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Oprirea conferenței.
B r aș o v, 30 Aprilie v.

Așa-deră n’a fost numai o ame
nințare surdă.

Conferența partidului nostru na
țional, conchiămată pe cjiua de 3/15 
Maiu este în adever oprită.

Astăcjl, precum ni-se depeșâză, 
primarul orașului Sibiiu a îumănuat 
d-lui Dr. Rațiu decisiunea, prin care 
se interdice ținerea conferenței. Nu 
seim încă, dâcă acesta decisiune a 
urmat din partea piimarului însu-șl, 
ca răspuns la arătarea făcută de 
cătră convocatorul conferenței, ori 
că primarul a comunicat numai vre-o 
poruncă a fișpanului, urmată la pro
vocarea directă a guvernului.

Și într’un cas și într’altul este 
ne’ndoios, că stăm față cu o nouă 
călcare arbitrară a libertății dreptu
lui de întrunire și a libertății drep
tului electoral, despre care ne asi
gură organul lui Max Fait, că a 
fost și este „garantată“ tuturor cetă
țenilor fără deosebire.

Ministrul actual s’a credit da
tor se ia în aperare procedarea ile
gală și anticonstituțională a prede
cesorului seu, și este învederat, că 
acAsta a putut’o face numai pe cale 
ilegală și anti-constituțională. Căci 
ce alta însemnă alarma, ce s’a dat 
de cătră toile guvernului și ameste
cul direct al acestuia într’o afacere, 
ce cădea esclusiv numai în compe
tența autorității polițienesc! din Si
biiu, dhcă nu călcarea cea mai vă
dită ă libertății de întrunire?

Decă autoritatea competentă din 
Sibiiu ar fi fost mai gelbsă pe posi- 
ția ei autonomă și pe competența 
ei, ar fi putut de astă-dată se-i joce 
o festă guvernului și se nu oprbscă 
ținerea conferenței, după ce de fapt 
acesteia nu i-se putea opune nimic 
în înțelesul legilor. Der a aștepta 
așa ceva dela organele comunale 
și administrative săsescl sibiiene, 
mai ales în împrejurările de față, când 

sediul 'principal al politicei oportu
niste guvernamentale săsesc! este 
tocmai Sibiiul, ar fi și ridicul.

S’au întemplat dec! tâte așa, 
cum a poruncit guvernul și nimeni 
n’a sărit în apărarea libertății încăl
cate.

Nici nu va sări nimeni în aju
tor „cetățenilor de naționalitate ro
mână “, strîmtoraț! și amenințați în 
libertatea lor, decă nu vor sci ei 
înși-și să-ș! ajute.

Pis’am de repețite-or! că, decă 
guvernul unguresc a cutezat să ne 
atace pe față" și în cele mai elemen
tare drepturi cetățenesc!, se violeze 
chiar și constituția, persecutându-ne, 
causa de căpeteniă a fost însă-ș! 
slăbiciunea nostră, lipsa de unire și 
de înțelegere strînsă între factorii 
poporului nostru.

Dăcă măcar dela procesul Me
morandului înebee noi Românii am 
fi fost în stare să convingem pe con
trarii noștri, că nimic pe fața pă
mântului nu pote se sguduie legă
turile de unire dintre noi, atunci de/ 
sigur, că am fi fost scutiți de arti- 
culî impertinenți, ca cei publicați de 
foile guvernului în contra nâstră, și 
n’am ave astăzi de-a ne frământa 
cu cesfiunea, că 6re puternicii din 
Budapesta vor se ne mai lase se 
trăim, ori nu ?

Insă ce n’a fost pănă acum, se 
mai pbte face, numș,i noi să fim 
omeni și Români cum trebue!

Meeting pentru sufragiul universal.
Scandaluri „milenare11.

Dumineoa trecută, în 10 MaiO s’a 
ținut în , Budapesta marele meeting în 
causa sufragiului universal, inițiat de mai 
mulțl deputațl dietall în frunte ou Ugron. 
Au luat parte oa la 15,000 de âmenl, în
tre cari fârte multe deputațiunl din pro
vincia.

Mulțimea a străbătut stradele între 
strigăte de „âljen" la adresa lui Ugron, 

Hello și Meszlânyi. Pe păreți erau afișate 
table ou textul unei poesii de următorul 
cuprins: „Pănă acum am fost oăloațl în 
pioidre și n’am avut drept de alegere, 
acum însă vrâm drept electoral; răbdarea 
ni-am pierdut’o, de-acum nu ne mai rugăm, 
oi pretidem să ni-se faoă dreptate“ eto.

Adunarea a fost salutată prin mai 
multe scrisori și telegrame din diferite 
părți. Franoiso Kossuth însă a făout ou- 
nosout, că „mișcarea pentru sufragiul uni
versal el nu o aprobă, pe oât timp față de 
7 milione și 400,000 Maghiari stau față ’n 
față 10 miltone de Nemaghiari, cari sunt duș
mani ai ideei de stat maghiar'1'

Mulțimea s’a postat pe piâța „Calvin", 
unde a ținut prima vorbire Gabriel Ugron. 
El (Jise, că dela 1867 înoăoe tot mai mult 
s’a restrîns dreptul constituțional al po
porului și cu cât s’a împuținat numărul 
alegătorilor, cu atât s’a slăbit constituția 
și s’a întărit guvernul, despotismul și ar- 
bitriul. Trebue introdus sufragiul universal, 
care faoe mai strînse legăturile între săraci 
și bogațl și „in naționalitățile nemaghiare va 
deștepta iubirea de patria și recunoscință față 
de nația maghiară11.

Vorbi apoi Geza Polonyi, care „de-o 
parte nu pâte consimți cu cei ce 4’°, că, 
prin estinderea dreptului electoral numărul 
alegătorilor naționalităților s’ar îmulți re
lativ fârte tare; de altă parte nu se pote 
nici de oum permite, oa noi (Maghiarii) 
să presentăm lucrul astfel, ca și cum frații 
noștri nemaghiari ar fi fii vitregi ai patriei11.

Ludovic Hollo dise: „Dintre naționa
litățile dela noi, și astă4l sunt în parla
ment Sașii, mulțl dintre Șerbi și CroațI, 
toți aceștia nu sunt spre stricăciune uni
tății statului maghiar. Las’ să fiă și Românii 
în parlament, mai bine să-și arate aoolo 
dorințele lor, decât să conspire înafară și 
să agite în contra integrității statului ma
ghiar. In care cerc Românii ar fi în majo
ritate în urma sufragiului universal, aoolo 
și astă4'f sunt în majoritate, astfel dâr nu
mai pasivitatea îi reține pe Români de-a 
intra în parlament" etc.

Au mai vorbit șepte inși, după oare 
s’a primit un proieot de resoluțiune, prin 
care s’a însărcinat un oomitet de o sută 

membri, ca se formuleze o petițiă oătră 
dietă, oerând înartioularea în lege a sufra
giului universal, tot-odată să provâoe pe 
soții de principii din provinoiă, ca să 
arangeze meetingurl în acest fel.*

Urma acum un scandal, asemenea 
căruia, cum 4ice „Egyetertâs", „înzadar ai 
mai căuta în tot Occidentul cel cult, ba chiar 
și în Orientul necultu. „Aici, numai aici la 
noi, in capitala Ungariei milenare, se pot in- 
iempla astfel de lucruri11.

S’a întemplat, oă social-democrații 
s’au dus la adunare cu două stindarde roșii, 
pe cari însă poliția le-a confiscat. Pote 
iritați de acest fapt, la reîntorcere spre 
casă ei începură să cânte cântece socialiste. 
Poliția a voit să-i împedece și astfel s’a 
isoat o bătaiă ștrașnică între lumea adunată 
și între polițiă.

După ce 20—30 de inși fură culcați 
la pământ scăldațl în sânge, mulțimea în
cepu să fugă care încătrău. Polițiștii că
lări începură să-i ia la gonă de-a lungul 
strădilor; omenii se apărau cu bâte și cu 
pietri, mai mare noroc aveau însă ou stin
dardele ungurești, ce — fiindcă tocmai în 
acea di se serba mileniul în biserici — 
erau arborate la tote casele. „Patrioții" se 
tocau acum în cap unii pe alții cu rudele 
dela stindarde. Se născu o oonfusiă cum
plită. Polițiștii înșiși se băteau între ei. 
Consilierul de polițiă Urs începu să tragă 
pălml colegilor săi polițiști. Caii dela bir
jele de pe strade se spăriaseră și începură 
să fugă, călcând în piciore bărbați, femei, 
copii. Unui muncitor i-au despicat .capul 
în două, lăcătușului Nyâri i-au tăiat ure
chile, alții au fost mutilați altfel. Bătăușii 
cutrierară astfel mai multe strade, merseră 
chiar pe terenul esposiției, unde puteau 
găsi mai multe stindarde pentru a-se bate 
cu ele. Pretutindeni calea rămânea în 
urma lor stropită cu sânge.

Străinii, cari vor fi mers să cerce
teze esposiția, au avut ce vedâ în capitala 
„civilisatorilor Occidentului". Vre-o 50 au 
fost arestați, alții, cari nu s’au putut teri 
pănă acasă, au fost duși la spital.

Așa descriu foile budapestane acest 
scandal „milenar". Se 4ic®> că în contra

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Insula șerpilor.
de Carmen Sylva.

A fost odată un poet roman, pe care 
îl ohema Ovidiu. El a scris multe istorii 
frumose, și astă4l înoă, peste 1800 de ani, 
âmenii găsesc plăcere oetind ce a scris el, 
și pănă și în școli învață copii să-1 prioâpă. 
Dedre-oe Ovidiu trăia pe vremea împăra
tului August, se obiclnuise cu bogăția și 
ou luesul. El era bogat și forte admirat, 
și scrise într’o linisoe senină „Metamorfo
zele" sale. Nimeni nu scie cam ce a putut 
să se întâmple, său cu ce a supărat pe îm
părat ; atât se sciă numai, că a fost esilat, 
într’o țâră, căreia îi 4i°ea p® vremea aoeea 
Moesia; țâra asta de atunci înooce a fost 
în stăpânirea multor domni, pănă ce a 
ajuns în stăpânirea Turcilor sub numele 
de Dobrogea. Dâr regele Carol al Româ
niei trecu Dunărea și o luâ dela Turci, 
după ce-i bătu.

In Dobrogea e un oraș, care se ohiamă 
Kiusteudje sâu Constanța, dâr pe vremea 

Romanilor se chema Torni. Acolo fu tri
mes Ovidiu în esil, forte departe de Roma 
cea bog8tă, într’un loo pustiu pe țărmul 
Mărei Negre, unde nu cunosoea un suflet 
măcar, ba unde Diol omeni nu prea erau, 
ci numai nisip și mlaștine se întindeau 
cât vedeai cu ochii. Pe lângă aoestea și 
Marea îșl rostogolea valurile într’o veol- 
nică monotonie și era așa de întuneoată și 
de posomorită, de par’că nu se oglindea 
oerul într’ânsa. Mai erau și nisce viscole 
de nici nu bănuise Romanul că sunt pe 
lumea asta undeva, âr vâra o arșiță de 
sore de ți-se usca gura.

In looul unde se află astă4l mărețul 
hotel europenesc „Carol", și unde se plimbă 
de colo pănă colo femei frumos gătite, as
cultând musioa militară care cântă, ca îu 
tote locurile de băi, pe acolo umbla bietul 
Ovidiu singur și trist.

Nimic nu-i înveselea ochii; împrejur 
erau numai colibe făcute din pământ gal
ben amestecat cu paie, și ici și colo câte- 
un pom singuratic, care îșl întindea oră- 
oile usoate peste câte o mlăștină de mi
rosea urât, și câțl-va omeni âcheșl tare, a 

căror limbă nu o înțelegea. Isyâre cu apă 
limpede nu prea erau multe și poetul esilat 
învățase să prețuâscă apa prospătă mai mult 
decât prețuia mai înainte oele mai alese 
vinuri din pivnița sa.

Romanii, cari se mai aflau pe acolo, 
erau omeDl pe cari înainte nu i-ar fi ono
rat cu o vorbă sâu ou o privire, slujbași 
oarl erau învinovățiți de furt și osândiți, 
și de sigur că nici n’ar fi putut ;s’o ducă 
aoolo și ar fi murit de mare mâhnire, 
dâoă n’ar fi avut o mângâiere. OrI-ce om 
trebue sâ aibă o mângâiere pe lumea aoâsta, 
măoar de ar fi numai o culegere de fluturi 
sâu de pecețl, o flore la ferâstră, o pasăre, 
un câne, un șoreuel ori un păianjen.

Ovidiu avea un șârpe, un șârpe mio, 
drăguț de tot, care sta într’una încolăcit 
de gâtul sâu de brațul său și ai cărui ochi 
mici îi povesteau minuni.

Am spus că el sorisese „Metamorfo
zele" ; după părerea lui șârpele acela era 
vre-o metamorfoză, vre-o schimbare, pote 
vre-o prințesă blăstămată, o esilată oa și 
dânsul, și sta câsurl întregi să se gândâsoă 
de unde venise prințesa, cât de frumosă 

trebue să fi fost și ce nenorooită era mioa, 
luoitorea Colubra, oum îi 4i®®a ®1. într’o 
4i pe când gândurile lui călătoreau astfel, 
se uită țintă spre Mare, pănă ce i-se înohi- 
stră oohii și că4u într’un somn dulce. 
Atunol visa un vis minunat. Visă oă șârpele 
lui oăpătase glas omeneso^și îi șoptea blând 
la ureche:

— Aide, ai, vino cu mine la insula 
dela gura Dunărei, căreia îi 41®0 insula 
Șerpilor, și acolo să ve4l metamorfoze!

Se deștepta.
Șârpele sta liniștit în jurul gâtului 

său, par’că n’ar fi spus nimic. Adormi iar 
și Colubra îi șopti iar:

— Ai la insula Șerpilor, înorede-te 
în prietenul tău.

Poetul se deșteptă încă odată și se 
uita la mioul animal, oare sta tot așa de 
liniștit oa mai înainte după gâtul său și-1 
privea ou oohl oumințl.

Mai adormi înoă odată și pentru a 
treia oră îi 4's® șârpele:

— Ai ou mine, oă n’ai să te căiesol!
De astă-dată însă se deștepta toomai 

când cjicea Colubra oele din urmă cuvinte, 
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polițiștilor se va faoe arătare criminală 
atât pentru bătăi, cât și pentru atentatul 
comis in contra stindardelor naționale ungu
rești. Se dice, că Ugron va face interpe
lare și în cameră.

CRONICA POLITICA.
— 30 Aprilie.

In ședința dela 8 c. a camerei Mag
naților, cu ocasiunea pertraotării proietu- 
lui budgetar, oontele Ferdinand Zichy ridică 
grele învinuiri contra guvernului, 4icând, 
că actualul cabinet, precum și antecesorii 
lui au vătămat sentimentele religiose și na
ționale ale poporului; și că guvernul, care 
se numesoe liberal și constituțional, prin 
sistemul său de olică suprimă drepturile cons
tituționale ale poporului și libertatea electo
rală. La aceste ministrul-președinte Bantfg 
răspunse dicend, că oontele Zichy tote le 
vede prea negre, și oă prin astfel de aouse 
contele oferă un material, pe care îl folo
sesc cei mai mari dușmani ai Maghiarilor, 
adeoă naționalitățile și statele mai mici. Ceea 
ce a spus oontele Zichy — cjise Banfîy — 
sunt cuvintele fracțiunilor române și sâr
bești dușmane Maghiarilor, sunt dorințele și 
gravaminele acestora, sunt acusele loouito- 
rilor din state străine, cari voeso să între 
în acțiune contra Ungariei.

*
Diarele budapestane sunt forte supă

rate asupra atitudinei pressei boeme, care, 
după cum acelea, dă Șerbilor suours 
în demonstrafiunile lor dușmănose față cu 
Maghiarii prin aoeea, oă ignoreză cu totul 
serbările milenare și nu publică nici un ra
port despre serbări. Mai ales se plâng foile 
maghiare asupra diarului „PolitiB1, organul 
Cehilor bătrâni, deârece el înjură pe „Na- 
rodni Listy“, organul Cehilor tineri, fiind 
oă acesta totuși din când în când amin- 
tesoe mileniul. Din tâte acestea se pote 
vede, oă Maghiarii nu se prea bucură de 
mari simpatii nici din partea Boemilor, cum 
nu se prea bucură nici din partea tuturor 
celorlalte naționalități din Austro-Ungaria, 
escepționând dâr singur pe Poloni, ou oarl 
îi lâgă anul 1848.

*
Din Francfurt se depeșeză ou data de 

10 Maid următorele: Inaugurarea monu
mentului lui Wilhelm I. s’a făout acjl în 
presența împăratului, a împărătesei și a 
prinților. Primarul din Franofurt a rostit 
un discurs. împăratul a trimes o telegramă 
prințului de Bismarck ou ooasia aniversării 
păcii dela Franofurt, în care $ice, că reou- 
ndsoe serviciile aduse de prințul Bismarck 
și simte trebuință de a-1 asigura de recu- 
nosoința și venerațiunea Sa. Numele mare
lui oanoelar va străluci în totdeuna în is- 
toriă alături de aoela al lui Wilhelm I. 
Prințul de Bismarck a răspuns telegramei 
împăratului mulțumindu-i pentru onbrea ce 
i-a făout adresându-i cuvinte așa de gra- 
țiose, pline de atâtea amintiri frumâse, și

rugând pe Majestatea Sa să primesoă mul
țumirile sale cele mai respeotuose. O ediție 
specială a lui „Reichsanzeiger* publică un 
rescript al împăratului oătră oanoelarul im- 

I periului ou ooasia aniversării păoii dela 
Franofurt, în oare mulțumesoe tuturor am- 
ploiaților civili, cari au fost în servioiu în 
timpul resbelului dela 1870—71, pentru sa
crificiile și devotamentul de care au dat do
vadă în îndeplinirea sarcinei lor. Speră, oă 
va găsi și acum omeni de aceștia, deoă va 
fi nevoe la un moment dat.

*
Se anunță din Teheran „Agenței Reu

ter11, că ambasadorul engles a depus în nu
mele Reginei Victoria, pe oosciugul Șahu
lui, o coronă minunată, cu inscripția urmă- 
târe: „Semn de amicițiă sinceră. Victoria 
R. and I.“ Marele Vizir a răspuns în nu
mele familiei defunotului, că este adâno 
mișoată, și oă nu va uita nici-odată acest 
semn de atențiune.

Ce-i cu nunta săsescă?
La timpul său amintisem și noi des

pre soirea publicată de parele maghiare, 
că la serbările milenare ospeții străini vor 
avă fericirea de-a vedâ și o nuntă săsesoă, 
celebrată în tâtă regula, țliarele săsesol 
înoercară de a oombate acele soiri, 4icând, 
că nu pot esista Sași atât de ticăloși, oarl 
să espună Jidanilor din Budapesta un aot 
atât de sfânt.

Acum alaltăerl fiarele din Budapesta 
ârășl publicară raporturi lungi asupra pre
gătirilor ce se fac pentru nunta săsâsoă în 
satul olădit pe raionul esposiției, (jicănd că 
în 11 c. (ieri) va sosi în Budapesta un 
mare număr de Sași ou mulțl cai, părechea 
mirilor va fi din Noul săsesc și tot oonvo- 
iul de nuntă va fi oondus de primarul loan 
Konnerth și de preotul luteran Rudolf Theil 
din Nou.

„Kronstădter Zeitungu de ieri desminte 
însă aoâstă scire, spunând, că la întrebarea 
telegrafică asupra eoestei cestiunl, episco
pul săseso Miiller din Sibiiu a răspuns erl 
săra redaoțiunei numitului cjiar, oă el nu 
scie nimio despre nuntă și că el n’a dat 
nici o concesiune de ^a-se celebra aoolo 
nunta; deasemenea și preotul Theil a des- 
mințit telegrafioe soirea anunțată în cjiarele 
maghiare.

Spre mirarea nâstră însă diarele, ce 
ne sosesc astăcjl din Budapesta aduc soirea, 
că convoiul săseso a sosit deja în Buda
pesta. Etă ce (jice d. e. ^Egyetert&V :

„Nuntașii din Noul săseso, comit. Si- 
biiului, 120 la număr, cu musică, trăsuri și 
ou 60 de oai au sosit astăcjl în Budapesta. 
Numai decât au fost înouartirațl omenii 
îmbrăeațl în mare ținută de sărbătdre, cari 
se înțelege au produs enormă sensațiă pe 
drumul ce’l parcurgeau. E un popor fru
mos, voinio și bine făcut, oăol dâr au ales 
lamura dintre ei. Tuturor le plac și oaii 
lor minunați și aprigi, cari sunt atât de 

înfooațl, încât pe unde\ treceau trebuia să 
stea pe loc trenul eleotrio, așa de tare ju
cau și săreau paripii. Nuntașii vor visita 
mâne esposiția și orașul, poimâne îusă va 
fi cununia cwilă și cea bisericâscă. Sera se 
va da un bal, oa înoheiare a sărbărilor de 
nuntă. Balul, la oare Sașii se vor produce 
cu datinele și dansurile lor tradiționale 
veohl săsesol, se va începe la 8 âre sâra, 
în presența publicului învitat. Publioul pote 
căpăta pentru bani și locuri de șecjut seu 
pe galeriă seu în parter. Prețul unui bilet 
de intrare este 1 fl.“

Mai departe „Erdelyi Hiraddu din 
Clușiu primesoe din Budapesta următorea 
depeșă, datată din 11 Maiii:

„Se manifestă un interes nespus de 
mare pentru nunțile, ce se vor serba în 
satul milenar. Aetăcjl au sosit în Budapesta 
cinol părechl tinere din Sibiiu, pe cari le 
vor cununa aoi. Mirii au sosit eu tren se- I
parat și sunt însoțiți de 194 persone. Și-au 
adus cu sine pe preotul lor și musica lor. 
Pentru convoiul de nuntă s’au transportat 
aci din Sibiiu și 48 de cai“.

Se nasoe acum întrebarea, oe-i ou 
nunta săsâsoă? Va fi ea său nu va fi? 
Vederemo.

Tămbălăul milenar în Alba-Iulia-
A.-Iulia, 10 Mai 1896.

In 10 Mai 1896 fusese cjiua ominâsă 
pentru preamărirea invasiunei Panoniei 
prin un popor venit din stepele Asiei, 
alungat de aoolo de alte popâre. Au venit 
și s’au așecjat între poporele paclnice din 
aceste regiuni binecuvântate de natură. 
Din ospitalitatea acestor popâre ei fuseră 
induși în creștinism, și numai acestei îm
prejurări au să mulțămâscă, că se putură 
mântui de sârtea Hunilor, Avarilor și al
tor seminții sălbatice, oarl dispărură oa 
câra de fața focului. Niel urmă nu li-a ră
mas deoât amintirea sălbătăoiilor comise 
de ei.

Maghiarii însă ou rău au răsplătit po- 
porelor oonlocuitore binefaoerea cu intro
ducerea lor în legea creștină, oăol ei din 
creștinismul lor făcură armă pentru asu
prirea Creștinilor de legea răsăritână. Regii 
lor câștigară diplome papale pentru ester- 
minarea șismatioilor.

Atjl un rol analog au Maghiarii din 
partea veoinilor șogorl„ ca să desnaționali- 
seze popârele nemaghiare de sub stăpâni
rea Vulturului ou 2 capete. Mileniul este 
semnul dat pentru inaugurarea unui stat 
național pur maghiar, Bpriginit de baio
nete. Factorii prinoipall a statului, ’șl dau 
tâtă silința a provoca dicerea: „Morituri 
te saluiantu.

Și în localitatea nâstră elementul ji- 
dano-maghiar a isoenat un tămbălău sub 
auspiciile oomandei militare din fortărâța 
Alba-Iuliei. Nu numai musica militară s’a 
dat pentru preamărirea maghiarismului, oi 
și ofîoerii ces. și reg. au fost comandați 

la paradă și spre asigurarea tămbălăului» 
miliția ces. și reg. a fost pusă în „Bereit- 
schaft“ în săra de 9 Maiâ.

Oulminațiunea serbărei bisericesol a 
fost în sinagoga jidovesoă, unde s’au adu
nat tote căpeteniile ofioiose, și oivile și 
militare, oa să se adeverâscă, oă păgânis- 
mul, sărbătorit prin legile țărei, în Mile
niu și-a aflat apoteosa.

In decursul banchetului plătit de ou- 
vertă cu 4 fl., din fortărâța Alba-Iuliei tu
nurile ces. și reg. au dat 24 de salve pen
tru mărirea acelora, cari la Dobrițin au 
detronat casa Habsburgilor de pe tronul 
Ungariei. Aceste salve lugubre resimț au 
produs în inimele Românilor, adl atât de 
prigoniți, cari la anii 1848 și 1849 ou 
jertfe mari de sânge, căc|.uțl în lupta pen
tru Tron și patria, cu multă resignațiune 
au putut apăra fortărâța Alba-Iuliei, con
tra Kosuthiștilor. Sunt înoă mulțl în viâță 
din acele 4>le triste, când în Ardeal nu
mai în fortărâța Alba-Iuliei mai erau sol
dați austriaci,' dâr de viță- românâsoă, pănă 
când întreg Ardealul, afară de munți era 
în puterea insurgenților. Gândâscă ori și 
care om, că ce dureri străpung inimile 
luptătorilor din aoele timpuri, oând pri
vesc la speotaoolul de acjl, unde un Jidan, 
născut în Galiția a fost în fruntea corte
giului în mergerea cătră oatedrala episco
piei romano-oatholioe și vedl Dâmne! — 
ou sabia lui Arpad în mână.

Așa s’a presentat elementul maghiar 
la Mileniu în vechia lor reședință a prin- 
oipilor Transilvaniei sub auspicii jidovescl 
și cu concursul lor, dâr, oa âmenl șirețl, 
Jidanii pe ei s’au preamărit, și nici deoum 
elementul disparente maghiar, oare nu se 
pote ridioa la preponderență asupra Ji
danilor nici ou oei renegați de tâte colo
rile, câte concurg la ei pentru dse de ros.

Voinicoșii jidano-maghiarl amenințau 
cu glas mare pe Românii, cari nu ar lu
mina casele lor în sâra de 9 Mai. Mulțl 
Români inteligențl de frică au luminat și 
între aceștia erau Oirleștii, oei tare lău- 
dațl în oolonele „Tribunei“ pentru româ
nismul lor, de cătră fostul redactor al 
„Telegr. Rom.“, care se bucură de patro- 
nagiul lor. Vestitul Nicolae Ivan, protopo
pul, și-a cerut concesiune dela primăria 
orașului, ca să nu ilumineze, pentru-eă 
alt-fel și-ar pierde rolul de duplicitate în 
ochii Românilor naivi.

Nu s’a întâmplat nici un rău celora, 
cari au avut curagiul de-a nu ilumina, 
pentru-că bravii țărenl români din Alba- 
Iulia cu paza lor au zădărnicit atacul pre
gătit de șoviniștii maghiari.

Când Ivan Nicolae, protpopul, în 
diua de atjl în biserioa gr. or. de aici a 
voit să țină vorbire festivă pentru Mile
niu, tot poporul a părăsit biserica. Bravo 
Românilor creștini!

Lucidor.

și oând se uita la el ou așa băgare de 
sâmă, cu o privire așa de pătrumjâtâre, 
încât Ovidiu se gândi:

— De ce să nu mă duc să văd insula 
Șerpilor? Mai urit oa aici n’are să fiă, și 
o să fiă o schimbare în viâța mea, cea în 
oare niol o schimbare nu se mai întâmplă; 
și dâoă o fi să mă mănânce șerpii, m’or 
mânoa și asta e; atunci scap de nenoro
cirea, care mă dobâră.

Luă o luntre ou vâslași buni, luă 
de-ale mâncărei pentru oâte-va cjile și porni 
pe mare. Ajunse ou greutate la insulă, de 
ore-oe Marea-Neagră e mai rea cu mult 
decât Ooeanul cel mare, căci așa se în
tâmplă în tot-dâuna: âmenii cei mici sunt 
mult mai supărăoioșl și mai oiudațl, decât 
cei mari și tari, oarl nu se înfurie așa iute 
și sunt mai răbdători și mai mărinimoșl.

Poetul oei melanoolic fu aprope să fiă 
pedepsit, oă voise să mâră, era să fiă prins 
cu vorba. Dâr marinarii nu erau sătui de 
viâță ca el, și luptară ou elementul sălba- 
tio, supărațl de aoâstă călătorie.

— Ce de oasnă pentru un ostrov plin 
ou dihănii otrăvite! bomboneau ei.

Și se uitau încruntați la poet, oare 
mai-mai era să se întâroă, de târnă să nu 
se răscole vâslașii, dâeă nu simțea de câte 
ori vrea să se întârcă că-1 strânge șârpele 
ușor tot îmboldindu-1 să stăruiesoă a merge 
înainte. Simți de mai multe-orl, chiar cum 
bătea din codiță ou nerăbdare și cum îșl 
întindea capul înainte și ou băgare de sâmă 
tot în partea aceea mereu.

— Eoă și ostrovul! mormăiră în sfîrșit 
vâslașii.

— Unde e? întrebă Ovidiu; căci nu 
vedea nimic.

— Colo unde e bucățica aia de pă
mânt, ala e ostrovul!

Poetului nu-i prea plăou oând văcju bu- 
oățica de năsip ou nisoe lâsă rară, dâr mai 
mult din pricina supărărei vâslașilor deoât 
din pricina puțin atrăgătorei privelisol. 
Căol lui i-se părea peste tot pe colo cam 
tot atât de urît, astfel înoât nu-i păsâ de 
era nițel mai urît; șârpele înoepu să jâce 
oum trebue, de par’că înebunise de buou- 
riă, și lui îi făou plăoere, oă vă<ju oe mul- 
țămită era singură ființă, care îi era 
scumpă.

Când puse piciorul pe pământ, duse 
mâna la gât. Nu mai simți nimic. Colubra 
lui plecase. Plin de întristare se gândi: 
„Vrea să cpcă voiai se vii la insulă, numai 
ca să mă părăsescl. Dâr nu erai om, ca să 
faci oa ei!

Porni întristat pe nisipul adânc, după 
oe făgădui vâslașilor, oă se va întdroe cu
rând ; vru să le oaute apă, dâr lor le plăcu 
mai mult vinul, pe care îl luaseră ou dânșii, 
și nu trecu mult și toți zăceau dormind 
beți morțl.

Ovidiu se depărtă oftând.
— Acum am pierdut tot, ougetâ el.
Și pentru că nici un suflet nu-1 vede, 

nu-i fu rușine și plânse...
Laorimile lui să fi lucit așa, or sorele 

îi orbea? Pâte oă i-se suise sângele la 
cap?... Ișl șterse de mai multe-orl fruntea 
și inohise oohii și-i deschise ârășl, dâr de 
câte-orl îi deschidea tot mai mult se mira, 
oăol înaintea lui se ivise o adevărată gră
dină fermecată, ou pomi umbroși, cu fân
tâni, oare săreau în sus, cu ârbă dâsă fru- 
mosă, cu un covor de m ți de „nu mă 
uita“ printre ale căror foi delioate păreau 

că trec ra4©le sârelui. Trepte de marmoră 
se coborau în jos pănă la mare; drumuri 
curate se întindeau printre șirurile de tran
dafiri și de mirtă. Pe platani și castani se 
legănau păsările cele mai rare și cântau 
cântece mai frumâse decât ale privigheto
rilor celor mai rare. Micșunelele și roseta 
îșl răspândeau mirosul la pioiârele poetului, 
în vreme ce liliacul și iasomia îi mângâiau 
fruntea. Bietul om siDguratio se credea 
dus într’una din oele mai frumose grădini 
ale Romei, și așa îi bătea inima de bucu
ria, încât par’că amenința să îi sară din 
loc. Dâr ce încerca când vă4u de-odată 
nisoe forme minunate de fete, care se stre
cura printre copaci și aluneoau pe d’asupra 
ierbei îmbrățișându-se într’o sălbatică feri
cire, pe urmă se prindeau una de alta, se 
juoau legănându-se printre orăoile lungi ale 
răsurilor, se coborau pe treptele de mar
moră pănă în mare, de se scăldau, și se 
stropeau una pe alta ou apă.

(Va urma.)

—I
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Delegații pentru congresul Ligei. Du
minecă după amâijl s’a făcut în localul 
Ziigei din BuourescI alegerea delegațiilor 
pentru congresul dela 12 și 13 Maitt v. 
S’au presentat două liste: una a comite
tului în cap cu d-nii V. A. Ureohiă, Dela- 
■vranoea, Bianu eto.j și alta în frunte cu 
-d-1 Ionel Grădișteanu. Lista independentă 
a d-lui I. Grădișteanu a fost votată ou 
mare majoritate.

—o—
Români bravi. Din Lugoș li-se de- 

peșâză cjiărelor budapestane, că în comu
nele Reșița, Oravița, Orșova, Chiseteu și 
în Caransebeș poporațiunea română n’a 
luat parte la lithurgia ținută pentru mile
niu. Așa trebuia să facă în tot locul.

Pod peste Dunăre la Severin. Se 
>8oie, că la Severin se agită de mult timp 
■Gestiunea construirei unui pod peste Du
năre, care se unâscă linia ferată română, 
cu linia sârbâscă dela Cladova. S’au ținut 
mai multe întruniri sub președința fostu
lui senator și prefect al Mehedințului d. 

•O. Urdăreanu. Cetățenii severineni au de
legat chiar pe d. Urdăreanu ca să spuiă 
chestia acesta Regelui; d. Urdăreanu a 
.avut și anul trecut o audiență la Rege. 
Acum 4iarf,l® guvernamentale dau soirea, 
că guvernul se ooupă ou studierea acestei 
cestiunl. In Serbia s’a votat deja legea pen
tru construirea liniei Cladova-Niș-Salonic. 
Totă Gestiunea este să se studieze punotul 
în oare s’ar putea, — mai ușor și ou mai 
multe avantagii, — construi podul. Seve
rinenii vor, oa el să se construâsoă drept 
in fața Severinului. Cei din Cladova cer, 
■ca el să fiă oonstruit cu vre-un kilometru 
mai jos, în dreptul Oladovei.

—o —
Năvala Arilor asupra Budapestei, 

fiarele șoviniste din Budapesta fao atentă 
poliția din „capitala11 Ungariei, că Vinerea 
trecută a sosit din Viena o „hordă“ de 
.Ari, cari voeso să turbure serbările mile
nare. Prima produoțiune a amintitei horde 
jir fi fost aceea, când a strigat înaintea 
.pavilonului oroat în presența monarohului: 
.„Zsivio Erai hrvatska!4 Se tem „milena
rii11, și cum tjice Românul de ce te temi, 
jiu soapl.

—o—
Pelerinagiu la Călugărenl. Etă după 

.„Timpul11 câte-va amănunte asupra peleri- 
■nagiului .proiectat să se facă la Călugărenl 
>n diminâța cjilei de 2 Maifi: Pentru trans
portul dela Comana la Călugărenl, sooie- 
'tatea organieatâre a aranjat peste o sută 
de oăruțe oare vor aștepta publicul, împo
dobite ou verdâță, Joi diminâța. Ordinea 
va fi ținută de 25 oălărețl. Cu aoest pri- 
legiu, o hetaeombă de 100 de miei se va 
jertfi — ou prețuri moderate — pentru în
destularea publicului. Se <jio0> oâ și din 
•Giurgiu se pregătesoe o procesiune impor
tantă pentru Călugărenl. O oolonă de 
peste o sută de velooipediștl, plecând din 
Bucuresol pe șoseaua națională, vor în
tâmpina prooesiunea la Crucea de Pâtră.

—o—
O comună fără confesiune. Mai mult 

oa jumătate din locuitorii reformați ai oo- 
munei Gyuiavâr au făout arătare în soris 
autorității politice, oă ei se lapădă de cre
dința lor și nu se alătură la altă confe
siune, deci rămân făr’ de lege și biserioă. 
.Frumose stări în „Ungaria liberă11.

—o —
Congres de medici în Londra. In 

duna lui August o. se va ține la Londra 
un congres internațional de dermatologiă. 
Intre vice-președinții acestui congres sunt 
tși doi români, d-nii d-rl Kalenderu și Pe
tri ni-Galațl.

—o—
Duetele miniștrilor. Seim, oă numai 

de ourend ministrul Josika a avut un duel 
«ou contele Klebersberg, âr Ftjârvâry cu 
deputatul Bernath și cu țaristul Korbuly. 
Proouratura supremă va raporta, cum se 
asigură, cjfi0!0 acestea ministeriului de jus
tiția asupra amintitelor duele, pentru ca 

duelanții să fiă pedepsiți. Se orede însă, 
. că procesul va fi sistat în urma unei abo- 
lițiunl preînalte.

— o —
Testamentul baronului Hirscli. Milio

narul Hirsoh, care murise înainte cu două 
săptămâni, lăsă după sine un testament, 
ale oărui puncte prinoipale sunt următâ- 
rele: Eredă universală numesoe el pe soția 
sa Clara, baronesă Hirsoh-Gereuth, și dâcă 
acâsta ar respinge moștenirea, atunol tâtă 
averea lui are să trâoă la societatea „Ie- 
wish Colonisation11 din Londra. Fiica sa 
adoptivă Luciana Premeiia Hirsoh moște- 
nesoe un milion de franci. Mai departe 
moștenesce un milion provincia Moravia, 
cu capitala Briinn, și suma acâsta este de 
a-se împărți la diferite societăți de bine
facere, însă așa, că jumătate din ea să cadă 
la societăți israelite și oealaltă jumătate 
altor societăți fără deosebire de ocnfesiune. 
In fine tâte aoțiunile societății „Iewish Co
lonisation11 le împarte în patru părți și le 
destinâză pentru diferite scopuri jidovesol.

Pelagra în România. Pelagra a în
ceput să se întindă prin mai multe co
mune din România cu deosebire prin păr
țile de sus ale Moldovei și prin Dobrogea. 
Serviciul sanitar superior a hotărît să se 
analiseze porumbul din looalitățile pe unde 
s’a încuibat bâla și în urmă să aviseze la 
măsurile ce sunt de luat.

—o—
Falsificatori de bani. Din Abrud se 

telegrafeză foilor maghiare, oă aoolo ar fi 
desooperit poliția o bandă de falsificatori 
de bani. Banda acâsta, între oarl sunt și 
femei fârte multe, făuresoe bani de oâte 
20 de filerl ungurescl și nemțesol. Poliția 
i-a dat pe mâna tribunalnlui, care a înoe- 
put o striotă cercetare.

—o—
Concertul tînărului artist Hubermann 

se va da în 16 o. cu concursul musicei 
orășenescl, în otelul „Buourescl“. Detailuri 
se pot ceti pe placate.

Harta României.
Pănă adî — scrie rZiuau din Buou- 

resol — nu avem nici o hartă a țărei, oare 
să întrunâscă tâte condițiunile cerute. Sun
tem încă numai ou harta lucrată de statul- 
major austriac la 1854. Aoâstă hartă nu a 
mai fost însă de loo modificată de-atuncl, 
astfel, oă nu ne mai dă situația esaotă a 
oomunelor, drumurilor etc.

Nu e nevoie să arătăm aoi de ce mare 
importanță este să aVem o hartă esaotă a 
țărei; acâsta o înțelege orl-oe om cult. La 
noi studiul geografiei, pe de altă parte, 
este fârte neglijat. Copilul îndată ce ese 
din olasele primare nu se mai ooupă 
ou aoest studiu și rămâne astfel numai ou 
cunoscințele, pe oare le-a căpătat în cur
sul primar.

In ce se reduoe aoest studiu, în spe
cial pentru țâra nostră, când harta pe oăre 
o are la • • 1 • ***</ disposiție este neesaotă și încom-
plectă ?

De aoeea vedem, oă noi vorbim în 
general, cunâscem mult mai puțin și cu 
totul inesact țâra nostră.

De câțl-va ani statul-major al arma
tei se ooupă ou facerea unei hărți. Acâsta 
însă se face mai mult din punotul de ve
dere al intereselor militare. Și afară de 
aoâsta trebue să mai trâcă câțl-va ani 
pănă ce să fiă terminată.

Aflăm însă ou plăcere, că cunoscutul 
nostru profesor de geografie, d-1 G. T. 
Buzoianu e pe puntul de a sfîrși o mare 
hartă a României. Acâstă hartă, după cât 
am putut afla, este lucrată pe scara 
1/400.000 și va fi cu totul compleotă. Tâte 
satele și cătunele, drumurile, munții și 
apele cele mai mari, chiar locurile istorice 
eto. vor fi însemnate cu o sorupulosă esac- 
titate.

Harta aoâsta va servi nu numai șco
larilor pentru studiul geografiei, dâr tu
turor. D-1 Buzoianu ne va face un adevă
rat servioiu, prin acâstă hartă și e cu atât 
mai de lăudat pentru munca ce depune în 
acâstă lucrare, mai ales oă este soiut, că 
asemenea lucrări, la noi, nu rentâză mai 

nicî-odată, când ele sunt făcute cu chel
tuială.

Ar fi bine ca d-sa să fiă ajutat, prin 
abonamente, oa să pâtă tipări cât mai iute 
acâstă hartă. Toți cari cunosc pe profeso
rul de geografiă sciu cu câtă pasiune se 
ocupă el ou studiul geografiei și al carto
grafiei. Ne putem aștepta deol oa luorarea 
d-sale să fiă nu numai o lucrare folositâre, 
dâr și o adevărată lucrare de artă.

Italienii în Africa.
Ultimul eveniment important al lup

telor dintre Italieni și AbisinienI este de
blocarea fortului Adigrat. Ar fi însă temerar 
a susține, că liberarea celor blooațl în 
aoâstă fortăcâță s’ar datori sucoeselor tao- 
tioe ale armatei italiene.

In realitate Italienii nu au avut a 
susține nici o luptă seriâsă, și pe tot tim
pul marșului înainte n’au avut nici o pier
dere. In prima linie, succesul Italienilor se 
pâte esplica prin atitudinea prudentă și re- 
servată a rasului Mangasa, care voia să 
împedece nouă vărsări de sânge în vederea 
tratărilor pentru înoheerea păcii. Trebue 
să se recunoscă însă de altă parte, oă mă
surile luate ou mare atențiune și înțelep- 
oiune de generalul Baldissera au contribuit 
la acest succes.

Etă aoeste măsuri: S’a oonstruit o 
șosea militară dela Adikaje la Senate. La 
Adikaje s’au instalat nisoe magazii mari 
de proviant și munițiunl. Senafe și Adi
kaje au fost legate ou un telegraf optio, și 
Senafe va fi transformat într’un lagăr în
tărit ou redute.

Afară de aoâsta generalul Baldissera 
a cerut guvernului să-i trimită furagii, pro
viant și catâri și a oonstruit de-alungul șo
selei Asmara-Senafo, c}000 cisterne mari, 
cari se umplu ou apă din oanalul Serino 
din Neapole. La fiă-care două săptămâni 
se espediază oâte 1000 de tone din aoestă 
apă dela Neapole la Massauah, pe vapore- 
oisterne speoiale.

Și măsurile tactice luate de generalul 
Baldissera dovedesc, oă acesta e un oo- 
mandant cu esperiență. El nu s’a mărginit 
a apăra marșul grosului oorpului prin de
tașări de colone în flancuri, oi a ocupat cu 
trupe și liniile de înaintare și retragerea, 
pentru a împedeoa oa legăturile sale să fiă 
distruse de bande vagabonde.

Convocare.
Mebrii „Reuniunei învățătorilor gr. cat. 

din giurul Gherlei prin aoeste ou tot res
pectul sunt rugați a se presents la adu
narea generală ce se va ținâ la 26 și 27 
Maiu st. n. a. c. (a 3-a și 4-a di de Ru
salii) în comuna Tetiu (Kâthel).

Dela comitetul oentr. al reun. înv. 
gr. cat. din giurul Gherlei.

Gherla, 9 MaiQ 1896.
loan Papiu Dionisiu Vai da

canonic, președinte. prof, secretar.

Bursele Adamachi pentru anul 
școlar 1896—97. Conform regulamen
tului de administrare al fondului Adamachi, 
Aoademia Română publică oondițiunile pen
tru ocuparea următârelor burse, la cari pot 
oonoura tineri lipsiți de mijlooe din ori
care parte a țărilor locuite de Români, reoe- 
rendu-se numai, ca ooncurenții să fiă fii de 
părinți români:

1) O bursă de 400 lei la lună plus 
oheltuelile de șcâlă și aoele de drum pen
tru mergerea în străinătate a unui inginer 
eșit ou diplomă din șcâla de poduri și șo
sele din BuourescI, pentru a-se speoialisa 
în ramura electricității. Bursierul va urma 
timp de doi ani cursurile institutului Mon- 
tefiore din Liege, er al treilea an va vi
sits și studia diferitele instalațiunl și lu
crări electrice în Europa. Concursele a-se 
adresa secretarului Aoademiei pănă în sâra 
dilei de 14 Septemvre 1896.

2) O bursă de 3600 lei pe an plus 
oheltuelile de șcâlă și de drum pentru mer
gerea în străinătate a unui tinăr, care să 
aibă diploma de bacalaureat dela universi
tatea din Bucuresol pentru a studia archi- 

teotura la o șoâlă din Italia. Bursa se dă 
pe termin de 3 ani. Concursele a-se adresă 
secretarului Aoademiei pănă în sâra de 13 
Septemvre 1896.

3) O bursă de 3000 lei pe an și aoele 
de șcâlă și de drum pentru mergerea în 
străinătate a unui lioențiat în soiințe, eșit 
din universitatea din Iași, ea eă-șl com
pleteze studiile la universitatea din Lipsea, 
având a-se speoialisa în studiul mineralo
giei și petrografiei. Conoursele a-se adresa 
d-lui O. Olimesou, decan al facultății de 
soiințe din Iași, pănă în sâra de 14 Sep
temvre 1896.

4) Două burse de câte 100 lei pe lună 
studenților faoultății de soiințe și alte două 
burse celor dela facultatea de medioină din 
Iași. Cererile a se adresa pănă în sâra de 
30 Septemvre c. d-lui decan al fuoultății 
de soiințe din Iași.

5) Două burse de oâte 100 lei pe 
lună pentru studențl ai șcâlei de poduri și 
șosele din Bucurescl. Cererile a-se adresa 
secretarului Aoademiei pănă în 24 Sept. o.

SOIRI ULTIME.
Sibiiu, 12 Maiu. (Telegr. part, a 

„Gaz. Trana.) Conferența oprită pe 
motivul, că legea de naționalități recu- 
nosce o singură națiune, decî consfă
tuire și organisare după naționalități 
nu este permisă.

Sibiiu, 12 Maiu. (Telegr. part, a 
„Gaz. Trans11.) Primarul orașului a 
înmânat astăzi d-lui Dr. Rațiu deci- 
siunea prin care opresce ținerea con- 
ferenței partidului național român con
vocată pe (|iua de 15 Maid a. c.

Praga, 12 Maiu, Cinci sute de 
studenți din țările sud-slavice se întru
niră eri și ținură vorbiri înfocate con
tra^ Ungariei, declarând, că vor lucra 
prin pressa pe unde numai vo rpute 
în contra serbării Mileniului.

AVERSE.
Un clopot uriaș. Cu ocasiunea înco- 

ronărei Țarului, ce se va întâmpla în vara 
acâsta, într’o turnătore de clopote din 
Moscva se va turna un clopot în greutate 
de 24,000 chilograme pentru biserica Ti- 
chonow. Clopotul costă 35,000 ruble.

0 Invitare de logodnă caracteristică. 
Renumitul vânător și soriitor F. C. Sa
lons, cu câte-va săptămâni înainte a tri
mis amicilor și ounosouților săi următârea 
invitare de logodnă: „Frideric O. Selons, 
care pănă acum a pnșoat 58 leoparc}!, 34 
elefanți, 274 bivoli sălbatici și alte nenu
mărate fiară, acum în urmă și el a căcjut 
jertfă arcului nemilos al lui Amor. El, 
care a înșelat atâtea animale, pe cari le-a 
junghiat ou pumnalul său, âr altor multe 
li-a despoiat pielea, acum a fost prins în- 
su-șl în rociul pus de d-ra Maria Dumbar 
și cătușele căsătoriei au câijut și asu
pra lui“.

Cel mai vechili edificiu de lemn din 
lume este o biserică din orașul Burgund 
din Norvegia, oare a fost edificată în suta 
a 11-a și a fost mai de multe ori reparată 
și obdusă ou rășină. Lemnul, din oare e 
edificată biserica, este lemn de brad și e 
construită după un stil fantastic, cu nenu
mărate turnulețe și pe din lăuntru e or
nată ou figuri tăiate din lemn. In biserică 
se află un altar, care e din piatră. Ser
viciu divin în biserica acâsta nu se mai 
faoe.

Literatură.
In tipografia „Institutului tipografie11 

din Sibiiu a apărut „Monografia economică- 
culturală a comunei Gurarîului11, scrisă de 
Ioachim Muntean, preot în Gurarîului. For
mat mic și plăcut, în mărime de 219 pag. 
Prețul 40 cr. Acâstă monografia, scrisă cu 
multă băgare de sâmă și consciențiositate, 
pâte servi de model celor ce vor să scrie 
monografiile comunelor lor.

*



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 96—1896.

Povești din popor este titlul unei fru- 
m<5se colecțiuui de povești poporale, sorise 
de d-1 loan £op Reteganul, cunoscut atât 
de bine cetitorilor noștri din bunele și fru- 
mosele sale scrieri poporale. Colecțiunea 
acesta de povești a fost premiata și tipă
rită de Asociațiunea transilvană, — e o 
carte tipărită frumos și cu gust, se estinde 
pe 207 pag. avend în partea primă și o 
prefață de d-1 Zahariă Boiu. De venerare 
la tote librăriile din țeră.

Londorf vista .................................... 120.30
Paris vista.................................. 47.80
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.40

Proprietar: Or*» Aurei
Redactor responsabil Gregror iu SSaâotr*.

Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Maid 1896.

Renta ung. de atu: 4% .... 122.45
dîeijta de cordne ung. 4% . . . 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% . 124.— 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 101.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.60
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
împrum. ung. ou premii .... 157.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr.......................... 101/25
Renta de aur austr......................... 122.55
Dosuri din 860   145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 948.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 387.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 354.25 
Napoleondorî........................................ 9.54y2
Mărci imperiale germane . . . 58.85

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Maid 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Gtalbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesc! Cump. 127. Vend. — 
Măroi germane Cump. 58.40 Vend. —• — 
Lire turoesci Cump. 10.60 Vend. —.— 
Sons. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.57

Nrul 4957—1896.

PUBLIC AȚIOE.
Orașul Brașov (în Ungaria) in- 

tenționâză, ca se vendă pe cale de 
oferte „per butuc“ quantul de 34800 
m3 de lemne de brad $i molift pres
cris pro 1896 pănă inclusive 1904, 
mai departe cruțările din an. 1895 
și în fine, tot per butuc, lemnele de 
fag din clasa economică B pro 1897 
pană inclusive 1904 în cantitate de 
15000 m3 din revierul Timiș.

Se preferă oferențî pentru între
gul quant de lemne de brad și fag. 
In cas însă când se ofereză numai 
pentru singuratice soiuri de lemne, 
atunci își reservă comuna orășenescă 
față de lemnele de fag dreptul re
giei proprii. Condițiunile de oferte 
și acele contractuale se află în de
cursul drelor oficiose la oficiul fores-

tieral orășenesc spre esaminare din 
partea fiă-cărui.

Ofertele proveejute cu timbru de 
50 cr., în cari are de a se aminti 
în cifre și litere suma oferată, și care 
are să conțină tot-de-odată dechie- 
rațiunea, cumcă oferentului îi sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 
lor, — au de a se așterne pănă în 
10 Iunie a. c. la 12 ore la prâmj sub
stitutului de primar, senatorului Ca
rol Iacobi. Ofertele au ca se conțină 
un vadiu de 10°/0 din suma oferată

pentru un quant anual de lemne de 
brad de 3900 m3 și pentru un quant 
anual de lemne de fag de 1900 m3.

In ofert are să se amintescă nu
mele și locuința oferentului.

Ofertele se vor deschide în amin
tita (ți la 6re înainte de prân4 
în biroul primarului.

Se observă în fine, cum că amin
titele păduri zac în nemijlocita apro 
piere de calea ferată.

Brașov, 6 Maiu 1896.
976,i-3 Magistratul orășenesc.

Mostre atrăgetăre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum nu 

s’au mai vădut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Periivien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. — Asortiment forte bogat de LODEX din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚÎ și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nioî o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame în colori fdrte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 II. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6r nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, sS se adreseze la

JOH. STIKAROFSKY în Brlinn. postavuri' austriaco).

Deposit permanent de postavuri peste ’/2 milione florini. 
Trimiterea numai cu ramburse.

(In nn Fnnnnnn cumpărătorii de agențî și mamulari, care sub marca „Marfa lui Sti
hii Ah HI nnl.il karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
UU IJU IUI UUUlt sub nioI 0 condițm marfă.

899,20—24,

care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orL

Administr. „Gazeta Trans?'

Calitate superioră.
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Chocoladă Thiess ft Seidel
s’află în tote magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fia»care pachet și 

■ envelopă este provedut cu firma nâstrâ.
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®l 1Nutritor și ușor de mistuit.

Anmiciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiunl. In cașul pu
blicării unui anunciu mas mult 
de odată se face scâdement,

ABONAMENTE
IW” Numere singuratice 

din „ Gazeta Transilvanieia 
â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

1LA„GAZETA TRANSILVANIEI»
Sosirea si plecarea trenurilor în Brasov.

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâcjl. 
Trenul de persone : 9 6re 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin.

Trenul de persdne: 1 6ră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat: 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenul aooel.: 2 6re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 6re 30 min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persâne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 6re 50 minute dimin.
Trenul de p3rs.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 6 6re 40 min. sera.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

X

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

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

Prețulu abonamentului este:
#

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unu anii.................................................

âtaansaie la ea data de
Pentru Austro-Ungaria: 

anu. 
șese luni 
trei luni

Pentru România șî străinătate:
anu. .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr. 
fr.
fr.

2
1

11. -
fî. -

50 cr.

. 8 franci.
. 4 franci.
. 2 franci.

X

X
X
X
X
X
VCXXX»

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorfi abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Âdmmistrațiimea „Oazetei Transilvamfei?4

x.,
X

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


