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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori n ©francate nu ft o 

primesc. — Manuscripte nu bo 
sctrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlfitrațlunoîn Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri da anunaluri: 

în Viena : Jf. Bates, Hanrtek 
Schalex, Rudolf Jfossc, A. Oppshfa 
N&chfolger; Am ton Oppeitk , J. 
Dannsbcr, ta Budapesta: A. F. 
Goldbvrgorg, Ecltsiein Bemat; în 
Bucureaoi: Agcncc Havas, 8uc- 
ours&le de Roumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Proțul Inasrțlunllor: o seria 
garmond pe e coldnă 8 or. și 
EOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Hoclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

„Gazeta” iese în M-care ti. 
itoaiifflt Demn Austro-Ongaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineci 2 11. pe an.

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 frinof, pe ș6se 
luni 20 fr..pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8o prenumâră la tote ofioieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleoteri.
Ahraammi jsmri Brasov 

administra ți unea, piața mar e, 
Târgul Inului Nr. 80»’ etaglu 
I,: pe un an 10 fl.» pe sâae 
luni 5 fl., pe jrei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în caaâ: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
h6u 15 bani. Atât abonumcu
tei a oftt și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 79. Brașov, Lunl-Marti, 9 (21) Aprilie 1896.

„Puțină răbdare și puțină grijă“...
Brașov, 8 Aprilie v.

Reproducând un pasagiu din- 
tr’un articul al nostru, în care vor
beam de periculul, ce amenință so
lidaritatea nâstră din partea celor 
ce uneltesc contra ei și în care ac
centuam din nou necesitatea, de-a 
se convoca conierența bărbaților de 
încredere ai alegătorilor noștri, „Tri
buna" de Duminecă conjură, din 
parte-i, pe bmenii noștri „a nu se 
lăsa instrumente 6rbe în mânile al
tor instrumente" și încheiă cu ur- 
mătbrele cuvinte: „Puțină răbdare 
și puțină grijă încă și lucrurile nos- 
tre ni-le vom pute noi înși-ne dis
cuta și arangia".

Nu putem da alt înțeles obser- 
vărei din urmă, decât că „Tribuna" 
vre se ne liniștâscă, — cum ni-a 
mai spus, — că d-1 Dr. Rațiu pregă- 
tesce conferența; der tot odată vrâ 
s6 ne mulcomâscă, spuindu-ne cu 
alte cuvinte, că trebue se mai aș
teptăm puțin, că trebue se mai avem 
puțină răbdare și că Dr. Rațiu tre
bue se mai aibă puțină grijă de 
unele și altele, pănă ce se va pute 
se ne vedem în posițiunea de-a dis
cuta și de-a arangia lucrurile nâs- 
tre, — de-a le discuta și de-a le 
arangia „noi înși-ne", adecă cei sin
guri chiămați și competenți.

Nu seim, decă cuvintele „pu
țină răbdare" au fost scrise anume 
la adresa nbstră, cari am solicitat 
conferența, dâr avem causă a crede, 
că confrații noștri nu ne-au avut 
numai pe noi în vedere, căci bine 
sciu, că dâcă e vorba de răbdare, 
a.poi tocmai organul nostru a dat 
pbte probele cele mai tari, că atunci, 
când se tractâză de-un mare interes 
general, scie se fîă și cu răbdare.

Tot una înse pe cine a avut în 
vedere „Tribuna" ; ajunge, că ea gă- 
sesce cașul destul de important, ca 
se reclame puțină răbdare, ba mai 
mult, chiar și „puțină grijă" din pai tea 
acelora, pe cari îi privesce.

Noi, cari nicl-odată nu ne-am 
însuflețit pentru acțiunile pripite, ne
rumegate și nepregătite, recunoscem 
bucuros, că viitorea conferență tre
bue bine pregătită, ca se potă avâ 
resultatul dorit. Recundscem, că Lr. 
Rațiu, ca cel ce are cea mai mare 
răspundere în situațiunea de față, 
trebue să fiă și cu puțină grijă când 
e vorba de-a se crea posibilitatea, 
ca „noi înșine se ne discutăm și se 
ne arangiăm lucrurile.,,

Mai mult încă decât atâta. Noi 
ținem tare și credem, că și d-nul 
Dr. Rațiu va fi de părerea nbstră 
când (jicem, că este neapărat de 
lipsă, ca se fiă nu numai cu puțină, 
ci chiar cu multă, cu forte multă 
grijă în fața problemei, ce stă îna
intea partidului nostru național.

Nici-odată nu a fost mai mare 
lipsă ca astăfil, ca ceea ce se face 
pentru reculegeiea partidului nostru 
național și pentru apărarea și susți
nerea organisațiunei sale, să fiă fă
cut cu cap și cu prevedere, căci 
multes’au „discutat" și s’au „arangiat" 

de câțiva ani încă ce, der, bine rău, 
cum s’au pus la cale, sunt lucruri 
petrecute. Aștăfii însă, în situația 
extra-ordin^fă, în care ne aflăm 
cu partid cu tot, credem, că va în
țelege fiă-care Român cu mintea să 
netăsă, că nu mai este iertat se se facă 
nici, o greșelă.

De acum încolo, decă nu vom 
fi în stare să îndreptăm ce s’a ne- 
gligiat, ori s’a stricat, fără a mai 
adauge greșeli nouă la cele vechi, 
atunci o spunem înainte, nu vom 
pută ajunge la ținta, ce trebue s’o 
aibă viitbrea conferență.

E destul să amintim aici, că 
conferența, despre care e vorba 
trebuia să se întrunescă încă la fi
nitul lui Iuuie, său la începutul lui 
Iulie 1894, după ce d-lui Dr. Rațiu, 
’i s’a îmânat primul ordin ministe
rial, care atacă organisația partidu
lui nostru național, pentru ca să 
cunăscem, cât de mult s’a negligiat 
pănă acuma și cât de mult s’a 
agravat, după cele întâmplate în 
urmă, problema, ce încă atunci pre
tindea urgenta ei resolvare.

Cum stau a<ji lucrurile, e clar 
și învederat, că pașii ce se vor face, 
trebuesc bine cumpăniți și înainte 
de tote, tot ce se va lucra trebue 
să fiă liber cu desăvîrșire de ori-ce 
preocupare, ce nu privesce nemijlo
cit curatul interes al causei.

Răspunderea este mare. Dela 
pașii pregătitori atârnă tot succesul 
viitorei conferențe.

Când am solicitat grabnica con
vocare a conferenței, noi nu am 
voit să flicem, ca să se facă vre-un 
lucru pripit și nu destul de bine 
pregătit. N’am vrut să cjicem, că 
nu vom mai avă puțină răbdare, 
pănă ce d-nul Dr. Rațiu, consciu 
de marea sa răspundere, va în
tră în în țelegere cu bărbații cei 
mai de frunte, consciențioși și des- 
interesați, ai partidului, ca împreună 
să găsâscă cea mai bună și sigură 
modalitate pentru de a eși din 
impas.

Ceea ce am reclamat și am 
voit să constatăm este neapărata 
trebuință, ca în timpul cel mai scurt 
se se facă tot ce s’a întrelăsat 
pănă acuma, ca să putem păși cu 
nonă și întrunite puteri la resolva- 
rea marelor probleme ale luptei n6s- 
tre naționale.

CRONICA POLITICA.
— 8 (20) Aprilie.

piarul ultra-oposițional „Budapesti 
Hirlap'1 spune în numărul său de alaltăerl, 
că i-se pregătesce fârte grele cjile cabine
tului Banffy. Partida independentă dela 
48 în frunte cu (Jgrcn a hotărît adecă să 
aducă în cameră din dou în discuțiă tote 
soandalele întâmplate în timpul din urmă, 
precum cestiunea fișpanului Milclos și a lui 
Carol Pulsky, precum și oestiunea Fej6r- 
vary-Gromon, și să câră punerea sub acusă 
a guvernului-Banffy. Partidul lui Ugron vo- 
iesoe să-i facă greutăți lui Banfiy chiar ou 
ooasinnea serbărilor milenare, și e hotă
rît, după cum afirmă numitul 4'ar> 
pună totul în mișcare, pentru-ca să răs- 
torne actualul guvern.

De căte-va dd® înodoe oiroulă prin 
Viena și Budapesta soirea, că ministrul co
mun de resbel, Krieghammer, este firm 
hotărît să demisioneze. Unele epare esplică 
acâstă hotărîre a ministrului eu faptul, oă 
el ar suferi de o bâlă grea internă, altele 
susțin, că motive pohtioe ar fi oausa retra- 
gerei lui; în fine foile oficiose și semiofi- 
oiâse din monarohiă, se înoeroă a desminți 
faimele lățite despre dimisionarea ministru
lui Krieghammer, afirmând, că în cercurile 
politioe nu se scie nimic despre acâsta.

*
„Agenta Ștefani11 din Roma anunță, că 

Papa a ohiămat pe nunoiul Agliardi la 
Roma pentru de ai înoredința misiunea, ca 
să-l represents ca trimis estra-ordinar la în
coronarea Țarului Rusiei. După împlinirea 
misiunei Agliardi se va re’ntâroe la Viena 
și va primi în luna Iunie din mânile mo- 
narchului baretul de cardinal, țliarele ole- 
rioale din monarohiă afirmă, că Agliardi 
plâcă la Roma numai de aceea, ca să nu 
fiă de față la deschiderea serbărilor mi
lenare.

*

Din Petersburg se depeșâză, că prin
țul Ferdinand al Bulgariei a sosit alaltăerl 
la amecjl acolo. La gară a fost întâmpinat 
de marele-duce Wladimir și musica mili
tară oânta imnul național bulgar. Intre de- 
putațiunile, oarl au fost presente, era și 
una a reuniunci slave de binefacere, în frunte 
cu generalul Tschernajeff, care îi întinse 
prințului pâne și sare. Ferdinand, însoțit 
de miniștri bulgari și de suită plecă apoi 
spre palatul de ârnă, unde va ave lo
cuința.

Sinodul archidiecesan gr- or.
In ședința a patra, ținută MerourI în 

3 (15) Aprilie, s’au presentat diferite ra
porturi consistoriale, petițiunl eto. cari tâte 
s’au predat oomisiunilor respective. Intre 
acestea era și o arătare a parochului loan 
Runoean din Mureș — Sângeorgiu oontra 
protopresbiterului Nicolae Maneguțiu „pen
tru agitațiuni între parochienii săi de-a 
trece la biserica gr. oat."

Se hotăresoe, ca postul vaoant de 
asesor 'ordinar salarisat în senatul școlar 
să se ocupe prin alegere în sesiunea cu
rentă. Consistorului ’i se dă autorisațiă, ca 
pănă la întregirea definitivă prin sinod a 
postului de al doilea referent în senatul 
epitropeso să pâtă angaja în cas de lipsă 
o putere de lucru în mod provisor,

Se constată, că din vr-o 7600 de ra- 
țiooinii bisericescl ale parochiilor, numai 
4250 s’au trimis Consistorului, âr peste 
trei mii sunt în restanță încă de prin 
1887; 19 protopopiate n’au trimis nici 5°/0 
din rațiociniile lor. In fața acestora s’a 
hotărît, ca protopresbiteni, unde va fi 
lipsă, să dispună din oficiu facerea rațio- 
oiniilor pe spesele organelor negligente.

Referentul comisiunei petiționare 
arată, că nici dieoesa Aradului, nici archi- 
dieeesa nu pot veni în ajutorul susținerei 
soâlelor medii române din Brașov.

Cu privire la salariile d-lor asesori 
N. Cristea și N. Frateș, ale profesorilor de
cedați Popescu și Crișan și al fostul direc
tor seminarial Hunnia, cari salarii dela 
1894 încoce nu s’au mai incassat dela stat, 
ci au fost estradate din fondul general 
administrativ fără încuviințarea sinodului, 
se îndrumă Consistorul să le ceră dela stat 
în decursul acestui an.

In ședința a cincia, dela 4 (16) April, 
deputatul A. Nioâră iuterpelâză în causa a 
patru stipendii de câte 500 fl. din fondul 
Franciso losif, oarl stipendii s’au votat unor 
tineri universitari, dâr nu li-s’au dat, ne- 
fiind încă asignate din partea statului. Ti
nerii stipendiștl au fost siliți din oausa 
aoâsta să întrerupă studiile. — Presidiul 
răspunde, că a făcut pașii neoesarl la mi
nistru, dâr resultat pănă acum n’a sosit. 
Stipendiile însă, întru cât n’ar fi asignate 
pentru aceia, oărora s’au votat, vor intra 
ca adause la fondurile arohidieoesane.

Se primesoe propunerea comisiunei 
școlare, de-a se vota 2000 fl. pentru soolele 
elementare expuse pentru aoest an, din 
suma de 49,743 fl. 37 or., coleotată pentru 
fondul școlar.

Se admite spre folosire in soolele po
porale Elemente din istoria Ungariei și 
oea universală de Dr. Nio. Pop. Manualul 
„Compendiu de geografia" de Teod. Cion
tea nu se primesoe din oausa mai multor 
neooreotitățl, între oarl și aceea, că numele 
proprii de comitate, orașe, munți, rîurl etc. 
nu sunt espuse în limba română, ori că 
sunt numai in parantese eto. Consistorul a 
reoomandat pentru primire aoâstă carte, 
dâr sinodul, pe basa raportului oomisiunei 
școlare, a respins’o.

Privitor la fondul de pensiune al 
preoților se oonstată, că 556 de preoți sunt 
încă tot în restanțe ou unele sume, âr 277 
n’au contribuit pănă acum nimio. Restan
țele la fondul de pensiune urcă la 7454 fl. 
86 cr. Dintre oomunele bisericesol, 308 nu 
contribue. — In legătură ou acest punot, 
archimandritul Pușoariu 4i°® între altele, 
că oausa, pentru care taoseie la fondul de 
pensiune se înaintâză târejiu Consistorului, 
sunt pote numai d-nii protopopi, cari nu le 
administrâză imediat la looul lor, ci le rețin 
la sine cu lunile.

Alegere de primar în Viena.
Consiliul oomunal al capitalei Viena 

a ales slaltăerl pe Dr. Lueger din nou 
primar al ei. Majoritatea, oare a votat de 
astădată pentru Lueger, a fost și mai mare 
decât la celelalte trei alegeri din anul 
trecut: sămn, oă residența Viena este 
în mare majoritate antiliberală și anti
semită.

Cu tote că învingerea lui Lueger a 
fost aprope sigură, totuși se adunase o 
mare mulțime de popor Sâmbăta înaintea 
casei sfatului din Viena, curios cum va de
curge alegerea. Lueger a venit pedestru 
la alegere, încungiurat de număroși amici, 
și mulțimea adunată la primit ou ovațiunl 
atât de entusiaste, încât ori oare privitor 
s’a putut convinge, oă astăcjl Lueger este 
omul cel mai popular in oapitala Austriei. 
Sala cea mare din casa sfatului era tic
sită de omeni, galeriile tote erau pline, mai 
ales cu dame, dintre oarl oea mai mare 
parte erau decorate ou garâfe albe, florea 
antisemiților.

Membri consiliului comunal, 138 la 
număr, toți erau presențl și toți au votat. 
Căpitanul de cerc Friebeis, în calitate de co
misar guvernial, deschise la 10 âre adunarea 
și enunoiâ oă la ordinea 41!01 se aflâ un 
singur obieot: alegerea de primar și ime
diat după acâsta și ordona votarea. Can
didați au fost numai doi: Dr. Carol Lueger 
și Dr. Raimund Griibl, dintre cari Lueger 
a căpătat 96, er Grăbi numai 42 de voturi.
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Când comunică oăpitanul Friebeis 
resultatul alegerei, în sala adunărei erupse 
un vifor nedescriptibil de aplause și stri
găte de Hoch Lueger! Apoi se îndreptă 
Fribeis cătră Lueger cu întrebarea, decă 
primesoe alegerea, la oeea-ce Lueger răs
punse printr’o vorbire mai lungă, al căreia 
cuprins este următorul:

„Domnilor! In decursul unui an am 
avut acum a patra 6ră onorea de-a fi ales 
primar al orașului meu natal. Alegătorii 
din Viena de două ori au dat în mod 
evident se înțelâgă ori cine, oă în ce mod 
și de cătră cine voieso ei să fiă conduși. 
La d6uă alegeri a dovedit poporațiunea 
nostră creștină oă în ce mod sunt de a-se 
apăra drepturile poporului; nu a suferit 
să fiă batjocurită său amenințată, și nu sa 
lăsat să fiă sedusă cu promisiuni: a luptat 
cu arma legală a bilelor de alegere și a 
învins (Vil aprobări). Sperăm că de astă 
dată guvernul va respecta voința poporului, 
de-orece chiar el a apelat în acâstă ces- 
tiune la popor, ca și la un judeoător 
(Vii aprobări). Când amicii mei din nou 
eu votat pentru mine, ei n’au făout’o 
acesta din cult personal, oi pentru oa să 
corespundă voiinței poporului; er eu, când 
primesc alegerea mea, n’o fac din egoism, 
ci pentru împlinirea unei grele datorințe. 
Nu este secret, oă am fost gata să-’ml 
jertfeso persona, dâr împrejurarea, oă 
amicii mei chiar acum țin mai strins la 
mine, dovedesce oă între împrejurările de 
față persâna mea este mai de lipsă ca 
ori și când. Cestiunea primarului din 
Viena nu este numai o cestiune looală, 
ci din potrivă o oestiune de mare însem
nătate în privință politioă și economică. 
Partida dela putere din Ungaria înoeroă 
să-și lățâsoă tot mai mult sfera puterei 
sale și îșl arogă o influența neiertată asupra 
patriei nostre: asupra Austriei. Trebue să 
se întreprindă pași energici contra acestei 
influențe, o întrelăsare în ori ce privință, 
pote aduce pagube enoime. Trebue i-ă oe- 
tesoă numai omul insultele cțilnicece le 
arunca pressa din Ungaria asupra Vienei, 
și îndată va înțelege ce însemnătate mare 
are alegerea de primar din \iena. .-es- 
stiunea aoâsta nu este un duel Baaem- 
Lueger, oi este o parte din marea luptă 
pentru liberarea poporului creștin, pentru 
îndependința și libertatea patriei nostre 
Ahstria, și fieoare bărbat german și oieș 
tin, fieoare Vienes bun și Austriac patriot 
are datorință să dea piept ou aoestă 
luptă și să nu șovăescă nici un moment. 
Pornind din aoest punct de vedere mi-au 
dat amioii mei voturile, și tot din acel 
punct de vedere eu primesc alegerea- Mu 
am de adaus nimic la cele ce le-au cps m 
Ootomvre și Noemvre anul trecut. Eu îm
preună cu amicii, decă ne va fi dat să 
conducem administrația capitalei Vlena» 
vom face-o acăsta amesurat voinței popo
rului, și mergând numai pe calea dreptului 
și al echității, sperăm, că vom fi sprijiniți 
de toți aceia, cari doresc în mod serios 
binele poporului. îmi închei ouvintele ou 
dorința, ca în fine să se dea poporului 
(Aplause frenetice și strigări de Hoch! în 
sală și pe galerii).

După aoâsta Friebeis cumunicâ, oă 
va așterne guvernorului resultatul ale
gerei. Faima despre alegerea lui Lueger 
s’a lățit în câte-va minute prin întregâ 
Viena. Mulțimea imposantă adunată îna
intea casei sfatului și constătătore din 
popor și inteligență saluta cu însuflețire 
nespusă pe Lueger când aoesta ieși din 
sala adunărei, cu tote aoesta însă ordi
nea nu fu conturbată. Lueger se urca 
într’o trăsură și plecă între ovațiumle 
entusiaste ale mulțimei aduna-e.

lubileu! de 25 ani
al societății academice social-literrare 

„Bomânia-Jună".
VIENA, 18 Aprilie n. 1896.

(Raport special al „Gaz. Trans.“)

II.
Desvelirea tablourilor patroneselor 

societății.
După oomersul festiv, despre care 

mai tdte foile vienese au luat notiță fdrte 
detailată, a urmat desvălirea portretelor, 
conform programului de serbare.

Sâmbătă în 11 Aprilie st. n. la orele 
12 a. m. membrii societăței, în frunte cu 
președintele ei D-l Teofil Popovid, se aflau 
deja în looalurile sooietății, cari erau îm
podobite cu fel de fel de verdâță pe cât 
de modest, pe atât de plăcut.

Nu peste mult timp odăile erau pline 
de ospețl, între oarl se aflau D-l Baron 
Hye de Gluneck cu fii dânsului, fdrte multe 
dame și domni din coloniă și studenții de 
dinoolo.

D-l președinte Teofil Popoviol re
marcă prin o sourtă, dâr petrundătdre vor
bire, oele mai însămnate momente de spri
jin pentru sooietatea nostră, din viâța soum- 
pelor patrouese, pășind ast-fel la deBVăli- 
rea ofioiâsă a tablourilor.

Imediat după aoest frumos ouvent de 
deschidere membrii societății, dinpreună 
cu toți cei presențl, intonară unison trei 
strofe din nDeșteptă-te Eomânea.

La urmă D-l Teofil Popovicl, ca pre
ședinte, în numele sooietății mulțumi 6b- 
peților, și în special d-lui Baron Hye de 
Gluneck pentru presența lor atât de nu- 
mărâsă la acesta desvălire. Urmă apoi in
troducerea numelor în albumul societății 
și după aceea plecarăm în corpora la le
gendarul „Dorfinger" spre a lua prâncjul 
împreună.

După prâncj la două ore se ținu o 
ședință, în care se traotară și se desbatură 
luorurl și năoasurl naționale până la 7 6re 
sera.

Banchetul.
Din cause neprevăcjute banohetul se 

ținu în „Riedhof", la oare luară parte ou 
mult mai mult, ca o sută oincl-cjeol de 
persone diu lumea română, domni și dame. 
La masa din frunte se aflau: D-l Dr. 
Ciurcu, D-na Popea, D-l Dr. Aurel cavaler 
de Onciul, D-na Stătesou, D-l Dr. I. 
Calinciuo, D-șora Popea, D-l prof. Nic. 
Teolu, D-na Dr. Lupu, D-l Dr. I. Tinou 
de Tinoa, D-na Dr. Cavaler de Onoiul, 
D-l Dr. Lupu, D-l Cantaouzino, D-na 
Dr. Popa, D-l căpitan Boteanu, D-na 
Strauss etc etc. La oelelalte mese urma 
un frumos cerc de gingașe și înoântătdre 
Domnișore și apoi' delegații tinerimei ro
mâne ou membrii sooietății.

Pet.reoerea și animația devenea din ce 
în ce mai vidiă și intimitatea îșl făcea din 
ce în ce mai liberă oale, așa oă tote fe
țele mesenilor străluoeau în ratjele unei 
voi bune de neesprimat. Aoâstă buouriă și 
plăcere, de-a cărei iresistibilă dominația 
era cuprins fiesoe-oare, era potențată de 
tonurile dulci și galeșe ale capelei E. W. 
Strauss, care și de astă-dată esecutâ admi
rabila piesă, ouvertura „Ștefan cel Mare“, 
ale oărei aoordurl pline de farmeo de re- 
pețite-orl au fost înădușite de furtnnose 
aplause.

După servirea bogatului ,menu“, în 
momentul când paharele se umplură ou un 
fluid, oare dealtmintrelea fdrte rar udă 
gâtlejul veolnic usoat al studentului, se 
începu un lung șir de toasturi pline de 
entusiasm și pline de iubire și devota
ment.

D-l Dr. Sterie Ciurcu toasta pentru 
ăspețl, D-l Teofil Popoviol pentru D-l prof. 
Nic. Teolu, D-l Popovici dela „Junimea11, 
D-l prof. Nio. Teclu, D-l Balanescu și D-l 
Manolescu pentru sooietate, D-l Dr. Nic. 
Comșa pentru D-l Dr. Ster. Ciurou, D-l 
Alex. Vaida pentru D-l Dr. Aurel cav. de 
Onciul, D-l stud. meoh. Cornel Coma- 
nescu pentru D-l Dr. I. Calinoiuo, D-l Dr. 
Al. Popa, D-l Dr. Florea Lupu și pentru 
alțl D-nl sprijinitori și sfătuitori ai tineri
mei române din loc.

Toasturile au fost mai în tot momen- 
mentul întrerupte de vii aplause și de 
prelungite strigăte de „să trăesoă" (în ono
rea celui pentru care s’a toastat).

Petreoerea la mese, care se ținu în 
continuu în același grad înalt de vialitate, 
a durat până la 1 oră noptea, când apoi 
se începu dansul, cu care ooasiune mult 
stimatelor domne și domnișore li-se oferi 
o distincțiune, de oomitet, ca semn de adu
cere aminte de acâstă momentuâsă ser
bare.

In toț decursul dansului D-șorele 
desvoltară în toaletele dînselor de deose
bit gust o grațiă f6rte distinsă, nu atât 
mai puțin coodnele.

ț)orile cjflei cu „degetele lor de aur" 
ne surprinseră dansând și ou ore-șl oare 
regret ne despărțirăm unii de alții, pără

sind sala cea splendidă, în care avu loo o 
petreoere atât de plăoută, vială și româ- 
nâscă.

In tjiua următore ne fotografiarăm 
în oorpore: dame și domni, sourt toți 
câți au partioipat la banohet, fiosând astfel 
ou atât mai mult amintirea în sufletul nos
tru, amintire, de care sunt legate momente 
nespus de plăoute și atât de adânc simțite 
cu aoestă ooasiune.

Convenirea în „Annahof".
Timpul, care în genere în tot deour- 

sul festivităților n’a fost așa de nefavo
rabil, der forte nesigur și schimbăoios, — 
oa în luna lui April — ne-a împedecat 
de-a face o esoursiune într’un loo mai de
părtat din împrejurimea Vienei, ceea ce a 
fost cea mai ferbinte dorință a nostră a 
tuturora. Din causa aoâsta a trebuit să 
renunțăm la ea și să ne întrunim într’o 
convenire sooială în „Annahof", în oare să 
se oontinue dansul început în săra trecută 
și care cu tote aoeste a succes îu trecerea 
așteptărilor tuturora.

La 8 6re săra bogata sală era plină 
de ospețl. In ourând se înoepu doritul 
dans, eare devenea crescând tot mai ani
mat; petreoerea fu de tot intimă, nesilită, 
așa că toți, s’ar pută 4io®> ÎȘÎ vorbiau dela 
nimă unul în fața celuilalt. In pausă s’au 

intonat mai multe cântece în cor și uni- 
sono. „Deștâptă-te Române11 s’a cântat 
acompaniat de musioă, oare în furtuna de 
aplause ne răspunse cu popularul marș al 
lui Lueger. In urma numerâselor și pre
lungitelor aplause a trebuit acest marș de 
nenumărate-orl să fiă repetat. In ndptea 
târejiă parchetul din drăgălașa sală a că
pătat vre-o câte-va isbiturl de picior dela 
jucătorii „Călușernlui11 și „Sârbei11, cari au 
lăsat urme adenol în constituția delicată a 
indulgentului suferitor.

Animația în petrecere a fost în totă 
săra mare și cu o colorită variațiune dură 
pănă cătră 4 6re, când trebuirăm să ne 
despărțim. Acest moment nu-1 pot descrie. 
Toți erau mișcațl în sufletul lor. Toți erau 
stăpâniți de-o aaânoă emoțiune, în care 
într’o clipă se amesteoau sumedenii de 
simțăminte de părere de rău, de iubire 
frățâsoă, de bucuriă, de tristeță, de dor.... 
în inima lor.

Luni și Marți, înoetul cu încetul ne-au 
părăsit și scumpii amici și frați iubiți Pes- 
tanl, ClușieM, BuoovinenI și — Români.

Sub presiunea unui simțământ înduio
șător, îi întrebam: Gând o să ne revedem? 
Când o să venițl erăși? — „La iubileul de 
50 de ani! 1“ — tuna răspunsul din „peptul 
de aramă" al unui fiu al „Romnniei libere", 
încât înăduși ou vocea-i șuerătura locomo
tivei, care se puse deja în mișcare. — „La 
revedere! la revedere 1... Salutări Ardea
lului ’“, strigarăm noi ca dintr’o gură și 
trenul dispăru.

Astfel se terminară serbările iubilare, 
în timpul cărora inima românâsoă a simțit 
o adevărată, neesprimabilă bucuriă de săr- 
bătdre în acestă mare de străini. Și de 
s’ar încerca cineva, ca să pună pe hârtiă 
în totă a lor finețe nuanțele simțămintelor, 
cari au pătruns și au trecut prin inima 
fiă-oăruia dintre noi, timp îndelungat ar 
constata multe lucruri, cari numai ar în
veseli pe cetitor într’un grad peste măsură.

Și ârășl, decă serbarea iubileului de 
25 de ani al „României-June" a reușit 
atât de măestos și splendid, încât a stors 
atâta admirațiune străinilor, atunci aoâsta 
avem să o datonm în primul rând neobo- 
siților d-nl Dr. Sterie Ciurcu, Dr. Aurel 
cav. de Onciul, Dr. Ion Cahnciuc, Dr. Florea 
Lupu și Dr. Alesandru Popa, cari în tot 
deoursul pregătirilor, precum și în timpul 
serbărilor, ne-au sprijinit atât de mult cu 
statul dânșilor, ba nu arare-orl și cu fapta. 
Onore și recunosoință lor în t6te vremurile !

Eră noi, cei tineri din „România- 
Jună", cari dimpreună cu tot neamul ro
mânesc ne bucurăm de momentuositatea 
și reușita mărăță a acestor serbări, ne 
simțim pătrunși de o îndoită și potențată 
energiă în lupta ndstră pentru scopurile 
înalte ale acestei societăți, care este sin
gurul altar al celor mai sfinte și neprihă

nite sentimente românescl: al sinoerei iu
biri față de popor și față de tot ceea ce 
sunt demni nisce urmași ai gintei latine 
chiar și atunci, când, „si fractus illabatur 
orbisu.

Cornel Comanescu,
stud, mechn.

Oe ale mileniului.
Ministrul-președinte Banffy s’a con

sultat în 17 o. cu președinții diferitelor 
partide parlamentare asupra modului și for
malităților, sub caii să se sevârșâsoă pri
mirea proiectului la înarticularea în lege a 
mileniului, din partea camerei deputaților. 
S’a hotărit, ca numitul proieot să se pună 
la ordinea tj'l0! îndată după finirea desba- 
terilor asupra legei de apropriațiune, și să 
formeze singurul obieot al unei ședințe. 
Deputății vor apără în acea cj.i în camere 
îmbrăcațl în costume negre și vor primi una
nim proieotul, fără a desbate asupra lui. Gu 
asemenea ceremoniă va fi primit numitul 
proiect și în camera magnaților.

ț)iarele oposiționale sunt indignate 
asupra acestei hotărîrl, dioend, că astfel 
parlamentul maghiar va crea legea mile
nară pe lângă ceremonii funebrale: o va 
îmormenta în haine negre !

*
Conform raportului înaintat camerei 

de cătră ministrul-președinte Banffy, pănă 
aoum s’a anticipat diferiților măestri, cari 
lucră la statue și monumente milenare, 
suma de 32.696 fi. Plătesce țâră 1♦

fiarele maghiare din Budapesta in- 
registreză cu mare bucuriă două fapte, cari 
ating atitudinea episcopiei din Oradea-mare 
față ou sărbările milenare. înainte de t6te 
amintitele diare spun, că episcopul gr. cat. 
Pavel a adresat din incidentul mileniului o 
pastorală cătră clerul 'diecesei sale, care 
este scrisă în tonul c<.l mai patriotic, și în 
oare îl provâcă pe cler să serbeze cu cea 
mai mare pompă cjiua de 10 MaiO, adecă 
4iua oea mai de căpeteniă a sărbărilor mi
lenare. Mai departe spun clarei® budapes- 
tane, că gimnastul român gr. cat. din 
Beiuș va arangia o mare festivitate mile
nară în cpua de 17 Maiu.

Neavând informațiunl, nu putem sci, 
întru cât cele înregistrate mai sus după 
foile din Budapesta, sunt întemeiate.

SCSRSLE OBLEI.
— S (20) Aprilie.

Msjestățile Lor Regele și Regina Ro
mâniei visitară în 17 c. etablisimentele de 
marină din Pola, precum și vaporul de res- 
bel „Rudolf". Merseră apoi la edifioiul sta
tului major, unde fură întâmpinați de că
pitanul de oerc Rosetti, primarul Rizzi și 
baronesele Pitner și Spann, cari predeteră 
frumdse buchete Reginei. însoțite apoi de 
personele amintite precum și de vice-ami- 
ralul Pitner și oontra-amiralul Hinke, Ma- 
jestățile lor visitară t6te așetjăminteie mai 
însemnate din Pola, după oare la 4 ore d. 
a. pleoară cu tren separat spre Triest. Aoi 
sosiră la 7 bre săra și fură întimpinațl de 
guvernorul Rinaldini, consulul român Di- 
mitrie și de alte notabilități. Alaltăerl Ma
iestățile lor visitară tote instituțiunile mai 
însemnate din Triest precum și castelul 
Miramare. ErI plecă păreohia regală română 
spre Veneția.

—o—
Osendit în proces de pressă. Vinerea 

trecută a fost osândit învățătorul șerb Wla
dimir Stankov din Basahid de cătră tribu
nalul din Seghedin la temniță și 500
fl. amendă pentru un articol ce l’a scris 
anul treout în cjiarul sârbeso „Zastava" și 
în care procurorul de stat a desooperit agi
tare oontra statului. Stauoov fusese deja 
osândit în contumaoiam în luna Ianuarie 
c., acum însă, Vineri, fu escortat de gen- 
darmi la pertraotare.

—o—
Congresul Ligei. Cetim în „Epoca" : 

D-l V. A. Urechiă, președintele Ligei cul
turale, a trimis err tuturor secțiunilor din 
țâră cate o invitare pentru congres il gene
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Comercial Bulgariei cu România. După 
un tablou statistio asupra mișcărei generale 
a oomeroiului Bulgariei în anul 1895, pu- 
blioat în „La Bulgarie", resultă, oă impor- 
tațiunile din România au fost în sumă de 
1.922.905 franci, er exportațiunea făoută în 
România de 596.796 franol, de unde resultă 
o diferență de 1.325.809 franol în favorea 
importului îp Bulgaria.

— o—
Conscripția neesactă. Din Belgrad se 

depeșâză, oă de curând s’a înoheiat con
scripția poporațiunei din regatul Serbiei. 
Datele ofioiose spun, oă numărul total al 
loouitorilor din Serbia este 2,341,408. Este 
de observat însă aci, oă organele serbesol 
probabil au învățat dela cele maghiare să 
faoă conscripții, deoreoe pe toți loouitorii 
români și bulgari din Ostul regatului, la 
număr cam două sute de mii, îi numără 
între Sârbi.

—o—
Reuniunea germana de cântări din 

loo va arangea Sâmbătă îu 25 o. o serată 
musioală în sala de concerte. Inoeputul la 
8 dre sera. Intrarea de persdnă 70 cr.

ral dela 12 și 13 Maitt. In aoâstă oonvo- 
care, d-1 Urechiă insistând asupta impor
tantei congresului, spune, oă ei are însem
nătate nu numai prin faptul, „oă acest con
gres are a oomplecta comitetul oentral al 
Ligei cu mai multi membri la locurile va
cante prin dimisionare și alte împrejurări, 
der mai ales prin aoeea a evenimentelor 
<de prevăzut într’un apropiat viitor". — 
„însemnătatea aoestui congres semnalată 
atențiunei d-v. va fi un îndemn pentru 
toți, ca seotinnea sc pună cea mai mare 
.grijă in designarea membrilor delegați in soop, 
că aceștia să fiă din cei mai zeloși oon- 
luorătorl ai Ligei și să nu lipsâscă la apel 
■în cjilele de congres". — Deci cjme, „Epoca" 
însuși comitetul central prevede o luptă 
înverșunată ou ooasia oongresului în contra 
.actualului comitet.

—o —
Pensionare în niassă. „Magyar Hir- 

lap" afirmă a soi din isvor sigur, oă minis- 
-trul comun de resbel a îndrumat într’o po- 

;runoă reservată pe totl oomandanții de 
corp din monarchiă, ca aoeștia să provooe 
pe toți ofioerii, cari au împlinit 40 ani de 
serviciu, să-și înainteze rugările de pen- 1 
monare.

— o—
Repausul (le Dumineca în România. 

Ieri s’a distribuit deputation proiectul de 
:lege pentru repausul de Dumineoă și săr
bători. Proieotul e semnat de d-nii I. Gr. 
Poenaru-Bordea, V. G. A. Rosetti, "V. M. 
Cogălnioeauu, A. Delimarcu, C. T. Grigo- 
rescu, Emil Costinescu și N. G. Stăteson. 
Etă și tabloul de sărbătorile anului, alătu
rat la legea răpausului de Dumineoă : Anul 
nou, Bobotează, Sf. Paști două 4’1®, Sf. 
Gheorghe, Rusaliile, Sf-ta Maria mare, 
Sf. Dumitru, Sf. Nicolae și două flile de 
Grăoiun.

— o—
In cestiunea împărțitei ajutdrelor 

dela stat, între preoții români am reprodus 
în numărul de Vinerea trecută o soire după 
„Dreptatea" din Timișora, care soire, după 

• cum aflăm, era menită mai mult numai pen
tru de-a faoe sensațiă, âr nu de-a servi 
■causei. Se (j’cea adecă, că trei protopopi 
români din dieoesa Aradului ar fi primit 
direot dela guvern câte-un ajutor de 200 
fl. din sumele preliminate în aoest scop în 
budgetul annlui curent, — lucru, ce nouă 
ni-s’a părut de neorecj'it, din oare causă 
soirea am și reprodus’o cu 6re-oare reservă. 
Din isvor bine informat primim aoum, 

■față cu acâstă scire următorea reotificare: 
„On. Redaoțiune 1 In nr. 76 al stimatei 

„Gazete" ați reprodus după „Dreptatea" 
soirea, că protopopii P. Miuleseu din B.- 
Comlos, V. Beleș din Radna și Ioan Groza 
din Halmagiu, toți în dieoesa Aradului, ar 

■fi primit fiă-care oâte 200 fl. ajutor direct 
dela guvern. — Soirea acâsta nu oorăs- 
punde adevărului, fiind-oă ajutorul, ce l’a 
dat guvernul pentru preoțimea din dieoesa 
Aradului, s’a dat Consistoriului dieoesan și 
acesta, er nu guvernul, a împărțit ajutorele 

,dir vorbă și nu numai sus menționaților 
,topopl, ci și altor preoți. — Adevărat 

aste, că ministrul pe unii protopopi și preoți 
i-zescepționat, dâr nici aoâstă oestiă nu e încă 
definitiv deslegată între Consistor și gu
vern;"

"Săpeturile Ia Turnu-Severin. O tele
gramă din Turnu-Severin anunță, oă săpă
turile făcute jos la pod au scos la iveli un 
alt picior al podului. In partea de nord a 
oetăței s’au mai descoperit două ziduri in 
distanțe de șâse metri între ele.

Seghedinul — ărăși inundat de apă. 
Din Seghedin se depeșâză, că pe locuitorii 
de aoolo î-a ouprins din nou spaima, că 

■vor fi inundați de apă, oa în deceniul tre
cut. In unele suburbii apa a ajuns deja la 

lînălțimea de câteva urme, trei oase s’au 
dărîmat și mai multe amenință cu surpare. 
Loouitorii de prin suburbiile amenințate 
s’au refugiac in părțile mai ridicate ale 
orașului și au rugat pe oale telegrafioă pe 

.ministrul de interne, ca să intervină.

Raport anual
despre activitatea reuniunei din Brașov pentru 

ajutorarea prisonerilor pro anul 1895.
Viâța reuniunilor și societăților sâ- 

mănă ou a omului; multe reuniuni sunt, 
oarl îșl manifestâză viâța lor într’un mod 
sgomotos, eră altele, deși îșl împlineso mi- 
siuuea lor, totuși săvârșeso munca menită 
în liniște, fără de a-o îmbrăca în forme 
de paradă.

Reuniunea nâstră se ține de oategoria 
a doua, deși munoesce aoum de 12 ani. 
Așa de esemplu în anul espirat reuniunea 
nostră e eseroiat tote binefaoerile sale spre 
ajutorarea prisonerilor, mai așa cjicend în 
taină. Seim bine, oă pe unii âmenl din 
olasa inteligentă nu-i înoălcjesce idea mă- 
reță, oă adeoă: este bine să se îngrijâsoă 
de prisonerl prin ajutore și învățături mo
rale. Insă noi ne mângăiem în oonsoiința 
nostră, oă nu numai noi întâmpinăm ast
fel de greutăți, oi tâte oelelalte reuniuni 
din țâră pentru ajutorarea prisonerilor. 
Căol nicăirl nu am văcjut raportându-se la 
foi despre aotivitatea astorfel de reuniuni.

Comitetul nostru în restimp de 8 ani 
totdâuna și-a retipărit raportele sale anuali 
și le-a trimis celorlalte reuniuni surori din 
țâră. Cu tote acestea nu am primit in 
sohimb dela niol o reuniune vre-un ra
port.

In 1891 am îndreptat un memorand 
tuturor reuniunilor surori de acest fel, ca 
să se delibereze asupra întrebărei, oă ore 
oum s’ar putâ întroduoe în sinul reuniuni
lor o aotivitate unisonă? Spre acest soop 
noi am propus un congres de reuniuni, 
însă, durere, glasul nostru a răsunat în 
pustiă. Dâr speranța nu ne-a părăsit, drept 
aceea în adunarea generală din anul tre
cut s’a sulevat de nou aoâstă chestiă și s’a 
hotărît, oa să se câră sprijinul d-lui mi
nistru de justițiă, încât în anul mileniului 
să se efeptuâsoă convooarea unui congres 
al tuturor reuniunilor din patria ndstră 
spre a se consulta despre modul de acti
vitate mai efioace.

Coinisiunea de trei esmisă s’a întrunit 
și membrul Obert I. a redaotat în limba 
germană un memorand de patru oâle, pe 
care l’a tradus în limba maghiară d-l Rom- 
bauer. In anul trecut, Aprilie 2, apoi, s’a 
înaintat aoest memorand d-lui ministru de 
justiția. Ce se va întâmpla însă cu acest 
memorand, nu se seie, destul că comitetul 
reuniunei ișl împlinesoe o datoriă plăcută, 
espnmând și pe acâstă cale d-lui Obert 
mulțumită cuvenită.

Adunarea generală ținută în 10 Fe
bruar a. tr. a luat spre soiință raportul al 
11-lea despre activitatea reuniunei, apoi 
oomisiunea pentru revisiunea soootelelor a 
aflat în ordine aoeste socoteli și mulțămin- 
du-i oassarului pentru acâstă esactitate i-a 
dat absolutoiiul.

(Va urma,)
Comitetul.

Mulțămită publică.

Brașov, 7 (19) April 1896.
Subsorisul birou al Comitetului Reu

niunei femeilor române din loo esprimă și 
pe calea acâsta adânc simțită mulțămită 
pentru ajutorul de 200 fl. votat de Adu
narea generală a societății de credit și 
economii „Albina" pentru Internatul Or
felinat al Reuniunei fem. rom. din loc.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
presidentă. aotuar.

*
Făgăraș, 15 April n. 1896.

Representanța biserioâscă greoo-oa- 
tolioă din Făgăraș esprimă mulțămită și 
recunosoința sa D-lui George Pop de Ga
lați, proprietar în Făgăraș și Sibiiu, pen- 
tru-oă a esoperat dela fratele său Ioan 
Pop de Galați, fost advocat în Sibiiu, o 
donațiune de 1000 fl. v. a. pentru Biserica 
noBtră, oare în anul viitor, 1897, numără 
200 ani dela zidirea ei.

De altă parte representanța Biseri- 
câscă îșl esprimă regretul și condolența sa 
pentru înoetarea din viâță prea timpurie a 
neuitatului donator.

Bepresentanța Bisericescă greco-catolică 
din Făgăraș.

NECROLOG. loan Platoș, parooh 
gr. or. în Săcel a răposat la 5 (17) Aprilie 
în al 63-lea an ai vieței. ’L jelesce în- 
tristata-i soțiă Maria născ. Grip ou trei 
fii, trei nurori și alte rudenii. — Dumne
zeu să-l odihnâsoă ’n pace! 

DIVERSE
Practic. In anii din urmă s’a intro

dus în Paris, mai ales pentru dame, o so
cietate pentru împrumutare de plouare. In 
fiă-care confetăriă din oraș se află la dis- 
posițiă mai multe plouare. Dâcă din întâm
plare pe oine-va l’a apuoat ploia pe stradă, 
intră în cea mai apropiată confetăriă și 
împrumută de-acolo un plouar, pentru care 
plătesoe o taxă anumită, și apoi îl pote 
vinde la altă confetăriă.

Un nou document antic. In pămân
tul olaaio al Egiptului s’a aflat acum de 
ourând un nou document antio. Dooumen- 
tul a fost depus cjilel® aoeste în Museul- 
britio. El e scris pe „papyrus" și a fost 
aflat în Theba de B. I. Grenfeld; conține 
o ordinațiune privitore la dare a lui Pto- 
laemeus, regele din Philadelphia, din anul 
259 a. Chr. Papyrus-ul constă din 109 coldne, 
fiă-oare oolonă din 20— 25 rânduri, cari 
dau mult de lucru archiologilor englesl. 
Se crede, că în acest document se vor afla 
forte multe date despre starea finanoiară 
și economică a Egiptului.

Corsetul în timpurile vechi. Corse
tul, după cum se pote vedâ din scrierile 
marelui medic Galenus, a fost în modă 
ohiar și în timpurile cele mai vechi. învă
țatul medio Galenus 4’0e, oă femeile din 
Pergamus se strîngeau peste mijloc cu le- 
gătore, ca să apară mai grațiose. Din oau- 
sa aoestei fudulii, di®® Galenus, femeile 
din Pergamus cele mai multe au pătimit 
de dureri de ficat. Femeile Romanilor încă 
făceau asemenea, pe cari Terentius în ver
surile sale le batjoouresoe, pentru-că pur
tau oorsete.

America liberă. Locuitorii din New- 
York sunt tot mai strîns ținuți în regulă 
de cătră așa 4’Ș’i „apostoli ai cumpătului". 
Dumineca Pascilor în New-York a fost 
forte „uscată", pentru-că în acea di a in
trat în vigore nou», lege contra băuturilor 
spirtuose, numită: „Raines BilP. După 
acâstă lege, nici unui birtaș nu-i este ier
tat a servi la masă băuturi alcoholioe și 
tote cârciumele și restaurațiunile trebue să 
fiă închise de Sâmbătă nâptea dela 12 âre 
pănă Luni diminâța la 5 ore. Chelnerițele 
sunt cu totul eBchise din tote localurile 
publioe. In nici un club, Dumineca nu 
«ațe iertat să se bea bere, vin ori rachiu. 
Nici chiar acasă în familiă nu este iertat 
să se dea dspelui băuturi alooholice, decât 
numai apă. Polițistului îi stă în drept a 
întră chiar și în case private, dâcă se

ivesce suspițiunea, că acolo se bea bău
turi alcoholioe.

Arătător de gărî. Pentru mai marea 
comoditate a călătorilor, Berlinesii de ou
rând au inventat un nou metod, prin care 
călătorii pe tren pot ușor să scie înainte 
ce gară urmâză. Pănă aoum se întâmpla 
adese-orl, că mulțl dintre călători nu au- 
diau când strigau numele stațiunilor, sâu 
nu vedeau, la ce gară se aflau, și de aoeea 
călătoriau mai departe. Direcțiunea oăilor 
ferate din Berlin a introdus aoum în fiă- 
care cupeu câte un aparat automatic, care 
înainte de-a sosi trenul în dre-oare gară 
arată numele stațiune! în continuu pănă 
oe trenul părăsesce gara; âr când trenul 
se apropiă de altă gară, aparatul arată 
numele stațiunei respective și așa mai 
departe.

Literatură.

Pentru primaoră Șni-se dă în limba 
românâsoă într’un tot complect, așa cum 
a oreat’o Goethe, geniala sa operă Wer- 
ther. într’un voluminos număr al Biblio- 
tecei de popularizare, (Editura Samitca, 
Craiova, Nr. 17, 18, 60 bani, broșat; 1 
leu legat), a apărut acest roman, unde ve
derile sciențifioe cele mai profunde se în
tâlnesc cu sentimentalismul cel mai atingă- 
tor. Cât de admirabil e descrisă lupta 
între pornirile unei iubiri adânol și puterea 
morală oe comportă instituția căsătoriei, 
unde acâsta din urmă învinge, făoând pe 
Werther să se omore. Și ce parfum de 
melancolioă simpatiă nu se degajâză din 
acest dureros desnodământ!

Volumul se află de vincjare și la 
librăria Ciurcu din Brașov,

*

In tipografia diecesană din Caranse
beș a apărut: Elemente din teoria mn- 
Sicei pentru institute pedagogice și școle 
medii de Antonie Sequens, profesor de mu- 
sică la institutul teologic-pedagogio din 
Caransebeș. Tom. 8° de vre-o 90 pag. Pre
țul 50 or. De vândare la Librăria Dieoe- 
sană din Caransebeș. — Nu mai e trebu
ință să spunem, că lipsa unui manual de 
felul acesta a fost forte simțită la noi, 
mai ales astădl, când ațâți preoți și învăță
tori harnici se sileso a introduce conosoința 
artei musicale și în mijlooul progresului 
nostru. Manualul d-lui Sequens o menit a 
fi de mare ajutor în special pentru con
ducătorii corurilor nostre de plugari, în a 
oăror atențiune recomandăm ou tâtă căl
dura acâstă lucrare.

*
„Fire de tort", cuprindând 35 de 

poesii scrise de cunoscutul nostru poet 
George Coșbuc. O carte elegantă, cu un es- 
terior plăcut și tipar frumos, cuprincjend 
vre-o 180 pagine. La urmă se află și o notă 
cu text în prosă de vre-o 7 pag. Poesiile 
d-lui Coșbuc sunt mult mai cunoscute și 
aprețiate din partea publicului, decât să 
mai aibă lipsă de recomandare. Un esem- 
plar din acest volum costă 1 fl. și se află 
de vândare la librăria editore C. Sfetea din 
BucurescI, se pote însă procura și prin li
brăria Ciurcu din Brașov.

^CIRl ULTIME.
lași, 19 Aprilie (Telegr. part.) 

Marele meeting, ținut astăc}! a lan
sat un manifest contra mileniului.

Nou abonament
la

SâZlTâ TlâlBttWKI
Cu 1 Aprilie AMM8 st. v.

«’a deaeSiis nou abonament la 
care invităm pe toți amiell șl spri
jinitorii foiei nostre.

P’s’etui ffibonamentuluii 
Pentru Austro-Ungaria:

pe nn an ................................. 12 fl_
pe șese lixni ................................. S fi..
pe trei lixnî ....... 3 fl_

Administrațiunea

Proprietar: Aurei Murețianu.
Redactor responsabil Gregorys ssaîor.
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Cursul Ba bursa dîn %?sena.
Din 19 April 1896.

Reuta ung. de aur 4% ...» 122.— 
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.— 
Impr. oâ.il. fer. ung. în aur 4,/2% • 124. -
hnpr. căii. fer. ung. în argint41/2% 101.15 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . • 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.80
Imprum. ung. cu premii .... 157.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 140.—
Renta de hârtie austr.......... 101.10
Renta de argint austr.......... 101.10
Benta de aur austr............... 122.30
Dosuri din 860 ......................... 146.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 983.50
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 386.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 357.75
NapoleondorI.................................. 9.55
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.25
Paris vista.................................. 47.77*/2
Bente de cordne austr. 4%. . . 101.05
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pgetei Brasov.
Din 20 April 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump, 
Napoieon-d'ori Cump. 
Galbeni Camp.
Ruble fusese! Cump. 
Mărol germane Cump. 
Lire turnesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/n

9.51 Vend. 9.54
9,46 Vend. 9.50
9.52 Vend. 9.55
5.65 Vend. 5.70
1.27 Vend.

58.30 Vend, —
10 60 Vend.

100.75 Vend. 101.75

Nr. 5499/96.

PUBLICATION
In urma ordinațiunei înaltului 

ministeriu de Interne din 8 Aprilie 
a. c. Nr. 23121/III—896 se aduce 
spre cunoscință, cum că noul abator 
orășenesc se va deschide cu I Mai a. c.

Cu aceeași cp înceteză folosirea 
vechiului abator, prin urmare tăierea 
vitelor cornute (tauri, boi, vaci, bi

voli, viței) și cai are de a se efec- 
tui, cu 1 Mai a. c. începend, necon 
diționat în noul abator, pe când tă
ierea oilor, mieilor, iezilor, caprelor 
și rîmătorilor numai atunci, când 
tăierea lor se efectueză din profe
siune seu pentru consumul general.

Tăietorele private încetă deci 
cu amintita (ți P0 întregul teritor 
orășenesc și folosirea lor se inter
zice, pe lângă evitarea pedepselor 
de bani și arest, cu totul.

Tot cu aceeași cți începend, se 
permite importarea în oraș a carnei 
din afară, menită pentru consum, nu
mai în acel cas, când carnea se va 
esamina mai întâiu în noul abator 
și când va fi.proveZută cu prescri
sul certificat sanitar de acolo, unde 
s’a tăiat vita.

Tăierea în noul abator are se 
se efectueze după statutul statorit 
spre acest scop de cătră represen- 
tanța comunală orășenescă și apro
bat cu unele modificațiunl de cătră 
ministeriul reg. de Interne.

După definitiva aprobare al aces
tui statut de cătră acelaș ministeriu 
se va tipări statutul, vâncțendu-se 
în abator cu 10 cr. esemplarul.

Competințele pentru tăiat în aba
tor se pot vedea în tarifa statorită 
în sensul amintitului statut și espusă 
în abator.

Pentru tufe vitele și carSle mâ
nate pe șoseaua fabricei în abator 
are de a se plăti vama de pavagiu 
prescrisă, solvindu-se vama în abator.

Acele care, cari vin din orașul 
intern în abator și cari se reîntorc 
g61e seu cu povară în oraș sunt la 
intrarea lor în abator libere de vamă 
și au de a solvi vama la vămurile 
limitente numai la reîntdrcerea lor 
în oraș.

Cât timp se vor încassa corn- 
petințele reg. pentru consumul de 
carne de cătră oraș, au de a se plăti 
aceste competințe de-odată cu cele
lalte competințe în noul abator.

Asupra divergințelor, resultânde 
din administrațiunea abatorului, asu

pra contravențiunilor și disordinelor, 
are de a decide ca prima instanță 
căpitănatul orășenesc.

Brașov, 16 Aprilie 1896.

963,1—2 Magistratul orășenesc.

Nrul 3027-1896.

PUBLICAȚIUNE.
In magasinul principal orășenesc 

de lemne sunt de a se vinde 838 bu
căți de lemne de stejar uscat cu un 
cuprins de 399'788 m 3.

Reflectanții au de a-și așterne 
cel mult pană în 25 Aprilie a. c. la 
12 ore înainte de prâncj. la oficiul 
orășenesc forestieral ofertele pro vă
zute cu timbru de 50 cr. și cu de- 
chierațiunea că oferentului îi sunt 
cunoscute condițiunile de oferte, cari 
de alt-cum se află în decursul 6re- 
lor oficidse la amintitul oficiu spre 
esaminare, și că se supune lor.

Pertractarea de oferte se va 
ținea în amintita Zi la 12’/2 6re la 
oficiul orășenesc forestieral.

<xxxxxxxxxx

că
Subscrisul are ondrea a aduce la cunoscință on. public, 

dela I Aprilie a luat ca antreprenor

Hotelul pomul verde Brașov.

Hotelul pomul verde
25 odăi, arangiate din nou, cu cel mai mare confort dela 
cr. în sus. Salon pentru nunți, banchete și petreceri private, 

stau la disposițiă.
Bucătăria germană și românescă. Mâncările cele mai alese. 
Viiliari curate și escelente din Transilvania și Ungaria. 
ISere prima calitate. Serviciu prompt.
Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă sunt cu tot 

respectul gata spre serviciu.

cu
80

v George Sorea
O 961,1—6 antreprenorul hotelului. 1

\ooocxxxxxxxxxxxxxxxxx>ocoooooocx:

Ofertul are se conțină și parale 
gata un vadiu de 5°/0 din suma 
oferată.

In oferte este de a se aminti 
numele și locuința oferentului cu 
acurateța.

Brașov, 9 Aprilie 1896.
958,2-2 Magistratul orășenesc.

Nr. 3889-1896.

Concurs!
Ca ajutor la comptabilitatea oră

șenescă se caută pentru luna lui 
Maiu și Iunie a. c. un individ ver
sat în resortul de computare și comp- 
tabilîtate cu lefa de 100 fl. pro lună.

Reflectanții au de a și așterne 
petițiunile proveZute cu timbru de 
50 cr. și cu documentele recerute, 
asupra cualificațiunei pănă în 28 
Aprilie a. c.

Brașov 17 Aprilie 1896.
962,i-i Magistratul orășenesc.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i OctombB®e 1^05□

IB u <1 a p e s < a—A rad ii—T e i u * u

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenu
accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtu

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . SOS. | 6.02 7.20 3.-
8.05 1.55 10.- 1 Budapesta. . A 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.- 1.37 * ■ SolnocO. . . J 4.31 11.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3.55 6.05 6.10 p03-\ Aradu . 1 pl. 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56
2.301 7.25 4.30 7.05 6.30 pl. f 1 80S. 11.- 8.10 8.55 7.—
2.44 7.42 4.42 6.40 1 ’ GlogovsțO. . J 10.48 8.44 6.47
3.15 8.20 5.03 7.07 Gyorok . . 10.25 8.20 6.18
3.32 8.39 5.14 7.18 PaulișG. . . 10.11 8.08 6.02
3.58 8.58 5.32 7.50 7.35 Radna Lipova 9.58 7.29 7.56 5.47
4.30 5.50 7.58 ConopO. . . 9.25 7.24 5.09
4.50 6.12 8.14 Berzava. . . 9.09 7.07 4.50
5.401 7.- 8.51 8.56 Soborșinti . . 8.21 6.33 6.26 4.—

7.28 9.10 9.24 Zsm .... 7.45 6.07 5.40
7.54 9 o« Gurasada . . 7.18 5.19
8.10 9.34 10.06 Ilia .... 7.08 5.44 5.08
8.28 10.24 Braniclca . . 1 6.44 4.42

4.47 8.54 10.- 10.5C Deva . . . 6.02 5.17 4.10 11.32
5.04 9.08 10.11 11.04 Simeria (Piski) ( 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43 Orație . . . 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.06 Ji bo tO . . . 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.31 Vii țol de-jos . 4.22 2.32 9.12
7.28 11.07 11.01 12.44 */• Alb.- -lulia . < 4.04 3.59 2.14 8.53
8.13 11.54 11.10 1.U3 sos. Teinșîi . . . pl. 3.19 3.35 1.35 8.11 8.55

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu pn/sin.

SSwdajsesta, gara de vest—JK-ușava—Aercerova

Orient. Trenu 
de 

persân.

Trenu Trenu 
do 

persân,

Trenu Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Orient. T renii Trenu 
de 

persân.Expres accel. accel. Expres accel.

8.36 11.- 9.— 9.15 4.- Pl- Viena . . . sos. 5.50 7.02 7.05 6.45
Vineri

1.30 8.30 2.25 7.— 10.- pl- Budapesta sos. 6.30 10.20 2.10 1.25 8.02
Circul, 
numai 
Sâmb,

10.30
10.40

3-41
3.46

9.21
9.03

11.15
11.21

80S.
pl. Czegled. . . 4.19

4.04
8.21
8.13

12.11
12.06

6.01
6.—

4.43 1.47 5.49 12.52 1.20 SOS. ' SeghedinQ . . ■]
12.53 5.10 10.50 10.01 2.31

4.49 2.12 5.55 1.30 pl. 12.26 10.45 9.53 2.11
6.03 5.05 7.54 4.59 sos. pl. 9.20 8.55 7.50 ll.--i

« Timișora . . Tren 
mixt

6.47 6.15 8.02 5.52 pl. SOS. 8.28 7.13 8.49 7.42 3.3b
7.26 8.49 6.57 W Topoloveț. . X 7.25 5.53 ’S s3d ce

6.56 1.58
8.21 9.23 7.42 Lugoșd. . . 6.48 5.10 6.28 12.58
9.33 10.25 9.10 Caransebeșiî . 3.39 4.05 5.39 11.01

11.15 10.02 Teregova . . 4.35 Ao 4.40 8.O7J
11.37 Mehadia . . 3.15 g “534ț

.11.05 12.28 11.47 B&ile-Herculane 3.02 4.35 3.23 5.12!
12.39 11.59 Topleță . . k 2.46 3.08 4.46

11.31 12.56 12.16 SOS. [ Rușava . . . pl. 2.21 4.05 2.51 4.10
11.37 1.11 12.31 pl. l 80S. 1.09 3.49 2.19
11.45 1.20 12.40 H7 Vercerova. . 1.— 3.40 2.10
10.55 1.40 BucurescI . . 11.25 7.10

Dumin.
5.50

—..........................................

§ im eria (Piski) — Pe t ro wen i—JL u p e n i

8.504.50
5.36 9.33
835
8.33
9.19

10.46
12.40

1.26

3.10
3.43
4.35
5.55
6.32

Brașovu
Prejmerfi

sos.
A

C. Oșorheiu . pl.

1.50
1.20

12.29
11.13
10.30

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

trenu 
mixtu

trenu 
do 

persân.

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trend
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
do 

persân.

trenu 
mixtu

6.10 11.28 4.20 pl. Simeria . sos. 10.33 3.24 8.47
7.31 12.48 6.03 Hațeg Q . . 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9 05 SOS. 1 f pl. 6.10 11.25 5.25

5.15 10.15 4.05
pl- 1 PetroșenI . ■ l sos. 9.48 4.54 8.38

6.20 11.27 5.10 Vulcană • 8.57 3.56 7.47
5 6.40 11.50 5.30 SO 8. LupenI. . . pl. 8.25 3.21 7.15

în susti. Numerii în cuadrațl cu linii mai negriiNota: Orele însemnate în stânga atațiunlorS suntti a se ceti de susti în joșii, oele însemnate îndrepta de josh 
Îns>mn4z& orele de nopte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


