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Scrisori nefranoat-s ou se 

primesc. - Marudciipte nu nț 
retrimit,

IM5SHATE sg primesc la Adml- 
nlstrațluno in Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunoluri: 

în Viena : Af. Heinrich
Schalck, Rudoif Mossg, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danncbcr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bsmat; în 
Bucuresci: Agencc Havas, 8uo- 
cursale do Boumanie; în Ham- 
bur^: Karobyi & Liebmann,

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe o colână 6 gt. și 
80cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. son 30 bani.

LI^„

„Hageta'1 lese în M-care ii.
ABonameniB neutru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

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

Se prenumfiră la tdte oficiele 
poștale din întru și din afara 

și la dd. aolecteri.

Aiwamentm pentru Brasov 
administrafiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe ș^se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni G fl., pe trei luni 
3 fl. Un osemplar 5 cr. v. a. 
său 18 bani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Nou abonament
la,

GAZ2TA SWTSZLVAKISZ

Cu 1 Iulie «896 st. v.
se deschide nou abonament Ia 
care Invităm pe toți amicii și spri
jinitorii l’oiei nostre.

FrețssH aboiaameraiuSwis 
Pentru Austro-Ungaria:

pe Tx.n. aa ................................. 12 fl.
pe șese Ivlxlî. ................................. S fl.
pe trei luzii ................................. 3 fl..

Pentru România și străinătate:
pe mb. axi. ....................... *iO franci
pe șese I-clxli...................... 20 „
pe trei lună ..... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei15.

Era partidelor naționale.
„Se pote, că ’n viitor se va afla 

vre-o soluțiune pentru dreptatea na
țională, până acuma însă poporele 
austriaco, în politică cel puțin, au 
avut sărtea de ciocan și nicovală. 
Cine se fie ciocan și cine nicovală, 
despre acesta n’a decis grația, și 
nici voia de-a servi, ci tăria poli- 
tică‘‘.

La acesta cunoscință ar fi ajuns 
după atâtea pățănii și Germanii li
berali din Austria. Cuvintele de mai 
sus le cetim în organul lor princi
pal, „Neue Freie Presse“, care se în- 
suflețesce acuma pentru metamor- 
fosa, prin case este gata să trăcă 
stânga liberală germană de pănă 
acum, prefăcendu-se într’o partidă 
progresistă germană.

Interesant este, că Germanii 
liberali, cari la inaugurarea dualis
mului s’au sforțat atât de mult să 
stabilescă în Austria hegemonia ger
mană, după cum îi îndemnau cu

metrii lor maghiari, după atâtea ne- 
succese și pierderi suferite în timp 
de aprăpe trei-deci de ani au ajuns 
acolo, ca astăcțl să se îngrozăscă ei 
înși-și de rolul unei „partide a sta- 
tului“, ce l’au jucat pănă acuma. 
Organul lor vine și constată, că deși 
partida liberală germană s’a procla
mat pe sine ca stelp al statului, ea 
n’a putut să desfășure nici față cu 
guvernul o putere destul de împu- 
netore, ba ce e mai mult, a devenit 
tot mai nepopulară, așa că acum 
era în pericul de-a se disolva cu to
tul, decă nu se găsia formula, care 
s’o electriseze pentru o nouă viăță.

De va succede acesta, ori nu, 
va arăta viitorul. începutul s’a făcut 
de-ocamdată în Boemia, ținde ele
mentul german este mai oțelit în 
lupta națională și organisarea parti
dei progresiste germane, puse în lu
crare aici, a aflat răsunet și în Mo
ravia și Austria de jos.

„N. fr. Presse“ este încântată 
de mersul nouei formațiuni de par
tid, care să împace ărășl pe liberalii 
germani cu alegătorii lor. O partidă, 
4ice numita făiă, de care se retrage 
poporul, va fi delăturată de guvern 
ca o mănușă vechiă, der decă ea se 
va pută răcțima în alegători, atunci 
va sci să-și stărcă întot-dăuna res
pectul guvernului.

Caracteristic în acăstă dorință 
de transformare este momentul na
țional, despre care organul numit 
afirmă, că singur pote da putere 
Germanilor austriac! și că acăstă 
putere ei nu o pot primi nici-odată 
dela guvern.

Am mai arătat cu altă oca- 
siune, cum în Austria prin noua re
formă electorală s’au schimbat în 
multe privințe condițiile de vieță și 
de luptă ale diferitelor partide și 
cum cu deosebire Germanii liberali 
sunt în pericul să-și pârdă tot tere
nul în viitorul parlament, mărit și 
întărit cu 72 de mandate nouă.

Periculul l’au cunoscut Germa
nii liberali. Prin aceea, că ei se la- 
pădă de direcția urmată pănă acuma 
și de idea, că ar fi chiămațl să re- 
presente interesele statului, și se pun 
curat numai pe basa națională, cău
tând atingere strînsă cu poporul, 
păte că vor scăpa de acest pericul.

In tot cașul însă, prin meta- 
morfosa partidei lor se produce în 
Austria o nouă situațiune. Tote par
tidele vor fi constituite în vii
tor numai pe base naționale. Idea, 
ca vre-una din ele se se identifice 
cu interesele statului, a căcjut de-o- 
dată cu hegemonia germană și cu 
nouă putere se deschide ei a partide
lor naționale, cari de-o potrivă pre
tind respectarea intereselor lor de 
vieță din partea statului.

Acesta este era, care va pre
găti cu necesitate o totală schim
bare în Austria prin inaugurarea sis
temului federalist, pe care, dăcă n’a 
putut’o împedeca supremația ger
mană, cu atât mai puțin o va îm
pedeca preponderanța, ce-o esercită 
în concertul dualist al monarchiei 
pentru moment Maghiarii, răcjimân- 
du-se pe supremația lor de rassă, 
ale căreia rădăcini sunt atât de pu
trede.

CRONICA POLITICĂ.
— 28 Iunie.

Sunt forte vii mișcările electorale, 
ce se observă acum în tote părțile țârei. 
In tote părțile se țin conferențe electorale 
și se numnso candidații de deputațî, ca si 
cum camera ar fi în adevăr disolvată și 
ne-am afla în toiul alegerilor. In faptă însă 
lucrurile stau așa, că timpul, când se vor 
face nouele alegeri, atârnă dela resultatul 
tratărilor asupra pactului, ce se vor conti
nua la 12 Iulie n. o. Dâoă va succede, oa 
cele două guverne să ajungă la o înțele
gere, atunol, după cum se asigură, camera 
nu va fi disolvată înainte de timp. Der este 
aprope generală credința în cercurile poli

tice unguresol, că acum, în prâjma apro
piatelor alegeri, ce promit a fi extra-ordi- 
nar de agitate, guvernul e incapabil de-o 
acțiune și are trebuință de nouă puteri pen
tru a ajunge la un resultat mulțămitor în 
privința pactului. Acâsta este și causa, că 
s’au început ou atâta seriositate pregătirile 
pentru viitorele alegeri, fiind generală con
vingerea, că (filele actualului guvern sunt 
numărate.

*
Din Lemberg se telegrafiâză, că co

mitetul centra] polon de-aoolo a fost grabnic 
conchemat la o ședință extra-ordinară. S’a fă
cut aici împărtășirea surprincjătore, că după 
informațiile primite dela guvern, parlameu- 
tul central austriac va fi divsolvat deja în 
luna lui Septemvre și se vor face nouă 
alegeri generale pe basa legei electorale 
de ourând votate. Comitetul oentral polon 
a hotărît să inaugureze cu cea mai mare 
grabă aoțiunea electorală.

In legătură cu acăstă soire, se orede 
în Pesta, oă și dieta ungurescă va fi disol
vată la tomnă, oa astfel pactul cu Austria 
să fiă încheiat de parlamentele reînoite.

*
Piarul egles „Times* dela 4 Iulie pu

blică o corespondență din Viena, care se 
ooupă cu statele balcanice. Vorbind de în
frățirea domnitorilor Serbiei și Muntenegrului 
cjioe : că aspirafciunile la cari a făcut alu- 
siune prințul Niohița în toastul său sunt ou 
totul în afară de tărâmul politicei practice. 
In împrejurările de față unitatea sârbescă 
este un ideal vag. Pote că speranța în- 
tr’un mare viitor al Serbiei unite se va 
realisa în decursul seoolilor, astă$I însă e 
o pură fantasiă. Prințul Muntenegrului este 
un om mai bătrân ca regele Serbiei și are 
multă esperiență. Toastul său a trebuit să 
fiă rostit în armoniă ou sentimentul oomun, 
ba prințul Nichița putea să mârgă și mai 
departe fără ca să altereze liniștea Austro- 
Ungariei. Nu e probabil oa un om politic 
pătrun4ător oa prințul Niohița, după audi
ența oe a avut’o la Impărarul-Rege Fran
cis Iosif, să voiâsoă a juoa rolul oelui ce 
vrea să aprindă focul în Serbia. Din con
tră visita Ia Belgrad pbte să aibă numai

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Fericire ?
— Schiță după Topper. —

Nori negri se rostogoliau pe cer. lol 
colo se mai străcura printre ei câte-o radă 
de sbre aurind rariștea pădurei. Acolo în
tr’o parte, înaintea unei ioone a Sfintei 
Feoiore, îngenunohia o tânără și frumosă 
femeă, care plângea. Lacrimă peste laorimă 
se rostogolia peste frumosa ei față, care 
privea rugător spre imaginea Feoidrei. In 
jurul gurei ei se formase o încrețitură, care 
arăta o durere adâncă, Dâr totuși n’a pu
tut să răpescă feței frumsețea, care, din 
contră, părea mai perfectă prin acea espre- 
siune a durerei.

Nici o adiere de vânt, nici o fruntjă 
nu se mișca. Era o tăcere sepulorală, care 
prevestea o furtună. De-odată ea privi în 
sus; trebue că a aucjit ceva, debrece peste 
fața ei se ivi uu suris dulce șt ea în cu
rând îșl sterse Jacrimele. Aoum, când zim- 
bes, dispăruse cu totul încrețitura din ju
rul gurei sale și fața ei nu esprima altceva, 
decât bucuriă.

Acum veni el. Inoet, ca din depărtare, 

se audi întâii! tropotul unui oal; din oe în 
ce se apropia mai tare, din ce în ce mai 
tare răsuna prin tăoerea pădurei sgomotul 
copitelor calului.

Deja el alerga în galop, aruncându-șl 
privirile în tbte părțile. Cum o zări, înge- 
nunchiată, ’i se încruntară sprâncenele. Der 
numai pentru ud moment, oăcl vă^ându-o 
suricjend și cu brațele întinse, surise cu bu- 
ouriă. Repede descăleca, alerga spre densa, 
și strîngându-o în brațe o sărută cu foc. 
Braț la braț plecară mai departe, ea cu 
oapul răcfimat de peptul lui. Calul îi urma 
încet, cu capul plecat, ici colea mușcând 
din iarba oea grasă.

— „Ai plâns, dragă ?“ o întrebă el 
încet. Era un ton de imputare în vooea 
sa și ea răspunse ca și cum și-ar fi cerut 
iertare.

— „Ah, îmi era inima atât de grea!“
Acum tăcură amândoi și merseră mai 

departe, s.trîns îmbrățișați. Fiă-care ocupat 
cu gândurile sale, cari aprope erau tot 
aceleași. Căci și temea în vestmântul negru 
și bărbatul svelt îți gândeau: „Cum se va 
sfîrși aoâsta?u — — —

Și în mintea ei necontenit îi venea 
ougetul: „Țu ești femea altuia! A altuia! 

Și iubescl pe altul, pe când iubirea ta ar 
trebui să fiă acolo, unde e bărbatul tău! 
Aceea ce faol tu, e o răpire față de băr
batul tău!“

La acesta se gândea ea, când se ruga, 
chinuită de ohinurl, cătră cel Atotputernic, 
ca să o scape din acâstă situațiune înfri
coșată ! Aoesta era gândul, care-i strîngea 
inima, pe când mergea lângă densul, oare 
nu era bărbatul ei!

Și în el clocotea un foc arzător! Nu 
putea să mai sufere aoest chin, oa să vadă 
în taină pe iubita, care-i aparținea lui ou 
trup și suflet și la care ținea din totă pu
terea sufletului său. La început, firesce, 
că-1 împlura de bucuriă aceste întâlniri în 
taină, debrece purtau în sine farmeoul pe- 
riculului. Der acum ! Aoum însă ținta lui, 
dorința lui era — să o posâdă, să fiă fe
mea sa.

Ei intrară mai afund în pădure, se 
depărtară binișor de rariște. Ei nu văzură, 
că cerul devenea tot mai posomorit, și 
acolo unde mai înainte străluoea sorele, se 
ridicau nori gălbui ca pucibsa. Tăcerea era 
mormântală, frunzele nu se mișoau, ca și 
când s’ar fi temut de vreme, cum paserile 

îșl căutau cuiburile lor și nici un sunet nu 
se mai aucfia în întrâga împrejurime.

Și pe ea o obosise zăduful. Pașii lor 
deveniră tot mai încetișorl, pănă când Ră
riră o bancă sub un arbore. Aoolo șecjură 
amândoi, adânoițl în gânduri și fără să ros- 
tâscă nici o vorbă. Așa este amorul...

De-odată o suflare de vânt trecu prin
tre arbori. Una singură. Și orengile se aple
cară când într’o parte, oând într’alta. Ca 
și trezite din somn, sburară paserile încooe 
și încolo în jurul cuiburilor lor.

Și arborii îșl plecară creștetele lor și 
se legănau din ce în ce mai încet, pănă 
când ârășl se liniștiră. Amândoi, visând, 
nu observau nimic despre furtuna, ce se 
apropia, pănă când isbucni cu totă furia! 
Intâiti tunetul bubuia încet, apoi din ce în 
oe mai tare. După aceea răsbi cu furiă 
printre arbori! Un fulger, căruia îi urma 
un trăsnet înfricoșat, atât de înfricoșat, în
cât amândoi tresăriră, femeia se alipi cu 
frică de bărbat, ca și când ar fi căutat 
scut. Galul, care pănă acum păscea liniștit 
ierba, se spăriâ și o lua la fugă; nici un 
strigăt nu-1 putu întbrce.

Amândoi începură să alerge; înoă 
oâțlva pași și începu ploia în picături mar 
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urmări îmbuourătore și întru cât privesoe 
interesele specifice ale Austro-Ungariei e 
de preferit ou domnitorii oelor două mici 
Btate balcanioe să trăâscă întru olaltă în 
pace.

In fine oorespondentul fâiei englese 
arată, oă neliniștea ce domnesce în Bal
cani vine dela âceia, cari se privesc ca 
moștenitori firesc! ai Turciei. Ei îșl fac 
ilusia, că Turcia se va distruge imediat și 
nu țin sâmă, oă o împărțire definitivă a 
Turciei se pote face numai printr’o con- 
vențiunei între marile puteri, chiar de ar 
premerge acestei convențiuni. Nu vor să 
se dedea în Balcani, ou idea, oă statul quo 
va fi susținut, și așa se avântă în proieote 
de confederațiune etc.

Ou alte cuvinte foia englesă le spune 
mioelor state din Balcani să-și pună deo- 
oamdată pofta în oui, căci plăcintele tur- 
oesol nu sunt pregătite pentru ele ci pen
tru stomacul Englezilor și al altora ca ei 
ou mare apetit.

*
Din Oonstantinopol se telegrafiâză: 

„Prima râscolă a Drugilor în Hauran s’a 
întâmplat la 15 Iunie, când au fost masa
crați 27 de soldați și un ofițer, ce formau 
asistența perceptorilor birurilor. Trupele 
trimise spre prinderea culpabililor, — un 
batalion și jumătate, un escadron cu trei 
ofițeri superiori, în total 650 de omeni, — 
au fost nimioite. Imediat după aceea re
volta deveni generală în Hauran. In Soheik- 
Weskine, sunt conoentrate 18 batalione de 
infanteria, cavaleriă și artileriă și opera
țiunile vor începe ca și în anul trecut din 
acest punot. Intârcjiarea ofensivei din par
tea trupelor turoesci e motivată în dificul
tățile de întâmpinat, privitâre la teren și 
la aprovisionare.

*
Situațiunea în Africa de inedă-di, e 

fdrte seriosă. Cafferii, pe cari ooloniștii en- 
glesi se sileso a-i asupri din tote puterile, 
încep a recurge pretutindenea la arme. In- 
oeputul l’au făout Matabelii, după ei au 
urmat indigenii din Rhodesia și, fiind-oă 
răscola a luat dimensiuni și în teritorul 
portuges Zambez, a înoeput a se ivi teme
rea, că ea va trece și în Țâra de foc. Gu
vernul Țârei de foo se ocupă serios cu 
eventualitatea unui răsboiii în oontra Caffe- 
rilor, din oare causă a și interes venăto- 
rilor-călărl din Țâra de foc de-a merge în 
Rhodesia. Ceea oe au făcut pănă aoum 
Englesii pentru suprimarea răsodlei Caffe- 
rilor e ou totul nesufioient. Chamberlain a 
declarat în cameră, oă guvernul engles are 
în Africa de mâtjA-c}’ 5230 ostași; aceștia 
însă cu greu vor putâ contribui la supri
marea răscâlei deâreoe Negrii nu se mai 
dau atjl îndărăt nici dinaintea tunurilor- 
Maxim, ba au și luat deja câte-va tunuri 
de acestea.

și dese, apoi isbuoniîn torențl. De pe fruncje 
cădeau picuri pe amândoi.

De-odată ea se opri, apăsând ou mâna 
pe inimă. „Nu pot merge mai departe, 
Eduard, îmi ese sufletul!“

Și el se aplecă spre dânsa și o ooroti 
ou corpul său de grindina, ce cădea.

Din oe în oe mai tare bubuia tune
tul, din ce în ce se apropia mai tare fur
tuna. Femea plină de frică se alipea din 
oe în oe mai tare de peptul iubitului ei.

De-odată isbi un fulger, urmat de un 
trăsnet înfriooșat. Arborele se plecă, un 
moment îl sprijiniră ramurele celorlalți ar
bori, după aoeea oăcju ou o putere înfri
coșată.

Sub greutatea sa îngropâ două ființe 
omenesol, cari pănă atunci se desmierdară 
și' se sărutară.

Când omenii îi aflară astfel îmbrăți
șați, în pădure, sub gigantioul arbore răs
turnat, (Ț°eau> căi tnortea a fost pedâpsa 
lor. Alții însă șopteau și murmurau înoet 
un cuvânt. Acest cuvânt era „fericire" și 
aoeea ce murmurau încet era: „Odihniți-vă 
în pace!“

Ucu.

Evenimentele din Creta.
Asupra evenimentelor din Creta, 

corespondentul parisian al Țiarului 
„Frankfurter Ztg.“ a avut cjil0!0 
acestea o interesantă convorbire cu 
Dr. Lagondalcy, unul dintre delegații 
insurgenților cretensl, care de 18 
ani petrece în Paris. Comunicăm 
din acestă convorbire următorele :

Turburările din Creta, d’se Lagon- 
daky, au fost provocate esolusiv de stă
rile aflătâre aoolo. Niol o influință străină 
n’a fost amestecată în lucru.

Unii <Ț°> că neliniscea ar fi provo- 
cat’o Anglia, 
sia. Acâsta 
oretenii, nu 
glia, ou atât 
gur, că dâcă

alții că ar fi provocat’o Ru- 
însă e curată nebuniă. Noi, 
vrem să seim nimic de An- 
mai puțin de Rusia; te asi- 
ni-ar fi dat să alegem, de-a 

fi EnglesI, ori Ruși, noi pe lângă totă
grâza și ura, oe avem față de purtarea 
ne’ndurată a Turcilor, am preferi stările 
aotuale. Sub regimul turoeso în anumită 
măsură totuși ne mai putem continua viâța 
națională. După o anexare la Anglia, Creta
ar deveni coloniă englesâsoă; dâoă însă 
am ajunge sub dominațiune rusâscă, atunci 
am păți-o ou tendințele nostre de naționa
litate toomai așa, ca și Polonii. Ar trebui 
să ne facem EnglesI, ori Ruși și acâsta 
noi n’o voim niol într’o împrejurare. Dâcă 
însă am fi nevoițl la orl-ce cas a ne ală
tura la una dintre puterile mari europene, 
atunci am mai preferi Austria, deâre-ce 
acâsta este un conglomerat de stat, în 
oare nici una dintre naționalități n’are să 
se prăpădâsoă vre-odată.

Noi însă suntem Greoi și voim să ne 
ținem de Grecia; dâoă însă guvernul gre
cesc nu vrâ să ne aibă pe noi, atunci se pote 
întâmpla, că într’o bună diminâță noi ne 
vom alătura la Greoia chiar în contra vo
inței guvernului.

Adevărat, că situațiunea guvernului 
Greciei în oestiunea Cretei e forte difi
cilă. In Greoia opiniunea publioă pretinde 
anexarea Cretei; din punct de vedere in
ternațional însă guvernului nu-i este aoum 
iertat s’o faoă acesta. Intr’un timp, când 
moștenitorul de tron al Greoiei a luat în 
oăsătoriă o prinoesă germană, credeam, că 
de-acum Germania va fi cu noi și pot să 
te asigur, domnule, oă ceea ce a făout să 
isbucnâsoă așa ourând răsoola din urmă 
din Creta, în oare răscâlă și eu am luat 
parte dela început pănă la sfirșit, a fost 
în măsură destul de însămnată toomai 
acâstă oăsătoriă. Noi atunol ne făcurăm 
soootela astfel: „Moștenitorul de tron și-a 
luat de nevastă o princesă germană, aoum 
dâr tâte sunt în regulă. Grecia va anecta 
Creta, âr Germania o va sprijini". Și a is- 
buonit răsoola!

Fiind-oă guvernul grec stărue să îm
pace pe insurgenți, e posibil, oă încă aoum 
odată să suooâdă, cel puțin la aparență, a 
restabili paoea. La aoâsta, cred, că va con
tribui și împrejurarea, că numirea guver
natorului oreștin George Berovits a făout 
o impresiune forte bună asupra poporului 
cretens. Prințul Berovits este ounoscut în 
Creta încă din timpul, când a funcționat 
aoolo oa unul dintre primii funoționarl ai 
guvernatorului. Atunol ’i-s’a părut a fi 
lucru fireso, ca să mâne și el puțină apă 
pe mora Turcilor. Aoum însă prințul Be
rovits nu va mai fi un guvernator riguros, 
mai vîrtos fiind-că el a fost trimis în Gre
cia oa „un prinoipe al păoei“, ca un „pa
cificator". Și locuitorii din Samos sunt 
forte mulțămițl cu el, numindu-1 „părintele 
țârei". De altă-parte prințul Berovits a 
trăit mult timp în oea mai nemijlocită 
apropiere de Sultan și acesta asoultă forte 
mult de Berovits. împrejurarea acâsta la 
niol un oas nu pote strica.

SCâRILE D8LE1.
— 26 Iunie.

Congresul reuniunilor catolice se va 
ține la 16—19 August în Budapesta. S’au 
insinuat pănă aoum ca la 1000 de repre- 
sentanțl din partea a vre-o 200 de reu

niuni. Președintele de onore al congresului 
va fi primatele Vaszary. Se (Țoe. că-toți 
episcopii ostoliol din patriă vor lua parte 
la congres. Probabil, că eu acea ocasiune 
se va da un răspuns și „congresului, șco
lar", ce se ține aoum în Budapesta și care 
este atât de ostil față ou șcâlele confe
sionale.

—o—
Sir Donlad Mackenzie Wallace, direo- 

torul politic al cjiarului „Times", a visitat 
la Sibiiu pe d-1 Dr. I. Rațiu, școla de fete 
a Associațiunei, care i-a plăcut mult, apoi 
a visitat pe Metropolitul Miron Romanul 
și institutul „Albina". După amecjl la 4 
bre a plecat la ReșinarI, fiind însoțit, oum 
spune „Tribuna" de d-nii Dr. Rațiu, 
P. Cosma, Dr. Amos Frâucu, C. Diacono- 
vich, I. N. Roman și Dr. E. Daianu. 
Sâmbătă cjiaristul engles a petrecut la Că- 
pelnaș și la Birohiș, visitând pe d-1 Dr. 
Alexandru Moosonyi. Duminecă a plecat 
la Budapesta, spre a vedâ esposiția mile
nară ungurâsoă. De aici se va întorce direot 
la Londra.

—o—
Cardinalul Agliardi a fost alaltăerl în 

visită la contele Goluchowsky; erl seră ei 
plecă la Roma. După visită, cardinalul a 
presintat ministrului pe Achilles Looatelli, 
ca locțiitor provisoriu al său pănă la sosi
rea unui nou nunoiu. Pentru erl a fost 
anunțată și visită lui Lueger la nunciul 
Agliardi.

—o—
Pe Negoiul. Se sorie din Sibiiu, că în 

3 Iulie n. o. mai mulțl subofioerl dela regi
mentul de artileriă de-aoolo au făout e es- 
oursiune pe muntele Negoiu și au sosit pe 
vârful muntelui în 4 1. o. la 12 ore din 
4i. Aci însă au avut o vreme ou totul ne
favorabilă ; se dioe, că pe munte a oăcjut 
o zăpadă ca de 10 om. de grâsă după aceea 
a urmat grindină de-o mărime, oum la șes 
arare-orl se pote vedâ. In fine fortuna a- 
oâsta a fost urmată de o negură dâsă.

—o —
Luptă cu urșii. In oiroul „Hegen- 

beck" din Berlin s’a petrecut cjilele aceste 
o scenă îngrozitore. Cel mai renumit,dre- 
sator dela oirc ou numele Mohrmann, la 
ultima representațiă a adus pe arenă lei, 
tigrii, leoparcjl și trei urși. După ce au so
sit urșii pe arenă, de-odată se aruncară 
toți trei asupra dresatorului. Mohrmann cu 
ajutorul unui revolver, pe oare l’a descăr- 
oat asupra lor, a isbutit pe doi să-i depăr
teze dela sine, al treilea însă îl trâuti la 
pământ și înoepu să-l sfâșie. Intr’aceea so
siră servitorii oircului, oăror le suooese a 
scăpa pe Mohrmann dela mârte sigură. 
Este interesant, oă tâte celelalte fiară, oe 
erau pe arenă steteau liniștite și priveau 
la soena aoâsta ou sânge reoe. Nefericitul 
dresator mai avu atât timp, ca să fugă de 
pe arenă. După oum spun medicii ranele 
lui Mohrmann n’ar fi mortale.

—o—
Starea semeuaturilor în străinătate. 

In Elveția, după cum se sorie, sămânătu- 
rile, precum și viile peste tot promit o 
reooltă destul de bunișâră. Fân a fost pu
țin. In Italia, după oum se sorie din Vene
ția, reoolta grâului cu deosebire va fi forte 
uună, afară de partea nordioă a Italiei, 
unde sămânăturile sunt oevașl mai de mij
loc, Fân destul. In Serbia sămânăturile pro
mit o reooltă îmbuourătore. Fân a fost des
tul de bun și mult.

—o—
Cojeră. După cum scrie fâia iteliană 

„PiccoZo", la guvernul italian au sosit ra
porturi ofioiose, că în Egipet în săptămâna 
treoută s’au ivit 1383 oasurl de ooleră, din
tre oarl 1091 bolnavi s’au însănătoșat. Cele 
mai multe cașuri s’au ivit în provinoiă ; 
de-altmintrelea epidemia acâsta ia demen- 
siunl tot mai mari. Este de însemnat, oă 
fârte multe oasurl n’au fost înștiințate.

— o —
Cununia. D-1 Moise Brumboiu, absol

vent de teologiă, se va oununa Sâmbătă în 
11 Iunie n. o. cu d-ra Eugenia Chișiereanu 
din Făgăraș. — Adresăm sincere urări de 
fericire tinerei părechl.

—o—

„Pomul verde" este unul dintre cele 
mai elegante oteluri în Brașov, având oea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mânoărl și băuturi forte bune. Aotualul 
posesor al otelului, d-1 G. Sorea, îșl dă 
totă silința pentru a oâștiga mulțămirea 
âspeților și a susținâ buna reputațiune a 
aoestui elegant otel. Avis âspeților, cari 
vin la Brașov!

Invitare la premimerațiune.
(Urmare.)

Singur numai pădurenii și muntenii o 
duc pănă acum mai bine, cei cu moșiorele 
mici și cu puțin pământ de cultură și să
rac, și cu clima mai rece, — la ei este 
bunăstare mai mare, agricultura și cultura 
mai înaintată, căci nu au nici socialiști 
între ei, nici colibl și bordeie. Acesta este 
fenomenul, ce-1 vedem dilnic între noi și 
cari nu diferă mult de cele ce vedem pe- 
treceDdu-se în străinătate. D. es. în Ger
mania de sud, deși acolo predomină es- 
clusiv proprietatea mică, totuși în cultură 
și bunăstare ea este mult superiâră Ger
maniei de nord, cea cu domeniile întinse 
și latifundii, âr agricultura mică și cultura 
de cașmană a Belgiei, este recunoscută și 
apreciată de toți, ca superioră și cea mai 
desvoltată între a tuturor țărilor. Ea nu 
are nici o temere de concurența, străină 
nici de a Rusiei și nici de a Americei seu 
a Australiei. Pănă la un atare punct, agri
cultura nostră mare și mică are încă mult 
teren de esploatat:

Nenumăratele cursuri de ape, ce sco- 
bor din munți și duc comorile munților, 
de vale în șesurl, pănă acum d’abia la 
Recea și alte vre-o 20 comune românesc! 
din Țera Oltului, sunt abătute din alvia 
lor, și puse în serviciul agriculture! — la 
irrigațiunea fenațelor, și alte puține, de 
cătră grădinarii de legume străini, Bulgari 
și Sârbi, ce vin în fiă-care primăvară în 
România și se întorc tomna încărcațl de 
bani în țâra lor. La Recea fânațele, ce se 
pot irriga și au apă de irrigat în de ajuns, 
se închiriâză și vend de 8 ori mai scump, 
decât cele, ce nu se pot uda.

Pentru procurarea capitalurilor de 
esploatațiă necesare agriculturei, poporul 
nostru a sciut în scurtă vreme să-și înșghe- 
beze un frumos număr de bănci și asocia- 
țiunl de credit naționale, cari pe lângă 
ore-carl stăruințe ușor s’ar putâ reduplica 
și îndeci chiar.

Nici de lipsa de cultură și de omeni 
luminați adi nu ne mai putem plânge, 
căci poporul nostru cu tote timpurile vi- 
trige și greutățile, ce au venit din nou 
peste el, a putut în scurtă vreme să-și 
creeze o inteligință, destul de numerâsă, 
și nu este sat, care să nu aibă din sînul 
său eșițl 1--2 bărbați cu studii secundare 
și superiore, er instrucțiunea poporală face 
pe an ce trece progrese îmbucurătore. In
teligența lui dela sate, preoții și învăță
torii săi, au cualiflcațiunea cerută de le
gile țărei, și deosebit de ea, fiind toți re
crutați dintre populațiunea rurală, și mare 
parte și ei mici agricultori, dispun de o 
frumosă esperiență și în ale plugăriei, pre
cum la puține popâre o poți găsi.

Pentru desfacerea productelor solului, 
nu Iipsesce debușeul, nici în interior și 
nici în afară; dedre-ce orașele industriale 
sunt în interior, fabrici mari moderne se 
ridică una după alfa, căile ferate se spo
resc, — porturi celebre cu docurl și ele- 
vatore, rețele de căi ferate și poduri mă
rețe avem; acestea ne pun în contact di
rect cu Dunărea și Marea, și ne asigură 
traficul internațional pe Marea nâgră, în 
orl-ce timp al anului, fără de-a mai fi la 
discrețiunea altor popore.

Ceea ce ne Iipsesce pănă acum este 
numai desvoltarea spiritului de întreprin
dere și asociațiune în poporul nostru, și 
apoi modificarea puțin a direcțiunei de 
pănă aci în instrucțiunea publică. Partea 
acâsta este cea mai slabă între tote. Ță
ranul nostru a fost constrîns de împreju
rări de a conduce mașina de treerat cu 
abur și a mănua chiar plugul, cu abur chiar 
mai înainte de ce conducătorii lui firești: 
preotul și învățătorul său, i-ar fi putut da
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care a declarat, că- deși prima convocare 
n’a întrunit numărul reglementar al mem
brilor, se va țină tot în sala Hugo Dumi
necă în 23 Iunie st. v. ședința cu orl-câțl 
membri vor fi de față. A mai vorbit atunci 
d-1 I. Bibioesou, pronunțându-se în contra 
comitetului central ales de congres și ru
gând pe oei de față să vină în număr tot 
așa de mare și la adunarea viitore, deși 
se va ține cu orl-oâțl membri vor fi.

Acâstă întrunire s’a ținut erl, Du
minecă. Au fost de față, ca și în rândul 
treout, mulțime de funcționari de totă ca
tegoria, dâr au fost printre ei și cetățeni 
independenți, însă de aceia, cari sunt de 
părere, oă Liga numai așa pote trăi, dâcă 
va atârna de guvern și de ourentele, ce 
domnesc în guvern.

Firesoe, că în aceste împrejurări re- 
sultatul întrunirei de erl n’a putut fi niol 
deoum favorabil causei solidarității și uni
tății Ligei oulturale.

Ședința s’a deschis sub președinția 
d-lui Vintilă Rosetti, oare a oerut dela 
adunare să se pronunțe, dâoă aprobă pur
tarea d-sale și a celorlalți membri din ve
chiul comitet al secției Bucuresol a Ligei. 
Pănă a nu se începe însă disousiunea, stu
dentul Miculesou, membru în comitetul 
oentral eseoutiv al Ligei, luând cuvântul! 
arătă, oă decisiunile congresului au fost co
recte și n’au venit în conflict nici ou sta
tutele, nici ou esigențele, oe condiționâză 
interesele de viâță ale Ligei; arată, oă co
mitatul oentral a prooedat leal și corect, 
cerând oa tote secțiile să ia avisul său și 
să se supună disposițiunilor sale oeea ce 
s’a și întâmplat din partea celor mai multe. 
Mai departe d-1 Mioulesuu ridică grave 
aousațiunl în contra membrilor din fostul 
comitet central al Ligei, pe cuvânt, că 
au negligiat și au desconsiderat interese 
de frunte, reclamate de causa națională.

Vorbirea tînărului universitar produse 
mare sgomot, oare ajunse la culme când 
voi să vorbescă și studentul Canoicov. 
Aoesta abia a putut rosti oâte-va ouvinte. 
Acestor scene sgomotose li-s’a pus capăt 
numai închidendu-se disousiunea la propu
nerea d-lui I. Bibicescu. Procedându-se la 
alegerea a doi membri pentru întregirea 
vechiului oomitet al veohei secții desfiin
țate, s’au ales, în locul ministrului Pallade 
și al d-lui A. D. Floresou d-nii Barbu Ște
fan Delavrancea și Periețeanu-Buzău.

Se primesoe apoi ou aolamațiune o 
moțiune a d-lui I. Bibioesou, prin care se 
aprobă purtarea oomitetului vechii al seo
ției și se autorisă a sta în legătură ou ve
chiul oomitet eseoutiv al Ligei.

încheind ședința, d-1 Vintilă Rosetti 
oera sprijinul celor de față, pentru ca oo- 
mitetul fostei seoțiunl din Buouresol să fiă 
restituit în tote ale sale să i-se redea ar- 
ohiva, ce se află în manile noului oomitet 
al nou înființatei seoții de Buouresol.

Astfel, oum vedeți și oum ou durere 
trebue să oontat, avem în Buouresol de 
erl, 23 Iunie v. încoce, două secții ale 
Ligei ou două comitete diferite, cari se bat 
în capete una cu alta.

Frumose prospecte pentru Gestiunea 
națională !

esplicațiunile și îndrumările necesare asu
pra efectelor acestora. Preotul și învăță
torul său, deși posed fruinose cunoscințe 
în diverse ramuri și specialități, er partea 
sciințilică a ocupațiunei lui este aprope cu 
totul străină. De aci se esplică faptul, cu
rios în sine, că cestiunile sociale și eco
nomice sunt atât de puțin cultivate în po
porul nostru, încât abia putem vorbi de o 
literatură de specialitate în limba română.

La un popor de 10 milione de su
flete, care trăesce aprope esclusiv din agri
cultură, să ne întrebăm, cari sunt lucrările 
speciali și cercetările de conținut econo
mic, fiă într’o ramură, său alta?! Ce a 
făcut pănă acum inteligența cu carte a 
lui, pentru perfecționarea agriculturei și 
diverselor ei ramuri, pentru ameliorarea 
rasselor de vite? Cari sunt cestiunile, cari 
■s’au tratat vre-odată la întruniri de felul 
acestora?! In legătură cu ele, unde se po- 
menesce la noi AsociațiunI și sindicate de 
producțiune, și desfacere, după modelul 
poporelor culte, cari ar susține și încuragia 
la muncă inteligența și pe micul cultiva
tor și lucrător de rend ? !

Dâcă poporul nostru de rând nu ce- 
tesce scrieri economice, causa nu este și 
nu pote fi alta, decât că el nu are ce ceti, 
âr învățătorul și preotul său nu sunt în 
stare să-i dea esplicațiunile și povețele tre- 
buinciose, ce sunt necesare spre o lucrare 
mai inteligentă. De aceea el persistă încă 
în vechea sa rutină, ca una ce pentru el 
este destul de încercată și sigură. Preotul 
și învățătorul în economiile lor încă se 
radimă mai mult pe vechea lor rutină și 
esperiență de muncă.

Noi, cunoscând acest defect al orga- 
nisațiunei nostre sociale economice, am 
credut de-a nostră datoriă, se încercăm 
compunerea unui Manual complect de agri
cultură națională, atât de necesar care să 
.satisfacă pe deplin cerințele actuale după 
ce ni-a fost dată ocasiunea în mai mare 
măsură, decât altor compatrioțl de ai noș
tri, de-a cunosce agricultura mare și mică 
din diferite țări ale Europei, din propria 
nostră esperiență:

împroprietărirea și lupta pentru împro
prietărire este tradițională în familia nos- 
tră; comasări am făcut, și nu fără succes; 
am avut profesori și măiestri de speciali
tate, pe somitățile cele d’intâifi ale Euro
pei ; ne-am bucurat de stima și povețele 
celor d’intâiii agricultori practici din țâră 
și străinătate, am făcut practică suficientă, 
pe moșii mici și mari în diferite țări, am 
avut ocasiunea să cunoscem și studiăm 
de-aprope organisarea și funcționarea fer
melor model și domenielor celor mai re
numite din Europa, să visităm și cunoscem 
din propria esperiență ameliorațiunl cele
bre, și de 10 ani încoce profesăm agricul
tura pe la seminare și scdla centrală de 
agricultură. Ca fost tacsator-espert la Banca 
Agricolă, am fost introduși și inițiațl de-a- 
prope și în partea comercială a agricultu
rei mari. Și, în fine, am avut rara oca- 
siune, de-a cunosce și urmări viâța și ocu- 
pațiunea de căpetenia a poporului nostru 
în diferite țări și provincii, și de-a ne da 
sâmă esact de trebnințele sale spre a ne 
pute conforma lor.

(Va. urma.) Dr George Maior.

De ale Ligei vechi.
Bncuresci, 24 Iunie.

SoițI, că înainte cu 8 cjd® s’a ținut 
la hotelul Hugo o întrunire conchiămată 
de cătră vechiul oomitet al seoției Bucu- 
resol, care a refusat a se supune comite
tului central eseoutiv, ales de congresul 
Ligei. Au fost chiămațl veohii membri ai 
secției, ca să ia posițiă față cu noul oo
mitet oentral și să se pronunțe, dâoă voeso 
să-l recunosoă ori nu.

In acea ședință, ținută Duminecă 
săptămâna, dintre aprope 1C00 da membri 
ai seoției, presentându-Be numai 230, nu 
■s’a putut lua niol o hotărîre, de6re-ce după 
statute trebuiau să fiă de față cel puțin 

■360 membri, adecă a treia-parte. Cu tote 
.aoestea ședința a fost desohisă de preșe
dintele seoției vechi, d-1 Vinrilă Rosetti, 

0 întreprindere de model în Olanda,
Desvoltarea industriei moderne, care 

pe de-o-parte a avut ca urmare atâta mi
zerie socială, a oontribuit pe de altă parte 
mult, că âmenl ou idei nobile și-au pus 
tote puterile pentru oa să îmbunătățesoă 
sârtea muncitorilor. O mare parte dintre 
industriași se s’lesoe, să ia măsuri pentru 
bună starea lor. Aoesta este unicul mijloo 
pentru ca să se pună basă unei legături 
amicale între patroni și muncitori.

Pe lângă multele întreprinderi indus
triale din străinătate, favorabile muncito
rilor amintim una din Olanda, oare cu 
drept cuvânt se p6te d’ce» că e o între
prindere industrială de model. Acâsta este 
sooietatea De Velure în NuDspeet, provin
cia Nordgeldern din Olanda. Societatea 
acâsta, oare se ocupă cu prepararea colo
rilor și a laoului japonez, și-a întocmit fa
brice după cele mai nouă metode, pavând

în vedere bunăstarea și educația morală a 
personalului.

Iu fruntea societății se află directorul, 
pe când lucrătorii sunt membri ai asocia- 
țiunei. O mașină de abur, ou-o putere de 
30 cai pune în mișoare marea mașină elec
trică a cărei putere e transmisă diferitelor 
ateliere mid ale stabilimentului, dând o 
frumosă lumină electrică. Intr’un local spa
țios pentru spălat și călcat ou motor elec
tric se spală rufăria lucrătorilor și luoră- 
târelor, pe când într’o fabrică de unt a 
sooietății se închiagă laptele prin mijlocul 
puterei eleotrioe. Untul se dă tuturor mun
citorilor gratis. Adminstrația întreprinderei 
stă sub supraveghiarea direotorului, pe când 
detailurile, ca alimentarea personalului etc. 
este lăsată damelor tinere.

Direotorea administrâză cassa de gos
podăria și are să se îngrijâscă pentru în
treținerea mare! familii.

Un edificiu spațios cuprinde îu parter 
sala de adunare pentru membrii și în eta- 
giul prim sunt apartamente separate pen
tru lucrătorii necăsătoritl de sex bărbătesc 
dintre care fiă-care are câte o cameră 
bună de durmit. In afară de aoeste apar
tamente, edificiul acesta cuprinde o sală 
mare de mâncare pentru lucrătorii ne- 
căsătorițl, o cameră de conversațiune, unde 
Mercurea și Sâmbăta se jooă șach și se 
face musică, acolo se afla și o biblioteoă 
și o cameră de lectură. Luorătârele ne
căsătorite au apartamentele lor, precum 
și sala lor de mâncare, pe când familiile 
de lucrători au apartamente separate și 
higienice.

O bucătăriă centrală, care stă sub 
supraveghierea unei menagere instruite, 
gătesce mânoările pentru întregul personal, 
adeoă pentru funcționari, luorătoriî și lu- 
crătdrele neoăsătorite. Familiile lucrătorilor 
primesc de aici mâncarea, cari li se aduoe 
la casele lor. Cu bucătăria centrală e în 
legătură și un cuptor de pâne, care coce 
pane gratis pentru personal. Zarzavatul, 
fruotele și cartofii se fao în grădina fabri- 
cei și în holdele de prin prejur. Toți lu
crătorii și lucrătorele primesc aceeași hra
nă. Afară de prâncj și cină personalul mai 
primesoe gratis pâne, unt și lapte, celelalte 
alimente speciale, precum și beutura tre- 
buesc plătite.

In cantina societății costă d. e. o 
oiașcă de ciocoladă 8 finiol (5 or.) și tot 
atâta o sticluță cu bere. Beutura de rachiu 
(vinars) este striot oprită, fumatul este 
permis.

O parte din venitul acțiunilor este 
destinat pentru orescerea fondului cassei 
de bolnavi și infirmi, er o parte se împăr- 
;esce personalulni.

Aoeia, cari aspiră să fiă primiți ca 
ucrătorl ai sooietății, trebue să faoă un 

an de probă și să fiă sănătoși.
Orele de muncă pe $ sunt vara 9*/2) 

ierna 8. Afară de întreținerea compleotă, 
cuartir, înoăkjit, luminat și spălat fiă-care 
luorător capătă pe septămână 2 fi. 50 or. 
șrecum și partea sa de câștig.

Raporturile între direotor și lucrători 
sunt cele mai bune, tot asemenea și între 
ucrătorl domnesoe cea mai mare armoniă. 

deore-oe primesc hrană locuință și leafă 
egală.

Producțium și petreceri.
Reuniunea română de cântări și musică 

din Oravița-Mont. arangeză Sâmbătă la 
Sân-Petru 11 Iulie n. în grădina hotelu
lui „Corona ung." din Oravița-Mont. o pro
ducțiune ou următorul Program:

1) G. Dima: „Copilă tinerică11, cor 
micst. 2) J. Vidu: „Vino lele", cor bărb.
3) a. Yradier: „Porumbița", cânteo pop. 
spaniol, b) L. Gordigiani: „Sta Luoia", 
cântec pop. italian, eaec. corul de dame.
4) J. Dorian: „Liliacul alb", romanță p. 
tenor, eșec, de d-1 C. Cucu. 5) G. Dima: 
„Două inimi", cor micst. 6) E. Nejedly: 
„Mersul cântăreților", cor micst. 7) L. 
Denza: „Funiculi Funioulâ", cântec pop. 
italian, solo p. tenor (d-1 Cucu) acompa
niat de corul micst. După aceea urmeză 
joc. Intrarea de persdnă: pentru membrii 

reuniunii și familia lor 50 cr., er pentru 
nemembrii 70 cr. începutul la 8 6re sera. 
Dâcă timpul e nefavorabil, produoțiunea 
se va ținâ în sală.

SCIR1 ULTIME.
Praga, 7 Iulie. Cu ocasia ani- 

versărei arderii lui Huas au avut 
loc demonstrațiuni din partea stu
denților și ciocniri cu poliția.

Sofia, 7 Iulie. Agentul diplo
mat rusesc Tscharykov a presentat 
guvernului bulgar lista oficerilor 
bulgari emigrați, cari se află acum 
în armata rusă. Guvernul bulgar nu 
a făcut încă declarațiuni precise, 
dâr ministrul de resboiu nu s’a an- 
gagiat încă de-a recomanda princi
pelui Ferdinand reprimirea acelor 
ofițeri în armata bulgară.

Petersburg, 7 Iulie. Generalul 
Duchowsky, guvernorul Siberiei, a 
cerut grăbirea măsurilor privitbre la 
încetarea trimiterei de condamnați 
în Siberia. Se așteptă în scurtă vreme 
decretul imperial.

DIVERSE.
Ucigașul Șahului în prinsore. Foia 

din Paris „Rewue diplomatique*, serie urmă- 
torele despre Mshomed-Rez3, ucigașul Șa
hului Persiei, Nazr-Eddin: Ucigașul în tim
pul de fațg se află internat într’o odăiță a 
închisorei, ce sa află la palatul regesc din 
Teheran. pe ucigaș îl desparte de lumea 
din afară o ferâstră mică eu nisce zebrele 
tari de fier. Mahomet-Reza scie, că de si
gur va trebui să moră, dâr acâsta puțin 
îl supără, dmenilor, cari se adună sub fe
restre lui și îl înjură în modul oel mai de- 
jositor, el liniștit le răspunde: „Astădl mă 
înjurați, deâre-ce nu soițl, că oe servicii 
am făoum Persiei; dâr după vre-o oâțl-va 
ani îmi veți aduna osele, veri ridica mo
nument frumos asupra țărânei mele și veți 
âmbla rugându-vă în jurul mormântului 
meu". Când ucigașul a fost dus în înohi- 
sdre, i-s’a dat să prâncjâscă pâne și caș, 
er el indignat strigă cătră păzitorul închi- 
8ârei: „De aceste îmi dațl mie să mănânc!? 
O hrană ca acâsta pâte fi bună pentru un 
blăstămat de rând, dâr nu pentru mine; 
eu am omorît pe șahul Persiei și am lu
crat pentru binele poporului: dați-ml frip
tură și carne de puiu". Acestea ajungând 
la urechile guvernatorului sadr. Azom, 
acesta a rîs și a demândat, oa de aci în- 
oolo să-i ducă lui Mahomet-Reza mâncare 
din bucătăria lui. Reza însă nici ou aoâsta 
n’a fost îndestulit. El dise; „Dâoă nu tri
miteți pe cineva să mănânce cu mine, eu 
nu void mâDca nimic și voifi muri de f6me, 
°a așa să scap de voi". Acum mănânoă în 
fiă-care cji câte-un soldat în sooietatea lui 
Reza. Visitatori înoă are uoigașul, dâr la 
astfel de ooasiunl trebue să audă multe în
jurături. Așa odată intră în odaia lui Reza 
unul dintre oei mai puternici și tari eu- 
nuchl ai haremului, oare era de-o oom- 
paoțiă ca Heroule și un bărbat mare. în
dată oe el intră în odaia lui Reza, se opri 
la vre-o oâțl-va pași înaintea acestuia și 
începu a-1 înjura; Reza linisoit îl asculta, 
ținendu-șl capul între pumni, dâr când eu- 
nuchul souipă pe Reza în față, acesta se 
înfuria, făou nisce mișcări, ca și cum ar fi 
voit să se arunce asupra eunuchului. Atunci 
puternicul eunuoh se făou palid oa câra și 
căcju jos fără simțiri. A trebuit, oa eu- 
nuohul să fiă dus pe rude afară din chilia 
lui Reza, âr după oe s’a deșteptat, a ră
mas nebun. Acum eunuohul nebun e stră
juit oa prima jertfă în palatul Șahului și 
oa a doua a ucigașului Reza.

Literatură.
Din „Biblioteca Nouă*, a apărut Nr. 

6: Catastrofa Nibelungilor, de Vasite D. 
Păun. Reamintim cetitorilor noștri, oă 
„Biblioteoă Nouă" încă este una dintre 
cele mai ef'tine edițiunl românescl. Apare 
de 2 ori pe lună și costă un esemplar nu
mai 15 bani (8 or.); 10 numere abonate 
de-odată oostă 1 leu 50 bani, er 24 nu
mere 3 lei 20 bani, trimițendu-se franoat 
la adresă. A se adresa pentru tot ce pri- 
vesoe „Biblioteca Nouă" d-lui: Sfetea
în Craiova.

Proprietar: Dr. Aurel KSure^ianu.

Redactor responsabil Grego râu ffiSaîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.70
Renta de oordne nng. 4% • • • 99.35
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2®/e . 124.10
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 150.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr.........................101.45
Renta de argint austr.........................101.75
Renta de aur austr..............................123.25
Losuri din 1860........................... 145.50
Aoții de ale Băncei austro ungară. 958.—
Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 379.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 351.60
N&poleondorî.................................. 9-51
Mărci imperiale germane . . . 58.72’/2
London vista....................................119.50
Paris vista.................................. 47 60
Rente de oordne austr. 4%. . . 104.20
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Iulie 1896.

Banonote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.53

Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusesol Cump. 126.50 Vend. —.— 
Mărol germane Cump. 58.60 Vend. — 
Lire turoesol Cump. 10.70 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Publicațiune de licitație.
Biserica română gr. or. dela Sf. 

Nicolae din Brașov (Scheiu) și bise
rica română gr. or. din Brașov ce
tate, vinde în cale de licitațiune 
done bucăți de pănient, re
spective locuri de clădire ce consti- 
tue proprietatea lor și sunt situate 
în hotarul Brașovului, și adecă:

1) un loc aprdpe de Gara Bra
șovului pe lângă strada Tramwayu- 
lui spre Gară, Nr. top. 10729 în mă
rime de 1215 metri cuadrațl. Prețul 
acestui loc este 2 fi. de metru

2) Un loc peste drumul Timișu
lui în linie cu locul arătat mai sus 
sub Nr. 1. top 10728, în mărime de 
3766 metri cuadrațl. Prețul acestui 
loc este 50 cr. de metru cuadrat.

Pentru ven4area acestor două 
locuri se va ține licitațiunea verbală 
în 8 (20) luliu 1896 la 10 ore înainte 
de ameijî în Cancelaria Eforiei școlare 
Scheiu Gr6 veri.

Până la cțina licitațiunei se pot

trimite oferte în scris, la adresa 
„Eforiei șcdlelor române/1 unde se 
pbte vedea și schița de situațiune 
și condițiunile licitațiunei.

Brașov, 1 (13) Iulie 1896.
1014,2-3
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Tron 
de 

person.

Tren I
I

accel.
Trenă 
mixt.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potâ cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

căAm onore a aduce la cunoscința on. public,
am arangiat sub firma

„ TRANSILVANIA44 
după recerințele timpului present o 

Antreprisă de pompe funebre. 
Magazinul meu conține tote obiectele ce aparține la 

pompe funebre, precum: cununa pentru gropi și si
crie, diferite sicrie de metal și Semn, care 
funebre adjustate fbrte frumos.

îngrijesc decorațiile odăilor și a entreurilor și tbte 
cele necesare pentru conduct.

Recomand la cas de trebuință serviciile mele on. 
public, asigurându-l de un serviciu solid.

Cu

A. MAJAY

I

■s

distinsă stimă:
r

a,

n
-a

C8S.**

©

•Nouă anteprisă de pompe funebre.*
trenurilor

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 IViam

Budapesta — Predeal
Tren 
de 

persân.

Tren 

accel.

Tren 
de 

persân.

Trend

mixtu
Tren
accel.

Tren
accel.

Trenu 
de 

persân.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs. 
11.10 
11.27 
12 30 
12.57
109
1.16 

Tr. exțr. 
11.40 
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14
5.59 

“ă29 
1125

805
5.45
9.02' 

1J .33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

2 00
9.15

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40j 2.17
9.09

10.40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

!

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

80S. 1 55
7.40
5.31
3.56

7.20 6.

(pl. 
isos.
A

11.—
12.26

1 11
8 30

2 52
445
5.39
6.08
6 19
6 57
7.30

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

Clușiu .

d
p

8.17
8.33
8.381

9 09

0
0
ro
*-<• 
P
e* 
O 
c*

Ch 
Q
P

O o 
B G5
g'
t»
J’s
g) D 
C cc

B 7
640
7.30
8.00

10.05
Șina >

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

I Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

I
I

sus

j Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfe'va 
Apața . .
Feldidra

Sph} Bra?ov •

Ț Timiș .
.1, o .■ « r

sos.
Predeal 
Bucuresol .

lpl 
Isos.

A

lpl.

ISOB.

A

î

pl.

ir. expr.
v O>
2 g S' 
SC’Ș 
k m

3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05

9.39
9.12
5 35

8.00
7 10
6.13
5.38
5 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

2.37
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30
7.09
6.56
6 54 
6.41
6 20
KbB
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18^
1 42
1.12
8.35

1.50
11.44 
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
t r fTs

4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11 59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18
943
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

&10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
,8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10,03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8 28
8.01
3.15

Ii i r i ști — Turda
trenu 

de 
person

trenă 

mixtu
trenu 

mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20 l Ghiriș........................

Turda ........................
10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41 î 5.05

4.45
9.12
8.52

Copșa-micti — Sibtiu — Avrigu — Pagărașia
trenu. 

de
1 persân.

Tren 
mixt

trenă 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persân

trenă 
de 

persân.

i

3 13
3 39

îl
Y 1

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

sos. 1 o | pl.
pl. f S1Î)11U • • • Isos.

A vrig . . .
sos. Făgăraș . . p).

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27

12.57

1 2.20
1 3.57

4.19

4.45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

IB 6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

N i ni e i* i m (P i S k i) — 11 u n e d â r a
!| trenu 

U mixtu
tr enu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

| 6.15 
y 6.38 
I 7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

—
9

Simeria.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12

] 4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

Brașov— %ern e ști
9 trenu 

a mixtu
trenu 

mixtu
trenă 

mixtu
trenu 

mixtu

trenă 
mixtă

trenă

mixtvi

I 8.35
10.28

1

4.55
6.36

4 30
5.49

w19 Brașov........................
Zernești............................|

A
1

7.44
6.20

1.29
12.05

8 31
7 20

Cwcerdea — Oșorfiieiu — Regii,-săsesc

Trenă 

mixtu

Trenă 
de 

person.

Tronu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân
1II

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoști. . • 7 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 1 Ctpău . . • 1 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 ,10.27 5.26 1.14 sos. ț

pl. j Oșorheiu . {pl.
• Isos.

I 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 1 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. . pl. 1 7.54 3.30 8:05 1

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de susNota: Orele 
însemneză drele de nopte.

6.20
7.08
8.01

12.47

4.—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

? 9.10 
|10.28 
£12 41
» 1.54
| 3.02 
§ 3 41 
’< 4 55

4.20
5.35

03 «i
crf 2

s
a3

Aradu
Vinga
Tiuiișora 
Segedin .

11.25 5. -

12.15 6.14
1.10 7.39
8.47 12 27 5.10 r

a d — T i m I
O a

Mureș-Liidoș
Z a u . . .
Țagn-Budatelicfl .
Sg. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

S i I» i 2 n — C i s ii ă ii i e
trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenu
mixtu

t* onu 
mixtu

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

2.-O: 
o = a pa
F* o- -■
9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

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

în jos, cele însemnate în drepta de

7.10
6.57
6.36 8.46

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

9.20
9 07

10.55
10.11

9.101

V 10.43
9.42

3.44
3.01

8.20 2.-1
4

1
b 6.05 2.30 10 051

SsgliSșăra—Odorlieiu-s&cuesc.
trenu.

mixtu

3 22
3.54
6?20

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

11.08 Sighișora .
11.48 llașfaleu .

1.59 Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

(
I

2A5

trenu 
mixtu

5.32
4.54
3.-

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre


