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INSERATE 06 piimoacla Adml- 
nlotrațiune în Brașov și la ur- 
mâtdrele Birouri de anunolurl: 

în Viena: ^. Dutes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Mosse, A. Oppeliks 
Nachlolger; Anton Oppelilc, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bemol; în 
Bucuresci: Agente Havas, Snc- 
curaaJe de Konmanie; în Ham
burg: Earolyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe a coldnă 0 or. și 
BOcr. timbim pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 cr. seu 80 bani.

./LLTTTUL LIH.

„Gazeta11 iese în flâ-care ți.
Abonamente jentru Austro-Ungarla: 
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 franoî, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
H-rii de Duminecă 8 franol.

8e prenumără la tdte oftcieie 
poștale din întru și din atârn 

și la dd. colectori.

IHajnmtul jontru Brasov 
administrați unea, piața mure, 
Târgul Inului Nr. 80 ij etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șăae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl., pe troi luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
seu 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile simt 

a se Dlăti înainte.
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Cerem conferență.
i.

Brașov, 1 Aprilie v.
Sunt vre-o doue luni și mai bine, 

de când, în fața cunoscutelor certe, 
ce au isbucnit între membrii comi
tetului din Sibiiu, c|iceam> ca îngri
jirea cea mai de căpetenia a d-lui 
Dr. Rațiu este și trebue sâ fiă, de-a 
pune resolvarea conflictului și a tu
turor neajunsurilor în mâna bărba
ților de încredere ai partidului, dân- 
du-le sâmă despre tdte, și că aceștia și 
numai aceștia sunt chiămați a ju
deca, dâcă bine, ori nu a procedat 
Dr. Rațiu și comitetul.

Ce s’a petrecut de-atuncî și pănă 
acuma, fiă pentru resolvarea, fiă pen
tru neresolvarea conflictului, este bine 
cunoscut cetitorilor noștri. Aseme
nea îșî vor aduce aminte cetitorii, 
că organul nostru, după ce d-nului 
Dr. Rațiu i-a fost succes a face să 
se reguleze definitiv cestiunea pro
prietății „Institutului tipografic41 și a 
cjiarelor edate de el, n’a împărtășit 
optimismul celor ce credeau, că acum 
lucrurile și-au reluat mersul lor nor
mal, și a stăruit în direcția de-a se 
face lumină asupra fondului politic 
al conflictelor ivite.

S’a și făcut lumină curând după 
aceea și încă într’un mod pe cât de 
surprin4etor, pe atât și de drastic. 
Și partea leului în acâstă clarificare 
a opiniunei publice buimăcite o au 
tocmai aceia, cari mai puțin au in
tenționat acâstă clarificare și cari, 
în îngâmfarea și închipuirea lor 6rbă, 
au crecjut, că ajutați fiind de măsu
rile despotice ale guvernului ungu
resc în prigonirea partidului nostru 
național, este bine venit momentul, 
de-a se face stăpâni pe situația aces
tuia și de a-1 da legat în mânile lui 
Banffy.

Pe când înse fondul politic al 
crisei s’a înfățișat ast-fel într’o lu
mină cum nu se putea mai tristă, 
situațiunea comitetului însu-și a re- 
mas pănă în cțiua, de astăcji nelim- 
pe^ită.

S’a observat tot mai mult ten
dința și nisuința, de-a face, ca co
mitetul se se reculegă și se intre 
erăși în văgașele sale.

Din acestă nisuință a isvorît și 
cunoscutul manifest, publicat ca din 
partea celor grațiațî, pe la mijlocul 
lunei lui Februarie. Tocmai acest 
act înse, în modul cum s’a presen- 
tat, fiind subscris numai de șepte 
membri dintre cei grațiațî, a dove
dit, că între membrii comitetului 
nu mai esistă armonia de vederi și 
de procedere, ce-a esistat mai ’na- 
inte.

Tote declarările și contra-decla- 
rările, descoperirile și destăinuirile, 
ce au urmat și urmeză încă, n’au 
fost și nu sunt în stare de-a lim- 
peefi situația sdruncinată a comite
tului.

Și era clar și învederat din ca
pul locului, după cele întâmplate 
de aprope doi anî, și mai ales dela 
grațiarea întemnițaților încoce, că o 
limpecțire a posițiunei comitetului 
nu se putea face, decât numai și 
numai prin concursul viu și direct 
al întregului partid.

Singurul mijloc, de-a face pe 
voia celor ce cu drept cuvânt doriau, 
ca lucrurile se-șl reia mersul lor 
normal, era deci apelul la partidul 
național Acesta într’atâta este ade
vărat, încât, decă din tdmna anului 
trecut tâte s’ar fi petrecut spre cea 
mai mare mulțumire și bucuriă a 
nbstră a tuturor, și atunci, în îm
prejurările cu totul estra-ordinare și 
dificile, în cari membrii condamnați 
ai comitetului au aflat partidul nos
tru național când au eșit din tem
niță, cel dintâiă și cel mai de că- 
peteniă fapt al lor trebuia să fiă 
solicitarea voinței partidului și a 
conlucrărei sale pentru apărarea și 
asigurarea esistenței lui amenințate.

Cea mai eclatantă și convingă- 
tdre dovadă, că nimic nu se p6te 
face, nimic nu se pote îndrepta fără 
conlucrarea conscientă și energică a 
tuturor, ni-a dat’o însu șî guvernul 
Banffy numai de curând, când a 

asmuțat pe căpitanii de polițiă în 
contra d-lui Dr. Rațiu și a soților 
sei din causa manifestului, ce l’au 
subscris și în care ei n’au spus în 
fond alta, decât că sunt datori se 
păzescă linia de conduită trasă lor 
de cătră partid.

Când lucrurile au ajuns așa de
parte, e evident, că nu pbte ajuta 
nici un fel de negociare, nici un fel 
de compromis, nici un fel de tran 
șare a divergențelor dintre corifeii 
comitetului.

Singurul mijloc de-a eși din im
pas și de a pute delătura neajunsu
rile și crisa cea gravă, în care ne 
aflăm cu comitet cu tot, este prin 
urmare apelul la bărbații de încre
dere ai întregului partid.

Pănă acum a mai mers cum a 
mers, a fost p6te chiar bine se se 
dea răgaz opiniei publice de-a se 
mai reculege în urma marelor desa- 
măgirî din timpul din urmă. Der 
acum împregiurărfle reclamă cu ne
cesitate, ceea-ce înainte cu două luni 
și jumătate am 4>s, că trebue să fiă 
îngrijirea cea mai de căpeteniă a 
d-lui Dr. Rațiu, — conchiămarea con- 
ferenței bărbaților de încredere ai parti
dului nostru național.

întâlnirea monarchilor la Veneția.
Privirile lumei politice sunt 

ațintite a4î asupra întrevederei mo
narchilor Germaniei și Italiei în 
Veneția.

Se dă cu drept cuvânt impor
tanță mare călătoriei împăratului 
Germaniei în Italia. După desastrul 
dela Adua și noua sdruncinare a 
financelor Italiei, par’că visita lui 
Wilhelm II a avut de scop înainte 
de tote a încuragia pe Italieni și 
mai ales pe aceia din ei, cari țin 
la tripla alianță.

In timpul din urmă erau în- 
tr’adever amenințate legăturile Ita
liei cu puterile centrale, căci ori și 
cum, dâr rămâne fapt, că calami
tatea financiară, de care sufere Ita

lia derivă mai cu sâmă dela ansra O 
jamentele grele de înarmare luate 
față cu tripla alianță. Acesta o simte 
poporul italian, de aceea se pote 
4ice, că e puțin populară legătura 
Italiei cu Germania.

Desastrele din Africa au mărit 
nemulțămirile în popor și într’un 
asemenea moment împăratul Wil
helm alergă însuși în Italia ca se 
ia în scut interesele periclitate ale 
confederațiunii centrale europene. 
Combinațiile 4’ar0l°r asupra călă
toriei împăratului german sunt ca 
de obiceiu fârte varie. Oficioșii din 
Berlin spun, că la întrevederea din 
Veneția nu va fi vorba de nici o 
învoială nouă, cu tdte că sunt pre- 
senți și miniștri italieni. întâlnirea 
însă, va dovedi din nou, că tripla 
alianță consideră și astă4l ca și 
mai înainte susținerea păcii ca mi
siune a sa.

„Fall Mall Gazette^ află dela 
Roma, că împăratul Wilhelm și re
gele Umberto vor discuta în Ve
neția cestiunea reînoirei triplei alianțe. 
In legătură cu acâsta, 4i°ej 80 va 
discuta propunerea unei eventuale 
participări a Angliei la alianță. Anglia 
pentru alăturarea ei parțială ar avâ 
să fiă sprijinită de cătră tripla alianță 
în Marea Mediterană, în Levant și 
în cestiunile din Orient.

*

Sâmbătă în 11 1. o. a sosit la 3 dre 
30 min. d. a. Yachtul „Hohenzollern“ ou 
familia împărătdsoă germană în portul din 
Veneția. Yachtul a fost urmat de încruoi- 
șătorul „Impărătdsa Augusta44 de corabia 
„Vezuvio44, de doue torpilore și mai multe 
vapdre mai mid, pe bordul oărora se aflau 
senatorii, deputății, căpeteniile autorități
lor, representanții pressei și ospeții invi
tați. Erau și 8 gondole ale municipalității 
precum și multe gondole private. Tote 
vasele erau pavouasate. Pe Riva degli 
Schiavoni și pe Piazetta se afla o mulțime 
imensă de popor, tdte ferestrile erau bo
gat împodobite cu drapele și cu oovore.

Corăbiile italiene au dat obicinuitele 
salve, la cari s’a ripostat din partea Yaoh- 
tului „Hohenzollern14, oare a arborat dra-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Petiționantul.
(Noveletă de Max Lindau).

Peter Wegmann nu numai oă era un 
învățător oonsoiu și destoinic, der poseda și 
un tesaur de cunoscințe temeinice și de 
cultură solidă, încât putea fi promovat îna
intea altora, cari ocupau un loc superior 
în societate. Cu tdte aoeste rămase numai 
în clasele inferidre ale gimnasiului din ce
tatea sa natală.

Bunul învățat nu era nomen ei omen, 
din contră, el era totul, numai cât nu era 
omul, care să se scie afla bine pe drumul 
vieții, ba nu prioepea ohiar de loc arta 
de-a se valora pe sine însu-șl.

Jumătatea mai ințeleptă a bunului 
Wegmann îmbărbăta ou tote ocasiunile pe 
soțul ei, să-și oâștige un oficiu mui supe
rior, der tot-deuna primia răpunsul: „De 
sigur, de sigur, bună Emilie, se va întâm
pla11. Der după un timp se vedea, că pos

tul l’a ocupat un altul, care nici pe de
parte nu avea meritele lui Wegmann, ba 
era și mai tînăr.

Dăoă pentru acesta ar fi aousat omul 
autoritatea, ar fi făcut o nedreptate; oăcl 
d-1 Wegmann îneu-șl stetea in calea avan- 
sărei sale. Nu-i vorbă, a promis el nevestei 
sale, că va face pașii neoesarl pentru oâș- 
tigarea postului, ba în causa aodsta a chiar 
soris câte-va epistole, său oă a întreprins 
o oale, dâr păn’a nu ajunge la postă, îi 
plesnia prin minte, oă pdte totuși nu s’a 
esprimat destul de lămurit, său, când a 
ajuns pe treptele casei rectorului, cuprins 
de timiditate s’a întors acasă, unde, firesce, 
nu spunea o voi bă despre tdtă afaoerea.

Fericirea păreohei Wegmann a fost 
potențată cu doi copii frumușei. Când 
aoeștia și brava lui nevastă erau sănătoși 
— el era ferioit. Nu așa însă și d-na 
Wegmann ! Deși ea trăia numai pentru ai 
săi, totuși doria și ea din când în când 
câte oeva și se gândia cu îngrijire la viito
rul copiilor ei. Ea fusese o fată fără mij- 
loce, dâr cresoută în casa neamurilor avute 

și salarul bunului Wegmann era forte, oh 
torte modest.

Wegmann a scris înainte cu oâțl-va 
ani o carte despre scdlele poporale și gim- 
nasiale ale Germanilor, care fu peste mă
sură lăudată în Fdia soolastioă, de oătră 
dmenl speciali; dâr, deore-ce el nu afla 
luoru demn a se arăta în public, lăsâ, oa 
cartea sa să apară sub un pseudonume, 
astfel, că nimeni, chiar niol în oetatea sa 
natală, nu presupunea, oă omul aoesta 
liniștit e autorul cărții, din oare era deja 
epuisată mai tdtă ediția a 3-a.

Domnul și ddmna Wegmann se în
datinase a-șl face oadourl reciproce în tot 
anul la Crăciun și la cjiua onomastică, dâr 
tot-dâuna adaugâu vorbele : puțin deși ou 
iubire. Iârna intrase aoum fdrte aspră și 
ținu mult, casa distinsului pedagog era 
fdrte golă, când se apropia în 30 Aprilie, 
(jiua onomastioă a nevestei sale.

„Iubite bărbate, eu soiu, oă tu mi-ai 
face bucuros un dar“ 4ise ea în tonul cel 
domol al său, „dâr fiind-că aoum avem 

atâtea spese, de astă-dată renunț buouros la 
orl-ce cadou“.

— „Der, soumpă Emilie, ar fi prima- 
oră oă....“

— „O, bunul meu bărbat, eu te rog 
în sohimb dealt-oeva: In M. e vacant pos
tul de subrector șî ar fi fdrte bine, dâoă 
ai umbla să-l oapețl, că Franoisoul nostru...11 
suspină buna femee.

Wegmann o prioepu; copilul era slă
buț și trebuia să înodpă ou el o oură, dâr 
pentru aoest soop de-ooamdată lipsiau pa
ralele.

„’Ți-oitt face pe voiă iubită Milli“, răs
punse învățațul, „înoă acjl mă pun și scriu 
cele neoesare“.

Cu acestea Wegmann în adever se 
puse la masa lui de soris.

Buna nevastă se duse în bucătăria, 
și pănă când prepara frugalul prânc}, se 
ruga din tdtă inima lui Dumnezeu, oa să-i 
ajute odată și bărbatului ei, de-a căpăta 
un post mai oum se oade, o posiție mai 
mulțămitdre.
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pelul italian. Familia împârătesoă germană 
admira de pe Yaoht grandiosul spectacol 
și salutând în tote părțile mulțumiau pen
tru aolamațiunile mulțimei. Regele Um
berto, regina Margherita și prințul de co- 
rână italian merseră însoțiți de ministrul- 
președinte Rudini, de ministrul marinei 
Brin, de ministrul de esterne Sermoneta, 
precum și de adjutantul-general Ponzio- 
Vallia și de ambasadorul contele Lan
za, cu șalupa regală pe bordul Yaohtu- 
lui împărătesc. împăratul și Regele, Im- 
părătesa și Regina se îmbrățișară și să
rutară, între ovațiunile sgomotose ale po- 
porațiunei. împăratul Wilhelm îmbrățișa 
apoi pe prințul moștenitor al Italiei și su
veranii îșl presentară reciproc suitele. Fa
milia regală italiană stătu vre-o 3/< Ae 0ră 
pe bordul Yaohtului. La venire și la ple
care pe Yaoht familia regală a fost salu- 
lutată de musică cu marșul regesc, la care 
musica municipalității a răspuns ou imnul 
german. Majestățile Lor au fost în mod 
freuetio aolamate de cătră publicul, ce se 
afla pe vapore, corăbii și gondole și de 
cătră marinarii de pe corăbiile „Galileo" 
șl „Stafetta", cari erau în ținută mare. La 
4 âre și 20 min. familia regală, cu miniș
trii și cu suita s’au reîntors la palat între 
aclamațiunile continue ale poporațiunii.

Mileniul și scolele catolice.
Programa, după care catolicii au ho- 

tărît să se serbeze mileniul în tote scâlele 
catolice din țâră, constă din 19 punote. 
In reasumat serbarea se va face astfel:

Duminecă în 17 Maid u, o. se vor 
face serbări soolare împreunate cu servioiO 
divin; serbarea se va faoe în presența 
preoților, învățătorilor, a eforilor școlari, a 
membrilor primăriei, a părinților elevilor 
etc. Scâlele atât înlăîntru, oât și înafară 
vor fi decorate cu stindade, naționale un- 
guresol, flori, verdeță eto. Soolarii vor fi 
îmbrăcațl sărbătoresce, âr fetițele vor tre
bui să pârte pe cap oununî de flori și să 
fiă împodobite cu oocarde, ori pantliol în 
colori naționale.

In diua pomenită școlarii se vor 
aduna la scâlă și de-aoolo vor pleca la bi
serică cu stindard național. De aiol se vor 
re’ntârce erășl la scâlă, unde învățătorul 
va ceti o disertația despre viâța milenară 
a națiuuei maghiare. Apoi vor cânta toți 
împreună strofa întâia din „Szozat“-ul de 
Vorosmarty, âr celelalte strofe le va de
clama unul dintre elevii scolei de repeti- 
țiune și când va ajunge la cuvintele: „Ez 
a fold" (Acest pământ) etc. va arăta spre 
harta Ungariei, o va atinge cu mâna și 
apoi va declama oelelalte strofe pănă la 
fine. Apoi va urma pe rând declamarea 
altor poesii de cuprins național unguresc 
atât din partea băeților, cât a fetițelor. în
cheierea se va faoe cu cântarea „Himnu- 
lui“ de Kolcsey. După inoheierea serbărei, 
de oum-va este în apropiere vre-un loc, 
vre-o clădire, ori âre-oarl ruine de însăm-

Epistola fu scrisă sigilată și de în- 
su-șl d-1 Wegmann dusă la postă. De Bine 
se înțelege, oă scrisorea trebue să se eli
bereze, der posta fu închisă. Astfel eduse 
Wegmann epistola îndărăt. P’atuncI adecă 
nu s’aflau maree poștale și deci petiția tre
bui să mai rămână o nopte sub coperișul 
d-lui Wegmann.

In altă (ji tocmai când d-1 Wegmann 
voia să pleoe la șcâlă, întră soția lui la el 
ou o fața, pe care se vedeau întipărite 
dre-oarl soiri de sensațiă.

_  „Cugetă numai, iubite bărbate, 
hotelista dela „So'reZe de aur“ a spus în 
casa aurorei sale, că odăile lor sunt abo
nate. Escelența Sa, d-1 ministru de culte, 
sosesce a<jl aoi și e înouartirat la ei. Soii 
tu causa?"

— „Eu de unde să soiu, Milli ?" răs
punse Wegmann. „E treba lui de ce vine, 
dâr e cea mai bună ooasiune pentru tine, 
de-a merge odată înaintea d-lui ministru. 
Costumul tău cel negru e ca nou, și ou el 
ți-a sta fârte bine“,- observă dâmna Weg
mann.

nătate istorică, școlarii vor fi duși acolo, 
unde învățătorul le va țină o scurtă vor
bire patriotică, și după ce vor cânta „Szo- 
zat“-ul, se vor re’ntârce acasă. In escursiu- 
nea aoâsta se va purta în frunte în tot- 
dâuna stindardul național.

In scolele poporale cu limbă nemaghiară 
de-asemenea se va serba mileniul după 
planul arătat aci, însă prelegerea istorică, 
deolamațiunile, vorbirea unuia dintre șco
lari și rugăciunea de încheiare se vor face 
în limba, în oare se fac propunerile în 
scâlă. „E de dorit“, se dice în programă, 
„ca pentru deolamare să se folosâsoă nu
mai poesii cu ouprins moral-religios și să 
fiă tot-odată de spirit și cu tendință pa- 
triotioă, decă nu se pote altfel, atunci să 
se folosâscă în traducere poesiile presorise 
pentru ooasiunea aoesta scotelor catolice 
unguresol."

Se mai 4i°e apoi în programă, că 
unde se pote să se planteze în apropierea 
scolei un arbore, pare trăesce sute de ani, 
care să fiă în amintirea mileniului eto. etc.

Am reprodus numai pentru ouriosi- 
tate acest reasumat al programei, după 
care vor catolicii să serbeze mileniul în 
scâlele lor poporale.

Un interview cu d-1 V. A. Urechiâ.
„Epoca" din BucureacI, publică 

următorul interview, ce l’a avut un 
colaborator al seu cu președintele 
Ligei culturale:

Față cu actuala situație, am întrebat 
pe d-1 V. A. Ureohiă, președintele Ligei 
Culturale, oe are de gând să faoă pentru 
a salva acâstă mare asociație națională și 
culturală.

— Voiu oonvoca în curând adunarea 
generală a Ligei.

— Ați hotărît ceva în acâstă pri
vință ?

— Da. Convocările le espediez pe 
mâne ca tâte secțiunile să aibă vreme a 
alege delegați pentru Congresul general 
extra-ordinar, oare se va țină la 12 și 13 
Maifi la Rusalii.

— Și care e scopul Congresului ?
— Eu îmi voiu da demisiunea și după 

mine, probabil, va demisiona întreg comi
tetul oentral. Eu sunt obosit deja și nu 
mai pot lucra nimio.

— Nu puteți lucra pote din causa 
mediului în oare vă aflațl.

— Din causa vîrstei. Nu vecjl, că 
Liga nu mai merge ca odinioră? Eu mă 
voiu retrage definitiv și cu niol un preț 
nu vrâu să fiu reales în comitet. Voiu ră
mână numai simplu membru al Ligei, plă
tind regulat ootisațiile. Nu mai rîvneso la 
nimic.

Cuprinsul acestui interview con
sună în ce privesce intențiunea d-lui 
V. A. Urechiă de a-se retrage, cu 
cuprinsul scrisbrei ce nu de mult a 
fost adresat’o d-sa farului nostru.

Pedagogul se nitâ lung la nevasta 
lui ca și când i-ar fi vestit perirea lumii. 
El, oare păn’aoum n’a cutezat nici a scrie 
de-a dreptul la ministru, el să mârgă per
sonal înaintea lui ou o rugare? Peste pu
tință îșl gândi Wegmann, der oe gândi nu 
spuse soției sale, oi se grăbi pe trepte la 
vale, murmurând unele vorbe. Trebue să 
mârgă la șoâlă.

După oâte-va 6re veni bunul profe
sor gimnasial la convingerea, oă voia so
ției sale e voia lui Dumne4eu.

De-abia isprăvi cu prânijul și-1 și 
duse nevastă-sa în odaia de îmbrăcat, unde 
erau puse pe două soaune hainele lui cele 
negre și vesta oea albă. Aoum nu mai era 
soăpare pentru el; soția lui îl rugă atât 
de mișcată, îi arăta situația familiară cu 
atâtea vorbe blânde, cât bunul om nu se 
mai. putu opune. Cu un suspin adâno îșl 
așetjâ pălăria și apucă drumul cătră „So- 
rele de aur", unde domnul ministru, Esce
lența sa, sosise de oâte-va ore.

(Va urma.)

SCiRILE DILEI.
9

— 1 (13) Aprilie.

Proces de pressă cu curator. „Drep
tatea din Timișâra ne spune, oă în 16 
Aprilie st. n. se va pertraota în Timișâra 
înaintea juriului, procesul intentat contra 
fostului redactor al acestei foi Dr. G. Can
drea, pentru mai mulțl articoll publicați în 
„Dreptatea" și „Foia de Dumineoă". „In 
deoursul investigării — efi00 „Dreptatea"
— d-1 fost redactor Dr. G. Candrea s’a re- 
ounosout oa autorul tuturor articolilor în- 
oriminațl — afară de poesiile din nrii 14 
și 15 ai „F. d. Dum.“, al căror autor loan 
Roșu în restimp a răposat, — și a primit 
responsabilitatea. Fiind-oă investigarea s’a 
trăgănat mult, d-1 Candrea, în restimp pe 
neașteptate și-a dat demisiunea dela redao- 
țiune și s’a dus în România, unde, preourn 
se cjioe, fusese angajat mai de mult la o 
catedră de profesor, și a părăsit Timișora 
și redacțiunea înainte de ce i-s’ar fi inmanuat 
citația pentru pertractarea finală. Sunt moi 
multe cașuri de asemenea, în oari d-nii 
proourorî — fiind-oă oitația nu s’a putut 
înmanua aousatului — au sistat ulteriâra 
prooedură și pertraotarea finală. De astă- 
dată însă nu s’a făout așa, oi d-1 Candrea 
fu oitat pe cale jurnalistică — în monito
rul ofioial „Budapesti Kozlony" — cu ob
servarea, că dâoă la cjiua pertraotărei (16 
Aprilie) nu se va presents în persână sâu 
prin apărător, atunci pertraotarea se va 
ține în absența sa, ou intrevenirea unui cu
rator numit din partea tribunalului, în per- 
sâna d-lui advooat de aici Kornis Gâza. 
Noi nu avem, încheiă „Drept.", nici o ou- 
nesoință despre ubioațiunea d-lui Candrea, 
prin urmare nici oă putem soi, dâcă d-sa 
are ori ba ounoscință despre citațiă, și 
dâoă se va presența ori ba la 16 ale cu
rentei.

Predici ungurescl îu capitala Româ
niei. Foile unguresol înregistreză ou multă 
satisfactiă scirea, că cu ocasiunea sărbăto
rilor s-tei învieri, episcopul Alexandru Des- 
seroffy a trimis la BuourescI pe vioe-reoto- 
rul seminarului teologio din Timișâra, Agus
tin Pacha, oare atât in Vinerea mare, oât 
și în cjiua primă și a doua de PascI a ofi- 
oiat serviciul divin și a ținut predici în 
limba maghiară pentru Ungurii de-aoolo, 
cari — cum spun foile unguresol — au ră
mas fârte însuflețiți de predioele uugurescl.
— Șoviniștii unguri, oari stau să ne bată 
ou petri, pentru-că aiol în patria nostră ne 
folosim de limba maternă, pot în adevăr 
să se mire de libertatea, cu care misionarii 
unguri pot face propagandă în favorul oau- 
sei lor ohiar îu capitala unui stat străin, 
fără ca să-i trecă cuiva prin minte de-a le 
sparge oapetele, cum fac ei cu noi.

—o—
„Liberalismul jidovesc". Sub acest 

titlu sorie „Alkotmâny" : „Falsul liberalism 
a profanat și orașul martirilor, In aduna
rea municipală a Aradului s’a primit ou 57 
oontra 51 voturi propunerea, ca orașul 
Arad, în sensul hotărîrei dele Șopron, să 
adreseze o petițiă oătră dietă pentru res- 
țringerea liberbății cuventului. Numai cu 
oâte-va săptămâni înainte au serbat cetă
țenii aoestui oraș libertatea eluptată în 15 
Martie și aoum aceiași patrioți jidani, cari 
atunol au benohetuit și au ținut vorbiri 
întru bucuria marelor succese ale aoelei 
(jile cer restrângerea libertății cuventului. In
tre cei 57 membri, cari au votat acâstă 
adresă, sunt 19 fnnoționarl orășenesol și 
23 Jidani... Cetățenii creștini ai orașului, 
oari sunt omeni independenți și cu situa- 
țiune materială bună, și cari au votat in 
oontra adresei, dela votare înoooe sunt cât 
se pâte de turburați și proieotâză organi- 
sarea unei mare meeting poporal, în care 
să arate lumei întregi, cum ougetă Creștinii, 
oetățenl independenți ai aoestui oraș".

—o —
0 nouă societate de binefacere în 

Bucuresci. ț)ilele acestea s’a înființat în 
BuourescI, între dâmnele române, o socie
tate de binefacere, pusă sub ocrotirea A. 
S. Regale principesa Maria, ai oărei nume 
îl și pârtă. Scopul societății, sorie „Timpul" 

este înouragiarea munoei prin ajutarea fe
telor române, oare învață o meseriă în 
soâlele publice sâu în orl-oe atelier indus
trial din oapitală. Comitetul societății este 
constituit astfel: Președintă de onâre, A. 
S. R. prinoipesa Maria; președintă, d-na 
Ecaterina D. Butoulesou : vice-președinte, 
d-nele Veturia dr. Neagoe și Emilia Stroe 
Popescu; secretare, d-nele Ana D. Furnică 
și Maria I. Goga ; cassieră, d na Maria G. 
Căciulesou; compt., Elena căpitan Oprescu. 
Membre în comitet sunt d-nele: Sofia M. 
Bragadîru, Filotea Ath. Savulesou, Elisa I. 
Manliu, Constanța D. Roșu, Sevastia C. 
Davidescu, Alexan. Gr. Alexandresou, 
Maria I. Martinescu, Elena D. Martin, 
Eleonora P. Georgesou și Speranța dr. 
Furtună.

—o —
Pentru stindardul slovac. Din Miava 

se scrie, oă fisolgâbirăul de aoolo a pedep
sit pe trei curatori biserioescl slovaci cu 
câte 15 4il0 înohisâre și 100 fl. amendă, 
din oausă, că la sosirea în oomună a preo
tului evang. din Craina au arborat stindar
dul roșu-alb, oare este stindardul național 
slovac. La interogator, acusații au spus, că 
ei nu cunoso colorile naționale unguresol.

Atentat ori aecident? Unele 4iare 
unguresol au adus flA0^0 acestea soirea 
sensațională, oă în oontra trenului, cu care 
Regele și Regina României au trecut prin 
Ungaria s’ar fi făout o încercare de aten
tat. Din oapul locului soirea aoâsta a fost 
trasă la îndoială. Foile oficiâse din Pesta 
s’au și grăbit a-o desminți. Asemenea ea a 
fost desmințită și prin „Moniturul oficial" 
român, âr „Voința Națională" a redus to
tul la simpla întâmplare, că pe linia dela 
Veroiorova înainte s’a desfăcut un șurub 
dela frânele vagonului regal și că prin- 
tr’asta s’a produs o mică sguduitură. S’a 
constatat aouma, că în realitate n’a fost 
pomenire de niol un atentat, ci s’a produs, 
cum află „Epooa" numai următorul acci
dent: Intre Veroiorova și Orșova, nu se 
scie din ce causă, frâul de siguranță al 
trenului regal s’a rupt, așa că s’a produa 
o Bdrunoinare puternică a trenului și un 
sgomot asur4itor, oare a durat pănă la Or
șova. M. S. Regele sâ fi fost fârte indis 
pus de acâstă întâmplare atribuită negli- 
genții funcționarilor oăiei ferate.

—o —
Cel mai nou ucaz are sâ-1 formeze în 

curând o ordinațiune ministerială adresată 
tuturor autorităților biserioescl, școlare și 
lumesol. In aoâstă ordinațiune, după oum 
este informat „Alkotmâny", pe lângă serba
rea în corpore a cfilei numelui și a nascerei 
Majestătii Sale, se va dispune, ca aminti
tele autorități se-șl țină de datorință a lua 
parte in viitor prin deputațiuni și la instală
rile eventuale de fișpanl. In legătură ou 
acestea, ministrul de culte va dispune și 
oum are sâ se serbeze în fiă-oare an 4lua 
S-lui Ștefan.

—o—
Cultura viilor în România. îndată 

după ivirea filoxerei în 1885, proprietarii 
de vii, cultivatorii oa și tot publicul con
sumator, s’au alarmat și tema era mare, că 
aoest flagel, care a avut conseoințe desas- 
trâse în țerile pe unde a bântuit, va dis
truge cu desăvîrșire viile din România. 
Astă4l însă, după 11 ani de luptă în con
tra filoxerei, se oonstată, că România, de
parte de a-și pierde viile, ce poseda, îșl men
ține locul seu intre țerile cele mai bogate in 
vii din Europa. Este netăgăduit, oă filoxera 
a oausat și în România pagube însemnate, 
distrugând complect în 11 ani 30,000 hec
tare de vii, dâr este constatat totuși, oă 
viile nu s’au împuținut. Din o statistioă a 
Ministerului Domeniilor, resultă, că dela 
1887 și pănă în anul 1893 întinderea plan
tată cu vii a oresout oontinuu și că astăcjl 
România are în stare de produoțiune 
165,546 hectare vii, pe oând în anul 1885, 
când s’a ivit filoxera, nu erau deoât 131,546 
hectare.

—o—
Concurs pentru premiu. Suntem ru

gați a da loc următorelor rânduri: Se pu- 
blioă un premiu de 40 corone pentru cea



Nr. 73—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

mai bună lucrare asupra temei: „Pentru-oe 
poporul român nu pote concura cu Jidovii, 
ei între împregiurărl egale el trebue să se 
■retragă, să dispară, pănă când Jidovii fao 
atât în privința materială, cât și numerioă 
progrese colosale, cari în sute și mii de 
ani pot duce eră la subjugarea nâstră și 
probabil la stîrpirea nostră totală de pe 
fața pământului. Forma cea mai ușoră 
de a deslega cestiunea acâsta e tragerea 
unei paralele între poporul român și popo
rul jidoveso“. — Elaboratele se se înain
teze, cu numele autorului într’un plio sigi
lat, pănă în 1 Iuliu 1896, la adresa: Bine
făcătorului, Sibiiu (Nagyszeben) Fleischer- 
.gasse 39. — Un hinifăcetor.

—o—
Logodnă. ErI s’a săvîrșit aid în Bra

șov logodna d-lui Dr. Iosif Blaga, profesor 
gimnasial, cu gentila d-ră Elena T. Stă- 
nescu, fiica marelui comeroiant și distinsu
lui nostru oonoetățân, d-1 Taohe Stănescu. 
— Adresăm tinerei părechl și familiilor 
felicitările nostre cele mai sincere.

—o—
Transportul cerealelor pe Dunăre. 

Două companii englese/Iohnson și Wilson, 
•sunt hotărîte a aduoe în Aporturile române 
de pe Dunăre mai multe vase pentru trans
portul cerealelor. Aceste companii au in
trat deja în tratări cu agricultorii români, 

-oferindu-le transportul cerealelor în oondi- 
țiunl forte avantagiose din orl-oe port al 
Dunării la Constanța sâu chiar direct în 
porturile mari ale europei.

—o—
Părechea inoștenitore română, prin

cipele Ferdinand și prinoipesa Maria, au 
;plecat Sâmbătă d. a. dela Cotrooenl la Co
burg, pentru a asista la căsătoria princi
pesei Victoria, sora cea mai mică a prin
cipesei române moșten.udre, cu principele 
de Hohenlohe.

—o—
Trecerea prințului Bulgariei la legea 

■j’Ssăritână. „Kreuzzeutung“ din Berlin află 
din isvor sigur, din Petersurg, oă princi
pele FerdiD&nd al Bulgariei va treoe în 
curând la ortodoxiă, în urma stăruințelor 
curtei rusescl. Prințul va petreoe 2 săptă
mâni în Petersburg și va locui în aparta
mentele, pe cari le-a ooupat odiniâră moș
tenitorul oordnei italiano.

—o —
Studenții unguri îu Bucurescl. Stu

denții unguri dela academia oomeroială din 
Alba-Regală (Szâkes-Fehârvâr) au sosit Joi 
în Bucuresol. La gară au fost întîmpinațl 
de colonia maghiară din capitala română. 
In săra sosirei clubul unguresc, le-a dat un 
banchet. Alaltăerl studenții unguri s’au re
întors prin Predâl în Ungaria.

— o—
Corone eterne. Din incidental morții 

d-lui George Eremia din Săcele, d-1 loan 
G. Eremia a remis subsemnatului Comitet 
paroohial în looul unei corone peritore trei 
florini, drept coronă neperitore, contribu- 
țiune la fondul pentru școlarii români să
raci, înființat în memoria iubiților răposați. 
43e chitâză acăstă sumă în acest mod și se 
arată, că s’a adaus la numitul fond. Brașov, 
30 Martie 1896: Comitetul parochial român 
gr. or. din Cetatea Brașovului.
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Esposițiunea Națională Elvețiană.
din Geneva 1896.

La 1 Mai 1896 se va deschide în 
Geneva o exposițiune națională elvețiană, 
devisată în 47 grupe, și care va representa 
tabloul complect al produoțiunei și activi- 
tătei elvețiano, a căreia importanță merge 
crescând în fiă-care an.

Afară de industria propriu disă ar
tele frumâse vor ocupa un loc important; 
speoimenele oele mai importante ale artei 
antice, și operele de oăpetenie ale șoolei 
de piotură alpestră, care a făcut renumele 
patriei elvețiene în lumea întregă, se vor 
găsi reunite în două seoțiunl.

In galeria mașinelor puse în mișcare 
prin forța eleotrică, vor figura casele oele 
mai considerabile din Elveția, acele ale 
căror opere sunt asooiate cu cea mai mare 
parte a marelor intreprinderl teonice exe
cutate în Europa.

Esposițiunea de Electricitate va re
presenta un interes special prin faptul oă 
Elveția și Geneva sunt situate într’un 
mod admirabil pentru a utilisa prin apli- 
cațiunl imediate și generale descoperirile 
oele mai recente ale soiinței în aoest 
bogat domeniu. O atențiune specială va fi 
acordată instrucțiunii, și educațiunii pu
blice, care a contribuit atât de mult la 
desvoltarea prosperității morale și ma
teriale în Cantonele cari se ocupă cu 
industria.

Alături cu instituțiunile oare cuprind 
învățământul ordinar începând deîa șcâla 
de oopii pănă la Universitate, grupul 
școlelor profesionale, școlele de artă și 
meserii și de artă industrială, al stabili
mentelor cari pregătesc pentru carierile 
manuale, pentru comerciii și agricultură, 
va proba într’o sintesă vie, că Elveție 
este în primul rang printre țerile oarl 
sunt gata la ori oe sacrifioiu pentru a 
ridica inteligența poporului la nivelul 
trebuințelor și aspirațiunilor moderne.

Agricultura elvețiană va presenta o 
reunire complectă a producțiunilor sale și 
mai ales seriile complaote ale celor mai 
bune tipuri de vite de prăsilă.

lnbnderea exposițiunei, cu-o supra
față de 350,000 metri pătrațl, este situată 
într’o posițiune minunată; câmpia de 
Plainpalais, împreună cu terenurile in- 
veoinate.

Acolo se vor ridica prinoipalele clă
diri: Edifioiul central reservat belelor arte 
și a cărei architectură resumă părțile ori
ginale și pitoresol ale veohilor construc- 
țiu.nl elvețiene, hala mașinelor, paviliânele 
duhului alpin, pădurilor, fotografici, poște
lor și telegrafului, pressei, concertelor, ho
telurilor, navigațiunil, eto., aquarului, res
taurantele și berăriile.

într’un edificii! ridicat prin îngrijirile 
D-lui Raul Pictet, savantul genevei, al 
cărui nume este forte cunoscut, va explica 
în frumose și, clare conferințe resultatul, 
descoperirilor sale asupra aplicațiunii fri
gului.

Două atracțiunl mai cu sâmă vor 
solicita curiositatea mulțimei. Parcul de 
plăcere unde se va pute avea o minimală 
privelisce și satul elvețian care va reuni 
într’un colț de natură admirabil situat, 
modelele și tâte genurile de aleiurl ale 
oăror siluete se ridică în diferitele siturl 
a munților elvețieni.

Pastori îmbrăcațl în costumul național, 
turme vor însufleți acest cadru destinat, 
a conține în miniatură tabloul vieței al- 
pestre.

Un drum de fer lung de 2y2 kilo
metri va apropia diferitele părți ale acestei 
vaste expo8ițiunl.

Exposițiunea din Geneva așe4ată 
într’o țâră de-o frumsețe incomparabilă și 
de-o ospitalitate proverbială va atrage de 
sigur pe toți străinii, doritori de a 6e 
instrui și în aoelaș timp de a vede lucruri 
frumose.

Premii pentru composiții musicale.
Pentru a încuragia desvoltarea artei 

musicale în țâra nostră, am să întreprind 
un concurs anual de .cemposiții musicale 
cu premii, după cum urmeză:

Regulamentul Concursului Anual.
De composiții musicale, ce vor urma 

regulat a se ține în fiă-care an la 15 Maiu.
Primul Concurs se va ținâ la 15 MaiQ 

1896. înscrierile pentru întâiul concurs se 
încep chiar de aoum și pănă la 1 Maifi. 
Premiile constând din următorele:

I. Premiul I: O Pianină în valâre de 
Lei 1.200 din Magasinul nostru; Premiul 
II: Un Phoenix mare cu mai multe 
Note de Zinc, și o Zitheră de Con- 
oert; Premiul 111: O Zitheră de Concert 
și o Chitară.

II. a) Mențiuni de onore Cl. I, CI. 
II și Cl. III. Dâcă aoâstă întreprindere 
inițiativă privată va fi încuragiată, pre
miile anului viitor vor fi de sigur mai 
mari.

III. Mai multe mențiuni de partici
pare cu indioațiunea Notelor obținute la 
Concurs și de care Note se va ține sâmă 
la Conoursul din 15 Mai 1897.

IV. Piesele admise la Concurs sunt: 
Serenade, Romanțe, Marșuri, Balade, Doine, 
Hori, Chindii, Briurî. Serie și Valsuri, însă 
tâte să aibă caraoterul, pe cât va fi posi
bil, românesc.

V. La concursul anual, ce se ține de 
Magasinul de editură Z. Dimitrescu din Ca
lea Victoriei 117 Bucurescl, sunt admiși 
orl-cine fără esoepțiune de Naționalitate 
sâu sex.

VI. Composițiile, ce au obținut pre
miu sâu vre-o Mențiune Onorabilă dre-care, 
vor rămânâ proprietatea Magasinului de 
Editură Z. Dimitrescu, și autorul buoăței 
premiate nu va pute da preptul de Edi
tură nimănui în Europa, sub peuabilitățile 
prevăcjute de lege pentru acâsta.

VII. Composițiilor, ce au obținut nu
mai mențiuni de participare, li-se vor re
stitui Composițiile depuse la Concurs, îm
preună cu menținerea lor. Dâoă dânșii le 
vor insprima pe comptul D-lor, atunci 
sunt rugați a trimite Direcțiunei Concur
sului spre oonservare 25 esemplare.

VIII. OrI-ce composiții trebuesc adre
sata subsemnatului, însoțite de costul taxei 
de înscriere (Lei 3). plus 55 taxe de co
respondență. (Prin mandat sâu în mărci 
poștale scrisore recom.)

IX. Composițiile trimise la concurs vor 
fi inedite și să nu porte numele autorului 
(Compositorului) oi un singur moto (pseu- 
donomiu), care moto va fi soris întocmai 
pe o envelopă, oe va închide numele com
positorului ou adresa exact scrisă. Acâsta 
spre a nu se soi în public autorii pieselor, 
ce nu au reușit la concurs. Resultatul con
cursului se va publica în diarele din țâră 
și străinătate.

X. Comisiunea de esaminare a com
posițiilor va fi compusă din 6—8 persone, 
cei mai experțl în musica din capitală, a 
oăror nume vor fi publicate în diare, în 
ajunul concursului.

Z. Dimitrescu,
Proprietarul Magasinului 
de musică 117 — Calea 

Victoriei — 117 
Bucurescl.

Dare de semă.
Brașov, 30 Martie v. 1896.

Subscrisul, în oalitate de prim-seore- 
tar al sooietății pentru fond de teatru ro
mân, constituind o trupă de diletanțl ro
mâni în Brașov, am arangiat ou binevoi
torul conours al reuniunii române de cântări 
din Brașov o serată în 28 Martie v. o., în 
sala cea mare a nouei redute orășenescl. 
S’a representat piesa „Trei doctori de-odală*, 
comediă, localisată de d-na Virginia A. 
Vlaicu. După representațiă corul reuniunei 
rom. de cântări din Brașov a cântat pie
sele Vin’o în codru, cor mixt, de H. Huber, 
Hora, de G. Dima și Cucuie cu pena sură 
de G. Dima. Serata s’a înoheiat cu o pe
trecere de dans.

Cu ooasiunea acâsta s’au încasat : 
Din vâncjarea biletelor de intrare 334 fl. 
80 or.; din ven4area programelor o fl. 58 
or.; ContribuirI benevole dela d-nii: I. 
Mandai din Săoele 1 fl., I. Strevoiu, preot 
în Zârnesol 1 fl. 20 or., N. Garoiu, advo
cat în Zârnesol 2 fl. Cu totul 344 fl. 58 or. 
Totalul oheltuielilor face 231 fl. 20 or.

Resultă deol un venit curat de 113 fl. 
38 cr., adeoă una sută trei-spre-4eoe florini 
38 or., care întră la o^ssa societății pentru 
fond de teatru român.

Țin să-’ml împlinesc cu ocasiunea 
acâsta o datorință forte plăcută mulțămind 
pe de o parte Domnei Virginia A. Vlaicu 
pentru amabilitatea, cu care ni-a localisat 
pentru acâstă ocasiune comedia hazliă, ce 
s’a representat, âr pe de altă parte D-nei 
E. Bogdan, D-relor E. Nastasi, M. Bogdan 
și D-lor A. Vlaicu, Dr. E. Mețianfi, N. 
Bogdan, A. Strevoiu și I. Savu, cari cu 
atâta bună-voință au primit rolele din 
piesa representată și cu atâta pricepere 
le-au interpretat. Cu mulțămită trebue să 
amintesc aoi și pe d-1 P. Dau, care n’a 
hesitat a lua asupra’șl puțin mulțămitorea 
sarcină de sufler.

Reuniunei române de cântări din 
Brașov îl mulțămesc în deosebi pentru 
artisticul concurs, oe ni-a dat, contribuind 
forte mult la succesul frumos al seratei 
de Joi.

Nu pot să ’noheiu acâstă dare de 
sâmă fără de a’ml aduce aminte și de 
onoratul public român din Brașov și jur, 
oare într’un număr atât de mare a asistat 
la serată, mulțămind în deosebi stimaților 
Domni preoți din comunele învecinate, 
cari ascultând de apelul, ce li-am făcut, 
s’au presentat ou o mulțime de fruntași 
dela țâră, pentru ca să-și depună obolul 
lor pentru o causă a oulturii românesol.

Virgil Oițițiu, 
director gimnas.

Curs de mgrâjitore.
In 1 Maiii a. c. st. n. se va deschide 

la „Asilul de copii gr. cat. din Blașiu“ un 
curs de 6 săptămâni pentru pregătirea și 
provederea cu diplome de cualificațiune a 
acelor candidate, cari doresc, să fiă apli
cate ca îngrijitore (bone, doice) la asilele 
de vară. Candidatele, cari doresc, să fiă 
primite la aoest curs, trebue să se insinue 
în scris ori verbal pănă în 30 April a. c. 
și au să producă următorele documente:

1. Atestat matricular de botez, din 
care să apară, că au etatea prescrisă (18— 
40 ani).

2. Atestat de moralitate dela antistia 
comunală, vidimat și de parochul confe
siunii, căreia aparțin.

3. Să dovedâscă, că sciu cel puțin 
ceti și scrie, că vorbesc și limba maghiară 
și că sunt deplin sănătâse.

Soțiile, văduvele și orfanele învățăto
rilor vor fi preferite.

Blașiu din ședința senatului „Asilului 
gr. cat. de copiiu ținută la 6 April 1896.

Ioan F. Negruț, 
președinte.

Umbrele pentru cai. Iohn Pettinger 
și Tom Bretsford, membri în reuniunea 
pentru ocrotirea animalelor din America, 
au făcut cunosoat celorlalți membri, că ei 
au inventat un aparat, cu care se pot scuti 
caii de ra4ele fierbinți ale sorelui și con
tra ploiei. Aparatul se înțepenesce pe ruda 
trăsurei și e provă4ut ou un meohanism, 
prin care se pâte deschide, âr când tim
pul nu reoere să fiă deschis, atunci apa
ratul rămâne închis.

Lebeda ca promovătore a piscical- 
tnrei. O revistă germană publică uneia 
date interesante despre lebedă, ca promo- 
vătore a pisoioulturei. Lebeda promovâză 
piscicultura prin aoeea, oă pustiesee tâte 
plantele, oe se află în lacuri, atât pe cele, 
cari plutesc pe suprafața apei, cât și pe 
cele, cari se află la âre-oare adânoime 
în apă.

Literatură.
Au mai apărut din „Biblioteca pentru 

toțî“ : Nr. 47. Volumul al II și ultimul, 
din Cântece și plângeri, ou care se oom- 
plectâză frumosa operă poetică a duiosului 
poet M. Zamfirescu; Nr. 48 și 49 Modele 
de discursuri streine, oulese de Gh. Ada- 
mescu, oarte forte necesară deputaților și 
tuturor oelor, cari vor să ție disoursurl în 
orl-oe ramură; modele admirabile din cei 
mai mari oratori; Nr. 50. Convorbiri des
pre artă; forte rar la noi, cei cari văd o 
operă de artă la esposiții sâu ou alte ooasii, 
soiu și să o pricâpă, sâu să o judece. Acâstă 
carte e așa de bine scrisă încât cel care 
va ceti va putâ înțelege orl-oe tablou sâu 
sculptură. Acâstă carte, care face onâre 
„Bibliotecei pentru toți", este de prima 
neoesitate tuturor. Nr. 51. Din gdna vieții, 
un nou volum, de marele scriitor V. Vlă- 
huță. Nr. 52. Prietene, de Franșois Coppe, 
un roman de duiosul autor al frumâsei 
sorierl Poveste tristă, adeoă un mărgăritar, 
care stîrnesoe cea mai adevărată emoție 
in inimile celor cari cetesc. Cu acest prilej 
anunțăm, oă a apărut și Catalogul com
plet al „Bibliotaoei pentru toțl“, care se 
trimete gratis și franco după cerere.

*
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Exiliul Românilor în Rusia și tes
tamentul lui Petru cel Mare, este titlul 
unui volum de 160 pag. scos la Bucuresol 
de d-1 1. G. Valentineanu. Scrierea aoesta 
de netăgăduit interes traotâză despre „miș
carea dela 9—11 Iuniu 1848“; — despre 
„guvernul dela 1848 și emigranții"; — 
guprinde poesii politice, scrisori din timpul 
râsboîuiui franoO-gerifian ș. a. Prețul unui 
esemplar 2 franci. Tot d-1 I. G. Valenti
neanu a mai soos deja la 1890 un volum 
de 220 pagine ouprincjend „Cugetări, Maxi
me, proverbe, Anecdate, cântări naționa
le și politice* din tote provinoiile române. 
Prețul unui esemplar 2 lei. Recomandăm 
poblioului aceste publicații bine reușite.

*
România agricolă este numele unui 

studiu economic forte prețios și interesant, 
în care se arată, cum este starea poporului 
român din România, cum sunt împărțițl 
țăranii și cum trăiesc ei: cum o mână 
proprietari cei mari cu moșiile lor boerescl; 
cum o duc arendașii de moșii, între cari 
se află și mulțl Români de pe la noi, mai 
cu sâmă despre Mocanii noștri din Săcele 
emigrați în România este scris un capitol 
întreg etc. etc. Toți câți au cetit aeestă 
carte laudă pe scriitorul ei, d-1 profesor 
Dr. George Maior, care este un bărbat 
cu largi și seriose cunoscințe în trebile 
economice. Un esemplar costă 80 or. și se 
pote procura și dela administrația „Gazetei 
Transilvaniei".

Proprietar; Dr. Aurel BfâureșsamBSo 
Redactor TBIDODSaMl Sregerîu @Saior.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 12 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122—
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/20/0 • 123.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I, emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . , 96.80
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
imprum. ung. cu premii .... 159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141. — 
Renta de hârtie austr........ 101.15
Renta de argint austr. .... 101.25
Renta de aur austr. ..... 122.25
LosurI din 860    146.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 983 — 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 394.— 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 363.75
NapoleondorI................................. 9.55
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista............................ 12045
Paris vista.................................. 47.82 y2
Rente de oorâne austr. 4°/0. . . 101.25
Note italiene................................. 43.90

Cursul pieței Brașov.
Din 13 April 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Dump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris. fono. Albina 5°/0

9.51 Vend. 9.53
9.45 Vend. 9.50
9.53 Vend. 9.56

5.65 Vend. 5.70
126.- Vend. 1.28

58.50 Vend. 59.05
10.75 Vend. 10.90

100.75 Vend. 101.75

Tren 
de 

peraân.

Tren 
accel.

JW* Numai done soire "W
in

sala ie Concert
Marți la 14 și

Joi la 16 Aprilie

1896

Soarea granâiosă, admirabila -sensațională 

uhomme'masqu^ 
(personă misterioșii)

numit
ZWoToilxxl de

illusionist lin de siecle, neîntrecut în 
Creațiwniie sale originale» 

Program original captivător în trei despărțăminte.
Succes sensațional pretvitind.eni_. 
în sala florăriei a societății ces. reg. de grădinărit 

peste o sută de representațiunî.
Prețurile obicinuite Sa teatru.

Bilete de intrare se vend zilnic dela 10—12 ore a. 
dela 3—5 6re p. m. la cassa teatrală.

Deschiderea cassei sera la 7 ore. — începutul la 8

a ltxi

a d!at

m. și

ore.

ZLJZersu-l trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octombre @805

n

Tren 
de

TrenTrend
mixt, parson. aooel-

Tren 
de 

persdn.

Trend
mixtd

Tren 

accel.

Trend 
de

Tren 

accel. por8dn.

trend 
de 

persdn.

trend 
mixtu

trenu 
mixtd

dhirișu — Turda

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

10-
8.30

11.21
1.33
3.42"
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49'
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
1.25
1.43
1.52
2.18,
2-40

Tren 
de 

person. 

“3765
4.40
5.10

Tren 
mixt

8.05
0.45 

“002 
11 33

1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix.
8.40
9.08

10.40
11.25
1154
12.04
12.34

1—
1.40
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

I

11—
12.26

1 11
12.00 8.30

2 15
9.15

11.12
12.48,
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09,

9.42,
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26J
12.58

1.15
1.34
2.09'
2 19
3.01
3.31
9.30,

pl.

¥ 
sos.l 
pl. f

¥
80S.
pl.

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

Clușiu .

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

SUS

j Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apeța . .
Feldidra

I

SpL } Bra?ov
T Timiș 

P r o r
808.

Predeal
Bucuresol

80S.

{pl-
I.8O8.

A

I pl. 
|sos.

A

jpl.
Isos,

rpl. 
Isos.

A
I

pl.

1.55
7—
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

O

.2
'2
S o o

®
.S
t>

a
o

“7.01
6—
5.11

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
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10.45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.69

7 30

1.50
11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt 

“4.48
4.23
3—
2.20
2—
1.51
1.23

12.54

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
[8.37
7.37
7—
6.45
6.27

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

trend 
de 

peradn.

10.21
10.41

Ghiriș 
Turda

•I

trend 
de 

persdn.

trend 
mixtd

10.30

£opșa-inică. — Sibiiu — Avrigî» — f ăgărașu

trenă 

mixtu

3.30

trend 
de 

persân.

9.12

trend 
de 

persdn.

Tren 
mixt

trend 
de 

persdn.

trend 
mixtu

trend 
mixtd

Tren 
mixt

trend 
de 

persdn.

trend 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6.35
7.01 

in tdtâ

CD

t» -2.

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08 9

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. 80S.

SOS. 1
pl. / Sibiiu . . f p).

■ isos.
Avrig . .

808. Făgăraș . pl.

□ 9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31

în totă
s -

CD -c+- 
2* P 
cț)
DO -GD

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

X

6.56
6.54
6.41
6 20
653
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

persdn. 

“9^8
8.28
8.01
3.15

5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.181
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

4.25
4.48
5.23

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
mixtd

10.28
10.46
11.12

trend 
mixtd

trenu 
mixtd

trend 
mixtd

Simeria . 
Cerna. 
Hunedora

trend 
mixtd

H d « N

Brașov 
Zerneștî

trend 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.35
10.28

1.29
12.05

trenu 
mixtîî

trenu 
mixtd

trend 
mixtd

4.55
6.36

trend 
mixtd

trenu 
mixtd

8.34
8.14
7.45

j

trend 
mixtd

Cucerdea — Oșorheiu — Regh.-săsesc.

I

Trend 
mixtu

Trend 
de 

persdn.

Trend 
de 

persdn.

Trend 
de 

persdn

Trend 
de 

persdn.

Trend 
de 

persdn.

Trend 
de 

persdn.

Trend 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . « 8OB. 7.41 2.36 8.31 1.18
3.14 8.51 3.52 9.40 LudoșO. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4.07 9.37 4.37 10.23 C;pău . . • • 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 sos.)

Oșorheiu . / pl- 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. 1 • Isos. 9.20 5.04 10—
7.19 12.21 7.19 ¥ 1 80S. Regh.-săs.. . pl. i k 7.49 3.25 8:25

Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor 
însemneză drele de nopte.

S i b i i u

4—
5 03

? 9.10
§10.28

4.20
5.35

w Mureș-Ludoș ....
Z a u............................. d 6.46

5.49
7.21
6.24

N
um

a
V

iner 
circal

6 48 £12 41 as Țagu-Budatelicfi . . . â A 4.50 9.40
7 38 5' 1.54 d a St. Mihaiu de câmpie . 3 44 8.46
8.33 | 3.02 2 a Lecința ...... îs 2.48 7.43
9 07 | 3.41 iz e Ș.-Măghiăruș .... e 2.01 6 52
9.59 p- 4 55 Y Bistrița........................ b a 1.16 5.55

A rad — Timiș 6 r a
6.20 11.301 5. • Aradu........................ 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga........................ 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 ft Timișora.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 7.38 î2.33 Y Segedin ......................... A 5.— 5.59

i s n ă (1 i e.
trend.
mixtu

trend 
mixtîî

tienu 
mixtu

trend
mixtu

trenu 
mixtd

trend 

mixtd

trend 
mixtd

trend 
mixiu

Sighișora—Odorheiu-secuesc..

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

7.10
6.57
6.36

9 20
97)7
8.46

3 22
4.14
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . • - 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3—

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos îu sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


