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și TwosraSa:

Brașov, piața mare Nr. 30.
SoriBori ngfranoat0 nu se 

primesc. — ManU3cripte nu. se 
rs trimet,

FKSERÂTE se primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri da anunoluri: 

în Viena : X Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik , J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Soldbergerg, Eckstein B ornai; în 
Bucure a ci: Agence Havas, Suc- 
o urs ale de Boumanie ; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlun 11or: o seriâ 
garmond pe & coldnu 8 or. și 
80cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. s6u 80 bani.

A KT XT L L'V’TTZ.

„Gazeta" iese în flâ-care fri.
ÂbonaBienie pentru Ausiro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

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

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la di aoleoteri.
Iteamentul pentut Brașov 

administratiunea, piața maro, 
TGrgui Inului Nr. 30 etariu 
I.: pe un an 10 fi., po șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar o or. v. a. 
său 16 bani. At ft t. abonamen
tele cât și inserfiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 120. Brașov, Mercurl, 31 Mai (12 Iunie} 1895.

Halal se le fiă!
Brașov, 30 Mar v. 1895

De mult foile unguresc! guver
namentale n’au publicat articol! mai 
lungi cu privire la cestiunea română. 
Au fost or! cu totul absorbite de 
luptele mari, ce au trebuit se le 
pbrte în timpul din urmă cu opo- 
sifiunea, or! că li-s’a dat lozinca 
dela biroul de pressă, ca se mai în
ceteze cu resuscitarea gravaminelor 
române.

Acum însă, din incidentul adu- 
nărei generale a „Kulturegylet“-ului 
în Odorheiul-săcuesc, s’au pus în 
mișcare erăși tote foile oficibse ale 
guvernului-Banffy, pentru a susține 
înaintea opiniunei publice maghiare, 
quasi pentru salvarea consciinței, ac
țiunea societății maghiare în contra 
nostră.

Au trebuit se arate foile guver
nului, că se intereseză mai cu de-a- 
dinsul de acăsta acțiune, căci în adu
narea „Kulturegyletu-ului s’a fostjă- 
luit amar președintele, șovinisticul 
conte Gabriel Bethlen, că guvernul 
a eșit din neutralitatea sa binevoi- 
tore, ce-o observase pănă acum față 
cu acestă reuniune de maghiarisare, 
și că merge acum așa de departe, 
încât refusă ori-ce sprijin unei reu
niuni, care „ajutoră statul și crea- 
țiunile culturale ale lui, în iiă-care 
an cu sute de mii de florini."

Este acesta o purtare — Țise 
Bethlen — pentru care nu se pote 
afla nici măcar o esplicare cinstită.

Va se Țică nu est0 așa de ne
însemnată Imputarea, ce i-se face 
guvernului din partea șovinismului 
militant, și era lucru firesc, ca pa- 
trioții mai vechi și mai prospețî „re- 
cepți", se-ș! ascută condeiele și se 
facă puțină opiniă în favorul „Kul- 
turegylet“-ului.

Așa, cum vor vedâ cetitorii noș
tri din estrasul ce-1 publicăm mai 
jos, guvernamentalul „Nemzet" își ia 
un avent strașnic din incidentul a

dunării kulturegyletiste, și trece în 
revistă, seu mai bine c|is, repeteză 
tdte acele absurdități, cu cari a de
butat pressa maghiară de trei ani 
încoce în contra dreptelor postulate 
ale poporului român.

Ne spune, că ei, adecă cei dela 
sacul cu 'grăunțele, asupra cărora se 
revarsă aȚl raȚele sorelui-Bănffy, nu 
pot întră în tractațiă cu noi Româ
nii, asupra nici unuia din punctele 
programului nostru național, cari 
privesc îndreptățirea ndstră, ca na
ționalitate română. Nici măcar la 
o revisuire a legei de naționalități 
nu se învoesc, decât numai în sen
sul ca ea se fiă adusă în concor
danță cu praxa, care pănă acuma 
n’a realisat nici o disposițiune a ei.

Așaderă cu legea de naționali
tate am isprăvit’o. Nu se p6te face 
nimic cu ea și pentru ea.

Acesta-i răspunsul!
Rămâne deci numai legea elec

torală și starea escepțională în Ar
deal, unde domnesc încă legile ab- 
solutistice austriace.

Aici patrioții dela „Nemzet" 
n’ar fi tocmai cu totul în contră de 
a-se înțelege cu noi. Ei sunt gata 
să ne dea cens egal și să ne rete- 
zescă numai pe șablonul legilor un 
gureșei. Dăr ne spun înainte, că 
censul egal și arondarea nouă a 
cercurilor electorale, se pote face 
numai în favorea elementului ma
ghiar.

Ce remâne der din tdte? O ad
ministrară „bună" și „dreptă" — 
ungurescă, der și acăsta numai pusă 
în vedere pentru un viitor de sigur 
forte îndepărtat.

Acesta-i programul dumnealor 
față cu noi, neuitând de capul lu
crului, care este și rămâne: să în
vățăm unguresce !

Și pentru a lega tragicul cu ri
dicolul, cei dela „Nemzet" sfârșesc 
cu-o apostrofă acomodată ocasiunei 
(filei kulturegyletiste, și accentuând 
continuarea luptei între Români și 

Maghiari, pe care o văd și ei nee
vitabilă, vorbesc de-o luptă din par- 
te-le pacinică și binefăcătăre, cu ar
mele culturii.

Cu armele culturii la Turda și 
Oradea, la Vaț și la Seghedin!

Halal de-o ast-fel de cultură!

CRONICA POLITICĂ.
— 30 Mai.

Era vorbă în parlamentul austriac 
de o abstracțiune a tuturor partidelor oposi- 
ționale. pilele din urmă însă tot planul 
s’a făcut din nou baltă, de-ore-ce nici unul 
dintre „aliațl“ nu voiesce să mârgă alături 
cu Cehii tineri. Nici naționaliștii germani, 
niol creștinii sociali, ba nici Slavii dela 
Sud nu se pot împăca cu principiile și cu 
mijlocele tactice de cari voeso Cehii tineri 
să se folosâscă. Ast-fel deci încercările par
tidelor oposiționale austriace de-a face ob- 
strucțiune, din nou au suferit naufragiu.

*

Urmând esemplului episcopiilor din 
Triest și Parenzo, acuma și episcopul din 
Lissa, Msgr. Careu, a îndreptat o pastorală 
energică cătră clerul diecesei sale, în care 
preoțimea este provocată se se abțină dela 
ori-ce acțiune politică, mai ales în biserică 
și alte locuri sfinte. Ca motiv pentru acâstă 
dojană se amintesoe, că clerul tînăr în 
timpul din urmă a desvoltat o activitate 
„agitatorică politioă-națională", așa încât 
poporațiunea s’a „soandalisat". Forte ușor 
se pote vedâ, că aoi e vorba despre o mă
sură contra Slavilor și pastoralele episco- 
pilor slavi, suut puse la cale la comandă, ca 
preoțimei naționalităților nemaghiare să 
i-se lege manile. Peporațiunea slavă în cele 
mai multe ținuturi este avisată aprope nu
mai la conducerea politică a preoților, și 
decă ’i se va detrage acăsta, atunci causa ei 
pierde forte mult.

*
Diarul „Hamburger Correspondent*  anunță 

din Berlin, că ministrul de culte german 
Dr. Bosse, se va retrage în cel mai apro
piat timp dela postul său, din motivul, că 
nu se crede destul de tare, pentru de-a des- 

lega cestiunea creărei unei legi școlare, în 
oare să se ia în considerare punctul de ve
dere catolic. Tot numitul diar dice, oă 
următor alui Dr. Bosse ar fi designat d-1 
de Lucanus.

»Nu, de o sută de ori nu!u
O efice cfiarul guvernamental „Nemzet*  

într’un articol scris din incidentul adunărei 
„Kulturegylet“-ului.

Foia ungurescă începe prin a spune 
cum adunările lui „Emke*  și a „Ligei*  s’au 
ținut aprope în același timp. Nu vrea însă 
să se ocupe nici cu „Emke", niol cu „Liga", 
eare „<fi de disăvârșesce o vătămare adâncă 
și stăruitore a drepturilor internaționale".

„Nemzet" nu vrâ de astă-dată să 
caute oontrastele, ci numai punctele, în 
cari e imposibilă întâlnirea și dor și apla
narea". Spune, că adl oontrastele par a fi 
neaplanabile, căci orl-oare program, ce și 
l’au făcut Românii, fiă acasă în Sibiiu, ori 
la Buouresol, ori la Miercurea, nu numai, 
că e neadmisibil pentru politioii maghiari, 
dâr, pe temeiul acestor pretensiunl, chiar și 
o tratare e imposibilă.

Maghiarii nu pot altfel întră la ter- 
guială cu Românii, ale căror cereri na
țiunea maghiară le întâmpină ou nu! Și 
anume, Maghiarii nu se pot împăca : 1)
ca monarchia austro-ungară să primâsoă 
sistemul federativ după g'nțl. Constituția 
împărătescă din 1863 nu se pote uni cu 
dualismul, și este imposibilitate politică și 
de drept public nu nnmai pentru Ungaria, 
ci și pentru Austria; 2) ca Ungaria, chiar 
și pe basa dualismului, să se împartă după 
ținuturile feluritelor nemuri și limbi; 3) ca 
Ardeiul se capete autonomia deosebită ro- 
mânescă, în care poporul maghiar și oel 
săsesc să ajungă sub apăsare; 4) ca în 
așa numitele ținuturi române, limba ro
mână se fiă limba oficiqsă!

Tâte acestea sunt imposibile, 41°® 
„Nemzet“ fiind-că ele însemnă spargerea uni
tății statului maghiar! Chiar nici legea de 
naționalitate nu se pote revisui în sensul pre- 
tensiunilor române; o revisuire numai așa 
ar fi posibilă, decă s'ar elimina din ca păr
ții' neesecutabile. Legea de naționalități a

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cecilia.
De lugi Capuana.

(B) •> (Fine.)

Insă între aceste visări dulci ale iubirii, 
era ceva îngrijitor. Ori cât de mult se silia 
să tăinuescă dinaintea mea, Cecilia simția 
un fel de tristeță în mijlooul acestei feri
ciri, tristeță, oare din di în cji devenia tot 
mai adâncă, tot mai mistuitore. Nu odată 
privirea arăta un devotament neesprima- 
bil, pe buzele ei adese-orl apărea un surîs, 
care se părea, că ascunde o imputare; 
din oftările ei înțelegeam, că ele nu sunt 
îndreptate cătră epoca unei fericiri trecute, 
ci cătră fericirea de-a cărei disparițiune se 
cutremura. Ast-fel în viața nostră pătrunse 
ceva tainic, ceva bănuitor, ceea ce însă 
mi-o făcea și mai dragă.

La rugarea ei mi-am umplut casa ou 
flori. In apropiere de masa r- _ uv ocris 
îșl postă mica ei masă, lângă eare așetjen- 
du-se, ori se ocupa cu lucru de mână, ori 
cetia. Din când în când mă privia lung, 

ca o mamă îngrijitore, și atunci fața ei 
transpira întregă de iubire.

Mă rugă să nu jertfesc nimic pentru 
ea. Trebuia să-mi cercetez amicii și cu- 
noscuții; trebuia să-mi susțin legăturile în 
societate ; nu-mi permitea să-mi schimb obi
ceiurile, să-mi neglig datorințele și să lip
sesc de unde-va.

— Pentru Dumnedeu, se nu negligl 
din causa mea aceea, la ce to-ai dedat!... 
Va veni, crede, și acel timp! Vine, ori și 
cât ar întârzia.

Acâstă continuă îndoială în viitor, mă 
supăra puțin, și vrând nevrend trebuia să 
mă prefao.

Ore eu am schimbat’o ? Nu! Ore m’a 
cuprins pe un moment urîtul și nu mi-am 
dat silința să-l ascund? De loc nu!

Cecilia, pe care o cunosceam perfect, 
a întrecut chiar și acel înalt ideal, ce mi- 
l’arn format eu despre femeiă. Și liniștirea 
ei durerosă în vicisitudinele viitorului mă 
supăra. Simțiam, cam nebulos și eu, că 
profeția ei se va împlini, însă mă amă- 
giarn și mă dedam a crede, că nu se va 
împlini.

— „De ce ești așa de tristă?" am în- 
trebat’o într’o 4b „Acâsta mă dore".

— „Eu tristă?" răspunse zimbind 
așa, încât zimbetul acesta îi dezmințea cu
vintele. „Nicl-odată n’am fost atât de fe
ricită".

— „Tot mereu te temi, că iubirea 
nostră"...

— „Cel ce iubesce, se teme tot-deuna" 
mă întrerupse ea. „Adu-țl însă aminte, că 
mi-ai jurat, că în 4iQa oare vei simți 
iubindu-mă mai puțin, vei fi atât de nobil 
și cavaleresc a mi-o spune".

— „Ți-o jur ârășl"...
— „Der nu voi aștepta să-mi spui; 

dela primul moment, voiu observa acestă 
schimbare în tine".

Și zimbi.
Ochii însă i-se umplură de lacrimi și 

glasul îi trămura.
*

Nu credeam, că ea pote se iubâscă 
și mai cu patimă, că pote să fiă atât de 
plăcută. Ea adese-orl îmi pronunța numele 
de două și de trei ori dup’olaltă: Muarizio! 
Maurizio!

In general se vedea, că grăbesce a 
gusta pănă în adâno fericirea, al cărei sfîr- 
șit îl simția prea apropiându-se.

Eu trăiam liniștit. Nu simții nici o 
schimbare în simțămintele și obiceiurile 
mele. Acea fericire liniștită și tot-dâuna 
binefăcătâre mi-se părea dulce și seriosă, 
și drept aceea o credeam și durabilă. Insă 
iubirea esaltată și neînfrânată a Oeciliei 
mă îngrijia totuși, ca ceva cobe rea. O 
rugam de multe-orl și reproșându-i mă nă- 
căjiam, că nu-mi prea da ascultare.

— „Tu ai plâns", i-am dis într’o di 
venind acasă și ve4end, oă ochii îi sunt 
plânși și că numai căte-va clipe înainte și-a 
uscat lacrimile.

— „Nu!" răspunse, „am ațipit puțin 
pe sofa și mă dore capul".

M’am mulțumit cu acest răspuns, der 
am rămas neliniștit și dup’aceea. Vedeam 
eu, că Cecilia vre s’aseundă înaintea mea 
adevărul. Da, ea a plâns. Și eu nu putui 
să die un singur cuvânt, ca s’o mângâia. 
De ce m’am mulțumic cu acel răspuns ? 
Nu puteam, nu scieam cum să-ml repar 
greș al a.
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voit se ofere mai mult, decât în praxă era 
realisabil, âr revisuirea ei, pe basa progra
mului dela Sibiiu, nu pote întâmpina din 
partea națiunei maghiare, decât un hotă- 
rît — nu!

Sunt însă puncte în cari ne putem 
înțelege cu Românii, de pildă legile aus
triaco valabile încă în Ardei; aoestea tre- 
bue scâse din valore. Apoi trebue străfor- 
mat și sistemul electoral, ca să nu mai fiă 
două categorii de cens în Ungaria și Tran
silvania.

Făcându-se tote acestea, numai ma- 
ghiarimea păte trage folos din ele, căci 
prin censul egal și prin o nouă arondare a 
cercurilor electorale, numai n&mul unguresc 
va âobendi, er mc cel românesc.

„Nemzet11 se umflă apoi în pene și 
spune c’o rară sfruntare, de câte „libertăți" 
ne bucurăm noi Românii și ce putem noi 
pretinde în oadrul statul maghiar; cjic0, că 
Ungurii și statul nu maghiariseză, ci vreu 
numai se dea prilegiu la invitarea limbei ma
ghiare. Vorbind apoi de împăciuire dice ur- 
mătorele:

„Noi nu putem stabili program, nu 
putem clădi basă nouă pentru împăciuire. 
Acăstă o așteptăm dela Români. Numai ei 
pot să elimineze din pretențiunile lor acele 
punote cari direct, seu indirect sunt vătămă- 
tbre pentru unitatea statului maghiar șiîntre- 
gitatea lui teritorială, lână când state (Ro
mânii) pe basa programului (lin Sibiiu, 
dela noi nu pot primi alt respuns, decât: 
nu, de-o sută de ori nu!.. Și fiind-că abia 
se mai pote spera, că se va întâmpla aoăsta 
(o lăpădare de acest program) în curând, 
controversele dintre Români și Maghiari nu 
se vor puie aplana. Așa-dâră între Români 
și Maghiari se va continua lupta până la 
un viitor forte frumos, der forte îndepăr
tat.... *

Mai adaugem aici și o voce străină 
contra nostră.

Sub titlul „Maghiari și Români" făia 
franoesă „Gil Blas“ publioă un articol is
călit de bine plătitul Adrien Duvand, și scris 
din incidentul resoluțiunei luate de Congre
sul din Sibiiu în fața legilor bisericescl po- 
litioe ale guvernului unguresc.

pice, că acăstă resoluțiune deștăptă 
din nou atențiunea asupra raporturilor ro
mâne din Ungaria și ea îndreptățesce pe 
deplin introducerea căsătoriei civile.

„Hotărîrea clerului greco-oriental nu 
surprinde pe nime, fiind bine sciut-, că ea 
este a-se atribui unei partide politice, care 
vră să-și octroeze principiile în sînul în
treg poporului român. De altmintrelea 
acesta este numai un nou episod al acelei 
lupte, pe care partida o portă contra su
veranității statului maghiar, și al cărei scop 
puțin ascuns e ruperea Ardâlului de cătră 
Ungaria, ca să-l arunce apoi în brațele 
României".

Scribler-ul din „Glis Bias" spune apoi, 

cum aruncând o privire pe chartă, orl-cine 
pote vede, că Ardealul este parte inte
grantă a Ungariei, a cărui rupere ar în
semna o pierdere ireparabilă. Deci, când 
Ungaria se luptă contra acestei tendințe, 
nu numai, că are în vedere interesul ei de 
viață, ci apără Europa de-un adevărat 
pericol.

Face apoi o comparația între Românii 
din Ardeal și între cei din Basarabia, și 
află, că cei dintâiu sunt în raiul libertăți
lor și binelui, pe lângă cei din urmă. Ba 
are chiar și nerușinare să afirme, că Un
gurii au dat Românilor ooncesiunl și pre
rogative chiar în detrimentul maghiarimei, 
și sfîrșesce sfătuind pe Români să se plece 
înaintea Maghiarilor, căci de vor mai con
tinua lupta, aoesta va da fructe contrare 
așteptărei lor.

Viena, îîoma, Turin.
Delfinul maghiar, Francis Kossuth, s’a 

dus în 8 Iunie la Kecskemet cu Carol 
Eiitvos, unde s’a organisat partida indepen
dentă și dela 48 sub președința lui lusth 
Cu ei au mai plecat din Budapesta Hen- 
taller și Barabâs.

In Kesekemet era adunată o mare 
mulțime la sosirea lui Kossuth, care a fost 
întâmpinat oa un prinț moștenitor.

La vorbirile de salutare, Francis Ko
ssuth a răspuns următorele :

D-V6stră scițl, că pe cerul patriei se 
grămădesc nori negri. Libertatea maghiară 
este amenințată de tote părțile : din afară, 
din Viena și din țeră.

Vorbind de politica biserisâscă, dise, 
că poiectele biserioescl nu țintesce la ire- 
ligiositate, căci decă ar fi țîntit la acesta, 
atunci multi nu li-ar fi spriginit. Religia 
nu însâmnă, ca omenii să se închine unor 
disposițiunl, cari n’au nimio cu învățăturile 
religiei, er politica bisericescă nu atacă 
sfințenia căsătoriei. Mai în tote statele Eu
ropei e introdusă căsătoria civilă chiar și în 
state de acele, unde catolicismul e singura 
religiă. Aduce ca esemplu Belgia, unde ca
tolicismul e dominant.

Deci dâră, decă Ungurii nu vor să 
dea înainte ca racul, atunci să nu lase nici 
o palmă de loc din terenul liberalismului. 
Maghiarii să pună piedeol partidelor, cari 
nu merg cu „națiunea® și cu liberalismul. 
Ei trebue să se lupte contra „partidei po
porale" și contra ourentului acesteia.

Vorbi apoi despre ruptura în partid, 
dicând, că partea cea mai mare a partidei 
independente a fost de convingerea, că e 
imposibil a separa independența de libera
lism, a sprijinit proieotele bisericescl poli
tice, căci acestea duc la independentă. Spuse 
apoi, că s’a dus la Kecskemăt, ca să or- 
ganiseze partida, care s’a rupt de cătră 
„reacționari", și sfîrși, îndemnând pe ale
gători, să-l urmeze pe el, fiind-că drumul 
lui e indicat de „memoria sfântă" a tatălui 

său, față de care nici odată nu pote fi in
fidel.

Luâ apoi cuvântul Carol Eotvos. El 
începik prin a spune, că sunt tocmai doi 
ani, de când a fost la „sfântul" din Turin. 
Acolo au fost și contele Gabriel Kărolyi, 
Juliu Nagy și fiul său Eotvos Bălint. In 
presența acestora a cjis „guvernatorului" : 
Acjl națiunea maghiară este guvernată din 
Viena, Roma și Turin. Noi nu primim gu
vernul din Viena, fiind-că acela e nemțesc 
(Jos cu el! s’aud voci din publio). Nu pri
mim nici guvernarea Romei, fiind-că ni-e 
dușmană și străină. Der nu primim nici 
guvernarea din Turin, fiind-că dorința „na
țiunei" este, ca aoela, care guvernâză din 
Turin, să vină acasă (Aprobări). Viena ne 
guverneză și adl, și Roma se amestecă în 
afacerile nostre, însă guvernarea din Turin 
a venit acum acasă, ea este aici. Fiul glo- 
riosulai guvernator a venit acasă („Eljen"- 
url nesfîrșite) și stă in fruntea nostră. Glasul 
și apelul, ce a residat pănă acum în Turin, 
este acum aici acasă în vocea si puterea 
lui Francisc Kossuth. Națiunea vede în acâsta 
un mare noroc, pentru-că orl-ce muritor 
este espus clătinărei, inse un Kossuth, când 
stă in fruntea națiunei, și când națiunea stă 
lângă el, nu se pote clătina. Franoisc Kossuth 
a venit acasă, se luptă aici ou noi dim
preună, sufere cu noi și ne conduce pe noi.

Ebtvos încerca apoi să legitimeze pa
sul, de ce ei au mers cu guvernul în Ges
tiunile bisericescl politice. El cjise, că a fost 
contra fusiunei guvernamentalilor cu appo- 
nyiștii, voind prin acesta să zădărnicâscă 
întărirea adversarilor dela guvern. Apoi 
vor să se lupte și contra lui Apponyi, și 
contra lui Szapăry și contra lui Zelenyâk.

Au mai vorbit apoi și alții, er sfîrși- 
tul a fost un strajnic tămbălău.

SOIRILE OILEX
j

— 30 Mai.

Recolta din Moldova. Ploile parțiale, 
ce cad dela un timp au îmbunătățit forte 
mult starea semănăturilor, scrie „Ecoul Mol
dovei". In județul Fălciu, nu pioase în unele 
localități dela PascI; asemenea în jud. 
Tutova și Tecuciu, der cu ploile abondente 
acum din urmă argricultorii au mai căpă
tat curagiu. In județele din nordul Moldo
vei pănă acuma recolta se arată forte bună, 
și fiind-că lipsa grâului din anul trecut 
a început a-se simți din causa nevoii, în 
care se găsiau agricultorii, se prevede, că 
prețurile din anul scesta vor fi cu mult 
mai avantagiose, ca anul trecut. Speranța 
acăsta este întărită și de scirile despre 
reoolta slabă, ce a dat’o America de Sud 
și o parte din Iudii.

-o —

Comitetul Ligei țliarele de dincolo 
anunță, că noul comitet al Ligei, întrunin- 
du-se Vinerea trecută în ședință, s’a consti

tuit astfel: Președinte V. A. Urechiă; vice
președinte I. Grădișteanu; cassar P-erietzea- 
nu-Buzea; secretari I. IBianu și G. Bureau. 
In privința alegerei comitetului, „Timpul" 
de adl scrie următorele: „Suntem în mă
sură să afirmăm în mod hotărit, că și d-1 
Mihail Balș, ales cu ocasia congresului 
membru în comitetul central al Ligei cul
turale, șl-a dat demisiunea. Se scie, că d-1 
Ionel Grădiștenu șl-a dat imediat după ale
gere, chiar în congres, demisiunea, pe care 
congresul însă a respins’o. Cu tote acestea, 
d-1 Ionel Grădișteanu stăruesce în demi
siunea dată".

—o—
Decorare. D-1 Gr. G. TbciZesew, pro

fesor universitar și senator român, a fost 
decorat de M. Sa Regele Carol ou ordinul 
Cortina României în gradul de mare-oruce.

—o—
Epizootia de porci din Steinbruck. 

De vre-o două luni, de când a isbucnit 
boia între rîmătorii ungurescl din târgul dela 
Steinbruck, în România au rîmătorii o tre- 
oere mare. In ultimele cjile, după cum 
spune „Curierul Fin.", s’au esportat dela 
T.-Severin pentru Ungaria vre-o 13,000 rî- 
mătorl din România, al căror preț s’a ur
cat la 49 cr. chilogramul, și se prevede, că 
se va urca și mai mulț, dedre-ce boia de
parte de-a sefide, ia din ce în ce întinderi 
mai mari. Medicii veterinari n’au ajuns a 
cunosce încă în mod precis felul bolei, și 
astfel nici n’au putut afla vre-un remediu 
pentru combaterea ei. Un singur porc 
bolnav pote să contamineze un târg întreg 
de porci, așa este de periculosă acăstă bolă. 
In timp de o lună au pierit ca ia 3000 de 
porci ; în total mortalitatea variâză între 
40 și 60 la sută.

—o—
Foc. ErI sără pe la orele 8 a isbuo- 

nit în Brașovul-vechiu un foc în grajdul 
de cai, ce se află în curtea d-lui Schmiedt, 
fost director de postă. ,In grajd se aflau 
patru cai dela Regim. Nr. I de husari. Un 
soldat vrând să aprindă o lampă, acesta a 
esplodat si la moment au apuoat foo paele 
de pe padiment și din pod. D-șoreie 
Schmiedt au avut atâta presență de spirit, 
de n’au lăsat pe soldați să se depărteze, și 
astfel li-a sucoes a soăpa un cal din gura 
flăcărilor. Ceilalți trei cai, spăriindu-se de 
flăcările, ce învăluiseră deja intrarea grajdu
lui, n’aupututfi imediat scoși din mijlocul 
focului. Alarmându se vecinii Goldsohmiedt, 
Stinghel, Neustădter și comisarul de polițiă 
Fischer, au intrat în grajdul arclend și, 
după 20 minute, li-a succes, sub conducerea 
d-lui căpitan de artileriă Popa, să scotă 
caii din grajd încă trăind, dâr arși în 
mare parte. Cu ocasiunea acâsta 2 — 3 din 
vecinii numiți au oăpătat prin arsură câte
va răul mai mici. In fine alergând pompi
erii la fața looului li-a succes a localisa 
focul. Grajdul a ars, er doi dintre cai au 
pierit deja adl.

Dela un timp se părea, ca și oând 
ar fi slăbit, fața îi era palidă.

Intr’o nâpte mă tredi fără de veste 
foșnet de haină în odaia mea. îmi deschid 
ochii și, c’o spaimă nespusă, văd că Cecilia 
stă jos dinaintea patului meu; cu părul 
împrăsciat, cu brațele cuprinzând genunchii, 
ochii ei privesc sfirșițl la mine, âr pe față 
îi curg liniștit lacrimile.

— „Dumnecjeule, ce ai tu Cecilia?"
Și am voit s’o ridic din acâttă stare.
— „Lasă-mă!" 4’se ea> „lasâ-mă, te 

rog."
— „Te vei bolnăvi. Ești așa de rece, 

ca ghiața".
— „Dă-ml pace".
Altceva nu dise, și ștergându-șl la

crimile se uita mai departe cu mirare la 
mine.

Eu i-am luat capul între mâni și i-am 
acoperit părul cu sărutări.

— „Oecilia, draga mea, scolă-te, pen
tru Dumnezeu. Spune, ce ai?"

S’a ridicat, îșl netedi părul după ure
che și zimbi mângâiată, apoi îmi întinse 
mâna. Părul ei negru oa cărbunele, oăijend 
pe umeri, măria și mai mult paliditatea 

feței sale, și în lumina lampei de alabastru, 
oe ardea pe masă, figura ei era ca a unei 
sfinte.

— „Spune, ce s’a întâmplat?" am în- 
trebat’o erăși.

— „Acum s’a sfîrșit" răspunse ea cu 
glas încet.

Apoi dup’o scurtă pausă, acoperin- 
du-ml obrajii cu sărutări, s’a depărtat.

Pănă dimineța priviiu ușa, că nu se 
deschide ore, și mă întrebam, că ore a fost 
realitate adevărată, ceea ce am văcjut, ori 
doră am visat totul cu ochii deschiși.

*

Totă cL’*ua n’am outezat s’o întreb ni
mic asupra celor întâmplate peste nopte.

Creerul meu era așa de turbure. Mi
se părea, că m’a isbit cineva în cap și nu 
pot să-mi arangez cugetele.

Ea făcu pregătiri pentru depărtare, și 
mie nu ml-a venit cuvent pe buze a-o în
treba, de ce le faoe. Apoi am cugetat, că 
plănuesce ceva cu amândoi. Călătoria ? Lo
cuință de vară ? îmi cădea însă rău aoestă 
pregătire, și inima mi-se strînse. când am 
văciut’o.

In sfîrșit cu mare greu începu să li- 
curâseă în mine flacăra unei gândiri.

S’a sfîrșit totul 1
Cum? Cum se pote asta? Atât de 

repede, atât de tainic, încât]nici eu ÎDSu-ml 
n’am observat? Der totuși, totuși s’a sfir- 
șit! Cecilia a dis ceva, ce în zadar îmi sfăr- 
m'am capul să înțeleg. Acesta n’ar fi iertat 
să se întâmple.

Ea era liniștită. Ișl aduna una după 
alta vestmintele din dulap și le pacheta în 
ladă. Fiă-care bucată îmi reamintea câte-o 
6ră a fericirei și bucuriei. La fiă-care bu
cată simțiam, că mi-se duce o parte din 
inimă cu ea.

O adâncă durere îmi strîngea inima; 
și totuși n’am cutezat să merg la ea și 
să-i d'c:

— „Rămâi! Să ’ncepem din nou".
Mi-ar fi plăout să mințesc, der nu 

puteam In membrele mele simțeam obo- 
săla grea a unei situații încurcate. Amân
doi eram mișoațl.

— „De ce n’a putut țină mai mult? 
De ce n’a lost iertat să mai dureze?" mi-am

Apoi mintea sănătăsă răspunse;
— „Acesta e legea!"

După câte-va 4'10 .m’am dus în gră
dina poporală, ca să-mi revoc în suflet tre
cutul, pe care l’am perdut.

Era primăveră, ca atunci, oând ne-am 
întâlnit întâiășl dată. Arborii erau bogat 
împodobiți cu ramuri fruudose, pajiștea 
verde era sămănată cu flori; sărele coboria 
spre apus și suridea printre ramurile miș
cate de vântul sării.

O, vai! Aceste căi, acest tufiș, acești 
arbori nu mai deșteptau în mine nici unul 
dintre acele lucruri cerescl. Valurile părău- 
lui se rostogoliau simplu, apa fântânei să- 
ritbre ciuruia pliotisitor.

Inzadar mă întorcesm ori și încătrău, 
căci simțirile mele de admirare nu se mai 
redeșteptau: înzadar totul.

Mergând mai departe am murmurat:
— Ore frumseța, său uriciunea lumei 

este curat creațiunea sufletului nostru ? Un 
joc, un vis, o amăgire....

Sărmana Oecilia! Nici tu nu ai fi cre- 
4ut, că într’o di, dorul nostru după iubire 
se va risipi în fumul unei probleme meta- 
fisice.
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Cyclon în Italia. Din Roma se anunță, 
că în looalitatea Motola a bântuit dilele 
acestea un cyclon uriaș, causând pagube 
de peste un milion. Omeni n’au cădut 
j ertfă.

—o —
Finitul grevei factorilor postai! din 

Budapesta. Factorii poștali și suboficianții 
dela posta centrală din Budapesta au în
cetat Duminecă sera de a mai sta în grevă. 
Comitetul greviștilor a anunțat în mod 
oficios, că Luni toți vor fi la posturile lor 
la munoă. Directorul poștei centrale a fă
cut cunoscut publicului din Budapesta, că 
scrisorile, pachetele și diferitele asemnațiunl 
ârășl se vor manua regulat

—o—
Mușcați de un câne turbat. Cetim în 

„Foiă Diecesană“ : Vineri în 31 Maiu n. c. 
au fost mai mulțl copii din Caransebeș 
mușcațl de un câne turbat. Intre cei muș- 
•cațl este și o fetiță de 10 ani a părintelui 
din Iaz, Nioolae Ionescu. Deși esistă mai 
multe ordinațiunl eu privire la cei mușoațl 
de câni turbați, și deși aceste ordinațiunl 
prescriu apriat, că oei mușcațl au să fiă 
trimiși imediat la institutul de bacteriolo 
gie din Budapesta pe spesele statului său 
a comunei, cu părere de rău aflăm, că în 
privința celor mușoațl de câne nu s’au fă
cut din partea magistratului nostru nici o 
disposiție, și copii, mușcațl se află încă acasă 
la părinți, afară de fetița părintelui Io
nescu, care a fost imediat dusă de fratele 
ei, prof. Ionescu, la institutul de bacterio- 
logie a Drului Babeș din Buourescl. Sun
tem informați, că Dr. Babeș a primit cu 
bunăvoință fetița în institutul său, unde 
va sta sub tratament 16 cjfle- Tratamentul 
se face gratuit.

— o —
Ministru lovit de trăsnet. Din Bel

grad se telegrafiâză următorele cu data 
de 9 Iunie: Ou ocasia rupturei de nori de 
ieri, ministrul de esterne Bogocievici, mer
gând la moșia sa din Topcider, a fost apu- 
•cat de furtună. Un trăsnet a cădut tocmai 
dinaintea lui, omorînd un om, âr pe el l’a 
rănit ușor în frunte. Trăsnetul a lovit și în 
•casa ministrului, stricând păreții.

—o —
Cununia. D-l Dr. Eugen Bran, subjude 

reg. în Teaca, și d-ra Amalia Simon, fiioa d-lui 
Ludovic Simon, mare proprietar în Sângeor- 
,giul de Câmpiă, se vor cununa la 23 Iunie 
n. c. 6rele 3 p. m. în biserica română gr. 
■c. din Sângeorgiu. — Adresăm tinerei pă- 
reehl și familiilor felicitările nostre cele 
.mai sinoere.

— o —
Comerciul petroleului în România. 

'Cetim în „Curierul Financial următorele: 
După datele culese la ministerul român de 
.agricultură, produoțiunea dilnică a păcurei 
brute în România este astfel împărțită: 

'B7C00 kilo în județul Bacău ; 32000 în 
Buzău; 91C00 în Prahova și 28000 în ju
dețul Dâmbovița, ceea ce dă un total de 
178000 kilo de păcură brută pe di său 
.anual 6500 vagone-cazane a 10000 kilo. 
‘Se consumă anual în teră la fabricațiunea 
petroleului lampant și celor-lalte derivate 
.5200 vagone, rămâne dâr păoură brută 
■disponibilă pentru esport 1300 vagone, din 
oare se pot estrage 550 vagone său 3660 
butoid de petroleu lampant a 150 klgr. 
unul. Acâstă cantitate de 1300 vagone se 
vinde asta^Ij ca petroleu brut, la Orșova, 
Brașov și Pesta. Stabilindu-se însă un preț 
-mai mare ca 20 lei de suta kgl. la petroleu 
rafinat cu densitatea între 800-825°, acesta 
-s’ar pute esporta din porturile din Galați 
•seu Constanța în cantități cu mult mai mari 
decât 3660 butoie a 150 klg., fiind-că a- 
tuncl atât esploatatorii de păcură, cât și 
fabricanții de petrol, unindu-se, ar lucra cu 
mai mare activitate ca acum la mărirea 
producțiunei anuale. Fabricanții de petroleu, 
cari ar fi în stare să facă asemenea esport 
sunt: Societatea de petroleu din Bucuresel; 
Câmpianu et Comp, din Târgoviște ; I. 
Grigorescu din Tergoviște ; Ghiță Popp din 
Câmpina; Niculescu Bazar din Ploescl, și 
Dobresou-Paraschiva din Ploescl. Atregem 
deci atențiunea acestor fabricanți asupra 
•esportațiunei, ce ar pute face, ou mare 
succes, prin porturile Galați șr Constanța, 

și asupra debușeului însemnat, ce ar pute 
deschide produsele lor și în alte părți ale 
Europei, afară de Brașov, Pesta și Orșova.

— o—
Circul Reich, care se află de oâte-va 

săptămâni în Brașov, a dat asâră o forte 
bine reușită representațiă în benefioiul 
d-lui Momoleanu, care face parte din perso
nalul ciroului și e Român. Momoleanu a 
fost la înălțimea sa de clown și dibaciu 
călăreț. A esoelat mai ales în scena: „bu
nica de 99 anlu, care a stors nesfîrșite 
aplause. De asemenea și în pautomima 
„Bărbierul de Sevilla“, d-l Momoleanu a 
fost de tot hazul, pozând de minune ca 
mușteriu al bărbierului. Ceilalți membri ai 
trupei încă au jucat bine și-’n deosebi 
jocul pe sârmă a impus prin eleganța și 
desteritatea, cu care a fost esecutat.

Studii comerciale*).

*) A se vede „Gaz. Trans.“ Nr. 117.

D-l profesor Romulus lonașcu îșl con
tinuă raportul său asupra școlelor comer
ciale din Austria astfel:

III, Școlele comerciale din Briinn.
In Briinn se află două școle comer

ciale inferiors, și anume : Institutul comer
cial privat al lui W. Ruprich, înființat la 
1862 și Școla comercială a gremiului co- 
meroial. Acesta este o șcâlă de adulțl (Kauf- 
mănnische Fortbildungsschule).

Este de regretat, că în acest oraș 
atât de important pentru industria textilă 
a Austriei, nu esistă pănă acuma nici o 
școlă superioră de comerciu. Se dice, că 
statul va înființa la tomnă o Academiă 
comercială. Ar fi de dorit, ca acest oraș, 
care are peste 80 de fabrici de stofe, să 
aibă cât mai îngrabă o școlă superioră de 
comerciu.

IV. Academia germană de comerciu din 
Braga.

Academia comercială din Praga este 
cea mai veche școlă comercială din Austro- 
Ungaria. Ea îșl are originea în Școla de 
Duminecă înființată în 1850 pentru oomișii 
gremiului comercial din Praga. înființarea 
acestei șcâle se datoresce stăruinței lui I. 
Bachheibl, președintele gremiului comer
cial din Praga. Cursurile acestei școle s’au 
ținut în edificiul Politehnioului. Gremiul 
comercial încă dela început avusese ideia 
de a înființa o școlă superioră de comerciu, 
dâr din causă, că nu se subscrisese mai 
mult de 24.000 franci, a căutat cel puțin 
să înființeze cursul de Duminecă. Gremiul 
însă n’a părăsit ideea înființărei unei școle 
superiore și a deschis din nou liste de sub- 
scripțiunl, adunând în continuu bani, ast
fel că în anul 1855 capitalul a atins cifra 
de 85.000 de franci. In anul 1856 gremiul 
dispunând de mijlâce materiale suficiente, 
a înființat școla comercială superioră din 
Praga.

Academia dispune de o bibliotecă, 
care numără peste 3.000 tomuri. Biblioteca 
elevilor are 400 de tomuri. Muzeul de măr
furi are pănă la 4.000 de specimene. Ca
binetul de fisică și laboratorul de chimie 
este bine asortat.

V. Academia bohemă de comerciu.
Academia bohemă a fost înființată în 

1872 de cătră societatea comercianților, 
numită „Mercur11. La început cursurile Aca
demiei erau de doi ani și un an prepa
rator. In 1877 și 78 cursul preparator a 
fost desființat, mărindu-se numărul anilor 
dela doi la trei. Academia este frecuentată 
de 450 de elevi. Pentru elevii săraci sunt 
12 burse, fiă-care bursă este de 450 franci. 
Din anul 1892 Academia se află în localul 
său propriu, oare este mult mai bun decât 
al Academiei germane. Museul de mărfuri 
este binișor asortat, de asemenea și labo
ratorul de chimie.

Aci mă simt dator a mulțumi d-nului 
Dr. Urban Jaraic, simpaticul profesor dela 
Universitatea bohemă și cunoscutul filoro- 
mân, care m’a condus la Academia boemă, 
arătându-mi cu cea mai mare bunăvoință 
totul, de ce dispune școlă.

VI. Celelalte școle comerciale din Braga
In Praga se mai află următârele șcâle 

comerciale : Școla comercială a gremiului 
comercial german înființată în 1850, care, 
după cum am amintit mai sus, a dat nas- 
cere Academiei; Școla comeroială a reu- 
niunei damelor germane înființată în 1890; 
Școla comercială a gremiului boem înfiin
țată în 1887; Școla comercială a reuniunii 
damelor boeme înființată în 1877 și Școla 
comercială a reuniunii comercianților ger
mani întemeiată în 1867.

Literatură.
Istoria împăratului Traian și a con

timporanilor sei, de Dr. Heinrich Francke. 
Acest interesent și valoros op a început să 
apară și în limba română; traducătorul 
este D-l Betru Broșteanu. A apărut pănă 
acum fasciculul prim, cuprindend afacerile 
esterne ale Imperiului roman sub Traian 
și vieța și răsboiele lui Traian. Opul e ti
părit frumos, pe hârtiă fină, avendîn frunte 
statua lui Traian în ilustrațiune frumosă. 
Fasoiculul prim conține 64 pag. format 
mare 8°; vor apă re cu totul 12 fasciculi 
broșați, în 12 luni, fiă-care de câte 4 
cole, formând în total un op complet de 
48 cole. Prețul opului complet este 4 fl., 
er pentru România 12 lei, plătibill în rate 
anticipative trei lunare de câte 1 fl. (3 lei). 
Opul se va trimite numai acelora, cari vor 
plăti înainte cel puțin costul prenumerațiu- 
nei pe un cuartal. Abonamentele sunt a 
se faoe la adresa d-lui: Petru Broșteanu 
în Brașov, Strada gărei 45.

In editura librăriei W. Krafft din Si- 
biiu a apărut: îndreptar pentru întemeia- 
rea băncilor rurale după sistemul F. W. 
Raiffeisen, un studiu de mare actualitate 
pentru noi, scris de d-l loan Costin, preot 
și redactorul „Economului11. Opul e însoțit 
de-0 prefață a autorului, în care esplioă 
importanța acestei scrieri, mai ales pentru 
împrejurările nâstre de adl, și face un căl
duros apel la preoțimea română, ca să ia 
în mâna sa cestiunea întemeierei acestor 
fel de bănci, imitând clerul din Italia, care 
cu ajutorul băncilor acestora, a întrunit'în 
mâna sa puterea morală și materială a cre
dincioșilor, punând în uimire și confusie 
pe vrăjmașii bisericei. Recomandăm acâstă 
scriere interesantă atentiunei publicului nos
tru, mai ales a preoțimei. Prețul 60 cr.

*
In tipografia archiepiscopâscă Silvestru 

Morariu-AndrievicI din Cernăuți (Buco
vina) a apărut: Carte de cetire pentru 
cursul de repețire, de Nicolae leremievicl- 
Dub&u, învățător la școla de aplicațiă a pe- 
dagogiului i. r. în Cernăuți. Cartea conține 
117 bucăți de cetire alese, de diferiți scrii
tori buni. Prețul unui esemplar de 260 pag. 
format mare costă numai 80 cr., legat 1 fl.

DIVERSE.
Felurite frnmsețl. Diferite popore au 

diferite gusturi, ceea ce face, ca unele să 
socotâscă de frumos ceea ce înaintea al
tora este urît. Așa la noi în Europa dinții 
albi sunt socotiți ca oei mai frumoși, în 
China însă trec, ca cei mai frumoși dinții 
galbeni, âr în India dinții roșii, din care 
causă femeile indiene îșl văpsesc dinții cu 
colore roșiă. La noi fața rumenă si vigu- 
râsă trece ca forte frumosă, în Gronlanda 
însă femeile îșl văpsesc fața, dându-i o co
lore mucedă. In Rusia femeia crede că e 
urîtă, dâcă are față roșiă, din care causă 
îșl văpsesce fața cu un lichid alb în colorea 
cretei. In Persia nasul încovoiat este de 
absolută necesitate pentru ca cineva se 
potă (jice despre sine, că e frumos; din 
contră însă, locuitorii de pe insula Haiti 
turteso nasurile copiilor nou năsouți, de- 
ore-ce înaintea lor nimenea nu pote fi fru
mos fără de-a ave nas turtit. Germanul 
iubesce statura sveltă, pe când Turcii con
sideră ca frumose numai femeile de sta
tură mică și trunchiosă. La noi cea mai 
frumosă este fruntea lată și bulbucată, 
Grecii însă iubesc numai frunțile mici. Per

sianul nu pote suferi părul roșu, Turcul 
din contră, îl iubesce peste măsură. De-alt- 
mintrelea și în Francia era odată forte la 
modă părul roșu, și pe timpul imperiului de 
al doilea tâte femeile din societatea alâsă 
îșl văpsiau părul cu colâre roșiă. Ce pri- 
vesce însă gura, atât popârele oivilisate, 
cât și cele sălbatice și semi-sălbatice au 
același gust, susțiind, oă gura mică este 
cea mai frumosă.

Un present ului Napoleon I. In po
dul castelului prinoiar din Mogunța, în care 
astădl se află museul central romano-ger- 
man și diferite colecțiunl ale orașului, s’a 
descoperit o icână forte prețiâsă și forte 
interesantă din punct de vedere istoric. 
Tabloul a zăout aprope 60 ani nebăgat în 
sâmă și este ros de șorecl; el este creațiu- 
uea pictorului frances Pierre Dulin (f 1748), 
și a fost donat ca present din partea lui 
Napoleon I orașului Mogunța. Figurile tote 
sunt în mărime naturală și re presantă pe 
Christos cum vindecă pe bolnavi. El stă 
în mijloc, de-a drâpta lui se află colonada 
templului, și înaintea acesteia, la piciorele 
lui Christos se pâte vede, îngenunchiând, o 
femeia vindecată. Lângă densa îngenun- 
chiă un bărbat, care arată spre un bol
nav, ce se sbuciumă, fiiind atacat de câr- 
oei și care asemenea voesce a fi vindecat. 
In jurul acestui grup central stau împrăș- 
ciațl apostolii și câte-va femei. Tabloul in
teresant, va fi acum restaurat la insistința 
episcopului de Mogunța, Dr. Gaffner, și va 
fi predat galeriei orășenescl de icâne.

Monumentele mortuare ale papilor. 
Leon XIII, actualul Papă, a pus artiști re- 
numițl să-i construâscă locul pentru odih
na eternă. Cu esecutarea părții architec- 
tonice a însărcinat pe profesorul Lucche- 
tti, er statua Papei va fi făcută de Euge
nio Macoagnani, astădl cel mai renumit 
sculptor italian după Luigi Ferrari. Mor
mântul lui Leon se va înălța în basilica 
Santa Maria Maggiore, în care după Piu
VI, nu s’a mai înmormântat alt Papă. Piu
VII, Piu VIII și Grigorie XVI sunt îngro- 
pațl în biserica St. Lorenzo pe Campo Ve- 
rano. Obiceiul de a se îngriji de mormânt 
încă în viâță, este vechia și ușor se pote- 
esplica. Nu toți Papii au avut rude avute, 
cari să se fi îngrijit după mortea lor, ca 
să le ridice un mormânt vrednic; âr dâcă 
Papa mort nu are rude avute, forte ușor 
se pote întâmpla — cum adese-orl s’a în
tâmplat — că răposatul trebue să se mul- 
țumescă cu o simplă piâtră monumentală. 
Și ca să aducem un esemplu din timpurile 
mai nouă, vom reproduce aci istoria stra
nia a mormântului Papei Piu VII. Acest 
Papă murise fără să-șî fi pregătit în viâță 
ultimul locaș de repaus vrednic. Rudele 
sale erau sărace; âr urmașul seu nu voia 
să-și spargă capul cu chestia unui monu
ment mortuar pentru răposatul. La urma 
urmelor cardinalul Consalvi, secretarul de 
Stat al lui Piu VII, luă asupră-șl construi
rea monumentului. Niol cardinalul Consalvi 
nu era toomai avut, dâr ca secretar de 
Stat al Papei primise cu ocasiunea dese
lor sale misiuni diplomatice, dela regi și 
principi străini daruri multe prețiose, ta- 
bacherl înfrumsețate cu diamante, etc. El 
le-a prefăcut acuma tote aoestea în bani, 
cu care înălță monumentul stăpânului său. 
In anul 1830, șâpte ani după mortea Pa
pei, monumentul fu gata; dâr voind să-l 
așecje în biserica Sf. Petru, întâmpină greu
tăți nouă. Consalvi încredințase esecutarea 
monumentului celui mai renumit soulptor 
de pe vremea aceea, Thorwaldsen, fără să 
se gândâscă, că acesta era protestant, un 
eretic. Monsignoril, cari mai înainte nu se 
interesaseră de loc de monumentul răposa
tului Papă, găsiră acuma lucru scandalos, 
ca locțiitorul lui Christos să-și dârmă som
nul drepților într’un sioriu luorat de un 
Luteran. In urmă totuși Consalvi învinse 
aceste greutăți și așeflâ monumentul în bi
serica Si. Petru; dâr putea să se întâmple 
să nu răușâscă, și putem deci să înțelegem, 
de ce Papii se îngrijesc în vieță de mor
mântul lor.

Proprietar: Uf- Aurel Sfâureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu ftHaior.
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 10 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.50
Renta de corâne ung. 4% • • • 99.15
Impr. oS.il. fer. ung. in aur 4*/ 2°/o • 125.25
Inapr. căii. fer. ung. în argint 472% 103.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.-
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 148.-
Renta de hârtie austr................... 101.35
Renta de argint austr.................... 101.30
Renta de aur austr......................... 122.90
LosurI din 1860 ......................... 157.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1078.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 494.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 408.75
Napoleondorl. . ......................... 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista............................. 121.45
Paris vista.................................. 48.15
Rente de corona austr. 4%. • • 101.551/2
Note italiene.................................. 45.97

Stabilimentul de băi 
și de înotat, 

din strada Școiei de înotat, 
(Schwimmschulgasse) Nru. 2 

w2 s’a deschis. 31
0n. public este rugat a-1 cer
ceta în nuinSr cât se pote 
de mare.
724,1-1 Arendașii.

4-

Antreprise de pompe funebre

Cursul pieței Brașov,

Din 11 Iunie 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.54 Vend. 9.57
Argint român. Cump. 9.48 Vend. 9.53
Napoleon-d’ori Cump. 9.59 Vend. 9.63
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Mărci germane Cump. 59.- Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 130.— Vend. — .—
Lire turcescl Cump. 10.90 Vend.
Scris, fonc. Albina5°/„ 100.25 Vend. 101.25

Anunciuri
(inserțiunl și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
admonistratiunî. In casulfi pu
blicării unui anunciu mai mult 
de dată se face scădementâ, 
care cresce cu câtu publicarea 

se face mai de multe-orl.

Admin istrațiunea
„Gazeta Transilvaniei."

Tren
| de 
persdn.

Tren 
accel.

Trent! 1 Tren 
român | de 
expr. |Pers6n-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

9.07
9.37

10 37

10 -
8.30

11.31
2. —
3.42
3.68
4 38
5 20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49 ‘
9 06

10.14
10.32
10.59 
>11 07
111.31
111.48
12 26

112.52
■ 1.06

1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34

11.40
11.55

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

6.12
6.41
7.16
8.-

4.16

5.07
Îl.-1 5.14
12.26 5 69

1 11 6 29
8 30 1125

8 05
5.45
9.27

11 53
1 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40
9.08

10 40
11.25
11.54
12 04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8 30
9.03
9.38

10.25

Trenu Tr®nu
mixtu

de 
person.

2.25
3 14
5.07
5.40
7.19

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

'ZT’vx' tsefc-
Brașov», Strada Porții W. 4. Colțulu Tcrgulu boitorii.

Recomandă on. publicu la cașuri de mdrte, așecțamentulu 
seu de înmormântare bogatu a s o r t a t u în cari tote obiectele, 
atâtu sortele mai de rendiî, câtu și cele mai fine, se potu 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metalil ce se 
potu închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoru sicfiui’iloru de lemii-l, 
de metalâ și imitațiuni de metalu și de lenmiî de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu caru funebru ve- 
neth pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută proiliptil si ieftinii, iau 
asupră-mi și transporturi de morii in" streinătate.

In fine recomandu și biroulu meu mijlocitorii procedându 
cu cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tutsek.

I_______________________

-vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfl face și retried 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Âdministraț. „Gaz. Trans/4'

e r £-ui 1 trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 Mai 8895

a
Tren 
accel.

4 17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

II Tr Tren

jlpersdn. Accel.

Tren 
de 

person.

Tren 
român 
exgr.

Trenu. 
de 

persdn.

pl.

I 
sos.ț 
pL J

¥
SOS. 
pl.

I

SOî. 
pl.

¥
SOS. | 
pl. I

!
S08.

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

Cltișiu .

Apahida
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Apa ț;a . .
Feld'dra
Brașov . .

Timiș
Predeal 
Bucuresol .

808.
A

{pl-
>■808.

A

f pl.
Isos.

A

3.—
5 45

~2V9
12.05

1 55
7.25

i

5.23
3.46

2.26
2.19
1.52
1.26

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21

9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 -
5 11

12.47
12.17

11.01
10.45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 £3
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Oș®rîi©iu — Keg'ih.-săsesc.
Trenu 

de
Trenu 

de 
persdn. person

I Trenu 
de 

person.

8.59
9.40

11.11

pl.

SOS. I 
”1. J

SOS.

Cucerdea .
LudoșCi. .

Oșorheiu .

Regh.-săs..

3.11

3.52
5.26
5.36
7.19

Nota: Orele însemnate în stânga 
însemneză drele de nopte.

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.—
1.51
1.23

12.54

10.19
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10 

~4Ă3
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2 10-
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

Ci Itt i r i ș u — T u

Careii-marî — SSeBăia

trenu 
de 

persdn.

trend 
mixtu

tremi 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

Ghiriș....................
Turda ........................

10.30
10.10

3.30
3.10

10.19
10.39

5.10
4.50

9.12
8.52

Copșa-mică — Sihiiss — Avrigit — Făgărașii
trenă 

de 
persdn.

trenu 
de 

porsdn.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 
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trenu 
de 

persdn.

pl. Copșa unică . so=..
Ocna . . . , 1 

sos. 1 ( p'.
pl. / • • • Uo.<.

Arrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34

8.11
7.44

7.28

6.02

2.20

3.57
4.19

4 36

11.34

1.03
1.25

1.46

7.10

8.59
9.15

6.20 12.35

11.01
10.36

8.33

6.54

5.12
4 49

6.16

8.42

3.31

6.08 3.28 4.05

Almeria (P i s k I) — H u n e <1 o r a
trenu 
mixtu

trenu 
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mixtu
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12 20

4.25
4.48
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Simenii........................
Cerna................................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

Brasov— Ze rncști
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35

10 28

4.55 9.15

10.35
Brașov ........................
Zerneștî........................

7.36

6.06

1.29

12.05

8.31

7.206.36
... ....

ii r t“ k - L si d o ț Bistrița

9.10

1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budatelicii . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21

7 07
9.59

4.15
1.16

Ai*ad  — Timtșora

6.20

7.08
8.01

11.30

12.47
2.05

5.- Aradd .........................
Vinga........................
Timișora....................

10.43

9.42
8.20

3.44

2.40
1.12

10.55

10.11
8.15

6.14
7.39
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i mixtu

1

80S.
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Trenu

7.41 2.36 8.31 1.18
7.03 1.58 7.43 12.32
5.30 12.25 5.50 10.35
5.18 9.25 5.04 10 —
3.50 7.49 3.25 8:25 8

sunt a se oeti de sus în jo

5.30
KU7

4.15
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Zeîău . . .

9.06
4.20

7.-
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8i§5i£ș®ra—OdorBieiw-sfecuesc..
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| mixtu
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trenu 
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3.22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
6.20 1.59 Odorheiu-săcuesc. 7.15 3.-

s, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii înouadrați cu linii msi negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


