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Adunarea generală
a Asociațiunii Transilvane la Lugoșiu

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei1*) 
L U G O Ș 11, 16 Augnst n.

PretfiMff.
Mulțime de omeni, comunicația agi

tată, haine sârb&toreacl și disposițiă so
lemnă: eată nota c}ilei.

Centrul Bănatului Severin are sg pri- 
mâscă în sînul său pentru prima dată pe pă
mânt bănățean „Associațiunea Transilvană11. 
Lugoșul dimpreună cu împrejurimea face 
totul, ca primirea âspeților și petrecerea 
lor în acest oraș să formeze una din cele | 
mai plăcute suvenirl atât pentru ospețl 
cât și pentru benevolii lor ospătari.

Se aștâptâ multă lume atât din ță
rile coronei Sf. Ștefan, cât și de dinoolo 
de CarpațI. S’au făcut pregătiri pentru 
primire, demne de cei ce le-au făcut și 
onorifice celor pentru cari s’au făcut.

In oele urmâtâre vă dau o schiță a 
pregătirilor și a programelor pentru dilele 
festive.

Ați publicat deja unele date despre 
comitetul arangiator al serbărilor, despre 
biroul permanent etc. Aici vă alătur și ta
bloul despre compunerea comitetului aran- 
giator din Lugoșiu, care este împărțit în 
șăpte secțiuni. (II publicăm mai jos.— Red.) 
Asemenea vă alătur programa producțiunei 
corurilor române bănățene, seu mai bine 4'3 a 
emulărei lor, ce se va face în prima 4* a 
adunării la 7*/2 săra (Programa o vom pu
blica mâne. — Red.) Emularea se face 
pentru premiile Lugoșenilor, cari vor fi 
împărțite de un juriu. Tot-odată fiă-care cor 
va primi „litere comemorative11 pentru con
lucrarea la acâstă emulare. Premiile sunt:
1) Premiul /amiZtc» Mocsonyi: Un armoniu;
2) Premiul compositorilor : O ooleoțiune de 
composiții române; 3) Premiile „Reuniunei 
române de cânt și musică din Lugoș: a) un 
pocal de argint b) o violină și c) un flaut. 
In fine vă mai alătur și programa concertu
lui, oe-1 va arangia „Reuniunea română de 
cânt și musică'1 Vineri sera (Acâstă programă 
o publicăm mai jos. — Red.)

Mai observ, că programa generală 
fixâză pentru 4i°a întâia a adunărei și par
ticipare la „Rugă'1 adecă la serbarea hramu
lui bisericei gr. or. române în curtea biseri- 
oei și în grădina „Concordiei11 la 5 ore 
sâra. care serbare se va continua și după 
produoțiunea corurilor. In 4iua a doua, 
după ședință, se va da și un banchet festiv 
în grădina „Conoordia11, âr după oonoertul 
din săra aceleiași 4^® va urma, la 10 ore 
săra, în sala otelului „Regele Ungariei11 o 
petrecere cu joc. Seria petrecerilor va fi în
cheiată Sâmbătă prin escursiunl, ce se vor 
arangia la băile Herculane, eventual la Or
șova, Ada-Kaleh și Pârta de fier.

Cu fiă-care tren soseso sute și sute 
de ospețl, cari toți suut bineprimițl și căl
duros salutați. In cele următore relevăm 
dbuă momente prinoipale din sărbările pri
mirii.

Primirea comitetului Asociațiunei.
La 4 ore d. a. a întrat in gară tre

nul, care aducea oomitetul Asooiațiunei. 
El fu primit de uralele și strigătele ani
mate de „Trâescă!*1 ale miilor de Români, 
tineri și bătrâni, bărbați și femei, oarl au 
eșit în întâmpinarea lui și a âspeților.

D-l president Ioan M. Moldovan era 
însoțit de d-mi Iosif Sterca Suluțiu, Ioan 

Papiu, Partenie Cosma, Dr. Aug. Bunea, 
Zaharie Boiu, Dr. V. Bologa, toți membri 
ai comitetului Asooiațiunei.

Disoursul de bineventare l’a rostit în 
numele oomitetului arangiator, presidentul 
acestuia d-l advocat Titu Hațeg, salutând 
oomitetul, mulțumind Asooiațiunei pentru 
că n’a pregetat a primi invitarea Lugoșie- 
nilor, și asigurând tot-odată oomitetul de 
iubirea și alipirea, ce vor păstra’o tot-dâuna 
față de Asociația și înaltele sale soopurl.

Acest discurs a fost acoperit de stri
gătele entuaiasmate de aprobare, eșite din 
mii și mii de pepturl.

Răspundend d-l president al Asooia
țiunei Rvss. D-n. I. M. Moldovan a mulțu
mit pentru entusiasta primire și oăldurb- 
sele ouvinte ale bine-ventatorului, accen
tuând, că în acâstă manifestația ferventă și 
cordială vede cel mai bun augur pentru 
realisarea înaltelor soopurl ce le urmăresoe 
Asociațiunea.

Terminându-se partea oficiâsâ de pri
mire, întregul public s’a îndreptat în oea 
mai bună ordine spre eșire. Aici a urmat 
o prestațiune adevărat artistioă a comitetu
lui pentru înovartirarea âspeților. In decurs 
de 10 minute au fost toți âspeții împărțițl 
în birje și conduși de arangierii lor, în 
ouartirole încă de mai înainte stabilite. Ase
menea în cea mai bună ordine a urmat li
berarea bagajului, care în scurt timp s’a 
împărțit âspeților ou oea mai mare preoi- 
siune și corectitudine. Intr’un ouart de oră 
tote geamantanele, lă4ile> outiile eto. etc. 
au părăsit gara pentru de a fi distribuite 
la locul lor de destinația.

Primirea Prea Sf. Sale D-lui Episcop 
Eicolae Popea.

Adunarea de față a Asooiațiunei a 
adus cu sine tot-odată și împlinirea unei 
ferbmte dorințe a Românilor din Lugoșiu.

De ani de 4'1® deja se aștepta, ca 
noul Episcop al Eparohiei Caransebeșului 
să-și cerceteze oea mai puternioă comună 
bisericesoă din diecesă. Pănă acum nu s’a 
satisfăcut agendei dorințe a Lugoșienilor. 
Cu acâstă ocasiune s’a împlinit însă și 
acâstă dorință.

Soirea, sosită numai în pre4iuă, că 
P. Sf. Sa D-l Episcop Popea are să ia 
parte la adunarea Asooiațiunei, a umplut 
de sinceră bucuriă inimele Lugoșienilor și 
a contribuit fârte mult la strîngerea legă
turilor de iubire și adorația între păstor și 
turmă, legături de altfel firesol, der atât de 
debile și tot-odată forte necesare astă4l.

Lugoșiul și jurul au făout totul ce 
au putut face, ca primirea să succedă cât 
se pote de splendid, ca să fîă adevăratul 
echivalent al setimentelor oe păstrâză pen
tru Episcopul său. Succesul a și corespuns 
întru tote pregătirilor făoute. Peronul era 
tescuit de credincioși și public străin. Intre 
deputațiunile oficiâse am observat:

Deputațiunea oomunei bisericesol gr. 
or. în frunte cu D-l protopop Dr. George 
Popovicl.

Deputațiunea oomunei bis. gr. cat. în 
frunte cu D-l protopop Vichentie- Grozescu.

Deputațiunea comunei bis. rom. oat. 
în frunte ou guardianul Patahy.

Deputațiunea comitatului Caraș-Se- 
verin în frunte ou d-l vioe-comite Litselc 
Bâla.

Deputațiunea orașului Lugoșiu în frun
te cu prim-senatorul și substitutul de pri
mar I. Popeț, și căpitanul orașului Kreil 
Ignâcz.

Tâte deputățiile au fost așe4ate pe 
partea drâptă a peronului, er partea stângă 
a peronului a ooupat’o numărosul cor de 
plugari din Cacova. Gelelalte părți ale pe
ronului au fost ooupate de miile de ore- 
dinoioșl și ourioșl. A domnit ordine esem- 
plară.

Trenul, care aducea pe Prea Sf. Sa, 
a întrat la orele 6 și 10 m. în, gară, în
tâmpinat de urale nesfârșite. Deputațiunile 
au bineventat în șirul mai sus arătat pe 
Prea Sf. Sa, care a răspuns pe rând tu
turor adeno emoționat. Corul de plugari a 
întonat „Intru mulțl ani stăpâne*, er tote 
clopotele bisericilor, cât și împușcături cu 
treascurl au anunțat sosirea Episcopului 
în oraș.

înaintea gării a fost primit Episcopul 
de banderiul național, compus din o sută 
călăreți din comunele Hodoș, Homorid, 
HerendeștI, Lugoșul și Olușag, aleși toți 
pe sprinceană.

Călăreții erau toți în costumul națio
nal din partea looului în ciurgurl (laibere) 
albe cusute cu pui negri și albaștri, în 
opinol și cu căoiulă de pe cari fluturau 
vesel funte în colorile naționale. De relevat 
este, că toți călăreau fără șea și scărițe, 
simplu numai pe o ponevă (straiu compus 
mai ales din colârea albastră și roșie). Ți
nuta călăreților era eroioă, înoât a stors 
admirația neîmpărțită a întregului public.

Banderiul oât și un lung șir de birje 
a condus în oraș pe Episcopul păn’ la lo
cuința D-lui protopop Dr. Popovicl, unde 
a descălecat Prea Sf. Sa, și unde 1 s’au 
presentat tote deputățiile, cât și fruntașii 
orașului Lugoșiu,

Sera de cunoștință.
O mare de omeni a umplut de ou 

sâră spațiâsa grădină dela „Concordia11, 
care a cuprins aprope o miie de ospețl și 
LngoșenI la multele sale mese.

A dominat o animațiă viuă, prietini 
vechi se salutau și îmbrățișau, cunosoințe 
nouă se făceau. Vesel se discuta și po
vestea, oăcl după ostenelele dilei a fost o 
adevărată recreațiă petrecerea negenată în 
liber sub cerul cald al Banatului. Tacâmul 
de lăutari al artistului Nioa Iancoviciu a 
amusat publicul ou bogăția cânteoelor nos- 
tre naționale.

Intre număroșii ospețl am remarcat în 
oohirea fugitivă a cronicarului pe urmă
torii :

D-nii Alesandru și Eugeniu de Mo
csonyi, Dr. loan Rațiu, Ioan M. Moldovan, 
Georgiu Pop de Bușești, Partenie Cosma, 
Vichentie Babeș, L. Simonescu, Dr. C. Bia- 
conovicî, On. Tilea, (Sibiiu), Adv. Zehan (D. 
S. Mărtin), Dr. Nedelcu (Oravița), Fr. BLossu 
Longin (Deva), Patrioiu Barbu (Reghin), 
Ioan Papiu (Sibiiu), Iosif Sterca Șuluț (Si
biiu), Dr. Tr. Putici (Timișâra), Dr. Ștef. 
Pop (Arad), Dr. G. llea (Ciușiu), loan Po
pea și Dr. V. Branisce (Brașov), Dr. E. 
Dăian (Sibiiu), lust. Ardelean (Oradea), N. 
Penciu (Veneția), Nestor Oprean (S. Miclău- 
șul-mare), Zaharie Boiu (Sibiiu), Bapt. Boiu 
(Brașov), Dr. N. Vecerdea și Dr. N. Bologa 
(Sibiiu), Dr. Nicolae Șerb an (Voila). Dr. Aug. 
Bunea (Blașiu), Adv. Roșu (Biserica albă), 
Nic. Garoiu (ZerneștI), P. Călciunariu (Or
șova) etc. etc.

Nici pe departe nu am pretenția de 
a da aci o listă completă a bărbaților, oarl 
cu inimă veselă luau parte la vesela pe
trecere ce s’a încins la diferitele mese. Am 

notat aceste nume numai în fuga oondeiu 
lui de raportor.

Mândria serei a fost însă aleasa și 
fârte numărosa societate de dame, cari, în
trunite din tâte părțile locuite de Români, 
au format un tablou încântător.

Petreoerea a ținut pănă târ4iu nâp- 
tea, ba chiar și răsăritul sorelui a fost sa
lutat de-o veselă oeată de Români, cari nu 
se mai puteau despărți, vă4ându-se odată 
uniți la un loc.

** *

Ședința I a Asociațiunei.
(Raport telegrafic al „Gaz. Transilvaniei11)

Lugoș, 28 August. Erî diminbță 
a fost serviciu divin în ambele bi
serici române. La greco-orientali a 
pontificat însu-și episcopul Popea. 
Aici cântările bisericesc! le-au ese- 
cutat corul Lugoșului, dirigiat de d-l 
Vidu.

La 11 bre a. m. s’a început 
prima ședință a adunărei generale. 
Presidentul 1. M. Moldovan a fost 
primit cu vii aclamațiuni și, luând 
loc la masa presidială, a rostit ur
mătorul discurs:

Discursul de deschidere.
Onorată adunare 1

Cu viuă mulțămire salut pe 
aceia, cari în număr atât de frumos 
s’au presentat la acestă sărbătbre cu 
însemnătate deosebită în analele 
Asociațiunei nbstre.

E primul pas, ce se întreprinde 
spre a largi cercul de activitate al 
societății nbstre culturale și a-1 es- 
tinde la toți Românii locuitor! în 
largul și frumosul teritoriu al Un
gariei. Este prima bră, că ținem 
adunarea generală afară de grani
țele dintr’un temp bre-care al Tran
silvaniei, și cu acesta împlinim do
rința respicată de repețite or! a fra
ților situați mai cătră periferia te
ritoriului locuit de Români, însă sub 
aceeași stăpânie politică.

Patria nostră comună fbrte bine 
și după adevăr se asbmenă cu o gră
dină înțăsată cu fel de fel de pomi, 
cari producând fior! și fructe de so
iuri diferite, fiă-care după firea sa, 
toți contribuesc a înălța frumseța 
grădinei și a ridica valbrea țării în 
ochii celor ce o privesc.

Fiă-care din popbrele locuitbre 
aici are însușirile sale bune și va fi 
avend tăia îndoială și scăderile sale: 
că în lume lucrurile sunt mestecate. 
Cele dintâiu trebue desvoltate și cul
tivate, aceste din urmă înădușite și 
stârpite. Desvoltarea și sterpirea 
acesta recere muncă îndelungată și 
stăruitbre.

Asociațiunea nbstră și-a pus de 
problemă a nobilita și îndulci fruc
tele unui soiu din pomii, ce ocupă 
în mod precumpănitor ținutul con
siderabil din partea răsăritănă a Un
gariei. Ea șl-a avut membrii săi în
tre toți Românii de pe teritoriul 
Ungariei, fără de căutare la ținutul 
în care locuesc. Der adunările ei 
generale, îndatinate a-se ține din an 
în an, pănă aci au descălecat tot 
numai înlăuntrul corbnei de munți și 
păduri seculare, între ale căror re
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trageri nepătrunse străbunii noștri 
au aflat adăpost pe timpul inva- 
siunilor.

Acesta e primul pas, ce-1 face 
scoborînd câsta munților și înain
tând spre marginele estreme ale tă
râmului ocupat de nemul nostru.

Legătura sângelui și a limbei, 
cari închiagă și țin laolaltă deose
bitele națiuni și produc diversitatea 
lor, — legătura sângelui și a limbei, 
cari la Români totdeuna s’au ma
nifestat cu tărie neînvinsă, încât 
— cjis'a lui Bonfiniu — că Românul 
mai multa luptat pentru limba decât 
pentru vieța sa, este adevăr istoric 
în deplină puterea cuvântului, — 
aceste legături puternice făcură ca 
adunarea ținută în anul trecut la 
Blașiu să se supună Invitării frățești 
și să prefigă locul adunării presente 
între frații ce locuesc acestă regiune 
încântătâre.

Fiă de bun auguriu pasul acesta! 
Să contribuescă el cu îmbelșugare la 
producerea acelor fructe, cari unul 
fiă-care dintre noi le dorim și aș
teptăm dela însoțirea, ce ne-a în
trunit aci.

Adevărat resultatele, ce putem 
constata dela întemeiarea asociațiu- 
nei, sunt puține și modeste. Dâră să 
nu trecem cu vederea greutățile In
terne și esterne, cu cari avem a-ne 
lupta, de orî câte ori nisuim a face 
un pas înainte. Tot-deuna brânele 
nâstre trebue să fiă încinse, brațele 
înarmate. Trebue să cucerim formal 
terenul împedecat cu greutăți felu
rite și altora, cari să află în posi- 
țiune mai favorabile, de tot necu
noscute. De acesta nu avem a-ne 
mira, când seim cu toții trecutul ce 
vitreg a fost pentru noi, și presantul 
la câte frământai! ne este espus. 
S’a cerut stăruință de fer, ca Româ
nul să se pâtă susține în ținuturile 
aceste: pentru că ele de-oparte sunt 
fârte espuse prin situațiunea lor geo
grafică, er de altă parte sunt fârte 
atrăgătâre nu numai prin glia lor 
mănâsă, der și prin avuțiile nese
cate, ce țin ascunse în sînul lor.

Să cere stăruință îndoită ac|I, 
când în lupta de esistență, ce de
curge între popâre, decisiunea nu 
atârnă dela forța brută, ci mai vâr
tos sciința și cultura câștigă precum
pănite atât în răsboiele sângerose, 
cât și între cele pacînice.

Poporul nostru încă a ajuns la 
recunâscerea acestui adevăr. Eată 
pentru ce vedem și la el emulațiune 
nobilă pentru progres și cultură. 
Eată pentru ce el se bucură din totă 
inima, când pâte constata un pas 
cât de mic înainte pe calea nesfîr- 
șită a deșteptării și luminării.

Judecătoriul nepărtinitor chiar 
întru acest ținut, în care petrecem 
acum, va trebui să constate progrese 
în cultura fârte îmbucurătâre, dâcă 
va alătura stările de acum cu cele 
de mai înainte. Cu 200 ani înainte 
de acâsta câte și ce biserici româ
nesc! erau pe aici? Unde și ce școle 
răspândeau lumina binefăcetâre? De 
mult — tare de mult — alergările 
sălbatice ale barbarilor fermară și 
îngropară sub pământ cultura înflo- 
ritâre, ale cărei urme le descoperim 
și le admirăm mai în tâte undula- 
țiile acestui teritoriu.

Valuri peste valuri urmară în 
decursul secolilor și împedecară ne
contenit ori ce nisuință de înaintare 
a poporului nostru. încă nu sunt 
200 ani, de când s’a frânt furia ul
timului val, și pacea și liniștea of
tată de mulțl secol! s’a redat aces
tui ținut. Și etă în restimpul acesta 
scurt în vieța unui popor s’au ridi
cat sate și orașe înfloritâre, s’au zi
dit biserici și șcâle, cari purcecjând 
mână în mână, lucră cu zel și stă
ruință îmbucurătore la pregătirea 
unui viitor mai bun și la ridicarea 

neamului nostru pe aceeași trâptă 
de cultură cu celelalte popâre.

Fiă ca Asociațiunea nostră să 
ajute și ea prip activitatea sa emu- 
lațiunea nobilă spre cultura Români
lor din ținutul acesta. Incă-odată 
salutându-Vă din inimă pe toți, de
clar adunarea generală a Asociațiu- 
nei de deschisă.

*

La acest discurs, care a fost 
viu aplaudat, a răspuns, între aplau- 
sele furtunâse ale întregei adunări, 
d-1 Dr. Alexandru Mocsonyi. Cuprinsul 
importantei sale vorbiri este in es- 
tras următorul:

Răspunsul D-lui Mocsonyi.
Simțit’am cu toții, c|ise d-1 Mo

csonyi, că adunarea acesta are să 
fiă un eveniment de mare impor
tanță pentru nisuințele și interesele 
nâstre culturale. Printr’ânsa se dă- 
rîmă un zid de despărțire între frații 
de același neam, setoși de aceeași 
cultură. Asociațiunea în acâstă adu
nare se desbracă de caracterul ei 
provincial și proclamă principiul so
lidarității naționale pe terenul cul
tural. Noi pricepem cu toții, că pen
tru un popor luptă mai nobilă, de
cât lupta pentru cultura sa propriă 
nici că se pote închipui. Este lupta 
cu armele cele mai nobile ale min
ții și inimei pentru idealuri mărețe 
și neperitâre, er idealurile acestea 
isvorăsc din sentimentele mai înalte 
și mai nobile ale unui popor: din 
sentimentele religiose, naționale și 
patriotice.

La nioî un popor nu sunt 
aceste sentimente mai adânc înră
dăcinate și mai armonios contopite, 
ca la poporul român. Nu esistă po
por, care se fiă mai evlavios, care 
să se alipescă cu mai multă căl
dură a inimei la credința sa moș
tenită deJa strămoși. Despre popo
rul nostru s’a cjis cu drept cuvânt 
încă pe acele timpuri, când con- 
sciența națională nu era trezită, că 
ține mai mult la limbă, decât la 
vieța sa, er patriotismul îl docu- 
menteză poporul nostru mai mult 
prin fapte, decât prin vorbe.

Ca un ce caracteristic apare la 
poporul nostru contopirea armoniâsă 
a acestor sentimente, cum nu o 
aflăm la nici un popor din patria. 
Bisericele sunt naționale; tradițiile, 
datinele sunt saturate de idei reli- 
gionare; tot astfel stă lucrul cu 
patriotismul, căci patriotismul po
porului român, isolat de senti
mentele religiâse-naționale, s’ar usca 
ca o crengă ruptă de pe trunchiul 
ei. In acăstă trinitate a sentimen
telor se manifestă acel idealism no
bil al poporului român, care for- 
mâză trăsătura fundamentală a ca
racterului seu național. Din acestă 
trinitate răsare în deplina sa splen- 
dâre geniul poporului român.

Am convingerea, că pănă când 
poporul român va fi inspirat de bu
nul său geniu, pănă când noi ținem 
la convingerea, că cultura poporului 
român are se fiă religiâsă, națională 
și patriotică, pănă atunci poporul 
român în fața tuturor periculelor 
amenințătâre liniștit pâte esclama: 
Afară de frica Domnului, altă frică 
nu cunosc!

Salut în numele Bănățenilor Aso
ciațiunea în acest focular al Băna
tului, convins, că activitatea ei va 
fi totdeuna condusă de bunul geniu 
și că va fi mai rodnică, amăsurat 
cercului ei mai estins de lucrare!

*
Aplause prelungite și aclama- 

țiunl au acoperit discursul, er Mo
csonyi a fost din tâte părțile viu fe
licitat.

Trecând la ordinea dilei, se ale
seră comisiunile. Adunarea ia la cu- 
noscință rapcrtul comitetului Aso- 

ciațiunei. Protopopul Grozescu ce- 
tesce apoi disertația despre „Conti
nuitatea Românilor în Bănat“.

După amâ(jl a fost „Ruga“ 
(serbarea hramului bisericei), la care 
au asistat peste 20,000 de âmeni.

Sera a fost emulația corurilor 
bănățene de plugari, cari ni-au rea
mintit jocurile olimpice ale străbuni
lor noștri.

La urmă 740 de cântăreți au cân
tat ,,Deșteptă-te Române11. Grandiâsa 
Intonare a imnului național a pro
dus o adâncă emoțiune în toți cei 
de față.

După producțiunea corurilor s’a 
continuat „Ruga" pănă dimineța în
tre imensa afluență a publicului.

Din Programa festivităților 
arangiate la adunarea generală a Asocia- 

țiunei în Lugoșiu.
Comitetul arangintor.

Președinte: Titu Hațieg. Vice-președinți: 
Coriolan Brediceanu, Virgil Thomiciu. Se
cretari: Dr. Livius Mar cu, Dr. Isidor Pop, 
Corneliu Jurca, Liviu Tempea. Casar: Dr. 
George Dobrin. Controlor: Coriolan Birteseu.

SECȚIUNEA. I pentru primirea și 
înouartirarea âspeților. Președinte: 
Dr. Iacob Maior. Secretari: Iân lorga, Ti- 
beriu Bredicean. Membri: Dr. Dimitrie Flo- 
rescu, August Tuoulia, Dr. Isidor Pop, Ni- 
colae Petrovioiu, Traian P. Rațiu, Ion Că- 
dariu jun., Iuliu Iacobesou, Iân MiclSu, 
Vasile Dobrin, Iân Ruji, George Ijac, losif 
Andreifi, Coriolan Nedelou, Adrian Nedeleu, 
Nicolae Muntean.

SECȚIUNEA IIpentru pregătirea 
ședințelor adunării generale a 
Asooiațiunii Președinte: Dr. George Po- 
poviciu. Secretari'. Dr. Liviu Marou, Dr. Ion 
Popovioiu. Membri: Stefan Antonescu, Dr. 
Pachomie Avramescu, Nicolae Birăescu, 
Beniamin Deneușian, Dr. Dimitrie Fioresou, 
Titu Hațieg, Dr. Ion Maior, Nicolae Proș- 
tean, Fabiu R.zeiu.

SECȚIUNEA III pentru con seri fi
rea membrilor pe sAma Asocia
țiu n 1 i și îngrijireademijlâoema- 
t & r i a 1 e. Președinte : Dr. Stefan Petrovioiu. 
Secretari: Vasilie Juroa jun., Adrian Ne- 
delcu. Membri: Coriolan BiiȘeșon, Dr. Ge
orge Dobrin, George Dragomir, Iulian Ian- 
culescu, George Martinescu, Nicolae Mun- 
teanu, Ion Nedelou, Dr. Isidor Pop, Ni
colae Petrovioiu, Iuliu Rațiu, Liviu Tempea, 
Ion Vidu.

SECȚIUNEA IV pentru aranjarea 
convenirii sociale a banchetului 
și a esou r siunil or. Președinte: Coriolan 
Bredicean. Secretari: Aurel Vâlean, Nicolae 
Petrovioiu. Membri; Dr. Cornel Bej an, Co
riolan Birăesou, Tiberiu Bredicean, Dr Ge
orge Dobrin, Dr. Iacob Maior, Coriolan 
Nedelou. Dr, Stefan Petrovioiu, Octavian 
Proștean, Dr. Ion Popovioiu,Fabiu Rezeiu, 
Virgil Thomioiu.

SECȚIUNEAV pentru arangiarea 
c oncertului și a represen tațiunii 
teatrale Președinte: Virgil Thomiciu. Se
cretari: Timotein Popovioiu, loan Cădariu 
jun.. Membri: Coriolan Bredicean, Dr. 
George Dobrin, Dr. Dimitrie Fioresou Va
silie Juroa jun., Constantin Mișiciu, Mihail 
Jivanca, Adrian Nedeleu, Dr. Ioan Popo
vkin, Liviu Tempea, August Tuoulia, loan 
Vidu, Mihail Bradicean.

SECȚIUNEA VI pentru arangia
rea emulăm corurilor. Președinte: 
Dr. Dimitrie Fioresou. Secretari: Mihail Ji- 
vauca, Liviu Tempea. Membri: Mihail Be- 
jan, Coriolan Beredicean, Dr George Do
brin, Vichentie Grozescu, loan lorga, Va
silie Jiurca jun. Dr. Isidor Pop, Dr. Ste
fan Petrovioiu, Dr. George Popovioiu, Ti- 
moteiu Popovic’u, Virgil Thomiciu, loan 
Vidu.

SECȚIUNEA VII pentru ara n- 
g ia rea petrecerii de joc Președinte: 
Dr. Isidor Pop. Secretari: Octavian Proș
tean, Aurel Vălean. Membri: Dr. Cornelie 
Bejan. Mihail Bradicean, Caiu Bredicean, 
loan Cădariu jun , George Dragomir, Vir
gil Dogariu, Constantin Dur9, Constantin 
Iguea, loan Jorga, Corneliu Jurca, Vasilie 
Juroa, jun. Mihail Jivanoa, George Joan- 
drea, Dr. Liviu Marou, Nicolae Muntean 
Constantin Mișiciu, Arian Nedeleu, Cori
olan Nedelou, Nicolae Petrovioiu Dr. Ioan 
Popovioiu, Liviu Tempea, Marius Tempea,

*
Programa concertului

arangiat de „Reuniunea rom. de cânt și mu- 
sică*, Vineri în 16 (28) Aug. la 7 ore sera 

în teatrul am Lugoșiu:
1. „Răsunet dela Crișana" de I. Vidu.

II. „Ottelo", oor eștern din aotul H 
de C. Verdi ou acompaniament de pian.

III. Polonaise (Es-moll) de Fr. Chopin, 
esecutată pe pian de d-1 L. Tempea.

IV. „Al doilea concert biserioeso" de 
G. Musioesou.

V. „Hora" de 0. Cordonean.
Conoertului premerge: 

„PACIENTA" 
comedie într’un aot, localisată de Viotor 

VI a d (Delamarină).
Persanele:

Dr. Cornel Popescu, medio tînăr, d-1 T. 
Bredicean.

Valeria, soția lui, d ra Silvia lorga. 
losif Grumbuoan, domn la comitat, d-1 A. 

Vălean.
Nina, soția lui, fostă actriță, d-ra A. Ian- 

culesou.
Iuka, servitâre, d-ra Maria Jurca.
Tușa Sida, fată bătrână, d-ra Laura Vlad. 
Pepi lu Soodioiu, d-1 Cădariu jun.

SC1RILE QILEI.
— 16 [28] August.

Căletoria Țarului. Părechia imperială 
rusâscă a plecat Marți în 25 o. la 11 6. a. 
m. din Peterhof peste Varșovia spre Viena. 
In suita Majestăților lor se află: ministrul 
curții împărătesc! Voronzoff-Dașkofî, minis
trul de esterne prințul Lobanoff-Rostowski, 
adjutantul general Richter, general Hesse, 
contele Hendrlkoff, mareșalul de curte oon- 
tele Benkendorff, adjutanții prinț Obolenski 
și prinț Dolgoruki, camerierii d'Echapport 
du Breuil și Mamontoff, medicul de curte 
Dr. Hirsch; apoi în suita Țarinei: princesa 
Galițin și dama de curte Wassiltschicoff. 
Deja alaltăerl sosiră în Viena toți archi- 
ducii și tote personale oficiâse, cari aveau 
să fiă de față la primirea .Țarului. Pregă
tirile pentru primire erau alaltăerl tâte gata, 
și se auunță din Viena că au sosit o mul- 
țime de străini așa oă tâte oțelele sunt 
ticsite, piarele vieneze publică artiooli en- 
tusiaștl de salutare.

—o —
Corb Ia corb nu scote ochii. Despre 

adevărul aoestui proverb româneso a dat 
(țilele acestea o minunată dovadă comite
tul societății cjiariștilor jidano-maghiarl din 
Budapesta. Un membru al acestei sooietățl 
este și „vitâzul" conducător al hârdelor 
barbare dela Oradea-mare, Sass Ede, re- 
daotorul (Țarului „Nagyvârad", despre care 
seim, oă a fost osândit cjilele trecute din 
partea tribunalului dela Oradea-mare la 
șese luni temniță pentru cunoscutele van- 
dalisme săvârșite acum trei ani în oontra 
Românilor dela Oradea-mare. In urma 
aoestei osînde, cum se vede, Sass simțin- 
du-se cu musca pe căciulă, se temea, că 
va fi dat afară din sooietatea âmenilor 
cinstiți. Ca sS prevină lucrul, el provocă 
pe oomitetul numitei societăți a eflahștilor 
unguri din Budapesta, ca să se pronunțe 
în oausă, declarând, că deoă comitetul ar 
afla desonoratore pentru el acea osîndă, se 
va retrage de bună voiă dintre membrii 
societății. Și ce a hotărît comitetul? — El 
a hotărît, că nu găsesce nici decum desono- 
ratdre pentru Sass acea sentință, și oă, prin 
urmare, nu află nici un motiv, ca el sâ se 
retragă din societate. Cu alte cuvinte : corb 
la oorb nu soote ochii. A fi osîndit la 6 
luni temniță ordinară pentru msce scanda
luri josnice și ordinare, înaintea „oinBtitei" 
societăți a (Țarișlilor jidauo-maghiari din 
Budapeeta trece ca un lucru vrednic de 
tâ.ă cinstea.

— o—
Adunare socialistă oprită. Partidu 

sooialdemocrat din Ungaria anunțase alal- 
tâeri poliției din Budapesta o adunare ou 
următorul program: „Visita Țarului în 
Viena și Antisemitismul" și „Panslavismul 
și muncitorii". Poliția nu voi sS ia la cu- 
nosmnță anunțarea, dâr după-oe alaltăerl 
sera se adunară cu tâte aceste a vr’o 400 
socialiști în restaurantul „La brâscă", pe 
neasceptate apăru între aceștia căpitanul 
Pekary, însoțit de doi funoționarl poliție- 
nescl, și le ceti oelor adunați următârea 
hotărire polițiană: „Considerând, că națio
nalitățile locuitore în Ungaria trăesc in cea 
mai perfectă armonia (!!), și oă desbaterea 
a astfel de probleme ar fi în stare sâ tur
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bure raportul dintre Austro-Ungaria și un 
stat înveoinat și prietin al său: din mo
tive politice de stat, autoritatea polițiană 
află de lipsă a nu lua la ounoscință adu
narea anunțată“. După acesta socialiștii 
fură provooațl să părăsescă restaurantul. 
Numai după provocări și amenințări repe- 
țite se depărtară munoitorii între strigăte 
și înjurături la adresa poliției și a gu
vernului.

—o—
Reforme administrative. Ministrul un

guresc de interne, într’un răspuns dat fli- 
lele acestea orașului Seghedin, face cunos
cut oă: proiectul de lege privitor la tre
cerea poliției în mânile statului este deja 
gata, revisuirea legei privitore la salubri
tate! publică este în luorafe; casele de ne
buni se vor înmulți; la proieotul privitor la 
regularea taxelor medicale se luorâză acum, 
și că, în fine, pentru vindecarea trachomei 
au fost numiți cinci medio! din partea sta
tului.

—o—
Invențiunea unui oficer român. , 

dependența Română“ află, că maiorul 
artileria Borănescu, dela piroteohnia 
matei germane, a introdus la glonțul
mei Mannlicher, o modifioare oare o faoe 
să deviă o armă ideală. Glonțul, care pănă 
aci era oilindro-ogival, este transformat în 
cilindro-conio. Aoâstă schimbare este ba- 
sată pe forma proiectilelor cari sfărîmă. 
Glonțul, astfel transformat, devine mai 
ușor și oere o cantitate de pulbere mai 
mică. Din experiențele făoute de d-1 maior 
Borănescu la pirotechnie resultă, că încăr
cătura de praf cerută de aoest glonț nu 
dă o presiune de gaze mai mare de 2400 
atmosfere, și viteza este aoeea a glonțului 
care se întrebuințâză acum. Afară de asta, 
noul glonț are tâte calitățile de pătrun
dere și de tragere ca cel actual, având 
asupra lui avantagiul de a nu exercita 
asupra pușcei o presiune, care să trâoă 
de 3000 atmosfere. D-1 maior Borănescu 
va supune descoperirea sa, forte simplă 
și fârte ingeniosă, ministrului român de 
răsboiQ.

— o —
Socialismul în armată. „Bud. Hirl.“ 

publică soirea sensațională, oă socialismul 
ia dimensiuni tot mai mari în armata aus- 
tro-ungară, și cu deosebire între regimen
tele din Sudul Ungariei. Se fice că între 
recruții asentațl astă primăvară ai regi
mentului de infanteria Nr. 46 din Seghe
din, 30 s’au declarat, oă ei sunt socialiști; 
și la un alt regiment, 46 de recruți s'au 
declarat de socialiști. La mai mulțl soldați 
s’au aflat broșuri sooialiste, cari au fost 
confiscate. Comanda militară, scrie „B. H.“, 
pentru ca să stîrpâscă socialismul, pe res
pectivii soldați îi va împărți la diferite 
regimente.

Femei-farmaciste. Ministrul de oulte 
ung., în înțelegere ou ministrul de interne, 
a adresat o ordinațiune oătră tote muni
cipiile, în care se spune, că pe basa ho- 
tărîrei preanalte dela 18 Noemvre 1896 
pot fi primite femei ca praoticante de f'nr- 
maciă. Primirea se pote faoe însă numai 
din timp în .timp, arătându-se ministrului 
studiile pregătitore ale candidatei precum 
și părerea fisioului municipal.

—o—
Un adjutant general distituit. Din 

Belgrad se depeșâză, oă aoolo a produs 
forte mare sensațiă distituirea din post a 
colonelului Ciricl, adjutant general al re
gelui Alexandru. In cerourile curții se vor- 
besoe, oă Ciricl a comis un act de insub- 
ordinațiune, nedând ascultare unei porunci 
a regelui. Alții afirmă, că destituirea fos
tului adjutant general s’a întâmplat la in
sistența ex-reginei Natalia.

— o—
Manevrele armatei rnsesci. „Eveni

mentul din Iași sone următorele: Ar
mata rusâsoă de pe frontiera Prutului a 
înoeput manevrele de tâmnă. In fiă-care 
fi locuitorii români aud bubuituri de salve 
de pusol și din oând în când de tunuri. 
Rusia a concentrat aprope 3 oorpurl de 
armată pe malul Prutului; numai la Scu- 
lenl are aprope 3 mii de cazaci.

Micul Muntenegru — mare principat. 
Cu ooasiunea fidanțării moștenitorului de 
tron italian cu principesa muutenegrină 
Elena, se cjice> că în oerourile politioe din 
Cetinje s’a luat hotărîrea, ca micul Mun
tenegru să se proolame de „mare princi
pat" și prinoipele Nichita să porte titlul 
unui „mare duoe“.

—o—
Rezerviștii armatei române au pri

mit ordin de chiămare pe cjiua de 1 Sep- 
temvre, pentru a lua parte la manevre și 
la revista ce se va face pe platoul Cotro- 
cenilor ou prilejul visitei suveranului Aus
tro-Ungariei.

—o —
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiuni sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pite căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia să se 
ceră preparatul lui Moli provădut cu marcă și 
subscriere.

Despre ocupațiunile din islazele comunale 
a fostului regiment confiniar Nr. XLII.

(Fine.)
Principiile aoeptate în aoeașl oongre- 

gațiune, referitâre la regularea ooupațiuni- 
lor din islazele comunale, sunt următârele:

1) Congregațiunea declară, că în prin
cipiu n’are nimic de observat, dâoă parce
lele ocupate pănă aoum din islazele comu
nale său întreg seu parțial se vor lăsa în 
proprietatea posesorilor aotuall; 2) Ocupa
țiunile se vor prețui și se vor solvi de 
cătră ocupanțl în decurs de 10—15 ani. 3) 
Aoei ooupanțl, cari au pământ prnpriu mai 
puțin de 5 jugăre, pot căpăta 5 jugăre cu 
un scătjământ de 4O°/o al prețului ; cari au 
mai puțin de 10 jugăre pământ propriu 
pot căpăta un teritoriu de 3 jugăre cu un 
soăcjăment de... etc; 4) Dăcă cineva în 
urma desființării de comuniune a primit 
drept parte din comuniune, pământe oou- 
paționale, aceia vor ține gratuit aceste pă
mânte.

Dâr noi nu ne-am oprit aici. Câști
gând convingerea, eâ esecuterea acestui 
decis aruncă sarcini enorme în oontul co
munelor, am esoperat sistarea acestui decis, 
pănă oând vom presenta proposițiunele 
nâstre, referitâre la esecutarea decisului 
municipal.
Posiția nostră față de adversarii noștri:

1) Contrarii noștri mistifică treba, 
când nu fac deosebire între ooupațiunile 
câștigate cu titlu de drept din islazele co
munaie și între oele oe s’au câștigat pe 
cale ilegală, confundându-le acestea în- 
tr’una ; — noi am deslușit, că decisul co
mitatului nu atinge de loc ocupațiunile 
câștigate pe cale legală, oi el intenționeză 
numai regularea ocupațiunilor făcute pe 
oale incoreotă.

2) Contrarii noștri mânecă la regu
larea ocupațiunilor incorecte din acel punct 
de vedere, că ocupațiunile introduse în 
foile oatastrale chiar dâcă s’ar fi luat în 
posesiune ou ignorarea formelor legale și 
atunci ar fi proprietate legală a ocupanți- 
lor, deâre-ce la colaudarea toilor catastrale 
a fost de față atât antistia, cât și repre- 
sentanța comunală, cu oare ocasiune aoeste 
oorporațiunl ar fi trebuit se ridice protest 
contra acestor oorporațiunl; dâr fiind-că nu 
s’a (protestat din nici o parte și fiind-că 
ooupanții pentru ocupațiuni, oarl sunt in
troduse în catastru, plăteso dare, pe basa 
aoestora ocupanții respeotivl ar trebui să 
fiă considerați de proprietari legali.

Argumentațiunea acâsta stă în oea 
mai crasă oontrafioere eu §. 32 art. de lege 
VII din 1875, care spune apnat, că intro
ducerea posesiunei în protocolele catastrale 
nu atrage după sine urmări de drepturi 
privare.

3) Contrarii noștri susțin, în fine, că 
asupra ocupațiunilor ar avă să otărâsoă de
finitiv numai oomunele. Netemeinioia aoes- 
tei afirmațiunl resultă pănă la evidență din 
oele espuse, din care fiă-care om cu mintea 
sănătâsă trage ușor conclusiunea, că al 
nâstru punct de mâneoare e oel adevărat. 
Și regretăm, oă prin mistificarea oestiunei 
și argumentațiunei falsă au fost seduși nu

numai sermanii loouitor, ci și publicietioa 
nostră.

Cte-va cuvinte despre Ziaristica nostră.
După părerea nâstră publicistica, oa 

organ al opiniunei publice, are misiunea, 
oa in cause de interese mari generale, pre
cum e fără îndoelă și întrebarea regulării 
islazelor comunale din teritoriul fostului re
giment conf.: româno-banatic Nr. XIII, 
unde e vorba de mari interese vitale a 100 
de comune, se informeze publicul esaot 
despre adevărata stare a lucrului. Se pre
supune despre orgarele de pubJioitate, oă 
trebue se fiă în curat asupra nature! și re- 
lațiunilor de drept acestor feliu de cestiunl 
vitale și oă prin urmare vor lumina și vor 
oriența publioul în mod oorect.

Se oeroetăm aoum, că în ce mod pu- 
blioistica nâstră a corăspuns acestor rece- 
rințe.

Am fost ataoatl, ataourile se oontinuă 
ou conseoență și ni-se impută, oă am fi 
vândut și oă chiar am fi trădat în aoăstă 
afacere interesele adevărat vitale ale po
porului nostru român.*)

Atacurile se oomunioa mereu, se dau 
publicității telegrame anonime a unor co
mune, în cari procedura nâstră se con
damnă în terminii oei mai aspri. Se fice, 
oă aotivitatea nâstră în tâte afaoerile pu
blice ar fi de tot ooruptă. Tâte aceste lu
cruri fiaristica le ia de bani buni și le 
ofere ca atari publioului.

Ore acâsta să fiă datorința publicis
ticii nâstre ? Ore în chipul acesta se pro- 
movâză binele de comun ? E posibil a pro
mova în modul acesta interesele vitale ale 
unui întreg ținut?

Prevedem răspunsul, care ni-se va da 
la aceste întrebări. Ni-se va fice: pentru 
ce nu ne-ațl informat? nu le putem sci 
tâte, prin urmare vina cade asupra capu
lui vostru.

Noi replicăm: Ne oade greu a păși 
în publioitate, când avem să ne apărăm 
contra unor atacuri personale, malițiâse; 
ue pare și mai rău, când suntem constrînșl 
să batem cărările rătăoite, oare le bat ad
versarii noștri, mai cu sâmă când ni-se im
pune credința, oă aoâstă oestiune vitală e 
oonsiderată din partea Ziaristicei oa ceva 
secundar, pe când atacurile personale ooupă 
locul de frunte.

Ori oă ținem oestiunea regulării isla
zelor comunale, după oum trebue să fiă 
aprețiată, ca oausă vitală și de interes pu
blic, ori că o privim oa un lucru neînsem
nat, care merită s’o atingem numai per 
tangentem, pentru oa să putem lovi fără 
oruțare în persânele, oarl nu ne stau la 
față.

Dâcă o oonsiderăm de vitală și de 
interes public, pentru ce n'o tractăm obiec
tiv și principal? In cașul acesta să cerce
tăm și să vedem: câți artiouli de fond s’au 
scris în fiaristioa nâstră referitor la acâstă 
oausă? dâoă este personală, atunci nu pâte 
fi legată de oestiunea ocupațiunilor.

Lăsând tâte aoestea la o parte obser
văm : că vom veghia și în viitor, ca și pănă 
aouma, asupra intereselor poporului uostru 
și oă ne ținem de datorință oonsciențios a 
le promova; în special vom căuta să regu
lăm afacerea ooupațiunelor amăsurat pute
rilor nâstre, și decă ne-am ocărit a descrie 
afaoerile nâstre în publicitate, n’o facem, 
oa să ne eseusăm și oa să ne spălăm fețele, 
cu atât mai puțin ca să răspundem la in
sulte personale, oi din interesul viu, de 
oare suntem pătrunși pentru oausă, având 
convingere, că prin oele-ce s'au publicat 
referitor la aoestă oestiune de interes ge
neral, s’au mistificat atât publioul, cât și 
oei interesați, prin ce se pot causa și alte 
daune mari, care cu greu se vor mai putea 
repara.

Caransebeș, în August 1896. 
llie Curescu m. p. Andreiu Gludiu m. p. 
L)r. Traian Badescu m. p. Titu Hațeg m. p. 
loan Bartolomeiu m. p. loan lonaș m. p. 
Michail Bopomau m. p. loan Topul m. p. 

Patriciu Drăgălina m. p.

*) Nu înțelegem, cum domnii, cari au subscris 
espunerile de mai sus, vorbesc așa numai îngene- 
i-al de „publicistica nostră11, împutându-i una și alta, 
după ce bine trebue să scie, că „Gazeta Transil- 
vaniei11, de pilda, n’a acusat pe nimeni, că ar fi 
vendut seu trădat interesele poporului în cestiunea

SCIRÎ ULTIME.
Sosirea farului îu Viena.

Viena, 27 August. Astăcji Ja brele 
10 și y2 a. m. a sosit în gara de 
Nord trenul de curte rusesc, care 
aducea pe Jarul și Țarina Rusiei, pre
cum și suita lor. La sosire musica 
regimentului de infanteriă Nr. 2 în- 
tonă imnul rusesc, în timp ce Țarul 
se cobori mai întâii! din tren, opoi 
ajută Țarinei la coborîre și ambii 
braț Ja braț grăbiră spre M. M. L. 
L. împăratul și Impărătesa Austriei, 
care eșiseră pe peronul gărei spre 
întimpinarea lor. M. Sa împăratul 
Francisc Iosif îmbrățoșă și sărută 
pe Țarul, apoi sărută mâna Țarinei, 
6r Țarul la rendul său sărută mâna 
împărătesei Elisabeta.

M. M. L. L. urcară apoi trăsu
rile de gală și plecară spre Hofburg, 
urmați de trăsurile suitelor sale. In- 
trega cale dela gară pănă la Hof
burg a fost un adevărat mers trium
fal și mai ales tînăra Țarină zim- 
bea și saluta necontenit în tote păr
țile.

Sosite le Burg, M. M. L. L. ur
cară în sala „Piatra Dura“. unde 
i-se ptesentară Țarului și Țarinei 
miniștrii austriac! și ungari, precum și 
alte notabilități. M. Sa monarcliul 
nostru s’a întreținut forte mult cu prin
țul Lobanoff.

Constantinopol, 27 August. Ar
menii au năvălit eri la 12 a. asupra 
Bancei Otomane, a ucis pe portar și pe 
2 funcționari de bancă, âr pe percep
torul de bancă l’au rănit greu. In 
urma acesta s’au iscat în Galata și 
Tofane mari turburăm. In liceul din 
Galata-Seraje s’a aruncat o bombă, 
care a omorît doi omeni și a rănit mai 
multe sute de indivizi- Stradele, fur
nică de Turci înarmați și soldații, 
precum și poliția, aprbpe, nu mai 
pot susținea ordinea. Posta Austro- 
Ungariei din Stambul a fost imediat 
închisă. Este temere generală, că 
vor urma mari masacre.

Londra, 27 August. Sultanul din 
Zanzibar a fost ucis; în cercurile bine 
informate se crede, că el a fost în
veninat. Domnesce părerea generală, 
că acum ar fi timpul cel mai potri
vit de-a arbora stegul engles, prin 
cea ce s’ar curma domnia arabă și ne
goțul de sclavi.

DiVERSE.
Ex-regele Milan al Serbiei din nou 

a început a da material bogat de disoutat 
«fiarelor euroDene. Se vorbesce adecă că 
bonvivantul ex-rege perduse ârășl sume 
considerabile la ioo de cărți într’o baie 
de mare și făcu afară de acâsta și o mul
țime de datorii. Fiind el silit ași plăti da
toriile la un anumit termin, âr ne mai a- 
vând, aprope, nicăirl credit se adresă la o 
damă cunoscută, oare îi împrumută suma 
necesară, însă Milan trebui să-i dea ouvân- 
tul de onâre, că imprumutul acesta îl va 
replăti, seu statul sârbesc, sâu fiiul său, 
regele Alexandru. Stând în joc onârea, 
casei domnitâre din Serbia, regele Alexan
dru aohită datoria tatălui său cu observa
rea insă, că pentru datorii de aoâsta na
tură de altă dată nu va mai plăti nici un 
creițar. Se fice, câ hotărîrea acâsta a re
gelui Alexandra l’a înverșunat într’atâta 
pe Milan, înoât l’a făout să se ocupe din 
nou cu idea de a recâștiga tronul. Pentru 
de a-șl ajunge scopul acesta, după cum 
afirmă fiarele pansiene, păcătosul ex-rege 
sârbesc istorisesce acum în tâte părțile, 
că fiiul său nu este în stare de-a gu
verna Serbia, fiind de o parte prea tî- 
năr și neespert, âr de altă parte prea pu
țin desvoltat fisioesce. Cerourile sârbesol, 
aderente tronului și regelui Alexandru se 
tem fârte mult, că procederea aoesta a 
ex-regelui Milan să nu dea ansă la un răs- 
boiii civil în Serbia.

islazurilor, ci a vorbit numai și numai de atitu
dinea fruntașilor români din Caransebeș în fața 
măcelului revoltător dela Meedica și în fața agi- 
tațiunei contrarilor noștri, de-a terî poporul la mi
leniu. De ce d-nii din Caransebeș nu se pronunță 
mai clar și mai concis ca să pricepem, că ce vor ?

— Red.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 26 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . 99.35
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4'/27n . 123.40
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Iinprum. ung. ou premii .... 153.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr........................ 101.75
Renta de argint austr.........................101.76
Renta de aur austr............................. 123.55
Napoleondorî................... 9.50
Mărci imperiale germane . . . 58.65
London vista.................... 119.60
Paris vista................... 47.50
Rente de oordne austr. 4°/0- • • 101.20
Note italiene................... 44.25

Cursul pieței Brașov..
Din 27 August 1896.

Bancnote roca. Oump. 9.50 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.47
Napoleon-d’orl Oump. 9.47 VAnd. 9.49
Ualbenl Cump. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusesel Oump. 126. Vend. —.—
Mărci germane Oump. 58.30 Vend.
Lire turcesci Cump. 10.60 Vend.
Scris, fono. Albina 5°/o 100.75 Vend. 110.75
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Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. torv.-szek, mint telekkdnyvi hatdsâg kdzhirre teszi,

Proprietar: Dr. ftus*el Bfiureșcanu,

Redactor responsabil Gregw^iu asasoir.

Anuncîuri
(inserțium și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administraiiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe"Orî.

Admkistr. „Gazeta Trans.“

Prafurile-Seidlitz ale lui loll
Veritabile numai, decă flatare eutiă, este prov6«|iită cu marca de 

aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ca 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

FraBîzbraBîEiiweisî și sare a lui
Vorîfohihi numnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
Vcrildunu IlUllldl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (f'rotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recdlă. 
Prețui unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apa sie gură-Saiicyl a Sui Moli.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acdstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețțute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea, principală, prin
Farmacistul A.

0
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c
c

Comande din provincia se efectueză jțilnic prin rambursă poștală. W
La deposite se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 

apărare a lui A. MOLL. O
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, 1. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz
£ Geisberger. 0—52.
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. ABONAMENTE
IA

„GAZETA TRAHSILVANIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni .■ 
luni.
anu .

Ps
Pe
Pe

3
6

12

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

£1. 
fi.
£1.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X
X

hogy az„Albina“ brassoi fidk telepe vegrehajtatdnak Metian Trajăn 
6s Metian B. Sara vegrehajtâst szenvedd elleni 6000 frt. tdke-kdveteles

I

es jărulekai irânti vegrehajtăsi ugyeben a brassdi kir. torvenyszdk
(a ■zernesti kir. jârăsbirdsâg teriileten levd zernesti hatâron fekvd A f

1. a zernesti 1582 sz. tjkvbea 1245 hrsz. ingatlanra 9 forint,
2. 55 2073 51 77 37 15

3. V 35 55 2107 33 n 11 n
4. 57 35 53 2859/3 15 77 16 51
5. n 35 53 4996 77 77 4 77
6. 71 33 5374/3 31 57 9 77
7. 35 35 35 5375/1 55 55 3
8. 5? 55 33 5535 37 11 4 17
9. 5? 51 53 6574 31 51 67 57

10. 51 71 33 6767 73 53 22 7?
11. 35 71 33 7230, 7234 37 75 37
12. 51 5? 33 8239 37 77 57 7?
13. 31 55 71 8672/1 37 77 15 57
14. n 55 39 10241 33 77 42 77

15. 51 35 10678/2 37 15 56 57

16. W 51 33 10739/1 75 71 20 37
17. 33 71 11070, 11077 55 11 74 57

18. 77 35 15 6088 73 57 3 77

19. 53 55 7917 53 55 17 57

20. 3) 55 7? 725 51 77 80 57

21. 31 71 77 9820 15 75 9 n
22. 31 71 7? 9961 51 » 8 37

23. 73 75 71 12160 57 5? 7
24. 33 35 53 11534 57 51 17 37

25. 51 53 35 12389 77 17 2 77

26. 55 77 55 12515 77 17 13 55

27. 33 13 57 12279/2 13 55 19 35

28. 33 35 71 1796 71 3? 8 57
29. 35 53 77 3182 J5 57 4 55

30. 33 31 57 11032 7? 29 57

31. 3? W 71 11931 57 39 2 n
32. 33 55 73 11969 75 7? 14 57

33. 35 71 31 12279/1 7? W 13 57

34. 33 51 75 1102, 1103 37 77 400 57

35. 33 55 55 808, 809 39 37 85 37

36. 33 15 55 1050 75 55 5 57'

37. 33 55 75 1104, 1105 15 17 85 39

38. 33 7? 55 1867 r. 17 20 IT

39. 53 75 51 1896, 1897, 1898 57 49 57

40. 33 35 71 1961 17 28 17

41. 3? 15 71 2314, 2315 17 52 15

42. 33 17 11 2521 75 57 8 57

43. 53 5? 11 2951 77 Ti 2 57

44. 5? 55 11 3380 55‘ ll 6 57

45. 33 33 57 4144, 4240 9T 57' 4 57

46. 13 75 4547 55’ 17 13 ir

47. 3) 55 5787 33 57 7 37 -

48. 33 75 55 5796 15 Ji 11 17

49. 53 51 55 6626 57 ll 28 57

50. 33 71 75 6686 IT 57 18 77

51. 55 55 5? 7169, 7366 Ji 55 15 15

52. 55 57 55 7571 ll 55 16 17

53. 33 55 55 7610 51 55 15 57

54. 75 35 7? 8416 71 15’ 36 5?

55. 55 35 5? 10065/1 55 77 25 55

56. 55 73 55 10161 55 10 15

57. 55 35 75 10274 37 5? 10 55

58. 55 / ” 55 10385 57 51 17 15

59. 55 53 13005/1 75 15 6 57 #

60. fl 55 53 10220 57 57 8 forint
61. ugyszinten a zernesti 325. sz. tljkvben foglalt 8554/b) es 9554/c) hrsz.
fekvdkbdl Metian B. Sarât megilletd 11/204 reszre 6 frt, 62. s a portai

XRR Pe
Pe
Pe

3

X

Duminecă. %
M

2
I

fi. -
11. -

50 cr.

h data de
Pentru Austro-Ungaria: 

anu .
șese luni 
trei lunî

Pentru Romănta și străinătate:
. . 8 franci.
. . 4 franci.

. 2 francî. 
și mai repede

anu. . .
șese lunî . 
trei lunî .

prm

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii
mandate poștale,

Domnii, cari se voru abona din

231. sz. tljkvben foglalt 2899/a) es 2899/b) hrsz. fekvobbl ugyandt meg- 
illetd 375/400 reszre 34 frt, 63. valamint a felsd-moecsl 146. es 190. sz. 
tjkvben foglalt 8235 es 8236 hrsz. fekvbbdl adds neven ăllo 27% aca 
reszre 110 frt., osszesen 1857 frtban ezennel megăllapitott kikiâltăsi ăr- 
ban az ârverest elrendelte es bogy a fennebb megjeldlt ingatlanok az 
1896. evi November ho 24-ik napjân d. e. 9 orakor Zernest kczseg hâzăban 
megtartandd nyilvăoos ârverdsen a megăllapitott kikiăltăsi ăron aldl is 
eladatni fognak

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0- 
ăt kdszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam- 
mal szămitott es az 1881. evi november hd l-6n 3333. sz, a. kelt igaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8. § âban, kijeldlt ovadekkepes ertdkpapirban 
a kikiildott kezdhez leteuni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertel- 
meben a bănatpenznek a birdsâgnăl eldleges elhelyezeserdl kiăllitott 
szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassoban, 1896. evi Juiius ho 13-ik napjân.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosăg.

Eloadd helyett:
AforaBăm Istvasi,

egyes bird.
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nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei/4
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Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieiw 

â 5 cr. se potii cumpera în librăria Nicola© Ciurcu»
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


