numărose și valorâse studii publicate în 
pressa lor periodioă, manifestâză o aten
țiune deosebite pentru istoria lor națio
nală și basată situațiunii lor aotuale, pănă 
atunci noi Românii, pâte oei mai intere
sați în oausă, se pare oă am devenit ne
păsători față cu aceste cestiunl atât de 
importante.

Este prea puțin și nu ne mai pâte 
faoe onâre ceea-ce am luorat și lucrăm pe 
acest teren. Studii etnografioe și aroheolo- 
gioe numai străinii mai fao în patria nâs- 
stră străvechiă, și între străini numai rar 
amicii noștri; monumentele falnioe ale tre- 
outului nostru, ba ch'ar și admirabilele 
producte ale industriei nâstre naționale, 
portul nostru și ioâna vetrei românesol 
numai în rnusee și coleoțiunl străine le gă
sim și numai Academiei din BuourescI este 
de a se mulțămi, oă nu avem să căutăm 
tot în mâni străiue și isvârele istoriei nâs
tre naționale.

Aoeste stări reclamă o aoțiune se- 
riâsă de sanare și vor avâ sâ fiă pentru 
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traotuală preoțâsoă din vioariat. In cuvân
tul de deschidere Rvds. D-n vioar Dr. Iân 
Pop a ținut de lipsă a da preoțimei unele 
inviățiunl față cu conscrierea venitelor 
preoțesoî pentru oongruare; după aceea 
s’a puroes la desbaterea obiectelor din pro
gram. Ca notar al conferenței rămâne și 
de astă-dată notarul conferințelor din anii 
treouțl: Anton Precup, preot în Rebrișora.

In p. 1) din program fiind serviciul 
divin, Rvds. D-n vicar, cere opiniunea con
ferenței față de reușita predicei ținută în 
biserioă de cătră predicatorul Anton 
Preoup, er preoțimea presentă unanim de
clară: predica a fost bine prelucrată și 
reușită ; se aduce predicatorului mulțămită 
protooolară. Se cetesce apoi sorisorea ve
neratului consistor ou observațiunile făcute 
față de oonferența anului treout, carea se 
ia spre soiință.

Gel mai cardinal punct din program 
a fost raportul ce b’b făcut din partea pre- 
sidiului, despre regularea averilor biseri
cesc! și introducerea mult folositorelor cărțî 
de administrare, a 4iaru^ui de venite și 
apese și a așa numitei carte de evidențe. 
In legătură cu aoâsta s’a cetit și sorisorea 
ofioiâsă a veneratului Exaotorat dieoesan 
cu privire la rațiunile biserioeso! primite 
din vicariat.

In oonferența presentă s’a luat hotă- 
rîre și pentru introducerea unui curs canto- 
ral în Năseud pentru uniformitatea oântă- 
rilor bisericesc! pe întreg teritorul vica
riatului.

S’a ales o comisiune din preoții An
ton Precup și Vasiliu Dumbrava pentru re
gularea bibliotecei tractual! și altă comi
siune de 3, constătătâre din cei mai din 
sus și preotul Paul Chita .^pentru oensu- 
rarea socotelelor făcute cu repararea ouar- 
tirului vioarial.

Disertantele fiind morbos, cetirea di- 
sertațiunei se amână pănă la oonferența 
proximă, rămânând ca disertant tot același. 
Proxima conferență se va ține în Borgo- 
Tiha. Concionatar pentru aoea oonfenuță 
va fi preotul Gerasim Domide, âr suplent 
Ieronim Slavocă.

Mare parte a (ȚI®! oonsumată fiind 
de festivitățile jubilări ale acelei cjde, și 
fiind timpul înaintat oonferența se închide 
ou dorința, de-a ne vede sănătoși cu toții 
la oonferența proximă în Borgo-Tiha.

Un preot.

Din Bucovina.
.Răspuns celor patru membri ai clerului buco

vinean, privitor la mănăstirea Sf. loan 
din Suceava.

(Fine.)

Inoă oeva despre mănăstire înainte de 
ce vom trece la activitatea națională a pă
rintelui prior.

Fiind vorba, că ordinea introdusă de 
priorul aotual ar fi după părerea „celor 
patru" îndreptată în contra unor gheșeftari, 

viitor problema specială a activității Aso- 
oiațtunii, care este oel mai ohemat factor 
pentru a pune basele unui Museu național 
al Românilor ciscarpatinl.

Avem dâr datorințe mari în aoâstă di
recțiune și în vederea lor nu ne pole mul- 
-țămi producțiunea literară a anului expi
rat, care numai incidental a atins istoria 
.și se reduce în aoest ram la oâte-va arti
cole de cjiare (cum sunt: schițele lui Vas. 
Moldovan din 1848/9, și o disertațiune a 
lui G. Bogdan-Duică despre călugărul Vi- 
sarion), la traduceri din autorii străini (Is
toria lui Traian, tradusă de P. Broștân), 
la o modestă broșură despre istoria șco- 
lelor din Bănat, și la câte-va oapitole din 
alte miol scrieri (oum sunt: o oarte turis
tică despre munții Făgărașului și două mo- 
nografiii comunale, apărute la inițiativa 
ferioită și lăudabilă a oâtor-va tineri Si- 
bienl).

(Va urma.) 

ne permitem a aminti, că Nioolai Grigo- 
rean, fiiul evlaviosului moșneag ou cârja 
amenințătore, umblă prin piețele orașului, 
îndemnând âmenii a ooleota parale spre a 
le plăti priorului, ca să li-se ridice moșoele. 
Nu-i acâsta gheșeftăriă? ir cât pentru pie
tatea, cu care se umblă ou moșoele, adu- 
oem următorul oas oonoret: Un anumit, 
Constantin Andreiu Jdodnarescul, stringend 
dela omenii sosiți la mănăstire în 4,ua de 
20 Iunie n, o. un florin — taxa minimală 
pentru ridicarea moșoelor — a intrat apoi 
în biserioă și aid s’au întâmplat ou moscele 
următorele: Evlaviosul moșneag a arunoat 
și astă-dată mâsoele ou atâta nepăsare, în
cât negreșit că ar fi oăcjut jos, dâcă aoest 
0. A. Bodnaresoul nu le-ar fi prins la timp 
ou mânile sale, evitând astfel catastrofa.

Cei patru membrii ai clerului român 
bucovinean mai susțin, că în urma contro
lai firme introduse de aotualul prior a în
ceput a oresce numărul pelegrinilor într’un 
mod ne mai pomenit, ajungând la 12.000. 
Faptul acesta îl învâoă domnialor drept 
dovadă, cum-oă pelegrinii sunt denlin mul- 
țămițl ou orânduâla menținută de priorul 
actual. Luorul nu-i așa. Potențarea numă
rului este a se asorie nu ordinei amintite, 
oi ingeniâsei agitațiuni întreprinse de d-sa. 
Se soie doră, oă priorul actual s’a adresat tu
turor paroohiatelor prin nu resoript, în oare 
cjice, că dela buna oercetare a moșoelor s. 
loan va atârna împrejurarea, ori de direc
țiunea căilor ferate va încuviința și pentru 
anul viitor bilete de parcurs cu preț redus 
la jumătate.

Sciut este mai departe, că d-1 prior 
a depus la direoția din Stanislau 1800 fi. 
ca garanță pentru oașul, oă trenurile sepa
rate puse la disposiția pelegrinilor nu vor 
fi umplute. Clerul bucovinean n’a voit per- 
derea priorului și s’a întrepus din răsputeri 
pentru o ceroetare numărâsă a moșoelor. 
Aoâsta este singura causă, căreia este a-se 
mulțămi numărul augmentat al pelegrinilor 
din aoest an.

Treoem la aotivitatea națională a prio
rului nostru. Tot „cei patru" susțin, că 
dintre toți membrii instituțiunei patriotice și 
filantropice „Șoola Română", nu este nici 
unul, care ar fi contribuit sume mai mari 
seu măcar asemenea, precum le-a contri
buit și le contribue arohimandritul Ciuntu- 
leao dela mănăstirea s. loan din Sucâva. 
Noi n’avem dreptul să tragem la răspun
dere pe d-1 prior pentru oontribuirile bene
vole, ce le-a dedioat și le dedică încă 
„Școlei Române" și n’om face nici astă- 
dată. „Șoâla Română" primesoe ou drag 
ori si ce euotă, fia aoâsta cât de mică, der 
ne dore ipoorita afirmare „a celor patru", 
oă d-1 Ciuntuleao ar fi primul între toți 
binefăcătorii „Șcâlei Române“. Spre reha
bilitates onorei defunctului și primului 
Mecenate al „Școlei Române", părintele 
Vasile Cooărla, trebue să rectificăm aoesta. 
Vasile Cooărla este adevăratul punct de 
oristalisare al „Șoolei Române". Eră după 
dânsul vin mulțime de alții, între cari 
amintim pe răpausatul Constatin de Mârza; 
pe actualii proprietari mari Georgie Cav. 
de PopovicI din Stroieștl, Dimitrie Costin 
din Stupea, părintele loan GribovicI eto. eto. 
Insă nu trebue uitat, oă obolul vădanei e 
mai mare sacrifioiu, decât miile bogatului. 
Va să 4ic& ȘÎ ’n privința sumelor aduse oa 
sacrificiu pe altarul aoestei instituțiunl fi
lantropice nu pot fi oonsiderate alte îm
prejurări, decât raportul, în care stă suma 
oferită cu veniturile, respective averea do
natorului. Ne dâre să amintim, oă în pri
vința aoâsta, având în vedere marele sume 
de bani, ce încurg peste an la mănăstirea 
din Suoeva, âr mai ales la Sânziene, ofer
tele d-lui prior stau în oel mai hîdos ra
port ou. aoeste venituri. Am putâ aduce și 
în privința acâsta oasurl concrete, însă, 
cum am 4’s> pentru oferte de ăst soiă nu 
se pote trage nimeni la răspundere.

Dâr altoeva vom releva : Dâcă D-lui 
este naționalist așa da mare, oum vine, că 
stă în așa intim contact cu oel mai faimos 
romanofag al Bucovinei, d-1 prefect Duzin- 
kiewioze? Cum de se sărută cjflnio ou un 
bărbat, oare este cel mâi înverșunat duș
man al Românilor buoovinenl? Aici am 
dori răspuns 1

Terminăm astă-dată. ou tote că am 
avâ încă multe de spus. Un lucru mai tre
bue însă amintit. îndată oe „aoei patru", 
pe oart îi ounoscem forte bine, vor păși în 
colânele acestui ar ou întreg numele lor, 
înaintea publicului, nu vom hesita niol 
noi a faoe asemenea. Credem însă, oă zaoe 
în interesul lor propriu de a-sl păstra și 
mai departe inoognitul lor de pănă aouma. 
Cine are unt pe cap, nu-i bine să iese la 
sâre.

Idem.

Starea economică în România.
Asupra stărei aotuale economice din 

România, diarul „Epoca" din BuourescI 
anunță următârele :

Fără a mai insista asupra recoltei 
splendide a grânelor, sub raportul oalității, 
ținem să constatăm, oă de oâte-va c|ile pre
țul lor s’a înbună* ățit, având o tendință 
fermă spre uroare. Totuși nu trebue să ne 
faoemilusiunl prea mari, căci Argentina din 
America de Sud continuă să ne faoă o 
concurență, care pentru mult timp încă ne 
va împiedeca să esportăm In condițiunl 
atât de escelente ca în 1890—1293.

Ceea ce a produs aoum o uroare a 
prețului grânelor, este: a) prisosul prea ne
însemnat ce a rămas din reoolta abundantă 
a anului treout: b) buletinul oficial al ser
viciului statistic superior din Washington 
asupra recoltei Statelor Unite. Acest; bu
letin ofioial și sigur constată, că reoolta 
grânelor în aoest an e cu opt milione de 
hectolitre mai puțină, de oum a fost în 
anul treout. Conseoința acesteia este, oă 
Amerioa nu mai pote diota pentru oampa- 
nia ourentă prețurile grânelor în Europa. 
Deol, tendința fermă spre urcare în prețul 
grânelor se va menține în tâtă Europa și 
mai ou sâmă la noi, unde calitatea grâne
lor este esoelentă.

In urma căldurilor celor mari și în 
urma secetei îndelungate, porumbul în ge
neral este cam compromis în totă țâra. ( 
Ploile din cailele din urmă au salvat puțin 
reoolta prin unele județe muntose, precum 
și în partea de sus a județului Ilfov și în 
Dîmbovița. In schimb însă, în Ialomița și 
Brăila, județele cele mai bogate pănă 
aoum in porumb, recolta este oompromisă 
și populațiunea rurală amenințată de lipsă 
de hrană. In Moldova, afară de părțile 
muntose ale județelor Suoeava. Neamțu, 
Bacău și Putna, porumbul se presintă în 
oondițiunl rele.

Cultura sfeclei este pe cale de a se 
întroduoe de cătră mai mulți agricultori 
din județele Ilfov. Prahova, Dîmbovița și 
Buzău, în vederea deschiderei mai multor 
fabrici de zahăr și în speoial a fabrioei din 
Chitila a d-lui Dim. Cezianu, care se va 
inaugura în tâmna anului 1897.

Cultura sfeolei aduce folâse de oinol- 
decl de ori mai mult agricultorilor, deoât 
grâul și mai ales porumbul. Astfel, în județele 
Putna, Baoău, Tecuci și Tutova, agricul
torii au ajuns la o produoțiune de 25— 
30 OOOkilogr. de hectar, plătindu-se 25 de lei 
pentru 1000 kilogr., oeea ce represintă su
ma de vr’o 750 lei de hectar, ibr cheltue- 
lile fiind de vr’o 350 lei pe hectar, ră
mâne agricultorului un benefioiu de aprope 
400 de lei după fiă-care hectar.

încercările ce se fac de șâse ani pe 
o soară întinsă lâ șcăla de agricultură dela 
Herăstrău, ne dau certitudinea, oă sfecla 
isbutesce minunat de bine și în partea de 
dinoâoe de Miloov. Penfru ounosoința 
agricultorilor amintim aiol, că o fabrică 
de zahăr, oum e de pildă cea din Chitila, 
are nevoe de recoltă a oel puțin 2.000 de 
heotare.

NECROLOG. ErI, Duminecă a înce
tat din viâță: Iosif Maager, notar publio 
reg., posesor al crucei de aur pentru me
rite, membru al Presbiteriului evangelic, 
al representanții oomunale orășenescl și al 
congregații comitatense etc. Decedatul care 
a ajuns etatea de 50 ani, va fi înmormân
tat Marți în 25 August la 4 âre p. m. în 
cimiteriul evang. din loc.

Adresăm sincere condolențe întristatei 
familii.

DIVERSE.
Un rege prea energic. După cum se 

soie, regele Oscar al Șvediei nu prea este 
iubit în Norvegia, și acum, cu ocasiunea 
unei călătorii prin țâră B’a întâmplat un 
inoident, care nu va prea contribui la po
pularitatea sa. Lucrul s’a petreout astfel: 
Regele a dejunat la o gară, și în timpul 
acela câțl-va cântăreți, cu capul desvălit 
îl cântară unele cânteoe patriotioe. După 
dejun regele Osoar păși afară din gară 
pentru a se uroa într’o trăsură. Intre ome
nii adunați în jurul trăsurei era și un lu
crător, care însă nu-șl luă pălăria de pe 
cap. Văcjend acâsta regele îl lovi ou bas
tonul pălăria strigându-i: „jos ou ea!" 
întâmplarea acâsta a făcut o impresiune 
forte rea asupra tuturor celor presențl.

Discordia între două Țarine. Din in
cidentul visitelor părechei rusesol la curțile 
europeue se vorbesoe forte mult, și despre 
relațiunile între tînăra domnitore a Rusiei 
și între văduva Țarină, despre cari se cjioe 
că nu sunt prea hune. Cu ocasiune sărbă- 
rilor înooronărei Țarului din 26 Maiu s’a 
iscat între tînăra și între văduva Țarină 
un conflict personal ou privire, la rangul 
ce i-s’ar oompete fiă-căreia dintre ele, dâr 
acest conflict a fost aplanat. La aparință 
Țarinele se presentă așa oa și când ar voi 
să înounjure ori și ce disarmoniă. Luorul 
acesta însă e aprope imposibil ou atât mai 
tare, că modul de gândire al Țarinilor este 
fârte diferit. Astfel Țarina văduvă este 
forte absolutistică și aderâză la principiile 
Rușilor bătrâni, cari urăsc tot oe e străin. 
Tînăra Țarină, din contră e oredinoiosă 
prinoipielor „europene" și autocrației lu
minate, oari ușor pâte trece într’o consti
tuția moderată. Țarina văduvă are pe partea 
sa așa numita aurte veohiă, pănă când 
tînăra Țarină se bucură de simpatia miniș
trilor și a membrilor mai tineri din no
bilimea militară.

întreținerea unei comisiunl pe timpul 
iobăgiei. E cunoscut, oă pentru aplanarea 
diferentelor dintre domni și iobagi adeseor 
se esmitesu comisiunl din partea oomitatului 
cari comisiunl pe timpul investigațiunei 
trebuiau întreținute din partea domnilor de 
pământ. Dâr domnii în ourând s’au sou- 
turat de o astfel de sarcină, punându-o și 
pe acâsta pe umerii bieților iobagi. Un fapt 
de atare natură ni-1 dovedesce procesul 
urbarial al comunei NagyKereki din comi
tatul Bihariei, în oare se oomunioă și o 
listă a speselor obvenite cu întreținerea 
unei atari comisiunl la anul 1816 în 27 
Iunie. Pagubă numai, că nu ni-se spune 
din câte persâue a stat aoea comisiune. 
Judecând însă după cantitatea de pâne 
consumată, putem presupune că aceea n’a 
constat din mai mult de patru persone. 
Etă lista: 1) O pâne albă 2 fi. 2) O pâne 
pentru servitori 1 fl. 30 or. 3) O jumătate 
de font de urez 45 or. 4) Patru oupe (itze) 
fărină mund 2 fl. 5) Safran de oel bun 12 
cr. 6) Un fărtaiude piper 1 fl. 7) Doi fonți 
de slănină 3 fl. 8) Un fărtaiu de cafea 1 
fl. 45 cr. 9) Uu fărtaiti de zahar 1 fl. 45 
or. 10) Trei fonți de carne pentru friptură 
(bbros Petsenye) 2 fl. 11) Două oupe vin 
veohiă 1 fl. 20 or. 12) Două legături de 
ridichi lunare 8 cr. 13) O lămâiă 20 cr. 
14) 15 cupe vin â 16 cr. 4 fl. 15) Șâse 
funți carne de vită â 17 or. 1 fl. 42. cr. 
16) O cupă și jumătate raohiu de prune 3 
fl. 17) O cupă de oțet 36 cr. 18) Un font 
de sare 12 cr. 19) 25 pui 7 fl. 30 or. ’20) 
35 ouă â 2 cr. 1 fl. 10 or. 21) Două cupe 
smântână 2 fl. 22) O oupă de unt 2 fl. 23) 
Mazăre verde 40 or. 24) Fasole verde 40 
cr. 25) Trei oupe de lapte 18 cr. 26) Brânză 
de vaoă 18 er. 27) Cireșe 24 or. 28) Vișine 
10 cr. 29) Pătrănjei 6 or. 30) Câpă roșie 
6 cr. 31) 1 fărtai de stânjin de lemne de 
foo 3 fl. 32) La două buoătărese 2 fl. Suma 
47 fl. 37 or. Afară de aoestea, forșpont ou 
4 cai dela Orade pănă la N. Kereki și 
înapoi în trei rânduri. Ore dâcă domnii 
din aoea comisiune au trăit atât de bine, 
au făout și dreptate tot atât de bună ? 
Caracteristice semne pentru justiția din 
acel timp!

Proprielar: Or. AureS fflurețâanu.

Redactor resEonsatil Gregorâu ssaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22 August 1896.

Reuta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.55
Irnpr. oâil. fer. ung. în aur 41/2% • 123.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.30
Oblig, caii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . • • 97.15 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. ou premii .... 152.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75
Renta de hârtie austr.........................101.55
Renta de argint austr.........................101.60
Renta de aur austr................................123.55
Losurî din 1860.......................... 145.50
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 958.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 391.25 
Acțâi de-ale Băncei austr. de credit. 364.75 
NapoleondorI.................................. 9.50 '/2
Mărci imperiale germane . . . 58.62*/2
London vista........................... 119.65
Paris vista................................ 47.5272
Rente de oordne austr. 4%. • • 101.20
Note italiene. .............................. 44.35

Cursul pieței Brașov.

Din 23 August 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.55 Vend. 5.60

Tren 
de 

persân.
I

Tren 
accel.

Tren 
mixt.

Tren 
de 

person.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.68
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
42.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

“3755
4.40
5.10

12.00

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

Ruble rusesc! Dump.
Mărci germane Cump.

126. Vend.
58.30 Vend.
10.60 Vend.

Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 110.75
Lire turoesoi

Aviso.
Venerarea de

spirt denaturat
se află de ast dl la Domnul Za->

charias «9ânos în Casa Nr. 15 

din strada Vămii.

FRIEDRICH CZELL & FII.

Anmiciuri
(mserțiimi și reclame)

Sunfu a se adresa subscrisei 
administratiuna. Iei casu! pu
blicării unui anuncâu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16 

Tr. exjr. 
11.40 
11.55

LOCH 
1.02

i

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14
5 59
6.29

1125 8 30

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40 
9.09

10 40
11.26
11.49
11.59
12.29»
12 E>bI 

1 3d' 
2.08 
2.27 
3.11 
3.31
3 46 
4.08
4 45
5 27
6 12 
7.5C
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11

I 
i

Se caută
On comptabii de prima forță în corupta- 

bilitate dupEă și în corespondența comercială.
Un mechanic, de prima forță, care se dirige 

locomative și se îngrijască de reparațiunî.
A. se adi'esa la Doiniuil

EMIL COSTINESCU Bucurescl,
Strada C’olies Ar. fi1?, seu la Sinaia.

1051,1—9

1

li 
s
En
I

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potO face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voieso 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Âdministraț. „Saz. Trans.“

MF Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se pot ft cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I
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Tren
mixt

Tren
accel.
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accel.
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persân.

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 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

pl.
I

,1

4.17
4.50

sos.l
pl« I

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

BO8.

2.17
2.52
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50
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sos. (
pl. I

cr ax 
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8.17
8.33
8.38

9.09

I

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

Clnșiu

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mioă 
Mediaș . '. 
Elisabetopol 
Sighișâra . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora .

Spj8; } Brașov .

Timiș 
Predeal 
Bucuresol

I
SUS.

(Pl- 
isos.

{pi-
Isos.

A

f pl.
\SO8.

I
pl.

1.55
7—
3.37
1.19

11.04.
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

i-l>

Tr, expr.

c.’ -d= sî

oX_ x_
3.36
3.18

2.4«

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

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

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

7.20
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

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
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
9.08
8.28
8.01
3.15

S i ies e r 1 a (piski) — II u n e <1 o r a

G h 1 r i ș — T u ■* d a
tren 

de 
persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persân
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de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt
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de 

persân.

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20 I Ghiriș.........................

Turda ........................ î 10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41

5.05
4.45

9.12
8.52

©ej[»șa,-Bsiîcă — SeRbeîei — A wig — IFagăraș
tren 
de 

persân.
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mixt

tren 
de 

persân.
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mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt
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de 
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3 39
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pl. Copșa mică . so?. 
Ocna . . .

sos. 1 o. f p’.
ol. 1 8101111 • • • (sos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27

12.57

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.0b

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

✓
I
*
9 6.25 12.35

11.01
10.30
8.57
7.16

5.07
4.40

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

s t

4.55
6.36

trunu 
mixtă

4 30
5.49

tren 
mixt

6.46
5.49

trenu 
mix tu

8.35
10.28

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

7.44
6.20

1.29
12.05

3.10
2.54
2.30
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mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu
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trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.34
8.14
7.45

8 31
7 20

tron 
mixt

tren 

mixt
tren 
mixt

10.28
10.46
11.12

10.25
10.05
9.38

Simeria .
Cerna .
Hunedora

B'

O =5

6.20
7.08 
8.01

12.47

Brașov 
Zernești

4—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

= 9.10 4.20
110.28 5 35
E12 41 «r «
» 1.54
| 3.02 03

2 af 3.41 
»■ 4.55 §

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița...................

7.21
6.24
Ă60
344
2.48 
2.01
1.16

o.
§ ® 3 
E9< O'

9.4n
8.46
7.43
6.52
5.55

Cwcerdea — Oșos’heiu — filegli.-săsesc.

Notă: Orele

Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
do 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3. LI 10.59 1 F pl. Cucerdea . • HOS. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludcș . . a 7.02 1.58 7.38 9.59
412 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 1 Pb 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36

pl. J Oșorhei • l 80S. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 ¥ sos. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti 
’nsemneză drele de uopte.

^ighlsoru. -Odorheiu-secuesc.

11.25 5. WF Arad ......................... 10.43 3.44 10.55
12.15 6.14 Vinga......................... 9.42 3.01 10.11

1.10 7.39 t b Timișora.................... 8.20 2.— 9.10|
8.47 12 27 5 10 r Seghedin........................ 6.05 2.30 10 05 2.15
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7.10
6 57
6.36

9.20
Tot
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.69

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii

Sighișdra . . . 
Hașfalea . . . 
Odorheiu-secuesc.
încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-


