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Un punct însemnat.
Intre punctele, ce compun or

dinea de c]i a lucrărilor adunărei ge
nerale, ce se va ține săptămâna 
acesta în Lugoș, este unul de o în
semnătate specială, despre care însă 
s’a vorbit și se scie mai puțin ca 
despre tăte celelalte, — este punc
tul, ce se referă la modificarea sta
tutelor.

Seim, că în vara trecută, la adu
narea din Blașiu, a reușit părerea, 
ca statutele Asociațiunei să uu se 
modifice numai în cele două puncte 
obiecționate de guvern, ci să se mo
difice în total. Cu alte cuvinte, să 
se folosescă ocasiunea, de-a reforma 
statutele în general, corespunzător 
cerințelor moderne.

S’au ridicat atunci și voci, cari 
au susținut, că tocmai considerațiuni 
privităre la timp și împrejurări ne 
indică se fim mai precauțl în stă
ruințele de reforme. Și cu tăte, că 
aceste voci n’au isbutit a fi ascul
tate de majoritate, cele ce au urmat 
de-atuncl, dăcă nu mai mult, au justi
ficat pe deplin îndreptățirea lor.

Nu seim cum mai stă afacerea 
cu proiectul nouelor statute, care a 
fost presentat guvernului. Nu seim, 
dăcă ministrul a răspuns și cum la 
remonstrația, ce am înțeles, că i a 
făcut’o comitetul în fața pretensiu- 
nilor sale monstruose, cari amenin
țau chiar caracterul românesc al 
acestei instituțiuni culturale. Despre 
acesta vom afla date sigure numai 
după raportul special, ce l va face 
comitetul, conform ordinei de Zh în 
ședința dintâiQ a adunărei. In cașul 
când afacerea modificărei statutelor 
nu ar fi primit o soluțiune favora
bilă, învederat, că adunarea gene
rală va trebui să găsăscă modul cel 
mai potrivit spre a eși cu cinste 
din încurcătura în care a băgat’o 
dorința de neamânată reformare a 
statutelor. Probabil, că ea va trebui 
să revină chiar la modalitatea pro

pusă de minoritate în adunarea ge
nerală trecută.

Se ’nțelege, că. cestiunea acesta, 
atât de puțin cunoscută în cercuri 
mai largi, trebue să ne intereseze 
în primul rând și trebue să dorim 
cea mai bună și nemeritâ resolvare 
a ei.

Der, ca să ajungă la acestă re
solvare, trebue se întimpine multă 
înțelegere și mult tact din partea 
tuturor pe cari îi privesce. De aceea, 
sincer spunând, nu înțelegem, cum 
însu-și organul Asociațiunei în nu
mărul său cel mai nou vre să spri- 
jinescă frumăsa și salutara idea a 
coDcentrărei forțelor nostre pe te
renul cultural prin nisce surprinfiă- 
tbre și puțin demne esp licări, cari 
au aerul de-a fi nisce scuse pe cât 
de nepotrivite, pe atât și de neîn
temeiate.

Este, în adevăr, surprinc^etor a 
vede în organul Asociațiunei liniș- 
tindu-se frații bănățeni și ungureni, 
că prin așa flisa „simbolică con
tragere" a numelui „celui lung" al 
Asociațiunei transilvane în „Astra" 
(imitațiă după EMKE) — ar fi dis
părând „ardelenismul Asociațiunei11; 
este și mai surprinzător a vedâ, 
cum se esplică conservarea epitetu
lui de „transilvană" al Asociațiunei 
cu aceea, că s’a susținut „numai din 
pietate față cu trecutul."

Am vre se seim, ce înțeles ar 
avă, că frații noștri bănățeni și un
gureni, tocmai atunci când e vorba 
de a face cu toții causă comună pe 
terenul cultural, s’ar împiedeca de 
ardelenismul Asociațiunei? In tot 
cașul ni-se pare puțin norocâsă în
cercarea, ce-o face organul Asocia
țiunei, de-a voi să câștige pe frații 
noștri, cari pănă acum nu s’au în
rolat direct sub steagul Asociațiu
nei, cu asemeni neînțelese și neo
portune esplicări.

Ceea ce dorim noi este, ca 
Asociațiunea nici se nu se rușineze 
de ardelenismul ei, nici să nu credă, 

că importanța chiămărei ei consistă 
în căciula mai mare seu mai „sim
bolic contrasă", ce-o va purta, ci să 
fiă pătrunsă, mereu pătrunsă de ma
rele adevăr, că numai prin desfășu
rarea unei intensive puteri chiar și 
în punctele cele mai mici, ea va 
pute să-și ajungă cu succes marea 
țintă, ce și-a pus’o.

CRONICA POLITICA.
—- J3 (25) August.

Gu tote oă oficiosele din Budapesta 
se nisuesc a desminți ort-ce soire despre 
o crisă guvernamentală în Ungaria, totuși 
cjiarele nu încătă a vorbi despre ea. Astfel 
mai multe <jiare din Budapesta afirmă, oă 
ministrul de comerciă Ernest Daniel îșl va 
da dimisiunea imediat după înohiderea es- 
posiției milenare, deore-ce vioinaliștn gu
vernamentali, dela incidentul fișpanului 
Miklos Gryula încoce, nu sunt mulțămițl cu 
el. Se vorbesce oă următorul lui Daniel va 
fi exsecretarul de stat Ludovic Lang. Qia- 
rul „Deutsches Volksblatt“ din Viena merge 
și mai departe, și asigură ou totă positivi- 
tatea, oă deja în Septemvre va dimisiona 
întreg cabinetul-Banffy, după-oe nu se mai 
bucură nicl-decum de înorederea coronei; 
și că cu formarea noului cabinet probabil 
va fi încredințat chiar Szilăgyi, cu tote că 
el este membrul cel mai puțin simpatic al 
partidului liberal.

*
Alaltăerl a ținut oontele Albert Ap- 

ponyi o vorbire înaintea alegătorilor săi 
din Somoryn, făcând enunciațiunl asupra 
stărei politice. Etă pe sourt enuuoiațiunile 
lui: „Am tăcut pănă aouma dm causa ser
bărilor, der a tăcâ și mai departe ar în
semna a păcătui, când pe orizontul politie 
se arată două momente atât de însemnate 
ca: pactul cu cvota și alegerile dietale gene
rale. Ce se ține de pact, partea sa mai în
semnată e renoirca convenției vamale și co
merciale, seu ruperea ei. Partidul național 
nu se opune renoirei, numai cât interesele 
maghiare să fiă luate în sout egal ou cele 
austriaco. Pertractările pentru cvotă deourg 
și acum, și e bine, oă în comisia pentru 

ovotă guvernamentalii sunt uniți ou mem
brii partidei naționale într’aceea, că cvota 
de astăcjl a Ungariei representă maximul. 
P6te să ajungă lucrul acolo, ca monarchul 
să hotărescă în acestă cestiune, după-oe 
Austriacii neoondiționat pretind ridioarea 
ovotei ungare. Ne-am încrede în hotărîrea 
Majestății Sale, deed ar judeca ca for jude
cătoresc ales conform simțului seu de drep
tate personal; ddr el pote hotărî numai la 
propunerea guvernului. Trebue silit guvernul 
oa să lăsă cu oolârea pe față, oăcl privitor 
la cvotă, nici aoum nu-i cundsoem adevă
rata părere. In tot oașul ar fi de dorit, ca 
parlamentul să hotărască mai întâi în oes- 
tiunea convenției vamale și comerciale, și 
numai dup’aoeea îu cestiunea cvotei. Ce 
se ține de alegeri, trebue să fiă precauțl 
alegătorii ce fel de dmeal trimit în parla
ment, căci după cum se vede membrii par
tidului guvernamental voteză ori ce, fiă 
ohiar și oontra constituției. In fine cu pri
vire la fusiune declar, oă sunt înțeles cu 
ea și ași lupta bucuros alăturea cu orl-oine, 
însă numai pe lângă respectarea principiilor 
mele.

Piarul „Magyar Hirlapu, vorbind la 
loc de frunte despre visita împăratului 
Francisc Iosif îu România, <j'00 următorele: 
„Domnitorul statului nostru și al monar- 
chi ei nostre face visită esolusiv națiunei ro
mâne și domnitorului român, nu însă vr’unei 
partide din România, și cu atât mai puțin 
Ligei. Divergențele între partidele din Ro
mânia sunt ohiar așa o cestiune internă a 
Românie1, ca și „uneltirile*4 Românilor noș
tri în țâra nostră (!!). Interesul fiă-oărei 
țări îi dioteză, ca ea să-și saneze răul său 
intern între marginele condițiunilor sale de 
asistență. Să nu ne reoomandăm. împrumu
tat medioine. Acâsta e afacerea babelor 
bătrâne, și nu a unor state așa pline de 
vieță și tinere, ca ale nostre (!!) (Insâmnă 
acâstă cochetare? — R.)

*

Este caracteristică enunciațiunea, 
pe care o fac diarele catolioe, oă adeoă 
soopul adunărilor poporale, ținute în dife
ritele părți ale țărei, nicl-decum nu stă în 
legătură eu viitoreie alegeri său cu candi- 
dările de deputațl, ci oonstă esolusiv în es-
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Mișcarea literară la noi.
(Fine.)

Ne despărțim de acâstă expunere pu
țin înveselitdre sub un prognostic mai fa
vorabil pentru viitor, amintind cu recu- 
noscință și mulțămită, că sesiunea gene
rală din ăst an a Academiei române a 
destinat un premiu mare pentru o lucrare 
din istoria nostră specială, înregistrând 
mai departe valorosele disertațiunl istorice, 
publicate în programele școlelor nostre 
medii din Brașov și Beiuș și anunțând în 
fioe, că continuarea valordsei scrieri „Țâra 
nostră14 de Silvestru Moldovan este deja 
lucrată și se va publica îndată ce prin tre
cerea părții deja apărute se vor pută pro
cura mijlocele edițiunii nouă.

Pe terenul literaturii jrumose continuă 
seceta veche. Din anul trecut avem să în
registrăm o singură publicaținne, care s'er 
pute plasa în acest cadru, și aparține li
teraturii populare: Poveștile culese de loan 

Pop Reteganul, premiate încă la 1892 și 
tipărite de Asociațiunea Transilvană. O a 
doua coleoțiune premiată tot atunci de 
Asooiațiune (poesii populare din Maramu
reș oulese de Tit Budu), va ave să se dea 
la tipar in timp apropiat.

Producțiunea nouă lipsesce deci cu 
totul pe acest teren și chiar și pubiicațiu- 
nile de literatură frumdsă ale pressei nos
tre periodice sunt reduse la dimensiuni 
minimale și neobicinuite la un popor poet 
cum e al nostru. Avem un smgur organ 
literar, care mai de mult era locul de con
venire al unei întregi pleiade de poeți și 
scriitori români, astăcjl însă e mai mult o 
foiă sooială, deoât o revistă literară. Foi- 
șorele (fiarelor nostre aprope au încetat a 
fi o rubrică stabilă și decă reapar din când 
în când, de regulă nu conțin altceva de
cât traduceri debile din autorii străini, 
ori oate-va încercări stilistice lipsite de 
valore.

Aoâstă amuțire a lirei române este o 
notă regretabilă, dâr caracteristică pentru 
stările de pe tote terenele vieții nostre 
naționale și chiar pentru motivul, că are 

o rădăcină mai afundă în corpul națiunii, 
sanarea răului e mult îngreunată și mij
locele, de cari s’ar pute folosi Asooiațiu- 
nea în acăstă direcțiune, sunt lipsite de 
orl-ce eficacitate momentană. Decepțiunea 
unui popor nu se pote sana nici cu pre
mii, nici eu conourse. Alțl faotorl mai pu
ternici vor trebui să regenereze spiritul de 
viâță al poporului nostru prin muncă se- 
riosă, îndelungată și prevădătdre.

Pe terenul literaturii frumose ne bu
curăm de marele favor, că preoum limba 
tuturor Românilor e aceeași, asemenea și 
literatura frumosă a tuturor țărilor locuite 
de Români este un bun comun al națiunii 

4» ’

întregi și astfel lacunele, ce se iveso la 
noi, se pot umplâ mai ușor din bogățiile 
producțiunii literare a fraților noștri de 
dincolo. Numai că stările actuale niol în 
România nu sunt cu mult mai îmbuoură- 
tore și răul, de care ne plângem noi oei 
de aid, este un rău comun, precum co
mune se par a fi și căușele, din cari s’a 
născut.

Cu tdte aceste anul expirat ne-a 
adus și un mm câștig pe aoest teren, câș

tig modest, dâr real. Am 4’8 deja, că în 
timpul mai nou literatura nostră o fao mai 
mult librarii, decât autorii noștri și am în
țeles sub acâsta acțiunea demnă de totă 
reounosoința, ce a inițiat’o librăria Carol 
Muller și au continuat-o apoi mai multe 
alte librării prin editura bibliotecilor po
porale, oari nu Dumai că au dat ansă la 
o mică producțiune literară, ci — și în 
acesta este importanța lor — au paralisat 
întru oâtva scăderile împreunate ou lipsa 
totală de scrieri nouă, prin o lățire estra- 
ordinară a operelor bune deja esistente.

Pe lângă starea materială puțin în- 
destulitbre a poporului nostru și de altă 
pe lângă prețurile exorbitante de pănă 
acum ale oărților românesol, cetirea a fost 
mai mult un privilegiu al clasei mai ou 
dare de mână. Bibliotecile poporale vor 
face însă oa literatura ndstră să devină în 
sensul deplin al cuvântului un bun comun 
al tuturor straturilor poporului și vor duce 
lumina culturii pănă în cea din urmă oo- 
libă românesoă.

Dăm acestor biblioteci o importanță 
atât de mare, pentru-oă am avut ocasiune 
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plioarea și lățirea programului partidei po
porale și mai ales în esplioarea influinței 
dăunăoiâse a legilor biserioesol-politice.

•
Corespondentul din Petersburg al cla

rului „Allcotmany* îi raportezi acestuia pă
rerile ce domnesc în oercurile politice din 
oapitala Riisiei asupra călătoriei Țarului 
la Viena și asupra politicei orientale. 
Amintitul corespondent cjioe între altele: 
„In Viena Țarul se va convinge, dâcă e 
realisaveră acțiunea plănuită de Lobanoff 
cu privire la aceea, ca oestiunea orientală 
să-și pârdă oaracterul acut și paoea euro
peni să bă asigurată. Acțiunea lui Loba- 
noff e basată pe un modus vivcndi între 
Austro-Ungaria și Rusia, privitor la in- 
fluința oe s’ar esercita în țerile balcanice. 
Dâcă lui i-ar succede acâsta, atunci ar fi 
superfluă atât tripla alianță cât și alianța 
ruso-franoesă. La cas contrar însă Rusia ar 
fi necesitată să între în legături și mai 
strînse ou Franoia. Mai departe scopul lui 
Lobanoff este tsolarea Angliei, ca apoi Ru
sia să potă prooede mână în mână cu 
Austro-Ungaria față ou turburările din 
peninsula baloanică. In cercurile din Viena, 
și mai ales între conservatori, se observă 
mare apleoare pentru de-a crea o înțele
gere ou Rusia; dincontră în Ungaria dom- 
nesce mare antipatia față cu influința rusă 
în peninsula balcanică, și Maghiarii ar voi 
să scâtă influințu rusâsoă din tote țerile 
baloanioe“.

Fundațiunile de stipendii.
— 23 August 1896.

I.
Rari popore vor fi produs relative 

atâția bărbați, cari la morte să-și fi desti
nat avutul pentru cultura națiunei, din care 
au eșit, oum s’a întâmplat la noi. Și și mai 
rari ni-s’ar presents, deoă am sta se com
parăm starea politică și materială, în oare 
a fost și este poporul nostru, față de starea 
din .trecut și present a aitor popâre.

De aceea recunosoință și laudă se cu
vine memoriei piilor fundatori, oarl s’au 
lipsit de multe distracții și plăceri, ce și-au 
putut permite, numai oa să oontribue la 
deșteptarea și înaintarea poporului lor. 
S’au obicinuit, pote, unii dintre ei chiar și 
ou lipsele, numai și numai ca mulțl lipsiți 
să se pâtă perieoționa din rolul mun- 
cei lor.

Ba fost’au și de aceia, oarl au îndu
rat chiar și suspiționările din partea cona
ționalilor lor, nutrind în inimă oonvingerea, 
că va veni totuși timpul oând ura, de care 
erau însoțiți, se va schimba în iubire ; blăs- 
tămul în binecuvântare ; oăol rodele munoei 
și vieței lor retrase vor contribui pe tote 
terenele în măsură mare la desvoltarea po
porului, din oare făceau parte.

Mari merite au ei pentru sooietatea 
română, și ou tote acestea trebue să vedem 
ou durere, că mulțl dintre ei nici nu sunt 
înoă bine ounosouțl înaintea obștei româ- 

nesol. Sunt tineri, oarl foloseso un stipendiu 
4—6 ani și nu sunt înoă în posițiă de-a 
ounâsoe ou de-amărutul, cine a fost aoela, 
oare s’a abnegat pe sine numai oa ei să 
se pâtă susține și ajuta aoum. Nu-i cu- 
nâscem, și e și greu, să-i ounosoem, după-oe 
biografiile lor în mare parte niol nu-s pu
blicate.

Ar fi de dorit în vederea meritelor 
lor, să facem ceva pentru perpetuarea me
moriei fericiților fundatori, mai ales pentru 
că faptele lor, ounosoute fiind, se vor re
flecta asupra societății române, invitând și 
pe alții și în special pe bineficiațl, să-le 
urmeze. In direcția acâsta luorul cel mai 
ușor ar fi, după părerea mea, să întreprin
dem colectarea biografiilor lor, și apoi aceste 
biografii fără considerare la confesiune, să 
se publioe într’un singur op.

Nu este însă soopul meu să vorbesc 
despre meritele piilor fundatori, nici despre 
modalitatea, oum ar trebui, să contribuim 
și noi la eternisarea memorii lor, ci amin
tind despre ființa fundațiunei voiu să constat 
unele luorurl, cari nu sunt tocmai așa, pre
cum ar trebui să fiă.

Fundațiunea — universitas bonorum — 
e considerată ca persână, cum și e, dând 
în definitiv genului proosim ca diferență 
ultimă nu ființă „ou voiă liberă11, nici fiin
ță, cu „rațiune14, oi ființă, ce are scopul său 
propriu. Soiut e însă, că nu e personă na
turală, ci juridică', într’u cât nu natura îl 
dă existența, ci dreptul îl recunosce și 
apără ființa, oe i-o dă scopul universal al 
societății, interesul comun, oe nu pote fi 
altul, decât desvoltarea și înălțarea acesteia 
pre ori și oare teren, întrebuințând oa mij- 
loce lucruri, ce nu contrazic moralității, 
rațiunei și dreptului: nu pote fi altul decât 
satisfacerea, în parte, egoismului ficărui in- 
div.d și în compleos, coliotivității lor : so
cietății însăși.

Fundațiunile pentru stipendii au sco
pul lor propriu, ce natural e cadrat de 
soopul general al societății. Acest soop nu 
e altul, deoât desvoltarea intelectuală și 
morală a indivizilor. Prin urmare individă 
și înoă, după intențiunea fundatorilor, săi 
buni și săraci, sunt subieotul de drept al 
fundațiunei. In aceștia consiste personali
tatea fundațiunei, ce în mod aotiv se ma
nifestos în organismul ei. Acest organism 
e aoeea pentru fundațiune oe e tutorul pen
tru orfanul minoren, oare posede capaci
tatea de drept, nu și cea de acțiune.

Pii fundatori aprope în tâte oasurile 
au oonstituit de erecjl ai rămasului lor pe 
tinerii săraci inteligențî și cu purtare bună, 
în convingerea, oă prin aceștia mai mult 
se validitâză soopul sooietății. N’au consti
tuit pe cei avuțl, deore ce aceștia și fără 
ajutorul altora pot să oontribue la ridicarea 
sooietății, deoă nu le lipsește bună-voința. 
Oa condițiunl pentru erecjii lor n’au pus 
numai progresul bun și mol numai purtarea 
bună, căci ei au fost convinși, oă una fără 
alta din aceste două calități nu ajută ni- 
mio: mintea mare, fără inimă, îl face pe 
om tiran, șarlatan și impostor ordinar, oare

nu promovâză scopul societății, oi din oon- 
tră îl trage în noroiu ohiar și atunol, 
oând prevede, oă e apropiată realisarea lui, 
dâoă interesele individuali îi șoptesc astfel; 
âr inima, fără miut“, soiau, oă faoe pe om 
laș și fără energiă. Am împreunat aoeste 
două, oăol ele sune basa oaraoterului nobil 
și firm, oare nu-șl uită de bine-facerile pri
mite, oi dându-i mâna ajută și el la timpul 
său pe aceia, dela oarl se pote spera pro
gres intru realisarea scopului național. Intre 
eretjl ei nu și-au uitat a număra și pre con
sângenii lor, prin oeea ce au satisfăout 
prinoipiului: caritas bene ordinată incipit a 
me. Și, bine înțeles, nu și-au uitat de con
sângenii lor, între oarl însă nu se pot în
șira și oonsângenii unei ori altei părți din 
organismul, ce represintă fundațiunea.

(Va urma.)

SCamtE OILEL
— 13 [25] August.

23 procese de pressă. țfiarul „Alkot- 
mâuy“ anunță, oă proouratura reg. a in
tentat 23 procese de pressă fiarelor cato
lice, și adeoă: 18 tji''re^or ^Magyar Nâp- 
lap“, „Christliohes Volksblatt44 și „Kres- 
tanâ-4; 2 cjiarului „Alkotmâny11 și 3 unui 
alt cotidian.

—o —
„Hoch Oesterreich.11. „Evenimentul14 

din Iași publică următârea soire: „Studen
ții ain oapitala română au hotărît să ti- 
părâsoă plaoate cu insoripțiunea „Hoch 
Oesterreich!14 („Sus Austria14), ca o mani
festația de protestare în contra Ungariei, 
cu pnlegiul visitei la Buourescl a împăra
tului Franciso losif.

Pentru siguranța Țarului se fao mari 
pregătiri în Franoia. Guvernul trances doja 
de pe aoum a dat disposițiunl secrete și 
forte stricte poliției din Paris. La singura- 
tioele gări, unde va sta trenul de ourte 
rusăso, vor avâ intrare numai autoritățile 
oficiose militare și civile. Podurile, viaduc
tele etc. vor fi păzite de soldați, și totă 
oirculația pe respeutivele linii va fi între
ruptă cu o jumătate de oră înainte de tre- 
oerea trenului imperial.

—o—
0 comună arsă. Foile uuguresol dm 

Olușiu aduc soirea, că in comuna Gier- 
falău de lângă Ciușiu a isbuonit' m 23 o. 
n. pe la 2 ore p. m. un foc înspăimântă
tor, care a prefăcut în cenușă aprope 200 
de oase. Fooul a fost ajurat de un vânt 
și o căldură mare și abia numai cătră di- 
minâță a putut fi localisat de cătră pom
pierii din Ciușiu și de soldații regimentu
lui 35 de artileria, înouartirațl în aoea co
mună. Paguba se urcă la 20,000 fl.

— o—■
Hescolă țărenâscă. „Evenimentul14 din 

Iași, află oă locuitorii din comuna PeușeștI 
s’au răsculat în potriva primarului și a 
arendașului moșiei. Sub-prefeotul plășei 
respective a oerut grabnic- să se trimită 
tjece gendarml rurali la fața locului.

Filoxeră. In viile comunei Sais, comit. 
Ternavei mari, s’a constatat filoxeră. Mi
nistrul de agrioultură a pus sub oarantină 
hotarul aoelei oomune.

— o—
Pagubele cansate prin grindină în 

jumătatea întâiti a lunei lui August, după 
raporturile ofîoiose ale ministeriului ungu- 
reso de agrioultură, au atins trei din patru 
părți ale teritorului țărei. In 1 August, 
mai mult însă în 6, 7, 8 și 12 August au 
bântuit nisoe furtuni atât în Ardeal, oât 
și în părțile apusene și de mâc|ă-t]i ale 
Ungariei, asemenea cărora nu-șl aduc 
omenii aminte să se fi pomenit. Vre-o 30 
de comitate au fost bântuite de orcane 
teribile, âr în 20—22 de oomitate a căcjut 
ploiă ou grindină, oare a nimicit nu nu
mai sămănăturile nesecerate, dâr a răs
turnat și devastat și grânele adunate 
în cruol la câmp și în stoguri. Dintre 
5.645,000 jugăre oatastrale sămănate cu 
grâu, au fost nimioite de grindină 566,000 
jugăre catastrale; dintre 2.2 milione ju
găre sămănate cu săcară și orz au fost de
vastate de grindină 200,000 jugăre. Cucu
ruzul care promitea o recoltă forte fru- 
mosă, a îndurat o pagubă de 25— 8UU/O. 
Unde n’a oădut grindină, cucuruzul pro
mite o reoâltă mijlooiă bună.

Nansen sărbătorit, țfiarele norvegiene 
anunță, că Nansen în calea sa spre Cris- 
tiania în tot locul e primit în triumf. Oa
sele din tote localitățile, prin oarl trece, 
arborâză Btindarde, omenii îl înounjură de 
tote părțile și îl felioită cu entusiasm pe 
tînărul și energicul profesor de filosofiă. 
8e <jlce oă el aduoe cu sine o mulțime de 
notițe astronomice, meteorologice etc. pe 
oarl le va prelucra, sprijinit de amioii săi, 

•și le va da publicității.
— o—

Succesul unui gimnastic român. D. 
Petresou, un gimnastio român, care a re
purtat cele mai mari suocese în America, 
s’a întors în țâră cu copila sa, d-ra Emilia 
Petresou, căreia cjiarele englese îi fac cele 
mai mari elogii. D. Petresou, oare șl-a 
olădit un oiro de vară la Constanța, va da, 
pe la începutul lui Octomvre, oâte-va re- 
presentații în Buouresol, și apoi va pleca 
din nou în Amerioa unde are angajament 
pentru un an de e}ila- La expirarea acestui 
angajament d. Petrescu va reveni în țâră, 
unde se va stabili pentru tot-dâuna.

Banda cămătarilor din București.
De oâtă-va vreme oapitala Buouresol 

e bântuită de o plagă forte mare.
O bandă de oămătarl nesățioși se ațin 

în drumul oopiilor de părinți bogațl, îi is- 
piteso ou câte-va sute de lei și le iau în 
schimb polițe pentru sume enorme. Banda 
lucrâză cu ajutorul unei oete de samsari, 
al oăror sediu prinoipăl este cafeneaua Bris
tol, dâr ale căror operații se întind în tote 
unghiurile capitalei.

îndată ce una din aceste lipitori a

a ne convinge despre aoel luoru puțin ou- 
nosout ori puțin apreciat, oă poporul nos
tru de rând e ou mult mai dornio de carte, 
deoât așa numita inteligența .nostră. Căr
țile librăriilor nostre, listele abonaților la 
foile nostre și mai ales producțiunea anuală 
de. cărți poporale, oare merită a fi apre- 
țiată într’un studiu special, ne dau despre 
aoâsta dovec}! eclatante.

Mai rămâne să ne dăm sâmă de o 
seriă de publicați uni menite a lăți diferite 
cunoscințe folositâre în sînul poporului 
nostru.

Amintim aiol în rândul prim literatura 
nostră calendaristică, oare între stările nâs- 
tre speoiale are o importanță deosebită și 
merită mai multă atențiune, deoât i-se dă 
de comun. Calendarele nâstre, cari — după 
date autentice, câștigate la locuri compe
tente, — au apărut pe anul 1896 îu 11 
edițiunl laolaltă în număr de peste 30,000 
esemplare, atât pentru tiragiul extraordinar 
de mare, oât și mai ales pentru motivul, 
oă nu lipsesc în niol o oasă românâsoă și 
oă conținutul lor în decursul anului ajuDge 

pe deplin la cunoscința tuturor membrilor 
familiei, și astfel străbate în cercuri stat 
de largi, oa nici una dintre oelelalte publi- 
cațiunl românesol, ar putâ fi folosite ca un 
mijloo forte 'efioace pentru luminarea po
porului și lățirea ounosoințelOr folositâre.

Deși editorii unor calendare au ținut 
cont de importanța acestor publicațiunl și 
au urmat la redigearea lor ou atențiunea 
și prioeperea reoerută, încât avem oâte-va 
calendare escelente (p. ex. Calend. poporului 
pe 1896), oum rar se găsesc la alte po- 
pâră cu mult mai înaintate, totuși în mare 
parte modul de redigeare a acestor cărți 
poporale este lipsit de sistem și oonținu- 
tul lor depinde mai mult dela întâmplări. 
Din acâstă oausă oredem oă ar fi de folos, 
dâcă însăși Asociațiunea ar înceroa a con
tribui la reformarea sistematioă a litera
turii nostre calendaristice, pentru-ca acest 
eficace mijloc pentru luminarea poporului 
să fiă bine și pe deplin esploatat.

Treoem aoum la activitatea literară a 
Asociațiunii.

In deoursul anului expirat Asooia- 

țiunea a editat o singură publicațiune 
„Poveștile11 deja amintite în aoest raport.

La 1894 Asooiațiunea a publicat un 
nou oonours pentru 3 premii anume: aj 
pentru un manual didactic, b) pentru o 
scriere poporală despre lucrarea moșiilor 
după comasare și c) pentru dietetica ță
ranului român.

In urma aoestui concurs au întrat 
pentru fiă-care premiu câte două lucrări, 
cari după cum e ounoscut din raportele 
publicate în „Transilvania11 au fost esami- 
nâte de specialiști, dâr nu au putut fi pre
miate, parte pentru-că au fost lipsite de 
valârea reoerută, ’parte pentru-că nu au 
satisfăout condițiunilor din conours.

Numai pentru premiul de dietetioă 
au întrat două lucrări mai valorise și co
mitetul oentral a și luat disposițiunl, oa 
sub anumite condițiunl să se pdtă publica 
ambele.

Acâstă parte a ooncursului deci nu a 
rămas fără resultat și ținând cont de îm
prejurarea, că Aoademia Română a pre
miat în timpul mai nou 2 sorierl de acâstă

4

natură, oarl în mare parte țin oont și de 
împrejurările nâstre speoiale, resultă că li
teratura referitore la igiena țăranului nos
tru deocamdată nu este avisată la o nâuă 
inițiativă din partea Asooiațiunii.

De aceeași părere suntem și ou pri
vire la literatura didactică, căci pe lângă 
tâte că concursul publicat de Asooiațiune 
la 1894 a rămas fără resultat, totuși lite
ratura didaotioă, după cum am arătat, a 
luat un avânt considerabil și și de altmin
trelea se buoură de o situațiune esoepțio- 
nal de favorabilă. Anume produotele ei 
bune au o trecere sigură și prin urmare 
și editori aplecați a dispensa pe autori de 
orl-ce greutăți materiale, apoi sunt spriji
nite și de autoritățile biserioesol-școlare, 

•precum și din partea unor fonduri și ins
titute românesol.

Mai rămâne al treilea premiu ou su
biect de agronomiă. Am insistat deja la 
alt loc asupra importanței deosebite ce o 
are pentru noi literatura referitâre la aoest 
ram prinoipăl al vieții nâstre eoonomioe și 
am aooentuat, că merită o atențiune cu 
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■dat de o victimă, o presintă unuia din to
varăși, pentru ca ou ajutorul lui să reu- 
§âscă a determina pe bancher să dea bani. 
Acesta pune pe minor în raport ou un alt 
■samsar, oare la rândul lui îl recomanda 
unui al patrulea — pentru oa întrăga bandă 
să se înfrupte — și numai așa, după oe 
■toți pungașii au oăpătat dreptul de misitie, 
cămătarul se hotăresce, ou greu și după 
multe esitărl, să deslege băierile pungei.

Condițiunile în cari se fao aoeste ope
rațiuni oonstituesc o adevărată tâlhărie.

Alarma în privința manoperelor păoă- 
tdse ale bandei de oămătarl a dat'o 4iarul 
„Epoca" și după ea aoum aprope tăte cla
rele din Bucuresol dau raporturi amănun
țite despre operațiunile bandei.

Intre numele cămătarilor se amintesc : 
frații luster, Frenhel, Leiboviol, Isidor Feld- 
ștein, Iosif Schein, Weintraub, frații Avra- 
mescu, Kauffman, Griinberg, Zeutler etc. 
Er între viotime: d-nii Gr. și C. Răoeanu, 
Codresou, Bolintineanu, I. N. Bibesou, Pa- 
velescu-Sturdza, Savinesou, Cottadi eto.

Etă oâte-va esemple de manopere a 
cămătarilor:

Un domn B... a dat unui cămătar o 
o poliță de 300 mii lei, pentru 30 mii lei! 
și din acești bani cămătarul opriudu-șl do
bânda și samsarul partea lui, d. B... a luat 
numai 18 mii lei.

O altă personă avea nevoiă de 1000 
lei și se învoi cu cămătarul MihalovicI să-i 
plătâsoă 2000 în loo de o mie. Arangia- 
mentul s’a făcut săra, a doua di diminâță 
debitorul primi un dosar întreg, în care 
găsi aote, oarl constatau că fusese chemat 
în judecată de cămătar, că declarase că e 
■dator acea sumă, oă procesul fusese jude
cat și el oondamnat la plata banilor. Nu’i 
mai rămânea decât să subscrie unele acte, 
și primi banii, ceea ce a și făcut.

De present decurg oercetările contra 
cămătarilor, despre cari „Timpul" anunță 
următorele:

După arestarea lui Avramesou, d-1 
procuror Hamangiu a chemat la parohet 
Sâmbătă după amisdl ps toți samsarii de
semnați de tinerii cari au fost jefuițl. După 
oe le-a luat interogatoriul a mai arestat 
pe un Cociu, alt samsar-cămătar, frate cu 
Avramesou.

Samsarul Weintraub, oare a și măr
turisit că faoe acestă meserie, a fost și el 
arestat. Weintraub a spus oă lucră ou că
mătarii Măroulescu și Goldenberg.

Procurorul Hamangiu, hotărit a lucra 
repede și a nu da răgaz oămătarilor să as
cundă dovezile, a făcut o descindere la 
mai mulțl inși Sâmbătă pe la orele 2 nop- 
tea și a sigilat oasa de fier în care se aflau 
registrele lui Marcu, de asemenea a sigilat 
și casa de fier a lui Goldenberg, în care 
avea și el înohise registrele.

Se aștăptă sosirea acestor cămătari 
în Buouresol, deoreoe ei lipsesc din țâră și 
«tunol li-se vor lua registrele spre a se oer- 
oeta. Parchetul va numi o oomisiune de 
esperțl spre a verificaQ socotelele și acei 

oarl se vor găsi că au spoliat minorii, vor 
fi dațl în judecată.

Pentru erl au fost chiămațî la par
chet mai mulțl samsari și cămătari împreună 
ou registrele lor de operații.

Comerciul între România și Bucovina.
După un raport al oonsulului. român 

din Cernăuți cătră ministrul român de do
menii, importul rîmătorilor din România 
în Buoovina a luat în a doua jumătate a 
anului 1895 un mare avânt, ast-fel, că în 
termin mediu s’au adus prin IțcanI în Bu
covina aprope 3000 capete lunar. Acest 
oomerciu ar fi putut lua proporțiunl și mai 
considerabile, dâoă neînoetatele epizootii 
din unele județe românescl nu ar face cum
părările atât de riscate.

Prețurile porcilor de proveniență ro
mână, loco IțcanI, au variat în 1895 între 
27—28 creițarl kilogramul.

Importul oilor și caprelor, atât de im
portant în trecut, a fost aprope neînsem
nat în 1895, din eausa nesiguranțelor ve
terinare.

Asemenea a soădut ou totul traficul 
oselor și copitelor din România, precum 
și al produselor animale alimentare, lapte 
și brânză, cari nu s’au adus decât în oan- 
titățligneînsemnate, pentru usul personal și 
în zona imediat limitrofă dela frontieră.

Din contră s’au adus în 1895 din 
România aprope 400 vagdne tărîțe, în va
lore aproximativă de 120.000 fi. și 100 va
gdne fin, în valore de 30.000 fl., tote pen
tru usul intern al Buoovinei.

Asemenea s’au importat pe la diferi
tele puncte vamale peste 125 care cu nuci, 
representând, loco Cernăuți, o valore de 
200.000 și destinate speculațiunei.

Celelalte articole românescl s’au adus 
în 1895 pe o scară atât de mică, încât nu 
merită a fi menționate.

Turburările în Creta.
Soirile mai nouă cu privire la turbu- 

burările de pe insula Creta sunt urmă- 
tdrele :

In cercurile diplomatice din Constan- 
tinopol se crede, că influența intervențiu- 
nei consulilor s’a sfârșit. Porta e convinsă, 
că nu va putea ajunge la vru-un resultat 
cu Cretenii, fără'sprijinul puterilor, și se 
teme ca să nu reîncepă în curând o răs- 
colă generală.

Consulii din Canea au primit ordinul 
de a îndemna cu energie pe CretenI să 
primâscă concesiunile oe le sunt propuse. 
Guvernul elenio lucrează în acelaș sens. 
In genere se crede, că Cretenii vor termina 
prin a primi conoesiunile.

Pdrta a declarat ambasadorului Ru
siei că primesce proiectul de reforme al 
puterilor, în privința Cretei, afară de inde
pendența judiciară.

Din Constantinopole se comunică 
„Agenției Reuter" că toți ambasadorii s’au 
întrunit Vineri, după ce și-au primit in

strucțiunile, la baronul Saurma de lelisch, 
ambasadorul Germaniei, care le-a comuni
cat ideile pe cari Sultanul ’i le-a esprimat 
în audiența sa de Vineri. Ambasadorul a 
relevat în speoial atitudinea pacifioă a Sul
tanului față de Creta.

Sâmbăta trecută ambssadorii s’au în
trunit la ambasada austriacă.

Din Canea se anunță, oă 3000 de in
surgenți au atacat 20 sate mohamedane, 
le-au aprins, au omorît o mulțime de omeni 
și au răpit 1000 capete de vite.

Dare de semă și mulțămită publică.

Munchen, 21 August n. 1896.
In favorul societății „Romania11 a ti- 

nerimei române stndiâse din Miinchen au 
inscurs pănă aoum următârele ooleote;

D-1 Ioan Dușoiu, Brașov, a binevoit 
a colecta cu lista Nr. 15 suma de 152 fl. 
v. a. dela următorii donatori: Banoa Fi
liala „Albina" 25 fl. Diamandi I. Manole, 
Constantin de Steriu, N. N. Elena A. Po- 
poviciu, N. Mocanu, Taohe Stănescu, fiă- 
care oâte 10 fl.; I. Săbădeanu, Simeon 
Damian, Petru Nemeș, Grigorie Birea câte 
5 fl. N. Șuștai, Pușoariu, G. I. Nica câte 
3 fl. Ioan N. Bidu, Dr. D. Pop, Dr. Baiu- 
lesou, Dr. Șierbanu, George M. Zănescu, 
frații Michalovite, Lazar Nastasi, Virgil 
Onițiu, George Chalariu, Dionisie Făgără- 
șianu, Dr. Eugen Mețianu, D. Eremias ne
poți, Theodor Spuderoa oâte 2 fl. Dr. 
Blaga, B. Baiulesou câte 1 fl.

Domniăora Cornelia Drăgălina, (Caran 
sebeș) a binevoit a colecta ou lista Nr. 49 
suma de 10 fl. 50 cr. dela următorii dona
tori : Silvia Drăgălina 2 fl., Maria Ghidiu, 
G. A. Dogariu, Nicolae Iovanescu, Iancu, 
Te. Stan câte 1 fl. Adriana Bălaol, Maria 
Biju, Berta Biju, Maria B. Mandioea, Sofia 
Stoian, Ioan Popoviciu, loan Pincu, Cor
nelia Drăgălina câte 50 cr.

Dela familia lanculescu, Lugoș, am pri
mit 3 fl., dela d-1 llie Trăilu, (Oravița)5 fl.

Cu lista Nr. 32 a binevoit a coleota 
d-1 Teodor Onișor (Blașiu)suma de 21 fl. 20 
cr. dela următorii dni: Escelența sa Viotor 
Mihâlyi 10 fl , Teodor Onișor, Eliă Vlassa 
can. câte 1 fl. 50 cr. Dr. Aug. Bunea, Ga- 
vril Pop, Iuliu Nistor, Dr. I. Rațiu, I. Mol
dovan câte 1 fl. Petru Suoiu, George Me- 
zey, Gregoriu Ord^ce, Aureliu Trifanu, 
Ștefan Olteau câte 50 cr., Laurențiu, Va- 
silie Berzan, Ioan Christianu câte 20 cr., 
N. N. 10 cr.

D-1 Dr. Elie Dăianu a oolectat cu lis
ta Nr. 10 dela următorii D-nl : Ioan N. 
Roman 1 fl., Emanuel Măglaș 1 fl., Dr. 
Elie Dăianu 2 fl.

D-1 Tit Mălaiu, rig. în drept. (Năsăud) 
a colectat cu lista Nr. 35 suma de 12 fl. 
50 cr. dela doii: Valeriu Tanco, Ioan To- 
muța, Vasilie Moisil, Vasiliu Suciu, Teodor 
Simon, Ioan Păcurariu, Alexandru Halița, 
Atauasiu Roșian, Artene Murășian, Con
stantin Mihailașiu, Alexiu David, Tit Mă
laiu câte 1 fl., Ignat băni 50 cr.

Cu lista Nr. 42 a binevoit a colecta 
d-1 Augustin Paul, prof. în Brăila, dela 
d-nii Stroe Belloesou 5 Lei, Peternelli Ste
fan 2 Lei, Butunoiu Andrei, Russu loan, 
Pop Alexandru câte 1 Leu.

D-1 Mateiu C. Jiga, funcționar la 
„Bocș ina" în Bocșa-montană, a colectat 
eu lista Nr. 11 suma de 8 fl. dela dnii: 
Adrian Diacon, Trifon Babețiu, Toma So

are, loan Țieran, M. C. Jiga câte 1 fl., 
Simion Jivoinoviciu, Sp’nian Nicolae, Daniil 
Anoilla, Iosif Jurca, S. J. N., Aurel Craini- 
oesou câte 50 cr.

D-1 Ioachim Muntean, poeot în Gura- 
rîului, a binevoit a colecta cu lista Nr. 26 
dela dnii: Ivan Ioan, Ioaohim Muntean 
câte 1 fl. Dionisiu Aron 50 or.

Domna Victoria Erdelyi (Orăștiă) a 
binevoit a ne trimite 5 fl.

Societatea „Romania11, publioând nu
mele donatorilor și sumele donate, dă și pe 
calea acâsta expresiune deosebitei sale mul- 
țămite pentru bunăvoința marinimoșilor săi 
sprijinitori.

Pentru comisiunea de peste vâră : 
Constantin Lacea, 

stud. phil.

Avis.
Avem onore a aduoe la cunosoința 

părinților interesați, oă înscrierile la șoola 
de fete a „Reuniunei femeilor române să- 
lăgene" din Șimleu se vor începe la 1 Sep- 
temvre a. c. st. n., âr prelegerile regulate 
își vor lua începutul la 7 Septemwe st. n.

La însoriere pentru fiă-oare elevă este 
a se solvi 4 fl. didaot.ru.

Despre cuartire bune, la dorință, se 
îngrijesce direcțiunea șcâlei.

. Șimleul-Silvaniei, 22 August 1896. 
Andrei Cosma, 
directorul școlei.

DIVERSE.
Soția lui Li-Hung Tsang. Se afirmă, 

că vice-regele Chinei, oare de present oă- 
lătoresoe prin Europa are o soțiă forte in
teresantă, oare deși a trecut peste 50 de 
ani, pare a avâ numai 30. Ea este nu nu
mai de-o frumseță estra-ordinară, oi e și 
forte cultă. In castelul Pa-Hoi vioe-regina 
ține o mulțime de păuni, are apoi o co- 
Iecțiă rară de plante și de vase de por
celan; îi stau la disposițiă o miiă de ser
vitori, și, după datina ohineză, oa damă no
bilă posede 500 de costume. Piciorele ei 
sunt întru atâta de sohilăvite, încât de 
abia pote faoe vre-o oâțl-va pași. După 
oum se vorbesoe în Shanghai, soția lui Li- 
Hung-Tsang posede o artă deosebită în a 
împleti părul, așa că e în stare să-și înple- 
tâsoă părul său negru, frumos într’o 100 
de feluri deosebite.

Florea sorelui ca medicament. Intre 
țăranii din Rusia este din timpuri veohl 
obiceiul, ca atunci, când sunt bolnavi de 
friguri, să-șl fecă pat din frunde de flârea 
sârelui și să se acopere tot cu fruncjo de 
aoe«tea. Un medic rus, Manisnov, a pregă
tit un fel de tinctură din frun4e de florea 
sârelui și acest medioament a fost aplicat 
ou mult succes. S’a aflat, că tinctură din 
frun4ele florei sârelui are un efect tocmai 
oa și chinina, ba în multe cașuri tinctură 
din florea sorelui a vindecat acolo, unde 
chinina n’a avut niol un efect.

Proprietar: Or. Aurel
Redactor responsabil Sregoa-’ui ssaîus’.

mult mai mare, decât i-s’a dat. Cu atât 
mai mult trebue să regretăm deol, că chiar 
acestă parte a conoursului publicat de 
Asociațiune a rămas cu totul fără resultat 
și ni-se impune necesitatea de a face nouă 
și cât mai intensive înceroărl pentru a pro
mova desvoltarea aoestui ram al literaturii 
nostre.

Intre publicațiunile Asociațiunii este 
de a se aminti și organul „Transilvania", 
care pe basa unei propuneri dela adunarea 
generală din Blașiu, recomandată comite
tului central „spre posibilă considerare" a 
fost, sâu mai bine 418 avea să fiă reorga- 
nisată pe temelii nouă. Dorințele esprimate 
,1a Blașiu se vor pute reălisa în măsură sa- 
tisfăcătâre numai după-ce Asociațiunea 

■dimpreună cu corpul oficialilor sei va fi 
•organisată în sensul noului proieot de sta
tute. Și păn’ atunci însă comitetul central 
a căutat să ridice aoest organ la un nivel 
mai corăspun4ător trebuințelor nâstre și a 
dat redaoțiunii mijloce pentru a pută in
troduce dela anul nou încooe mai multe 
îmbunătățiri. De atunci pănă astă4l a tre

cut însă d’abia un scurt semestru, deci a 
lipsit redaoțiunii ohiar și timpul fisic pen
tru o reformare temeinică a revistei nostre 
și astfel numai adunările generale viitore 
se vor pută pronunța în acestă materie.

Sub egida Asooiațiunii a apărut in 
fine, după mari și anevoiâse luorărl pre- 
gătitâre, primul fascicol al „Enciclopediei 
Române", care a fost anunțată deja adu
nării generale dela Blașiu și distinsă din 
partea aoesteia cu o primire forte oăldu- 
rbsă. Ca prima înoercăre de acâstă natură 
pe terenul literaturii nostre și ca o operă 
care reoere un aparat extra-ordinar, „En- 
oiolopedia Română" negreșit va ave multe 
scăderi. Gu tote acestea sperăm, că în ve
derea spriginirei oăldurose, de care se bu
cură întreprinderea nostră la un număr 
mare de distinși autori români (lista cola
boratorilor îușiră la 200 de nume), „Enci
clopedia Română" va fi un bun început și 
va aduce poporului nostru și progresului 
său oultural servicii însemnate și reale.

*
Rămâne acum ca în firul celor expuse 

să formulăm vederile nostre cu privire la 
activitatea literară a Asociațiunii pe anul 
viitor.

Pe basa unei propuneri primite de 
adunarea generală dela Blașiu, comitetul 
central a decis, ca pentru instruirea popo
rului în numărosele oestiunl de drept, cari 
îl ating și dela a căror cunoscință este 
condiționată bunăstarea și desvoltarea lui, 
Asociațiunea fă se îngrijâsoă de lucrarea și 
editarea unei serii de publieațiunl populare 
și eftine, din oarl țărănimea nostră și con
ducătorii ei să se potă informa fără greu
tate în cestiunile ce priveso drepturile și 
datorințele oetâțenesol și diferitele afaceri 
partioulare ale poporului.

Despre acest conclus raportăm la alt 
loo, er cu privire la direcțiunea, ce va avâ 
să urmărâscă Asociațiunea pe viitor în lu
crarea sa literară, înaintăm următorea pro
punere :

In vederea importanței deosebite, oe 
o are pentru noi literatura rereritore la 
agrioultură, care este ramul cel mai de 
frunte al vieții nostre economice, și cu consi

derare la lipsa de scrieri bune de acâstă 
natură ;

mai departe în vederea împrejurării, 
oă de un timp îndelungat au încetat cu 
totul publicațiunile și studiile referitore la 
istoria Românilor de sub oorâna S-tului 
Ștefan și la ramurile literare înrudite cu 
istoria ; și

în fine pentru a exploata în mod oo- 
răspun4ător și deplin mijlooul de luminare 
a poporului, ce ni-se ofere în literatura 
nostră calendaristică:

Asooiațiunea va urmări ou deosebită 
atențiune și, fiă prin publicare de con- 
ourse pentru premii, fiă prin inițiarea di
rectă și editarea de nouă sorierl bune și 
eftine ori prin ajutorarea de publioațiunl 
deja lucrate, dâr inedite, va sprijini în pri
mul rând opere de agronomie, de istorie 
națională și materii înrudite (aroheologie, 
etnografie etc.) și în fine va înceroa o re
formă sistematioă a literaturii nâstre ca - 
lendaristice.

didaot.ru
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Cursul Ia bursa din Viena.
Din 24 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.35
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 123.40
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75
Bonuri rurale ungare 4% . . « 97.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Jmprum. ung. ou premii , , , , 153, —
Losurî pentru rog. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr.........................101.75
Renta de argint austr......................... 101.76
Renta de aur austr.............................. 123.55
LosurI din 1860.......................... 145.25
Acții de ale Bănoei anstro-ungară. 960.— 
Aoții de-aleBănoei ung. de credit. 395.75 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 367.50 
Napoleondorî.................................. 9.50
Mărci imperiale germane , , , 58.65
London vista........................  . 119.60
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.25

Cursul! pieței iSrașov.
Din 25 August 1896.

Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

58.30 Vend.
10.60 Vend. —.—

100.75 Vend. 110.75

9.50 Vend. 9.49
9.45 Vend. 9.47
9.47 Vend. 9.49
5.55 Vend. 5.60

126. Vend. — B—

Nr. 45 65-1896.

PUBLICAȚIUNE 
referitĂre la iiiosmarea dărei 

de câștig clasa IBS pe anii 
1Ș9G, IS9B, 1898.

înaltul ministeriu de finanțe reg. 
ling, a ordonat prin ordinul dela 21 
August a. c. Nr. 58665 continuarea 
pertractărilor de măsurarea 
dărei prin comisiunea de taxare sta- 
torită pentru orașul Brașov privitor 
la măsurarea dărei clasa III pentru 
anii 1896, 1897 și 1898.

Se aduce prin acesta la cunos- 
scința tuturor, cum că pertractările 
de măsurarea dărei se vor ține în 
filele mai jos denumite cjilnic dela 
7 ore înaintea amecjului neîntrerupt 
până la pertracterea propusei dărei 
ultime în sala mică de ședință în 
casa statului.

Măsurarea dărilor se efeptueza 
în următorul rând invariabil:

Vinerî 28 August 1896.
Post 423—476 al consemnării 

de dare : farmaciștii, comercianții de 
broderii și împletituri, putinarî, plă- 
pomarî, tapețirî, urluerî, rotarii, pă- 
lărierii, comercianții de pălării, pe
rierii și propiietarii de bordeie.

Sâmbătă 29 August.
Post 477 — 510 a consemnării de 

dare: fabricanții de apă soda, fabri
canții de parchete, țigle, oțet, scaune 
de trestie, fabricanții de lemnărie, 
cement, mobile de fer, condite, fa
bricanții de pile, posesorii fabricei 
de gaz, fabricele de săpun, mașini 
și fabricate de metal, turnătorii de 
fer și fabrici de mașini, fabricele de 
petroleu, de împletit coșuri, grădi
nari, mănușari, croitori și fabricanții 
de trăsuri.

Luni 31 August 1896.
Post 511—558, 571—574 a con

semnării de dare: comercianții de 
mobile și așternut, negustorii dela 
sate, comisionari, comersanți de ce
ment, lemne și lemnării la zidiri, 
ape minerale, producte, pânză, con
fecționării de haine bărbătesc! și de

dame. Negustorii de încălțăminte și 
tablouri, mărfuri de modă și pălării 
de dame.

Marț! I Septemvrie 1896.

Post 559—570 și 575—607 a 
consemnărei de dare: Librării, făi- 
narii. Posesori de mori și arendași 
de mori, neguțătorii de manufactură, 
pânzăriă; marchetăniă și mărfuri de 
modă.

Mercur! 2 Septemvrie 1896.

Post 608—652 a consemnărei 
de dare: Magazia de sare. Magaziile 
cu Coloniale, văpseli, neguțătorii cu 
mărunțișuri (Greisler).

Joi 3 Septemvrie.
PoBt 653—707 a consemnărei 

de dare: Neguțătorii cu mărunțișuri, 
cari tot odată se ocupă și cu căr- 
ciuraărit.

Vineri 4 Septemvrie 1896.
Post 708—768 a consemnărei de 

dare: Neguțători cu Icâne, Pome, 
Ulei, Pește, giâne, lână și speculanți 
mici.

Sâmbătă 5 Septemvrie 1896.

Post 769—840 a consemnărei de 
dare: Speculanții și ven4âtorii de 
pește, fructe, lână, lucruri de mâncare, 
Păsări, Ouă, Smântână, Unt, Clapă și 
zarzavaturi.

Luni 7 Septemvrie 1896.
Post 841—852 a consemnărei de 

dare: Opticheri, Comersanți cu măr
furi de piele, porcelan, sticlă, mașini 
de cusut, ferarii mai departe dela 
Post 853—892 Cărciumarii ce vând 
beuturile altora așa numiți cărciu- 
mari cu groșița. Cărciumari și vân
ători dă liderii.

Mercur! 9 Septemvrie 1896.

Dela Post 893—937 al consem
nărei de dare Cărciumari.

Vineri II Septemvrie 1896.
Post 938—980 al consemnărei 

de dare Cărciumari.
Sâmbătă 12 Septemvrie 1896.
Post 981—1013 al consemnărei 

de dare, Cărciumari, restauranțl, po
sesori de hotele și arendași de ho
tele, GroziștI de bere și vinuri, fa
brici de Rosol, Licher spirt și bere, 
și posesori de Cărciume.

Luni 14 Septemvrie 1896.

Post 1014 —1055 al consemnărei 
de dare: PetrarI, depouri de monu
mente, CompactorI, Tipografi, Re
dactori și editori de (jiare, ascuțitori 
de cuțite și cuțitarii, funarii, petrarii, 
liferanții de petriș și cari dau mân
cări p’afară (Kost). Arendașii pentru 
viptualii la spitaluri și închisori, Aren
dașii de cafenele și posesorii lor.

Marți 15 Septemvrie 1896.

Post 1056—1129 a consemnărei 
de dare, Zidari, Lăcătuși, Colectanți 
de loteria, neguțători de cai și sam
sari, fabricanți de mașini și Organe, 
Mățarl, Ciascrnicari, Posesori de mori 
și arendași, Morari, Cherestegii.

Mercur! 16 Septemvrie 1896.

Post 1130—1182 a consemnărei 
de dare: Veterinari, Dentiști, Medici, 
medici de dinți, Advocați și notari 
publici.

Joi 17 Septemvrie 1896.

Post 1193—1233 a consemnărei 
de dare: Brutari, franzelari și fabri
canți de turte.

Vineri 18 Septemvrie 1896.

Post 1234 —1307 a consemnărei 
de dare: zarafi, bancheri, Pilari, Pos- 
tovari, Decatiri, fauri, spălătorii, Șe
lari, posesori de pensionate pentru |

copii și copile, Asii de copii, Căi- 
dăraii, CurelarI, Cojocari, șcdla de 
dans și argăsitori.

Sâmbătă 19 Septemvrie 1896.

Post 1303—1367 a consemnare, 
de dare; Profesori de limbi străine 
Contabili, profesori de clavir și mu- 
sică, croitori de bărbați și dame.

Confecțiunl de Albituri și de- 
pouri de Planuri.

Luni 21 Septemvrie 1896.
Post 1368—1443. Maestru de 

postă, entreprenori poștali, liferanți 
de lemne ale orașului, speditori ai 
cailor ferate, voiajeri, agenți de asi
gurare și comerciali, abator orășe
nesc casa de zălogire și capela oră- 
șenescă.

Marți 22 Septemvrie 1896.
Post 1444—1507 a consemnării 

de dare: antreprenori de căile fe
rate, antreprenori de curețenia ora
șului, pompe funebre, birourile de 
plașare, budarii, executori, posesori 
de dârste, musicanțl țigani.

Mercur! 23 Septemvre 1896.
Post 1508—1557 a consumării 

de dare: măcelari, sarcutierl și fa
bricanți de salam.

Joi 24 Septemvrie 1896.

Post 1558—1853 a consemnărei 
de dare: Arendașii de pământuri.

Vineri 25 Septemvrie 1896.
Post 1854—2153 a consemnărei 

de dare: Arendașii de pământuri.

I

Lum 28 Septemvrie 1896.
Aceia cari au fost pe urmă in

duși în consemnare.
Marț! 29 Septemvrie 1896. 

întreprinderile și Reuniunile cari 
sunt obligate a da socotâlă publică.

Brașov, 25 August 1896.
Oficiul de dare orășenesc.

CJ — l><* fiă-care an0 CaiUâ c-a 400 șocuri 
Fagi buni pontru obede duple de 
3—4 policari groși, precum și OogC 
de stejar până la 80 ctm, lungime.

Oferte sup S. H. S725, a se 
adresa la

I&ndolf Mosse, 
1053,1 — 1 Berlin, S. W.

Pflll + a UÎ1 elCV CU 4 oe Gau.ua ciase
la farmacia Curții regale din lași. Pro
prietari frații lionya. Se vor 
preferi cei cu 6 alase gimnasiale 
fiind praxa nnmai de doi ani.

A se adresa Domnului Director 
al gimnasiului român din Brașov seu 
la redacția „Gazetei Transilvaniei".

Nr. 1025,1—3

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicar'bonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodck, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbări 
de iMÎstoire. maladiele stomacuhiâ, a rmiclai- 
lor, a beșiciâ «idefilui și ale organelor respira- 
tore etc.

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

DEPOSIT PROPRIU în SJrașovs strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibling Sigleișora și în AîB»a-«ffuIia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Ohsj î la Segesvăry es tărsai, în Deva; la Balog Gyula, 
în Oresties la Nemeth Jănos.

Cu tâtă stima: 
1025,11-100 Administratiunea isvoruhi

„M A. T I 1. O A.44 
Toszr GSiâșox

(comit. Hâromszek). Bodok. (Transilvania).

Sosirea și placarea Imurilor în Brasov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 in. dimineța. 
Trenul de persons: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 mm. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amdc|I. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sdra.
3, Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartoiomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 <5re 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș»
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel..' 2 ore 45 min. după aim. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera,
Tr. accelerat: 10 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin» 
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. ditnin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amedl.
Trenul acoel.: 2 6re 19 min. după am.,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartoiomeiu.

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminua.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei * 
ă 5 cr. se potâ cumpera în librăria Nicolae durea.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Gau.ua

