
Betalim AfluiiDistrațioeg., 
?i Tipograîla:

Brașov, piața nara Nr. SC.
Scrinori nefraiiGat» nu se 

pziTucEo. — Manuscripte nu gb 
jotrbnet,

INSERATE sg primesc la Admi
nistrați uno în Brașov și 1& ur- 
mătdrâle Birouri de onunolurl: 

în Viena: Jf. Ihtkes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Jfosse, A. Oppttliks 
Nacht’olger; Anton Oppelik. J. 
Bannetcr, în Budapesta: A. 7. 
Gbldbergerg, Eckstein B&rnat; în 
Bucuresci; Agence îlavas, Suo- 
curoaie de Roumiuiie ; în Ham- 
buru Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o aeria 
garmond pe 0 coldnâ 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deae după 
tarifa și învoială.

Peclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. sâu 30 bani.

„Gazeta" iese în fla-care di.
Abonamente pentru Austro-Uugarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun!

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

Pentru România si străiuătaie: 
Pe un an 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai. 

Se prenumără la tdte oficiole 
poștale din întru și din afara 

și la dd. coleoterl-

APnuamBUtul mnu Brasov 
administrați nuna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 V etRșlu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In caaa: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni fi fl., pe trei luni 
3 fl. Jju caamplar o or. v. a. 
adu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti Înainte.
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Din causa sfintei sărbători diacul nu va 
apăi'â până Vineri săra.

3 (15) Maiu.
Peste 4S de ore vom scrie ârășî 

3 (15) MaiQ.
De astă-dată 4iua acâsta era 

destinată pentru împlinirea unei mari 
datorii, ce-o avem cătră națiunea 
nâstră și viitorul ei. Era se ne în
trunim Vineri într’o conferență a 
partidului, pentru ca sS aperăm ma
rele principii ale luptei ndstre de 
esistență națională în contra încălcă
rilor dușmane.

Aveam se ne aperăm aceleași 
principii, cari au însuflețit inimile 
Românilor în marea adunare națio
nală de pe câmpia Blașiului la 1848.

Era dâr potrivită cjiua. pentru 
ținerea unei conferențe naționale.

Era potrivită, însă numai față 
cu aspirațiunile ndstre, față cu drep
tatea cau sei române, dâr nu și față 
cu aspirațiunile contrarilor ei, a ac
tualilor stăpânitori.

Pentru aceștia c|iua de 3 (15) 
Maid este o fli „ominosă“, căci în 
acâstă (ți poporul român a declarat 
serbătoresce în fața lumei, că nu 
mai vre să fiă sclavul altor popăre 
din patriă,' ci vre să fiă și el liber 
și egal îndreptățit cu ele, vre să 
trăescă ca popor român cu obiceiu
rile, datinele, limba și cultura sa 
românăscă, vre să aibă și el un vii
tor în acestă țeră apărată și susți
nută cu brațele lui vigurăse și brăz
dată cu sudorea muncei sale.

Natural dâr, că alegerea cțilei 
de 3 (15) Maiu ca cji de întrunire 
a conferenței, a indispus și mai mult 
pe contrarii aoștri, cari s’au și gră
bit a-o esploata în contra confe
renței.

Acesta însă a fost, cum se (țice 
în limba poporului, numai pupăză 
pe colac. Adevărul este, că nu cause 
incidentale, ci înse-și principiile, de 
cari se conduce partidul nostru na
țional în revindicarea drepturilor na- 

țiunei române, și cari sunt în dia
metrală contrazicere cu sistemul 
despotic de guvernare actual, cu 
tendințele primejdiose manifestate 
necurmat de cătră elementul dela 
putere, au pricinuit oprirea confe
renței.

Dăr, cum am cfis, principiile de 
luptă ale partidului nostru național 
concad și trebue se concadă cu prin
cipiile de libertate națională, pro
clamate serbătoresce de obștea Ro
mânilor întruniți înainte cu 48 de 
ani pe „Câmpul libertății^.

Au avut, deci dreptate contra
rii noștri se se cutremure în cons- 
ciința lor, la idea de-a se întruni o 
conferență națională română în 4iua 
de 3 (15) Maiu, dăcă ei sunt așa de 
firm hotărîțl să ne desnaționaliseze, 
se ne distrugă cu ori-ce preț indivi
dualitatea nbstră etnică și se de
clare răsboiu pe viăță și pe rodite 
rassei române din sfatul ungar.

Și, precum se vede, contrarii 
noștri au și ajuns la marginea acestei 
prăpăstii, pentru ei mai mare și 
mai amenințătore, pbte, decât pen
tru noi. Căci ceea ce s’a întâmplat 
în cailele acestea pentru de-a împe- 
deca întrunirea conferenței nostre 
— deși se pusese la ordinea (jil0* 
ca singur punct principal împărtă
șirea faimosului ordin ministerial 
din Iunie 1894 și deliberarea asu
pra pretensiunilor, ce le ridică acest 
ordin față cu partidul nostru națio
nal și cu organisarea lui, — este 
un lucru atât de grozav și înspăi
mântător, încât, cu tot fanatismul 
de rassă turbat și nebun, ce con
duce acjl nenorocitul curent șovinist, 
care stăpânesce spiritele maghiare 
și teruriseză tbtă țera, cu guvern 
cu tot, numai așa ni-1 putem esplica, 
că contrarii noștri ne cred pe noi 
Românii atât de slăbiți și desbinațl 
între noi, ca să pbtă cuteza tbte, 
bătendu-șl joc de întreg trecutul aces
tor țări, și al poporului român.

Puteam bre noi să ajungem 
aceste cțile amare de umilire națio

nală, decă eram mai conscii de pe- 
riculele, ce ne amenințau; decă 
eram mai pătrunși de ceea-ce va să 
(jică a pune umăr la umăr; decă 
eram mai însuflețiți de marele prin
cipii salvatbre de drept și de liber
tate națională ce-au consacrat la 3 
(15) Maiu 1848 legătura frăției în
tre noi?

Se cugetăm cu toții serios asu- 
pia acestei întrebări în ajunul ani- 
versărei marei 4il0 de 3 (15) Maia 
și să ne dăm semă de ceea ce am 
fost în trecut și de ceea ce suntem 
astăcjl!

Oprirea conferenței.
încă de Luni d-1 Dr. Rațiu a 

însciințat ținerea conferenței la pri- 
măriă din Sibiiu prin următbrea 
scrisbre:

Prea onorate d-le primar !
In urma ordinațiunii ministeriale de 

sub nr. 321 din 1894 și cu considerare la 
cuprinsul ei, am convocat, după cum 
apare din alăturata „Convocare11 de sub •/. 
pe conducătorii partidului național român 
la o conferență aici în Sibiiu pe 15 Maiii 
a. c. in causa organisării partidului cu pri
vire la §-ul 104 din articulul de lege 
XXXIII, din 1874 și cu considerare la 
ciroularul ministrului de interne de sub 
n-rul 1508 din 1875, — cu ordinea de (ți 
aci sub alăturată, ceea-ce prin acesta 
am onâre a vă aduce la cunoscință.

Sibiiu, la 11 Mai 1896.
Dr Rațiu m. p.

Ordinea de cți, care se amintesce mai 
sus este următorea:

Ordine de di
stabilită pentru conferență convocată pe 15 

Maiu a. c. in Sibiiu.
1. Deschiderea ședinței prin Dr. loan 

Rațiu.
2. Constituirea conferenței (alegerea 

unui președinte, unui vice-președinte și a 
unui seoretar).

3. Cetirea ordinațiunii ministeriale nu
mărul 321 din 1894.

4. Alegerea unei comisiuni de 40 

membri cu însărcinarea de a face proiecte 
referitore la organisarea partidului.

5 Raportul comisiunii de 40.
6. Aducerea concluselor prin confe

rență.
7. închiderea oonferenței.

Dr. Rațiu m. p.

In urma aratărei făcute, prima
rul orașului a adresat și înmanuat 
ieri d-lui Dr. Rațiu următbrea deci- 
siune în limba maghiară :

Nr. 56—1896.
preș.

Stimatului Domn Dr. loan Rațiu 
Loco.

La arătarea D-tale dela 11 1. o. îți 
fac cunoscut, că nu permit ținerea adunării 
românescl însciiuțată pe 15 1. c. Nu o per
mit anume pentru aceea, pentru că D-ta 
convocl la acestă adunare numai pe mem
brii naționalității române, pe când după 
§-ul 1 al articlului de lege XLIV, din 
1868 despre egala îndreptățire a naționa
lităților: toți cetățenii Ungariei după prin
cipiile fundamentale ale coustituțiunii for- 
mâză o națiune, o națiune ungară unitară 
indivisibilă, oare disposițiă legală eschide 
clar, că în Ungaria să fiă permisă consfă
tuire ori organisare pe baeă de rassă ori 
națională cu eschiderea acelei părți a ce
tățenilor, oare nu aparține aceleiași rase 
ori naționalități.

Fiind că însă adunarea convocată de 
D-ta nu e adunare de popor, pentru-că nu
mai pe Românii îi oonvocă, scopul adu
nării, după-cum apare din însciințare, tinde 
a ascrie loouitonlor de limbă română ai 
Ungariei individualitatea de drept publio, 
aoâsta însă stă în aout contrast ou dispo- 
siția citatului articlu de lege, oare are 
oreșl-oum oaracterul unei legi fundamen
tale, pentru aoeea nu pot da permisiune 
spre a țină adunarea însciințată.

Despre acesta, în înțelesul îndrumării 
primite din loc mai înalt, te înounosciințez 
pentru conformare.

Sibiiu, la 11 Maia 1896.
Drotleff m. p., 

primar.
Contra acestei opriri a confe

renței volnice și neîntemeiate în

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Insula șergssBor1.,
de Carmen Sylva.

(Fine)

Ici vedea plimbându-se matrone, pe 
care i-se părea că le tmnosce, îmbrăcate 
cu haine lungi, cu văluri albe, și colo băr
bați în togă și mantie, cari păreau, că 
vorbesc între dânșii cu aprindere despre 
afaoerile publice, tocmai oa >n Forum la 
Roma. Dăr mai înainte de a se fi putut 
apropia de dânșii, îi eși înainte alergând, 
o fată înoântătore, îi dete din cap cu în
credere într’un chip familiar, îl luă de mână 
și îi dise:

— Nu mă ounoscl sub forma acâsta? 
Sunt Oolubra ta. Vino cu mine să-ți 
arăt tot.

Și îl tîrî după ea printre omenii, cari 
vorbeau toți limba romană său greoă, ast
fel, oă pricepea tot ce spuneau. Fețele 
lor de asemenea îi păreau grozav de cu
noscute. Ar fi dorit așa de mult să se 
apropie de unul și de altul, să vorbâscă 

cu ei (^icendu-le pe nume: Claudius, Plau- 
tius, Lucilius, căci lui ’i-se părea c’ar fi 
curtezani de ai împăratului, pe cari îna
inte îi vedea în fiă-care 4>- Dâr mica lui 
călăuză îl apuca de mână cu degetele ei 
subțiri, mlădiose și îl tîrî înainte. Audi 
pronunțându-se în jurul său numele artiș
tilor și filozofilor greoi și ai omenilor de 
stat Romani. I-se păru ciudat de tot. De 
când nu mai aurise limba țării lui! Nu
mele care înainte îl lăsau nepăsător, acum 
făceau se-i sară inima, și ’1 făoeau să lă
crămeze numai pentru oă le audea.

Mulțl veniră la el cu o expresiă de 
mirare veselă, dâr Colubra îl tira în colo 
în tot-dâuna și bătea chiar cu nerăbdare 
din pioiorușele ei cele încântătâre, decă 
nu plecau pe dată, și’șl încrețea sprînce- 
nele cele subțiri și fulgera cu privirile în- 
oruntate ale oohilor, cari numai ei mai 
aminteau ce fusese mai înainte. Odată îșl 
arătă chiar limbulița roșiă oa un bujor 
și așa de ascuțită par’că ar fi putut să 
înțepe.

Copii mai nu se vedeau în grădina 
oea fermecată, și puținii, pe cari îi zări 

poetul, se strecurau triști, se țineau tăcuți 
de mâni și priveau cu ochii mari lumea 
aceea amestecată, veselă, în care păreau a 
fi cu totul străini. Nimeni nu se ooupa de 
ei, nimeni nu vorbea cu ei, căci fiă-care 
părea a se gândi numai la propria lui bu- 
curiă. Ovidiu vru să le spuiă câte o vorbă 
bună, dâr și de lângă dânșii îl smulse Co
lubra trăgându-’l înainte într’un umbrar 
fârte ascuns, care se ridica lângă un isvor 
ce curgea încet. Acolo îi dădu pomele 
cele mai minunate, și apă să bea, pe urmă 
se agăță de o cracă, să mai agăță de alta 
cu brațul ei oel alb, și făcându-’șl vânt cu 
piciorele, <ȘĂse triumfând:

— Ei, oe <410î d® mioa ta prietină?
— Că m’a legănat în vis!
— Nioî decum, căci nu visedi! Ești 

în insula Șerpilor, în oare sunt exilați toți 
âmenii, cari au mințit în viața lor. Odată 
la o miiă de ani insula înverclesoe, noi ne 
dobândim er formele nostre omenescl, și 
colindăm prin grădina cea fermecată; dâr 
dintre âmenii viețuitori numai unul pâte 
să ne vadă și acela trebue să fiă forte ne
norocit și să nu vorbâscă cu nici unul 

dintre noi, căci dâoă spune o minciună 
oât de mică, se prefaoe în șârpe, și șerpe 
rămâne o miiă de ani; și mâne nu mai e 
aici așa frumos.

— Dâr pot să vorbesc, fără să mint.
— Da cu mica ta Colubra, sâu în 

Torni, uude nu ceri decât pâne și lemne 
și apă și unde nu îți folosesce nimio dâcă 
ești spiritual sâu amabil seu mușcător, 
pentru că nimeni nu te pricepe; în sooie- 
tate ai vorbi toomai ca și dânșii și atunci...

— Dâr văd dregători de stat și sluj
bași, artiști și filozofi, femei forte stimate 
și chiar copii mici.

Colubra zimbi cu milă.
— Toți au spus neadevăruri în viâță, 

și pentru că se tem de dânșii și de limba 
lor cea mincinosă chiar și în iad, ’i-a pus 
în insula Șerpilor, unde nu pot să faoă 
nici un rău și nu pot decât cel mult să 
strige unul la altul și să se sugrume. Pen
tru oopii nu este nu se pâte mai trist, 
căol sunt așa de străini și nu sunt ai ni- 
mărui și nimeni de pe pământ, nu-’șl 
aduce aminte de ei.

Pentru ei chiar acâstă di de bucuriă 
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lege, Dr. Rațiu o anunțat, că va 
inainta recurs.

*
In urma oprirei oonferenței, d-1 Dr. 

[. Rațiu aduoe la cunoscință următdrele:
După-ce primăria din loc printr'o 

resoluțiune neîntemeiată în lege a oprit 
tinerea conferenței convocate de mine pe 
15 Maiii a. c., în contra cărei opriri 
am insinuat recurs, mă ved necesitat se 
amân ținerea acestei conferențe pe 
timp nedeterminat, ceea-ce aduc la cu
noștința celor convocați.

Sibiiu, 12 Maid n. 1896.
Dr. loan Rațiu.

Contra mileniului.
In ședința de protestare contra mile

niului, ținută în 2 o. în Craiova, se adop
tase următorea resoluțiune;

„Cetățenii CraiovenI întruniți în mee- 
tingul de astăZl, 2 Maid 1896;

„Considerând, oă serbările millenare 
dela Pesta sunt afirmarea publioă și oficială 
a esistenței de 4®c® ori seculară a Statului 
național maghiar;

„Că aoâstă afirmare este în contrazi
cere cu drepturile naționalităților conlo- 
ouind cu Ungurii regatului ungar, de-dre- 
ee aceste naționalități 'nu au fost nici
odată niol cucerite ou arma, nici supuse 
politicesoe;

„Considerând, oă sub masca unor ser
bări ou caraoter oivilisator se făuresce o 
nouă armă de opresiune și schingiuire a 
naționalităților;

„Fiind-că aoâstă armă este îndreptată 
și în contra Românilor, frații noștri din Tran
silvania și Ungaria, a căror desnaționali- 
sare se urmăresce de veacuri;

„Protestăm contra acestei serbări și de
nunțăm Europei oivilisate pe aceia, cari în 
numele progresului și al oivilisațiunei oaută 
să răpâscă dreptul la viața națională a unui 
popor; protestăm oontra Ungurilor, cari 
uzând de mijldcele barbare torturâză pe 
Românii din Transilvania și Ungaria, fiind
că aceștia voeso să-și păstreze limba, reli
gia și datinele strămoșescl;

„Denunțăm Pressei Europene purta
rea medievală a Ungurilor și o rugăm să 
protesteze alături cu noi pentru revinde- 
carea drepturilor Românilor;

„Deolarăm trădători pe toți Românii, 
cari oficial sâu ca particulari se vor duce 
să participe la serbările din Pesta".

*
Liga culturală din Brăila va ține 

mâne, Joi, o mare întrunire publică de pro
testare in contra mergerei Românilor la mi
leniu, și la esposiția din Budapesta.

*
Piarului „Ftivarosi Lapok* din Buda

pesta i-se anunță din O.-Becse, că Serbii 
de aoolo nu invitaseră pe nimeni la litur

ghia milenară impusă, dâr voind cu tdte 
acestea să între în biserică pompierii cu 
stegul lor național maghiar, Serbii închi
seră ușa biserioei, 4iC0nd °ă niol-odată nu 
vor permite să între acel steag în bise
rica lor.

*
In dieoesa Aradului s’au întâmplat cu 

ocasiunea liturghiilor milenare impuse, în 
diferite comune, următdrele inoidente: „P. 
LZ.“ spune, că preoții Evuțan și Barcu din 
Reclca română invitară, conform ordinului 
episcopului, și autoritățile publice la litur
ghia. Când însă acestea merseră la timpul 
prefipt la biserioa română, aflară ușile în
chise. Faimoșii mâncători de Maghiari, Zio® 
„P. Ll.“, și-au permis o glumă, la comitat 
însă domnesce mare indignare din causa 
acesta. — Foile maghiare spun apoi, că 
mai ales preoții losif Ognean din Soborșin 
și protopopul Puticiu din Timișora au es- 
oelat prin cuvântările lor reci și convențio
nale asupra mileniului. In comuna Micalaca 
s’au întâmplat și demonstrațiuni antimaghiare. 
Un neguțător adecă, cu numele Corneliu 
Mladin, cum afirmă „P. Ll.“, a rupt de pe 
rocurile unor școlari cocardele naționale 
maghiare, âr sera, cu ocasiunea conductu
lui de faolii, voind arangerul Morawelt să 
țină o vorbire, fu depărtatat cu puterea 
de pe tribună și mulțimea începu a striga : 
„Trăescă regele României! Trăiască Caroll*

*
După cum amintirăm în depeșa de 

ieri, studenții slavi dela universitatea din 
Praga ținură alaltăerl un mare meeting de 
protestare contra mileniului și luară urmă- 
torea resoluțiune:

„AstăZl, când la porunca episcopilor 
renegați se țin în întrâgă Ungaria liturghii 
pentru sărbătorirea mileniului, care e o 
vătămare a dreptății, umanității și a mo
ralei, deci e chiar contrarul dela punctul 
de vedere, pe oare stă întrăgă tinerimea 
aoademică slavă;

„Studențimea slavă din Praga, după 
esemplul colegilor ei din Belgrad, Viena, 
Innsbruck și Bucnresol, iaposițiă contra mi
leniului, și declară, că va lacra contra aces
tei serbări în tdte cercurile, în oare se 
mișcă".

Resoluțiunea acesta a fost primită cu 
aplauso frenetice, și studenții croați, oarl au 
scăpat numai de ourând din temnițele ma
ghiare și carl de present studieză în Praga, 
au fost obieotul unor mari ovațiunl.

*
Din Lipto-St.-Miclăuș se anunță, că în 

deoursul liturghiei festive milenare s’a în
tâmplat acolo un incident forte curios. Fiș- 
panul Kurihy și representanții diferitelor au
torități publice au părăsit toți biserica oat. 
încă în decursul liturghiei, deoreoe preotul 
Andreiu Jeno în predica sa începu deodată 
se atace căsătoria civilă și pe creatorii ei. El 
vorbi despre „n&nul ticăloșit maghiar* eto. 

Domnii funcționari, în frunte cu fîșpanul, 
merseră în sinagoga jidovâscă, unde rabi
nul Singer, se Zio®, că le-a ținut o predică 
mai patriotică. Acolo e de voi!

Parturiunt montes, nascitnr rîdi- 
culus mus-

Alaltăerl întrâga pressă din Buda
pesta publica telegrame și articole ful
minante din iucidentul „grozavului atentat, 
sever șit de seminariștii români din Caransebeș 
contra stogului maghiar*. Nu era Zi®r ma
ghiar, care să nu fi aruncat insultele și 
invectivele cele mai josnice la adresa teo
logilor români, a consistorului și episcopu
lui din Caransebeș. Ba, Z^arul koasuthist 
„Budapest! Hirlap* publioă în urma pre
tinsului atentat un prim artiool veninos și 
murdar, cerând ca să se înoihdă numai deoât 
seminarul român, și să se pedepsâsoă aspru 
făptuitorii etc. etc.

Și astăZl ou ce ne t.reZim ? Tot aoe- 
leașl Ziar® vin și ne spun în mod săo și 
făr’ de nici o observare că ar regreta min
ciunile și inveotivele susținute alaltăerl, oă: 
îndată-oe să lățise soirea despre atentat, 
vioe-șpanul Litsek, însoțit de comandantul 
gendarmeriei, merse inmediat dela Lugoș 
la Caransebeș și aoi începu împreună cu 
proourorul de stat o ceroetare strictă. 
După multe sforțări în fine se constată, că 
seminariștii români nici na’u sciut nimic 
despre atentat, și că făptuitorul „grozavului 
atentat" este — o simplă calfă de croitor, cu 
numele Petru Jucu, care aruncase în sera de 
8 c. un pachet de cătrănițe aprinse asupra 
stâgului maghiar arborat la o cârciumă. 
De abia însă apuoase stegul să arZă și 
locuitorii casei stinseră flaoăra. Așa dâr 
prețiosul atentat a fost faptul unui băiat 
ștrengar și n’a avut nici o însămnătate po
litică.

Aoâstă e una la mână.
*

Să trecem acum la al doilea „grav in
cident politic*.

Fie-cine scie cum s’a resolvat oesti- 
unea ou demonstrațiunile antimaghiare din 
Belgrad. Domnilor din Budapesta însă nu 
le era destul, că ministerul sârbeso a 
depus pe șeful poliției și pe prefectul ora
șului din postul lor, și a început ceroetare 
contra oelor ce au ars stâgul magh’ar pe 
piața Belgradului, — oi cereau răsbunare de 
singe. Seim, oă deputatul Ugron cu oea- 
siunea interpelăroi sale din oameră Zis® 
„că Ungaria, dâcă posede mimai un leac de 
onore trebue se șl trimită momtOrele de resbel 
înaintea Belgradului și se facă pe Șerbi se 
tremure*.

Ei bine dorința lui Ugron părea, oă 
sa împlinit. Aprope tote Ziarele din Buda- 

I pesta publică telegrame și articole sensa- 
ționale, că monitorul de resbel austro-unga/r 
„Maroș* a ancorat alaltăerl în fața Belgra
dului, oă stă aoolo ca un colos amenințător 

și că faptul acesta a produs o imensă im- 
presiune atât în Belgrad cât și în Buda
pesta. piarele maghiare din capitala Un
gariei în esaltarea lor deja soriau erl, că 
acum e vai și amar de Sârbi; vor vedea 
aceștia ou cine și-au făout de lucru ; seu 
vor da Ungariei o satisfaoțiă grandiosă, 
seu vor fi prăpădiți etc. etc.

Dâr ce deoepțiune!
Ministerul de esterne din Viena co

munică astăZl în mod oficios, că el nu scie 
nimic despre vr’un ordin serios, oe s’ar fi 
dat monitorului „Maroș", și deja sosesce o 
telegramă din Belgrad care anunță, oă va
porașul „Maroș" se află pe cale de a face 
studii—oa și în vâra treoută — și că alal
tăerl săra și-a ridicat ancora și a plecat 
dela Belgrad spre Drenkova.

*
Apoi să nu plesnesol de rîs ? Inoăoda- 

Parturiunt montes nascitur ridiculus mus. 
picerea aoâsta ar trebui să și-o pună Zia" 
rele jidano-maghiare din Budapesta, ca 
motto în fruntea foii.

E3e ale măSeniuluâ.
La Arad, serbarea șoolară dela 9 Maiîi, 

arangiată în ondrea mileniului, s’a făout cu 
mare tămbalău. Foile unguresol de-acolo 
spun, că 5000 de studenți „fără deosebire 
de religiă și naționalitate* se adunaseră pe 
„Piâța libertății" (Szabadsâgtâr), unde cân
tară cu toții „Isten âld meg a magyart". 
Intre representanții diferitelor confesiuni, au
torități și oorporațiunl, „AlfOld" numără și 
pe d-nii Teodor Ceontea și Petru Pipoș, ca 
„representațl ai preparandiei române", apoi 
Arsenie Iliol, președintele comunității bise- 
rioesol serbesol etc.

•
Din Făgăraș ni-se scrie: In 7 Maiîi 

n. c. s’a ținut aici adunarea „festivă" a co
mitatului îu ondrea mileniului, la care au 
fost invitați și membrii români. Românii 
însă n’au participat, afară de câțl-va no
tari de oer. De față au fost numai Unguri, 
Ovrei și vre-o câțiva Sași. După adunare 
a urmat „banchetul milenar" în birtul lui 
Lefoovits. S’au pus ou toții la masă să mă
nânce și să bea bine în ondrea mileniului, 
der oe să veZi? — înjurături teribile, din 
causă că nu li-s’au ajuns mâncările și beu- 
turile milenare.

Tot în Z'ua acesta oătră sâră musica 
pompierilor a pleoat, sub conducerea lui 
Iakob Nathan și a directorului șoolelor ci
vile, cu-o oâtă de Țigani și cooișl, duoend 
facle și lumini aprinse. Ajunși în piâța Fă
gărașului, d-1 direotor s’a suit în slavă și 
a înoeput a istorisi publioului în formă de 
toast, că oine a fost eroul Arpad și oă nu
mai ei sunt poporul, oare are drept de-a 
gusta din bunătățile și din zâma fruotelor 
aoestei țări.

Tot în noptea aoâsta voiniooșii „pa- 
trioțl" au spart nisoe ferestri la casele d-lui

e tristă, oăcl ei se simt afli și mai singuri. 
In săra acestei Z’l® vine luntrașul Caron 
la țărmul aoesta, și cel oare a spus ade
vărul în cești din urmă o miiă de ani, 
pdte să se suie în luntrea lui și să mârgă 
cu el în iad. Der tu să nu aștepți clipa 
aoeea, căci atunol se schimbă tote lucru
rile aiol. Eu am mare noroc, că am voie 
să stau cu tine, și tu nu ești în mol o pri
mejdie, să rămâi aici în insulă, pentru oă 
din viâță chiar îți ispășești păoatele.

— Dâr tu oe ai făcut? întreba poetul.
- Eu?
Fata se roși, sări jos de pe craoa pe 

care șeZuse, și 41S® a lene:
— Voiă fi mințit și eu ca ceilalți.
Și-’l trase repede înainte lângă nisoe 

femei frumâse, oare jucau. Se uita împre
jur, și puse degetul pe buze; o femeiă tî- 
nără se apropie de Ovidiu rînjind prieti- 
nesoe și Zis® :

— Ce și marele nostru poet este 
exilat oa și noi de pe pământ și din iad? 
Sărmane Ovidiu, aoum umbli și tu meta- 
morfosat? Nu e așa, că omenii oei deș- 
tepțl sufer rău aiol? Dâr ce suntem noi 
de vină, dâcă eram mai deștepți decât cei

lalți? Pe scumpa ta tovarășă de multă 
vreme o cunoso și o iubeso!

— Minți! strigă Colubra.
In clipa aceea bătrâna fu schimbată 

într’un șârpe mare, care se repeZi la fată 
șuerând, se încolâoi împrejurul corpului ei 
și ar fi strîns’o de gât, dâcă Ovidiu nu ar 
fi apucat monstru! puindu-șl tdte puterile 
și nu l-ar fi smuls și asvârlit departe.

Fata îi săruta mânile cu foc, și dăn- 
țuitârele 11 încununară cu trandafiri și lauri. 
Atunci se gândi pentru întâia-oră oe în
fățișare urîtă trebuia să aibă cu hainele în
vechite și cu obrazul aspru de neras. Dâr 
n’avu vreme să se gândâsoă mult la luoru 
aoesta, căol un băiat mio se înghesui în el 
și-l rugă cu umilință:

— Ia-mă cu tine ! ia-mă ou tine te 
rog!-voi să fiu așa de drept, așa de drept, 
ca ra4®le sorelui și așa de curat ca apa 
de ievor! numai ia-mă cu tine! am văZut, 
oă escl om puternic, și eu am fost puter
nic, aveam așa de mare putere înoăt toți 
băeții se temeau de pumnii mei!

Pe când vorbeau astfel, îi eși dintre 
buzele oele roșii o limbă mioă aeouțită, 
desfăcută în două la vârf și băiatul se 

schimba in ochii poetului într’un șârpe mic 
de tot, care se încolăci la pioiorele sale.

— Nici măcar un oeas nu poți să 
spui drept viermușor păcătos! cjise Co- 
lubra.

Ovidiu se uită cu milă la șârpele cel 
mic, și nu se mișoâ multă vreme, oa să 
nu-i faoă vre-un rău.

Curând însă Colubra îl trase mai de
parte :

— Nu vedl, că apune sârele ?.., mi-se 
pare, că aud luntrea lui Caron spinteoând 
valurile netede. Trebue să pleoi d’aicl! 
Realitatea e urîtă aci, fdrte urîtă, tu să 
rămâiă mai bine cu visul oel frumos.

Dâr Ovidiu sta la îndoială. Rupse 
flori și le aduse fetei; se uită departe pe 
mare, oare tomai se sohimba în aur și pur
pură. Dâr oa și noptea însă-șl da neagră 
venea în spre el fără zgomot o luntre cu 
pânză neagră, răspândind întuneric îu jurul 
ei. Luntrea era mare, dâr într’ânsa era nu
mai un luntraș ou barba albă și cu oohii 
duși în fundul capului. Mămle lui osâse 
țineau o prăjină lungă grozav, ou care 
oârmea luntrea, pănă oe se lovi și se târșii 
de nisip. Atunci ridică prăjina din apă, și 

picăturile oe ourgeau de pe ea luoeau oa 
aurul ourat, în cea din urmă raZă a so
relui.

— Aide! șopti Colubra învinețindu-se.
Dâr Ovidiu sta par’oă era pironit lo

cului. Caron ridica prăjina și lovi cu ea în 
pomi, de răsunară ca bubuitul tunului. Și 
de-odată tdte formele se strînseră pe lângă 
luntre și întinseră mânile cătră el rugân- 
du-se.

El însă întrebă cu un glas adâno, 
amenințător:

— Cine a spus adevărul o miiă de 
ani ?

— Eu! eu! se auZi din tdte părțile, 
dâr toți, care Ziser& „®a"> 90 făoură îndată 
șerpi.

— Eu! strigă o femeie minunată de 
frumosă, oare îșl făcu loo din îngrămădâla 
de dihănii ce se svîrooleau, și al oărei văl 
alb fâlfăia luminos în amurgul serei, eu am 
tăcut o miiă de ani, pentru oa să mă pot 
întâlni în raifl cu cei șâpte oopilașl ai mei!

Și sburâ în luntre.
— Și eu! Zis® Colubra înoet de tot.
— Tu? întrebă Ovidiu trist. Atunci 

trebue să mă despart de tine?
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Dr. Ioan Șenchia, aflătâre în centru târgu
lui. Spargerea s’a întâmplat de sigur, pen- 
tru-oă d-1 Dr. Șenchia nu și-a iluminat ca
sele. — I. N. P.

s
— 1 (13) Main.

Monarchal nostru și Șahul Persiei. 
Monarchul nostru a primit dela noul Șah 
«l Persiei, Muzzafer-Eddin, o depeșă, în 
oare acesta notifică urcarea sa pe tron, și 
îșl esprimă dorința de-a întreține cu mo
narchal Austro-Ungariei aceleași legături 
prietinescl, ca și decedatul Șah. Monarchul 
nostru răspunse imediat Șahului, oondolân- 
du-i îuainte de tâte la mortea tatălui seu, 
și asigurându-1 de tot aceleași legături 
prietinesol, pe earl le-a întreținut și cu 
Șahul Nasr-Eddin. Este curiosă afirmarea 
clarelor maghiare, că monarohul nostru ar 
fi dat răspunsul său Șahului în limba ma
ghiară, pănă când diarele vieneze și „Pest. 
LI." spun, că telegrama a fost sorisă în 
limba germană. Se pare, că mileniul i-a 
făcut pe compatrioții noștri maghiari nu 
numai esaltați și îngâmfați ci și șuchiațl.

— o—

Despre înmormântarea generalului 
l'rapșa, ce s’a săvârșit în Caransebeș cu 
forte mare pompă, i-se raporteză „Drep
tății" următorele: „înmormântarea s’a în
tâmplat Vinerea trecută la '3 ore d, a. asis
tând fârte mult public și popor. In bise
rică au funcționat 5 preoți, pontifioând 
Preaeuvioșia sa părintele archimandrit Musta, 
oare a rostit și o forte frumosă cuvântare 
funebrală, ce a impresionat mult publicul 
jalnic. Pe lângă alte date biografice și fru- 
mâse însușiri ale decedatului, părintele ora
tor a accentuat în deosebi caracterul româ
nesc al decedatului, care cu mândriă întona 
totdâuna românitatea sa, în oficiu, între 
străini și pretutindenea. Din partea miliției 
asemenea i-s’au făcut decedatului tâte ono
rurile: 2 batalione de ostași, cu musioa mi
litară din Timișora în frunte, au asistat și 
.au dat mai multe salve, âr la întâroerea 
imiliției dela mormințl musica militară a 
avut bunul simț, că a cântat și arii româ- 
mesol, între cari și ounosouta piesă „Adio 
la CarpațI". Dâcă lumea ar fi fost avisată 
la timp despre acesta înmormântare, aotul 
ar fi fost cu mult mai pompos; astfel însă 
din orașe mai îndepărtate numai puțini au 
participat, între cari am observat și pe 
.d-1 Cor. Brediceanu din Lugoș."

—o—
Corpuri studențesc! disolvate. Guver- 

morul din Viena a dat ordin, ca să se di- 
solveze 20 de corpuri studențesol aoade- 
mice, și acesta în urma hotărîrei luate de 
acele corpuri față cu studenții jidani, pe 
cari studenții oreștinl i-au declarat de ne- 
.capabili de-a da satisfacția. Erl a fost 
confiscată averea amintitelor reuniuni stu

Colubra se uită la poet și pe urmă 
la luntre:

— Deoă ași putea să rămân fată cum 
aunt, nu te-așl iubi decât pe tine și numai 
a ta ași fi.

— O, Colubra! Taol nu minți!
De abia spusese vorbele acesta, și 

•Colubra se făcu âr șârpe mic, cum fusese 
mai înainte.

Luntrea lui Caron pleca dela țărm. 
.Atunci pomii se rupseră, florile se făcură 
.pulbere, ârba se usca, și în lumina lunei se 
;zărea din ce în ce mai departe, tot mai 
departe, barba albă a lui Caron și vălul 

.alb al femeii, care nu mințise o miiă de 
ani ; și pe nisip și prin stufurile de spini 
se svârcoleau și se tîrau trupurile de șerpi 
netede și lucitore.

Ovidiu se cutremura de groză; se 
duse cât putu mai repede la luntrea, ou 
care venise, deșteptă pe vâslași strigând 
la ei: „Șerpii!" Ei se frecară la ochi ne- 
mulțămițl și îngânară :

— De aceea am venit noi acilea, ca 
să vedem șerpi!

— Să plecăm! să pleoăm! striga 
-Ovidiu, care de groză îșl uitase chiar de 

dențesol și localele lor au fost închise de 
cătră polițiă. In contra acestui ordin stu
denții au dreptul de-a recura.

— o —
Fișpauul Maurer — pe ducă, țliarul 

„A.lkotmany“ afirmă a soi din isvor sigur, 
oă Miheil Maurer, fișpanul Brașovului, e 
pe cale să se ducă, și că următorul lui va 
fi baronul Bela Szentkereszti. Soția aoes- 
tuia, cum se scie, este fiica fostului gene
ral român Florescu.

—o—
Done proiecte de lege. Pentru tomnă 

guvernul român pregătește două proiecte 
de legi de cari, după cum scrie „Epoca", 
vor ave să se ocupe oamerile îndată după 
15 Noemvre. Ministrul de interne pregă- 
tesce un proiect privitor la notarii de sate. 
Aceștia vor fi, pe viitor, numiți de guvern. 
Ei vor trebui să absolveze o șcâlă de ad
ministrație și vor fi remunerați cu 200 lei 
pe lună. Celalalt proiect e privitor la ad
ministrația financiară din județe. Adl esistă 
în fiă-care district un casier general, un 
director al creditului agricol și un repre- 
sentant al regiei monopolurilor. Astătjl 
acești funoționarl sunt neatârnați unii de 
alții. Proiectul guvernului prevede numirea 
lor în condițiunile următore : In capul flă
cărui județ va fi ca representant al minis- 
teriului de finanțe un oasier general, sub 
ordinele căruia vor fi doi funcționari, uuul 
representând regia și oelalalt oreditul agri
col. Guvernul speră, că cu acostă combi
nația să realiseze o eoonomie de 300.000 
lei pe an. O oomisiune a fost întocmită 
pentru a studia acestă cestiune. Membri 
comisiunei se vor întruni îndată după în- 
ohiderea Corpurilor legiuitore.

Pentru fondul studenților seraci 
dela soolele medii române din loc, familia 
domnului profesor Lazar Nastasi, din inci
dentul răpesării lui Iân Dușoiu junior, a 
dăruit în loc de cunună, 5 ii. v. a.

— o —
Nou advocat. D-1 Dr. Aurel Cosma 

face cunoscut, că șl-a desohis oacelariă ad- 
vooațială în Timișâra, cetate, strada Zâpo- 
lya n. 41.

—o—
Delegații pentru congresul Ligei. Etă 

și lista delegaților aleși pentru congresul 
Ligei, despre care am amintit erl: I. Gră- 
dișteanu ; Alimăneșteauu O. inginer ; Apos
tol D. T., deputat; Antipa Gr., doctor; 
Athanasiade, advooat; Borgovan V. Gr., 
profesor; Besnea, doctor; Balș Mișu ; Bo- 
zocianu A., farmacist: Cihoski, advocat; 
Clinciu L, profesor ; Ciura Alex., student; 
Cesianu N., Căpitan Creangă; Disescu C., 
prof, universitar; Furnică D. Z., comer
ciant; Frunză G., inginer; Florescu A. D., 
Firulescu C., etudent; Grama I., profesor; 
Lupan N. comerciant; Lăzăreanu G., tipo
graf; Munteanu I., farmacist; Miou Pân
dele, funcționar ; M. Vlădesou, profesor ; 
Mera Vasile, comerciant; Moga Vasile, 
inginer; Mmulescu Al. Vasile, student; 
Obreja, dootor; Pop Emil, doctor; Popescu 

prietenul oel mio. Dâr oând sa deslipi de 
țărm, îșl aduse aminte și striga tare;

— Colubra! mica și credinoiâsa mea 
Colubra !

Atunci îi răsuna Ia urechiă un rîs 
înoet, înoet de tot, de gâtul lui se încolăci 
ceva neted și rece, și doi ochi se uitară 
lung la el, la lumina cea limpede a lunei.

Vâslașii oredeau, oă poetul a înebunit 
de tot, căci nu mai vorbi de loo; dor din 
când în când șoptea:

— O miiă de ani... pentru mine!
Și mângâia ceva strălucitor pe gât, 

care ei credeau, că e vre o podobă.
Dâr ârășl rîcjând încet, Colubra îi 

șopti la urechiă:
— Nu te crede prâ mult dragul meu 

prieten; n’am căcjut numai pentru tine în 
minciună. 'Ml-am găsit iubitul tot în chip 
de șârpe, și trebuind să rămână tot șârpe, 
și așa vrâu să fiu tot ca iubitul meu, pănă 
ce om pută să fim unul al altuia !

De-atuncia insula șerpilor a mai fost 
odată frumosă, dâr u’a vecjut-o nimeni, 
pâte doră cine o mai trăi în unul 2000, și 
o fi poet!

„Bib. p. t.“ -----------------

Simion, preot; Periețeanu-Buzău, senator ; 
Pantazi Em., advooat; fredesou Stavri, 
advooat; Popoviol Vasilie, student; Șer- 
bach Em., Tețu S., oomerciant; Tamara 
G. student; Ureohiă A. V., senator; Vin- 
tilă C. A. Rosetti, deputat; Oolceag N., 
advocat; Canoicov V. student; Danielescu 
Cornel, comerciant; Mauole Petre, inginer; 
Popa G., profesor; Cogălniceanu M. V., 
deputat; Vesprerneanu I., farmacist; Ciurcu 
Theodor; Ionesou Eftime T., o. f. r.; Tă- 
lășescu Cons.; Aohimescu Aurel; Țepeneag 
Vasile.

—o—
Bole periculose. Din părțile Năsăudu- 

lui primim scirea, că pe acolo grasâză 
scarlatina și difteritisul. InNăsăud au murit 
pănă aouma 3 școlari, dintre cari doi din 
gimnasiu.

— o—
Cai pentru armata română. Gene

ralul Salmen, președintele comisiunei de 
primire a remontei pentru cavaleria ro
mână a primit săptămâna treoută 230 cai 
cumpărați în Austro-Ungaria de d-nii co
loneii Beller și Baldovicl. Ministerul ro
mân de răsboih a numit o oomisiune oom- 
pusă din colonelul Zossima șL veterinarul 
de divisie Constantinescu, pentru a visita 
hergheliile particulare și a faoe achisițiu- 
nea iepelor și armăsarilor de prăsilă, ad
misibili la Cislău. Comisiunea va visita 
întâiă Albatros de lângă Buzău.

Din Bucovina.
Cernăuți, Mai 1896.

Gemea lumea sub imperiul clioei și 
cerea dela Dumnecjeu o eră nouă. O eră 
nouă doriau cu toții, creflând, că se vor 
schimba lucrurile în spre bine, făcându-se 
o premenire dela cap, căci dela oap se 
impute pe8cele. Așs se credea în Bucovina, 
dâr lumea în ourând a fost desamăgită. 
Noi am fost primii, oarl am spus verde, că 
diavolul și-a vârât codița, ca să facă zi- 
zaniă.

In Nro. 53 al „Gazetei" am spus: 
„asta pune pe mulțl pe gânduri și sci- 
indu-i trecutul, să tem, ca nu cumva ne
dreptatea favorită de cătră Strasnei să 
se furișeze ârășl în Consistor. O eră nouă 
pare a răsări... dâr tot odată și satana îșl 
trimite interpretul său să bage codița zi- 
zaniei." — Și am fost un bun augur! când 
am cjis aoestea. Jocul zizaniei s’a ațițat, și 
lumea aștâptă curiâsă la evenimentele de 
mâne, să înscrie cu litere neperitore pen
tru vecie slăbiciunile, cari au făout pre 
cineva să se lase ademenit și să facă așa, 
după cum cumătrul i-a dictat. Noi ne-am 
făcut datoria, am luat în sout, oretjând, că 
nu se vor asculta lingăii, cari tocmai nu-i 
doresc binele, ci tocmai ausmțându-’l îl 
voeso peirea, ca să probeze lumei, că n’a 
fost oapabil...

Ne pare rău, pentru-că n’am fost în
țeleși, der vom fi, numai să nu fiă târejiu 
și-atuncl nu vom putâ lua pre nimeni în 
sout, ci va fi răsplata după fapte. Spre a 
ilustra aceste puține, der veșnice cuvinte, 
void aduce cașul cu ucazul venit din Viena, 
oa protopopul Vieovilor să fiă destituit. 
Pentru ce? Pentru-că ochii lui nu plac 
erei cumătrului, seu pote aceluia, cu care 
a avut daraverl la tribunalul din Rădăuți ? 
— Nu așa se pune temelia unei ere nouă, 
căol doră să scie de câtă iubire a fost păr
taș ! Ar trebui încă ,de aoeste nespălate 
transferări, cum se dice, să se facă cu unii 
arohimandriți și apoi cine va răsplăti con
secințele? Consilierii se vor retrage și 
cine scie de nu vor rîde în ce încurcătură 
l’au adus.

Seim de unde bate vântul și’n oe hal 
și încurcătură ar voi cineva să-’l aducă, 
șoptindu-i a face rău. Viitorul de oâte-va 
luni va proba, întru cât s’a lăsat ademenit, 
crezând a fi cu lapte tote câte i-a diotat 
oumătrul. Simpatiile clerului nu se cum
pără, trimițindu-se decrete de brâne roșii 
din Viena acelora, cari sunt amici și per- 
sâne grate meșterului oumătru, pe când 
aoelora, oarl nu sciu lătra cu oumătrul li-se 
ia protopopia sâu se transferă dela o 
mănăstire la alta.

Și apoi avem în țâră atâtea brâne 
roșii, încât ai crede, că toți cari le portă 

au lucrat mult pentru biserică în aoâstă 
țâră. Da unde sunt unii distinși cu brâne 
roșii întru adevăr c’su lucrat pentru bise- 
rioă adeoă s’au silit a face biserici, pe oând 
cei mai mulțl n’au luorat nici pentru bi
serică, cu atât mai puțin însă pentru nați
une. In ourând voi da un isvod, câți po- 
șed brâne roșii și cari le-au fost meritele 
și lumea să mira.

Hacman episcopul, cum era, dâr nu 
era darnic în acordarea de brâne roșii, 
cine însă avea brâu roșu, putea fi mândru. 
Astăcjl aoâstă distinoțiune a ajuns a fi causa 
tuturor relelor: mândria, ura, zavistia, ne
înțelegerea au alungat armonia frățâsoă 
dintre preoțime și-a venit timpul, că cei 
cu brâne roșii ohiar între sine cjio: eu sunt 
al lui Paul —da eu al lui Sila, voind prin 
aoâsta a arăta, o’au oăpătat fără de-a fi 
meritat.

Nu din Viena să se acorde brâne 
roșii, ci abia după ce s’a făout visitații 
prin provincia eparohială, oonsiderând cu 
de-amăruntul, oe s’a lucrat pe terenul ecle- 
siastio, al șcâlei și al înaintării în cultura 
națiunii. Atunci ar fi o emulare între 
preoți, toți ar lucra pentru binele popo
rului și n ar fi despărecherl, ca pănă acu
ma, și atunci nici toți, oarl au. păcate, ar fi 
învestiți cu brâne roșii. Pentru ca să le 
astupe gura, li-se ârtă păcatele și burta 
li-se încinge cu brene roșii. Acesta demo- 
raliseză, și viitorul va face o critică mai 
severă, de oât presantul, neținând cont de 
nici o personă sâu putere.

Am vorbit să fiu înțeles și am vorbit 
adevărul, care pâte nu va plăcâ dâr, con
siderând, o’am voit numai binele ouiva, ca 
să nu fiă ademenit de vîrtejul lingușirilor, 
chiar persona acâsta îmi va da dreotate și 
se va feri a asculta tote vercll și uscate, 
câte îl tocă cineva din interes propriu.

Iubirea preoțimei nu se captivă când 
’i se spune cam așa ; vedeți ce primire 
mi-s’a făout prin guvern, deci aveți să tă
ceți și eu vă pun soăluș în gură. Care 
însă nu va tăce, a mea este răzbunarea și 
asupra cărora se mă răsbun, i-am tras deja 
la răbuș, după cum mi-a spus oumătrul, 
nu însă.

Căletorescu.

SUIRI ULTIME.
Bucuresci, 12 Maift. Astăzi la 

orele 5 d. a. A. S. Regală Princi
pele Ferdinand plecă la Viena, unde 
ae va întâlni cu A. S. Regală Prin
cipesa Maria, și de aci vor merge 
amândoi la Moscva, pentru a asista 
la încoronarea Țarului.

Beigrad, 12 Maid. La a doua 
nota a ambasadorului austro-ungar 
br. Schiessl cătră guvernul sârbesc 
în Gestiunea satisfacției, pe care o 
pretinde guvernul ungar dela Serbia, 
ministrul-președinte Novacovicî răs
punse astăc}! ambasadorului austriac, 
că prin transpunerea fostului șef de 
gendarmeriă Stefanovicî în ministeriul 
de interne, guvernul sârbesc a dat 
Ungariei destulă satisfacere, și ne- 
fiind aplecată de-a întreprinde alți 
pași, privesce intriga cestiune ca finită.

BucurescT, 12 Maid. „Epoca" 
anunță, că d-1 Cantacuzino, ministrul 
român de finance, a dimisionat erl 
din comitetul Ligei.

diverse.
Prima perucă. Filip oel bun, prinoi- 

pele de Burgund, după o bdlă grea șl-a 
perdut tot părul de pe oap. Luorul aoesta 
i-a fost forte neplăcut și de aceea purta 
pe cap o căoiulă de catifea nâgră, dâr nici 
aoâsta nu era destul. Odată se plânse prin
cipele Filip asupra aoestui neajuns episco
pului de Mechelm declarând, că aceluia, 
care ar soi un mijloc pentru de a-i aooperi 
capul pleșuv, îi va da un premiu mare. 
Premiul l’a oâștigat un friser din Brnxela, 
cu numele Pierre Lorohaut, care a făcut 
pe sâma prințului o peruoă. Prințul Filip 
a fost primul, care a purtat perucă și se 
cjioe, că soția lui timp îndelungat n’a soiut, 
dâcă el are peruoă, ori că i-a cresout păr 
adevărat.

Proprietar: Di*. Aurel Mure^ianu.
Reiactor responsabil Sregoriu fiUaior.
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H en nebe rg-Seid e
— nur dcE?t, menu bircft ab meinen ^abrifen 
bejogen, — fdjtvatj, tneifs unb faring, non 
35 kr. bis fl. M.®5 p. ZReter — 
glaft, geftreiff, farriert, gemufierf, Damafte 
ele. (ca. 2^0 oerfdj. CȘual. unb 2000 nerfcfy. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZHufter umgefyenb. Doppeltes 
Sriefporto nad? ber Sdjroeij.

Seîdesi-Ifaîsrikeii
<4. MEEBBERG

(k. u. k. Hofl.) Kuricll.

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 12 MaiQ 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de oorbne ung. 4% . . . 99.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% . 124.—
Inapr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.60
Bonuri rurale ungare 4% . • . 97.10
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 156.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr................... 101 35
Renta de argint austr.................... 101.20
Renta de aur austr........................ 122.60
Losuri din 860 ......................... 145.50
Aoții de ale Băncei austro ungară. 948.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 387.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 353.75
^apoleondori.................................. 9.5472
Mărci imperiale germane . . . 58.82 72
London vista.............................. 120.25
Paris vista.................................. 47.75
Rente de corbne austr. 4°/0- • • 101.20
Note italiene.................................. 44.50

Nr. 2186—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru constatarea dărei pe case pe 

anii 1896—1898.
Se aduce prin acesta la cunos- 

cința publică, că consemnările pen
tru constatarea dărei pe case pe anii 
1896—1898 revidate de Direcția fi
nanciară reg. ung. din loc, care atât 
pe basa fasiunilor date de proprie
tarii caselor, cât și pe basa consta
tărilor, din partea comisiei a fixat 
chiriile locuințelor, sunt depuse spre 
vedere la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc pe durata de 15 cjile adecă 
dela 16 Maiii pană inclusive I Iunie 1896.

Toți acei posesori de case, cari 
se vor simți încărcațî cu darea fixată, 
pot lua recurs la comisia adminis
trativă în termenul de sus indicat 
de 15 4ile. Recursul este a se preda 
la oficiu de dare orășenesc. Acei po
sesori de case, cari pentru prima oră 
sunt taxați cu darea pe case, pot 
recura contra sumei prescrise în ter
min de 15 cjfi0 socotit din cjiua. de 
când li-se va scrie darea pe anul 
1896 în fascicula de dare la Magis
tratul din loc.

Recursurile ce se vor înainta 
după trecerea acestor termine, ca 
întârziate, nu se vor mai considera.

Brașov, 11 Maiu 1896.
Oficiul de dare orășenesc.

ASesîus
consilier mag.977,1-3.

i

Restaurația din Redoute.
Am onbrea a aduce la cunoscința P. T. Public, că: CU 

începerea dhi 1» ale luueâ cur. am luat con
ducerea

Restaurației iin Redoute.
Im! voi da tbtă silința a mulțumi în tote privințele pe on. 

dspețî și sper, că voiii putea corespunde pe deplin tuturor pre- 
tensiunilor. Se vinde afară de vinuri escelente de masă 
și vin de Isuteiiâ, și renumită
Bere de „Sf. Ștefan'4 din Steinbruch (ă la Pilsen).

Pentru mâncări bune ește forte bine îngrijit, atât după lista 
de bucate, cum și în abonament în Restaurația și în afara.

Salonul venăt cel mic stă la disposițiă, pentru adunări ale 
reuniunilor, nunte etc., iară plată. Me recomand cu tbtă onbrea 
binevoitorului sprijin al P. T. Public.

Cu totă stima: „ __ _____

£

<1

ABONAMENTE
EA.

„GAZETA TRAHSILVAHIEI“

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. . .
luni. . ,
anu . . .

1^

IgI

X

g
X

CufsuS psetes EBrașow.
Din 13 Maiă 1896.

Bancnote roiii. Clump. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Gump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp, 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Gamp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Gump. 127. Vend. —.—
Mărci germane Gump. 58.40 Vend,
Xare turoesol Gump. 10,60 Vend.
Scris, fono. Albina 5% f60.75 Vend. 101.57

I
In casa Nr. II șirul spita

lului (Scheiu)
sami die vendare

2 cai, 1 landou, 1 caldscă, 1 
masă de stejar și 6 scaune.

Tot acolo sunt deja acuma 
de mchiHai 

unu, event, două grajduri fru- 
mose cu, event, fără remise.

de
Zi-

X

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni ... ................................
ună anu.....................................................

Abonamente h o feb do
Pentru Anstro-Ungaria:

anu .
șese luni
trei luni

Pentru Roinămîa și străinătate: 
anu. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

f

3
6

12

fi.
fi.
ti.

10
20
40

fr.
fr..
fr.

2
1

fi. -
fi. —

50 cr.

cai! au efect escelent în contra tutu
ror bălelor de stomach, sunt un me
dicament ncajpea-at de lipsii 
pentru ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rația cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și băuturi, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi- 
căturiie Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele: „Bezeuge 
die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. H o sszufalu: 
farmacia Cad Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

Nr. 66 76-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru sesonul din acest an 

băi este de a se ocupa în scalda 
zin postul medicului de băi.

Agendele acestui medic sunt 
prescrise de lege, și asupra lor se pot 
cere informațiunl dela physicatul oră
șenesc din loc.

Sesonul dureză din 1 Iulie pănă 
la finea lui August, eventualminte 
pănă la 15 Septemvre a. c.

Lefa: 100 fi. și 80 fi. pentru lo
cuință ; afară de aceea onorarul de 
bolnavi pentru tractarea lor medicală.

Doctorii de medicină au de a-și 
așterne petițiunile, prin cari au de 
a documenta și activitatea lor de 
păn’acum, — cel mult pănă în 31 Maiu 
a. c. la prâncj 12 ore la acest ma
gistrat.

Brașov, 7 Mai ti 1896.
975,2—3 Magistratul orășenesc.

X
X
X
X
X
^XXXMXXXXXXXXXX»

se făcu mai ușoru

. . 8 franci.

. . 4 franci.
. 2 franci, 

și mai repede prin

nou, să binevoiescă

X
X
M

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din 
a scrie adresa lămuritu și a arata și poșta ultimă.

Administrațiunea „Sazetei Transilvaniei.44 
KMXXXMMMMXXXXy'

Sosirea și plecam trenurilor în Brasov.

| /vvvv^/vvvvvvvvvv> 
I £ Ludwig Rosswein j

5 se recomandă ca tinichigiu 5
> la zidiri și de Galanterie, \. la zidiri și _________ .
£ Instaleză apadiicturî, iele- < 
> phoae prin case și odăi. < 
C Locuința; Brașovul vechiu, stra- , 
y da lungă Nr. 53 în casa proprie. ( 
) — Teîephon 61.

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

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul acoel: 2 bre 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după amecjl. 
Trenul de persone : 9 bre 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 bre 19 minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 bre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 oră 29 mÎD. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

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

Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

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

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 bre 8 min. diminbța.
Trenul accel.: 2 bre 45 min. după am...
Trenul de persone : : 7'ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela.Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin,,.
Tr, accelerat; 5-bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de amedk.
Trenul accel.: 2 bre 19 min. după am- 
3. Dela Brașov la ZSrnesci. (Gara Bartolomeiu^-
Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbțu. 

„ „ 4 „ 55 in. după am.
Trenul mixt: 4 bre 30 min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persone: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin..

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 bre 40 min. sera.

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

971,5- 5

(taerțtai și reclame)
Ssssstas a se adresa subscrisei 

ajSmânsstrateum. In cașul pu-

Mâcâris unui anunciu mai mult’ 
de odată se face scădemenfît 
care cresc© cu cât publicarea 
se face mai de muSte-ors.

Admioistr. „Gazeta Trans.“-
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


