
și Tiyogrsfia
Srațov. piața maro 2<r. 30,

Qoml’oH DetzvrjîAt^ ea se 
p vin', ©ac. — Mauaițer/pto nu »?o 
rțstrbxioti

IMSEftATE sg primea© la Adml- 
nlfttrsțluno în Brașov gi 1h qt- 
mătdreîe filrcurl da anunoluț*! : 

în Vieua: X. Heinrich

Edeln teatru.
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Despre Charlotta Birsch-Pfeiffer, care 
a scris vre-o 70 de drame, dintre oarl pu
blicul brașovean a avut ocasiune să vadă 
acum 2 ani „Orfana dela Lowood14, să scie, 
oă bărbatul său citea romane, îi istorisia 
conținutul și pe acesta apoi ea îl dra
matiza.

Carl Lindau, faimosul regisor al tea
trului din Frankfurt, autorul piesei „ Armes 
Mădchen" (Margareta), are alt metod. El 
âetesce regulat tâte crimele, omorurile și 
asasinatele din gazete, mai leagă de ele 
câte oeva din fantasia sa, și face drame 
din ele.

Pilda lui o urmeză și H. Haas, auto
rul piesei nâstre. Deosebirea dintre ei zace 
însă în alegerea subiectului, și mai ales in 
preluorarea lui. Căci, pe când Lindau po
sede o technics, cum pote ac|i numai Ibsen 
și Sudermann o mai are, Haas e în pri
vința asta încă un începător.

Schaiek. Rudolf Moșss, 1. Oppeliks 
Nachfolgar; Anton Oppeltk, J. 
Lannebcr, în Budapesta : A. V.

■ Goldbergcrg, jfckstcin B croat; în 
Bucure soi: Agencs Havas, Suo- 
cur3aie de Horunanie; în Ham
burg Karoiyt d Liebmann.

Praful înaerțhinllfir: o aeriâ 
garmond pa ț» colonâ 6 oi'. și 
SOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dec© dupâ 
tarifa și învoială.

Reclame pe pașpna a B-a o 
sena 10 or, seu i]0 bani.

;,&azeta,( iese în flâ-care di. 
ASonamente pentru Auslro-Uugaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate;
Pe un an 4Q franoî, pe ș6ae 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franci. 

0o pranumeră la tote oficiale 
poștale din întru și din aî&râ 

ai la dd. colectori.

AWarnantul ueutru Bratov
administrați unea, piața -nare. 
Târgui Inului Nr. 80 ț! eta^lu 
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toie cât și inaerriumlo sunt 
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România, noi și Maghiarii.
iii.

După ce la 1883 ministrul-pre- 
ședinte loan Brătianu s’a fost întors 
dela Gastein la Viena trimis de Bis 
marck ca se se înțelâgă cu suvera
nul nostru și cu consilierii sei, Kal- 
noky și Tisza, asupra alăturărei Ro
mâniei la tripla alianță, organul 
ministrului-președinte unguresc de 
atunci, „Nemzet", scria la adresa 
ndstră, a Românilor de dincdce, chip 
ca se ne dovedescă, că n’avem de-a 
spera nimic dela România relativ 
la realisarea postulatelor nâstre de 
egală îndreptățire națională, urmă- 
târele:

„Tocmai acum politica româ- 
„nescă se află într’un stadiu, care 
„apropiă România de noi și mai ales 
„cu privire la agitațiunile române s'au 
„făcut promisiuni obligătore, așa că acea 
„direcțiune, care place Daco-Româ- 
„nilur, cu greu va pute conta pe po
litica română“.

Așa vorbiau foile guvernului un
guresc la început, în tomna anului 
1883, âr mai târziu, după ce s’a 
dat, prin arderea loilor nostre na
ționale în piața Clușiului, achiul 
unei potențate persecuțiunî pe tâtă 
linia a Românilor noștri naționaliști, 
numiți p’atuncî încă „Daco-Români“, 
er mai târcjiu „irredentiști“, și după 
ce, din nenorocire pentru causa nos- 
tră, în tomna anului 1885 guvernul 
român a luat cunoscuta mesură de 
espulsare a celor șese ardeleni, — 
aceleași foi unguresc! ne strigau în 
cor: Lasciate ogni speranza! Ați ajuns 
între doue focuri, nu mai e uici o 
scăpare pentru voi și nu ve rămâne 
deci, decât se capitulați și sevăîm- 
prietiniți cu starea de lucruri ce vi 
s’a creat de guvernele nâstre!

Atunci, fiind interpelat loan 
Brătianu asupra măsurilor rigurose 
luate de guvernul român, care nu 
erau justificate nici prin starea reală 

a lucrurilor, nici prin posiția neu
trală ce trebuia s’o ocupe guvernul 
regatului român față cu luptele in
teriore dela noi: răposatul bărbat de 
stat român, căutând să iasă .din im
pas, s’a adresat cătră Ardeleni. <b’ 
cendu-le: „V’am spus de-atâtea-ori 
să nu voiți să dați direcțiune poli
ticei nâstre, căci nici noi nu ne 
amestecăm în luptele D-vostră“...

Imputarea acesta nu era înte
meiată, pentru-că în realitate nici
odată nu li-a trăsnit prin gând Ar
delenilor să dea ei direcțiune poli
ticei statului român. Nu s’a găsit 
atunci nici un Ardelean, care să 
protesteze, de pildă, în contra călă
toriei d-lui Brătianu la Gastein, toc
mai așa, cum nici acuma între miile 
de Ardeleni din România nu sau 
aflat de aceia, cari, precum lățiseră 
faima foile unguresc!, să turbure li- 
niscea serbărilor inițiate de guvern 
în onorea monarchului nostru.

Principiul de neamestec și de 
neingerință a fost păstrat așa-dâră 
de Ardeleni pote încă mai riguros, 
decât era indicat de interesele lor.

Nu a fost respectat însă acest 
principiu întotdeuna de cătră frații 
noștri de dincolo și de acesta ne-am 
plâns noi la 1885, ca și mai târcjiu, 
căc! chiar în momentul, când Ioan 
Brătianu asigura, că Românii de 
dincolo nu se amestecă în luptele 
noetre, guvernul săvârșise, prin mă
surile estravagant de rigurăse, cele 
luase față cu Ardelenii, un fel de 
amestec indirect în luptele năstre 
interne.

Guvernul unguresc a pretins și 
pretinde, ca guvernul român să-l 
sprijinâscă în suprimarea „agitațiu- 
nilor“ Românilor de dincâce. Și în 
privința asta a fost solicitat el dela 
guvernul român „promisiunile obli- 
gatore“, de car! vorbea organul d-lui 
Tisza.

Nu mai voim să întrăm în amă
nuntele celor petrecute în anii din 

urmă. Trebue să relevăm însă, că 
s'au făcut încercări destul de înve
derate de-a domicilia politica nâstră 
în BucurescI, la ceea ce, trebue să 
mărturisim, au contribuit în mare 
parte și slăbiciunile unor omeni ai 
noștri, cari nu erau la locul lor în 
ce privesce încrederea, ce li-s’a dat.

Asupra naturei direcțiunei, ce 
vre se ni-o dea acâstă politică do
miciliată la Bucuresci, ne deslu
șesc nu numai faptele petrecute 
de-un an și mai bine încoce, cam 
de pe Ia întrevederea dela Ischl, ci 
și modul de aprețiare a situațianei 
din partea bărbaților de stat austro- 
ungar! și a foilor, cari stau în legă
tură cu ei, despre care vom vorbi 
într’un articul final.

Scrisorea Regelui Carol cătră d-1 
Sturdza.

M. S. Regele a adresat' d-lui 
Dimitrie Sturdza, președintele con
siliului de miniștri, următorea scri- 
sore :

„Silințele depuse de poporul român 
„în așezământul unui Stat paclnic, vigu- 
„ros și muncitor, nu puteau să capete o 
„reounosoere mai onorătore decât prin 
„visita Majestăței Sale împăratului și 
„Regelui Francisc Iosif I.

„Primirea dâmnă și căldurosă făcută 
„de țâra întrâgă Augustului Meu Ospe 
„și Amic, ordinea perfectă, care a dom- 
„nit pretutindeni, sprijinul adus autori
tăților Statului de toți cetățenii fără 
„osebire, pentru a da acestei sărbători 
„o mai mare străluoire, bărbătâsoa înfă
țișare a iubitei Mele armate, tote aceste 
„au umplut inima Mea de buoună și 
„M’au făout să resimt o adevărată mân- 
„drie.

„Constatând cu o vie mulțămire su- 
„fletâscă avântul patriotic, care a dom- 
„nit în tot timpul acestei sărbători, îl 
„primesc ca o reînoită dovadă de dra- 
„gostea și încrederea ce poporul român 

„Ml-a arătat cu dărnicie în tâte împre
jurările.

„Mulțămeeo dâr tuturor și fiă-oăruia 
„în parte pentru concursul ce au dat 
„guvernului Meu și autorităților munioi- 
„pale în acâstă solemnă omisiune, și te 
„rog, d-le președinte, să fii interpretul 
„acestor simțăminte, aducendu-le la cu- 
„noscința țărei întregi.

„Primesce, te rog, cu acâstă oca- 
„siune', încredințarea stimei și afecțiunei 
„ce-țl păstrez.

„Castelul Ireleș, în 22 Septemvre 1896.
Carol “.

România și Austro-Ungaria.
Sub acest titlu cjitirul german 

„Die Zeit“ din Berlin publică un 
articol caracteristic, în care, după-ce 
accentuâză, că bucuria și apreciările 
pressei germane privitor la visita 
împăratului austriac în România ar 
pute se ducă în erâre pe publicul 
german, deârece realitatea nu cores
punde descrierilor fmmose și bom
bastice ale cjiarelor, continuă astfel :

Chiar și dâcă domnitorii Austro-Un- 
gariei și României au încheiat o legătură 
de prietiniă, totuși e înoă departe, oa să 
se stabilâsoă o amicițiă între națiunile din 
cele două state. Nu trebue uitat, că la 
judecarea celor întâmplate trebue să se pună 
mai puțin pond pe faptul, în ce raport stă 
Austria ou România, decât pe faptul, oă 
cum stă Ungaria față ou România, Austria 
zace departe de România, pănă când Un
garia e mărginașă ou ea pe un lung teren. 
Că între Austria și România ar fi posibilă 
o alianță, aceea e sigur; din potrivă o 
alianță între Ungaria și România pote esista 
numai pe hârtiă, deorece între națiunea 
maghiară și cea română loouitore în Un
garia esistă o ură de rassă atât de înrădăci
nată, încât pentru un lung timp e curat 
imposibilă o înțelegere între ele. O alianță 
între guvernul austro-ungar și cel român 
are pentru ambele state și pentru tripla 
alianță o însemnătate numai ilnsoriă, de-

FOILETONUL „GAZ. TRANS." * 2 A-și alege pentru o dramă un subieot 
cunoscut, nu e niol o scădere, din contră 
tragediile cele mai mărețe, preoum dramele 
lui Shakespeare, cari au fost soose din cro
nici vechi, seu de prin novele (Othello) etc. 
preoum dramele istorioe ale lui Schiller, 
cap d’opera Faust de Gothe, chiar și alte 
multe traotâză obiecte deja ounoscute ; în 
ale preluora însă, în a soi scâte esența din 
lucru, în a crea caractere și în alegerea 
materialului constă dibăoia autorului.

Să vedem mai întâiQ potrivesce-să 
pentru o dramă subiectul ales de Haas ?

Cestiunea nu-i ușoră de resolva';. Un 
estetician bătrân ar spune momentan un 
„nu" puternio, un admirator al direcțiunei 
moderne, seu mai bine cfis a esorescențelor 
moderne ale aoestei direcțiuni, ar <ji°e nu 
„da" și mai puternic. Stăm deci între două 
răspunsuri, oarl să ciocnesc în capete, și 
deși ne aplecăm mai mult a da în genere 
drept modernilor, nu e permis a desconsi
dera părerile bătrânilor, și mai ales în cazul 
de față.

Drama a trecut prin multe studii, 
mai ales în timpul de față este forte des 
discutată. In desvoltarea ei s’a specialisat. 
După a mea părere adl avem să facem 

deosebire între dramă și poesie dramatioă. 
Prin acâstă desehilinire oea mai mare dramă 
esistentă: Faust, încă ar trebui să primâsoă, 
abstrăgând dela unele episâde (scena amo
rului lui Faust ou Greta), numele de poe
sie dramatică. Ceea ce esteticianii bătrâni 
numesc „degenerare11, eu a-șl numi „spe- 
oialisare" în dramă.

Direcțiunea realistă, care a pătruns 
în tâte artele frumâse, șl-a tăiat drum și 
în dramaturgie, mai ales prin genialul nor
vegian Ibsen. Odiniără să oerea, pe lângă 
condițiunile esențiale, cari caraterisâză o 
dramă, mai ales să oonțină idei mărețe ; 
astăzi să cere pe lângă aceste condițiunl, 
oa ea să fiă verosimilă. In vreme oe din 
dramele olasice putem să seotem sute de 
oitate, fiă-oare esprimând oâte o ideie spe
cială, aZl în dramele moderne putem ur
mări una, sâu două idei numai, cari apoi 
sunt 'prelucrate și analisate prin prizrna 
psihologiei. AZl cerem să vedem pe scenă 
v’ața arătată într’un mod artistic,' fără însă 
a suferi verosimilitatea.

Preoum în pictură direoțiunea „mo
dernă11, are și eoresoențele ei (a să vedea 
revistele din Munohen: „lugend" și „Sim- 
plioissimus", seu mai bine tablourile lui 

Liljenfort din Upsala) și pâte în ourând va 
avea și în musioă (opera : „Secerișul" de 
Buongiorno), așa și în dramă s’au ivit și 
esagerări și deviărl ale direoțiunei moderne. 
Acestea sunt mai ales 2: Unii d.io, oă 
ceea ce să arată pe scenă trebue să fiă în
tocmai ca în viață ; alții Zi°> că ori oe 
episod din viață să pote dramatisa. La ape- 
rență aceste ouvinte spun tot aoelașl lu
cru, în realitate însă ele arată deosebirea 
dintre „naturalisti" și „noveliștl" în dramă. 
Direcțiunea primă e representată mai bine 
prin energicul șved August Strindberg 
(„Tatăl“, „Domnișora Iulia“ eto.) și ohiar 
și genialul dramaturg german Gerhard 
Hauptmann oade oâte odată în ea; direo
țiunea a doua e representată prin cei mai 
dramatioiani tineri, precum: V. Sardou, 
Lindau, Philippi, adeseori chiar și Suder
mann.

Mai frumos întrunesce amândouă di
recțiunile în sine Richard Voss.

Le-am numit „ecrescențe" și „de
viărl" pe aceste două direcțiuni și vorbihd 
despre „dramă" ou drept cuvânt, căci nici 
una dintre ele, cu tote protestările unor 
critici tineri de adl, nu întrunesce chiar 
cele mai esențiale note ce să recer dela o 
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dreoe poporul maghiar și cel român sunt 
totdâuna gata de-a ridica armele unul con
tra celuilalt, și nici o putere lumâsoă nu i 
va pute îndupleca pe Români, se lupte ală
turea cu Maghiarii în contra Rușilor.

Religiunea este legătura puternioă, 
care îi strînge pe Români de Ruși. încă 
și astăcjl le vin țăranilor români din Ar
deal lacrimile în ochi, când aud poves
tind, cum în 1849 oficerii ruși au întrăt în 
bisericile lor și au sărutat crucea. Aceste 
sunt impresiunl, oarl deși depărtate, au in- 
fluință mai puternică, decât cele mai fru- 
mose oonvenții de stat.

Nu trebue uitat nicl-odată, că în Ar
deal și Ungaria locueso aprope trei milione 
de Români. Aceste trei miliâne sunt duș
manii neîmpăcațî ai Maghiarilor, cari dom- 
neso peste aceia. Intre ei nu esistă jrredentă 
său tendințe de a-se rupe de Ungaria și 
a-se alătura la regatul român ; der ei pre
tind ca să li-se respeoteze limba, drepturile 
politice și așecțemintele naționale /In tote pri
vințele acestea, Românii, aprâpe de 30 ani, 
sunt numai cetățeni de a Il-a clasă. Asu
prirea a năsout o reacțiune puternică, și 
mai ales în Ardeal e fârte bine organisată 
oposiția radicală română.

Autorul articolului nareză apoi 
unele impresiunl, ce le-a primit în 
călătoria sa prin Ardeal și amintesce 
incidentul interesant, că cu ocasiu- 
nea unui prânȚ festiv, la care luară 
parte Români și Maghiari, unul din
tre Români ar fi esclamat: „Da, 
domnul meu, decât se mi-i învăț 
copiii unguresce, mai bine îi arunc 
în Dunăre“. Apoi încheiă astfel:

Ișl pote gândi orl-cine, că ce valore 
pote avă o alianță între două guverne, 
dăcă supușii nutreso unul față de celalalt 
astfel de simțăminte. Și apoi să mai potă 
fi vorba despre o legătură prietinâscă!

Tarul în Francia.
«1

După oum anunțaserăm ieri, Țarul și 
Țarina plecară alaltăerl dimineța la 7 ore 
din Portsmouth, pe bordul yachtului „Steaua 
polară14 spre Cherbourg. Escadra englesă, 
în frunte ou vaporul pe oare se afla, admi- 
ralul Goschen, dete salutul cuvenit, musioa 
pe bordul vaporului admiralității cânta im
nul rusesc, și tote vaporele englese, 32 la 
număr, însoțiră yachtul imperial pănă la 
mijlocul canalului La Manche, unde împă
ratul fu întimpinat de escadra francesă. 
care la ivirea yaotului „Steaua polară44 
dete 101 salve de salut. Musicele vapore- 
lor franoese începură a întona imnul tran
ces și matrosii erupseră în strigăte entu- 
siaste de urra! împăratul Nicolae, stând pe 
puntea de comandă, mulțumi milităresce 
și vaporele francese îndepliniră manevra de 
defilare ou cea mai mare precisiune.

„dramă14. Naturaliștii uită că o notă prin
cipală a dramei, ca a orl-cărui product de 
artă, este „frumosul14, noveliștii nu des- 
voltă în dramele lor caractere și lupte dra
matice.

Strindberg a vădut bine că tragediile 
sale sunt prea esagerate, și el le-a numit: 
„drame naturalistice44 și ar fi consult să se 
afle un nume special și pentru celalalt 
soiă discutat — pote „novele dramatice44 
— pentru-ca să fiă cu atât mai evidentă 
„specializarea44 lor. Atunci am avea 3 ra
me ale „dramei44, în înțelesul strâns al cu
vântului: 1.) Poesia dramatică 2.) Drama 
naturalistă, 3.) Novela dramatică.

Noi ne vom ținea de acestă subîm- 
părțâlă.

Este acum cu totul altă întrebare: 
care dintre aceste soiuri e mai meritoriă? 
Ne vom abține deocamdată dela astă ces- 
tiune, pentru-ca să nu ne depărtăm prea 
mult dela obiect și o vom releva cu altă 
ocasiune, pote în discutarea piesei: „Nor- 
dische Heerfart44 de Ibsen, care încă e luată 
în repertuar.

(Va urma.) Sox. Til.

întreg convoiul, în frunte cu yaoh- 

turile rusesol, se puse apoi în mișcare spre 
țermurul franoes, unde, la ivirea esoadrei, 
bateriile de port deteră salve de onore.

La 3 6re d. a. escadra sosi în portul 
din Cherbourg, unde aștepta președintele 
Faure, înounjurat de autoritățile civile și 
militare, precum și de o suită splendidă. 
Mai întâi se cobori din yaoht Țarina, îm
brăcată într’o toaletă simplă, apoi Țarul în 
uniformă de căpitan de marină, împodobit 
cu marele cordon al „Legiunei de onore14. 
Președintele Faure, cu capul desvălit, se 
pleoâ adânc înaintea Țarinei și-i scrută 
■mâna, apoi întinse mâna Țarului, care mai 
întâi salută milităresce, și îl binevents, la 
ceea ce Țarul răspunse cu câteva cuvinte 
francese, cjicend, oă e fericit de a pută vi- 
sita Francia, împreună cu soția sa.

Urmă apoi presentarea reciprocă a 
miniștrilor și suitelor, după care împăratul, 
împărătesa, președintele Faure și suitele 
intrară într’un salon special, de unde după 
un sfert de 6ră ieșiră din nou toți, în frunte 
cu Faure, oare conduoea pe Țarina de 
braț, pentru de-a urca pe bordul vaporului 
„Hoche'1 ca să ia revista escadrei. Revista 
și defilarea decurse splendid. Țarul saluta 
neîncetat milităresce și agrăi de mai multe 
ori pe președinții camerilor Loubet și Brisson. 
După revistă ospeții înalțl ârășl trecură pe 
uscat între aclamările entusiaste ale matro- 
silor, și între sunetele Marseilesei.

La 6’/2 6re se dete un prântf festiv, 
la care Faure ridica un toast în onorea pă- 
reohei imperiale rusescl, acoentuând dorin
țele poporului frances pentru familia impe
rială, domnia gloridsă a Țarului, fericirea 
Rusiei, precum și simpatiile franco-rusescl, 
manifestate la Kronstadt și Toulon.

Țarina nu luâ parte la prând, scusân- 
du-se oă e forte obosită. Țarul, îndată după 
finirea prânzului, se întorse pe bordul yaoh- 
tului său.

*
Cu ocasiunea primirei din Cherbourg 

se intimplară două incidente neplăcute. Mai 
întâib, imediat înainte de ce Țarul avea să 
pășescă pe țerm, se rupse puntea care lega 
bordul yachtului său cu cheul, și astfel 
trebui să se amâne debarcarea o jumătate 
6ră. Mai departe președintele Faure, după 
trecerea în revistă a companiei de onore, 
uitase că la un anumit loc așteptau preșe
dinții camerelor și miniștri ca să se ală
ture la cortegiu, și astfel aceștia, rău dis
puși, se presentară mai târejiu în sala di- 
plomaților.

*
Despre Țarina se 4iQe, că ea câștigă 

numai deoât simpatia tuturora prin grațio- 
sitatea ei. Țarul însă în deoursul primirei 
și a celorlalte festivități era forte serios și 
nu vorbea aprope nimio.

*
Din Paris se depeșâză, că Blanquiștii 

și socialiștii ținură Sâmbătă noptea un mee
ting de protestare anti-rusesc. Intre al ți vor
bitori redactorul Turot dela „Fetite Repu- 
blique11 acoentuâ alianța nenaturală a repu
blicai cu Țarul, numindu-1 pe acesta auto
cratul moscovit, gâdele Poloniei, și tiranul 
Siberiei. Socialistul Argyriades striga, că 
Țarul vine la Paris numai după bani. Un 
vorbitor, Fbers, afirmă, că Țarul voiesce 
să spioneze proletariatul franoes, pentru ca 
apoi aliat cu ceilalți monarchl europeni 
să combată sooialismul.

*
„FigartP anunță, oă prefeotul poliției 

a dat ordin tuturor polițiștilor, ca, pentru 
păzirea și controlarea publicului, să stea 
întorsșl cu fața oătră mulțime, chiar și când 
va întră Țarul în Paris.

*
Faimele de atentate, se înțelege, nici 

de astă-dată nu lipseso. Așa de pildă unele 
(fiare franoese anunță, oă în Cherbourg a 
fost deținut un individ, la care s’a desco
perit un revolver și o oantitate mai mare de 
ciancali. Apoi se mai vorbesoe despre o 
înoercare de atentat asupra vieții Țarului 
pe linia ferată dintre Balmoral și Ports
mouth, unde imediat înainte de trecerea 
trenului imperial, se află aședat un puter
nic trunohiu de lemn de-a ourmedișul peste 
șine.

piarul „ Temps44 salută pe Țar flicând, 
oă Cherbourg însemnă alianța celor două ma
rine, Parisul alianța ambelor diplomații și 
Chalons alianța frățescă a ambelor armate.

Regele Carol interwiewat.
Dl Liechtenatadt, redactorul 

cfiarului „Die Presse“ din Viena, a 
avut onârea de a fi primit înainte 
de Inaugurarea Porților de Fer în 
audiență de M. S. Regele. Despre 
acestă audiență, d-1 Liechtenstadt 
face o dare de semă amănunțită în 
cfiarul „Presse44, spunând, că Regele 
este perfect de bine informat de 
tdte afacerile interne ale monarchiei 
Austro-Ungare. Etă declarațiile Re
gelui Carol:

M. Sa s’a esprimat într’un mod fârte 
călduros despre ministerul oontelui Badeni 
și în special despre politica contelui Golu- 
ohowsky, politică, oare asigură prestigiul și 
puterea monarchiei în străinătate.

Regele Carol treeu apoi la relațiunile 
speciale dintre România și Ungaria obser
vând, că deși interesele economice ale Un
gariei în multe privințe sunt identioa ou 
ale României, în niol un cas însă ele nu 
sunt iresolvabile, cu atât mai vârtos, că 
M. Sa adese-orl a indicat mijlâcele, cu aju
torul cărora s’ar putâ încheia o convenție 
comercială statornică. Oăol chiar multele in
terese oomune ar pute înlesni bunul traiu 
diutre aceste două state.

Regele Carol a relevat apoi, oă adese
ori s’a întreținut prietenesce cu Tisza și 
cu Kâllay asupra acestor cestiunl. Acum 
aștâptă în aceste cestiunl o soluție favo
rabilă dela politica contelui Goluchowsky, 
favorabilă atât pentru interesele eoonoinioe 
ale României, cât și pentru ale Ungariei.

In privința visitei împăratului Fran- 
oisc Iosif, Regele a declarat, că ea are o 
importanță extra-ordinară. „Puternicul Mo
narch44, d's® regele Carol, „dă o distincția 
specială României prin visita Sa, adresân- 
du-se întregului continent și vestind poli
tica păcii de pe pământul țării Mele44.

„Numai din Orient ne amenință pe- 
rioolul41, continuă Regele. „Firesoe, oă mi
niștri fao tot posibilul ca să înlesoeseă re- 
solvarea paclnioă a afacerilor turnesol. Dâr 
evenimentele de aoolo sunt incalculabile. 
Deși aotuaia stare de lucruri s’ar mai putâ 
susține câțl-va ani, totuși în interesul păcii 
europene e necesar, ca puterile să cadă de 
acord asupra cestiunei: oe vor face mai 
apoi ? Nici o schimbare repede de sistem 
n’ar fi grea, der ar pute produce consecințl 
inoalculabile.

„Sultanul scie, că Românii macedo
neni, deși creștini, nu se alătură la agi
tațiile celorlalte rasse din Balcani, ci din 
oontră ei sunt unul din puținele elemente 
de ordine, pe oarl puternicii Turci ar tre
bui să se bizue mai mult. Dâr e greu a 
obține ceva statornio dela Pbrtă.

„Sultanul, care de sigur are cele mai 
bune intențiuni, îșl reservă tote drepturile 
de administrația astfel, că lipsesoe la Portă 
acea putere, acea răspundere, care în alte 
State privesoe pe miniștri. De aid resultă 
mereu o mulțime de rele44.

4*  Sir. SisBâras («regr.

Duminecă a răposat în Praga 
Dr. Iuliu Gregr proprietarul cțiarului 
„Narodni Listy“, conducătorul partidei 
Cehilor tineri, în etate de 65 de ani.

Gregr a fondat cjiarul „Narodni 
Liaty44 în anul 1861 și a luptat cu 
multă energie în contra sistemului 
de germanisare și pentru triumful 
ideilor federaliste. In anul 1862 a 
fost condamnat ca redactor al numitu
lui Țiar la 10 luni închisărd, ceea 
ce a atras și mai mult atențiunea 
asupra lui și a făiei sale, care de 
aci încolo a câștigat tot mai mult 
tărâm în sînul poporului cehie, de
venind succesiv un' organ conducă
tor al luptelor naționale.

Iuliu Gregr era un om de ca
pacitate rară, însă nu era orator. 

De aceea el lucra și conducea mai 
mult din biroul redacțiunii. Abia în 
1877, când Cehii tineri au întrat 
erășl în dieta boemă, el a primit 
mandatul de deputat. Aici în dietă 
au isbucnit mai întâiu luptele între 
Cehii tineri și Cehii betrânl. Iulius 
Gregr representa direcția liberală- 
radicală. El lupta pentru emancipa
rea poporului ceh de sub influința 
nobilimei și a clerului, și a fost în 
tot-deuna unul dintre cei mai hotă- 
rîțl combatanți în contra tendințelor 
de germanisare. I. Gregr a fost ales 
și deputat în parlamentul central din 
Viena la 1879, însă scurt timp după 
aceea șl a depus mandatul și s’a re
tras erășl la postul seu de sentinelă 
în fruntea organului partidei.

Este sciut, că Iulius Gregr a 
luptat cu mult foc pentru a zădăr
nici încercările de-a încheia sub re
gimul lui Taaffe un pact ceho-ger- 
man, care ’i se părea pernicios pen
tru Cehi. Totodată se străduia a de- 
popularisa cu orl-ce chip partida 
Cehilor bătrâni, care a presidat la 
acele încercări de împăciuire și cu 
ajutorul fratelui său, Eduard Gregr, 
care conducea adunările poporale 
în tâtă țâra, i-a și succes de-a pa- 
ralisa cu totul acțiunea Cehilor bă
trâni și de-ai constrînge să se re
tragă dela conducere, care de atunci 
a rămas în mâna Cehilor tineri. In 
timpul din urmă din causa unei 
bole acute, el se retrase dela con
ducerea cparului „Narodni Listy44, âr 
Duminecă noptea a răposat la mo
șia sa de lângă Praga.

Dr. Iuliu Gregr a fost totdâuna, 
și mai ales în deceniul din urmă, 
un călduros apărător al causei na
ționalităților asuprite din Transilva
nia și Ungaria. De nenumărate ori 
(țiarul „Narodni Listy44 și-a ridicat 
glasul și în favârea Românilor. In 
tâmna anului 1891 când un număr 
însemnat de Români ardeleni au 
visitat esposițiunea cehică din Praga, 
Dr. Iulius Gregr le-a pregătit o pri
mire din cele mai căldurâse, care 
și-a aflat un resunet fârte simpatic 
și în colonele organului său „Narodni 
Listy44, în care a fost accentuată cu 
deosebire solidaritatea tuturor popâ- 
relor asuprite din monarchiă pentru 
recâștigarea egalei lor îndreptățiri 
naționale....

Românii vor păstra o aducere 
aminte simpatică acestui harnic și 
neobosit luptător al națiunei cehice !

— 25 Septemvre.

Scaune episcopescl vacante. „Alkot- 
many44 aduce scirea, că scaunele episco- 
pesci din Rosenau, Cinci biserici și Lugoș, 
vaoante de mai mult timp, se vor ocupa 
în curând. La faptul acesta se pâte reduoe 
și enunciarea monarohului oătră prepositul 
Moldovan la gara dela Lugoș.

— o —
Dela camera magnaților. Un (jiar din 

Budapesta afirmă a soi din isvor sigur, oă 
contele Iuliu Szapary în curând va fi nu
mit președinte al camerei magnaților. „Pești 
Naplo44 anunță, că vor mai fi numiți trei 
noi membri în camera magnaților, în*  re 
cari și Maurițiu Jokai.

— o—

Călușerî la exposiția din Budapesta. 
Foile Budapestane spun, că erășl au fost 
duși dilele acestea la exposiția din Buda
pesta 821 de Români din comitatul Oareș- 
Severinului. „Haiducul44 care i-a dus și i-a 
purtat pe stradele Budapestei, a fost de 
astă-dată fisolgăbirâul Knothy Kâroly. Pen
tru ca comedia să fiă completă, acești „Va
lahi44 au dus cu sine și o trupă de 12 lău
tari. Dumineca trecută s’au „produs44 în 
fața a 5000 de privitori dansând „Călu- 
șerul44 „Bătuta44 și „Ardeleana44. Foile un- 
gurescl, vedl bine, îl laudă,, căci lor le 
place sâ-i vadă pe Români făcându-se de 
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■comediă înaintea contrarilor noștri. Ce vor 
dice însă Românii și ce dice 6re preoții 
și învățătorii acestor oi rătăcite, pe cari 
le-au lăsat să să facă de rîsul altora?..

—o—
Procesul de pressă al unui antisemit. 

La 20 Martie o. apăruse în 4iarul „Magyar 
Neplap44 un artioul intitulat „Mirosul pielei 
de iepure44, în oare se d'oeau între altele 
următorele : „Jidanii sunt cangrena pe cor
pul națiunei maghiare. Onore lui Lunger, 
care pune stavilă machinațiunilor jidovesol. 
Jidanii sunt o națiune iubitdre de usturoiu, 
și se ooupă cei mai muițl cu adunarea de 
sdranțe. Cu aceiași drept, ca și Jidanii, ar 
pută să 39 așe4e la noi și Chinezi, Zulu- 
oaferl și Turci, cari însă nu sunt așa de 
nerușinați și tioăloșl oa Jidanii. Viitorul 
patriei e periclitat de oătră rassa evreâsoă44. 
Procuratura intenta proces de pressă nu
mitului 4iar, pe motiv că ar fi agitat contra 
unei confesiuni. Autorul articulului, Zoltan 
G-elsei-Biro, fu deolarat alaltăerl de oătră 
juriul de pressă din Budapesta vinovat, și 
tribunalul îl osindi la două luni înohisore 
de stat și 20 fi. amendă.

— O—
Crisă hi societatea filarmonică din 

loc. „Krst. Ztg.44 din loc anunță, că cu 
ocasiunea inaugurărei monumentului mile
nar de pe Tâmpa, sooietatea filarmonică din 
loc încă se va produce la oonoertul ce se 
va da în redută. Numitul 4lar observă, oă 
din oausa acesta mai muițl membri vor 
ieși din sooietate.

Ospețîi italieni la institutul botanic-
MerourI în 19 Sept. v. orele 3y2 so

siră dela dejunul oferit la șoâla veterinară 
deputății și senatorii italieni în frunte cu 
d. marchiz de Pandolfi, și August Pieran- 
tonio, însoțiți de d. Prestini, publioist la 
„Tribuna*  din Roma, de d. senator din 
Spania de Marooartu, și muițl alții, înso
țiți de familiile d-lor între cari am remar
cat pe d-na marohiză Beccaria D’Incisa 
soția ministrului plenipotențiar itahan, d-șora 
Di Pandolfi, d-na Giulia Pozzi și altele 
al oăror nume ne scapă: în total la 
50 de persons, conduși de d-nii Sihleanu, 
Ureohie, Fleva, Butoulescu și familiile lor, 
la institutul botanic. Ei au fost pr’mițl în 
absența d-lui director Vlădesou, de d-mi 
Panțu, Radianu și Procopianu, visitând în 
parter laboratories personalului, unde se 
află, afară de diverse microsoope și uten- 
siliile lor, și aparatele de fisiologiă și ana
tomie precum și cancelariile.

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

In a directorului vă4ură, între altele, 
planul grădiuei atât de estinse (peste 17 
hectare !) și avură ooazie a compara, după 
o fotografia expusă aid, superioritatea în 
excenție și estensiunea mai mare a sălei 
în care se conservă la noi herbariul eu- 
ropen, în comparație cu modelul său din 
Paris. Tot în parter, în sala de cursuri, 
asistară la o demonstrația cu aparatul de 
proieoțiune iluminat din suteran prin elec
tricitate, cu care ocasiă d. secretar general 
Sihleanu — ca specialist în istoria naturală 
— făou pe interpretele.

Afară de colecția cea bogată de trun
chiuri de arbori din țâră, așe4ată în un 
lung coridor, au fost admirate soândurile 
excepțional de grele de „lemn de fier44 
din Guyana franoesă. In pavilionul tur
nului de intrare au vă4ut, între altele mai 
multe exemplare gigantice (de mai multe 
prăjini da lungi) de bambus, tulpine de 
ferioe arborescente tropioale, frun4e întregi 
de palmieri, două trunchiuri de Cycar din 
Ohino-Japonia, de o etate de sute de ani, 
un Fucus de un stânjen din partea sudioă 
a ooeanului atlantic (cadou al dr-lui Holub) 
ș. m. a.

Din sala herbariului europân, unde în 
etaj, pe galeriă se oonservă cryptogamele, 
zăriră apartamentul în care e depus her
bariul fanerogam al țărei; er în aripa de
pendentă sala de semințe din tote părțile 
lumei și a diverselor lor materii derivate 
și producte, ce se estrag din regnul ve
getal. Aeâstă parte mai ales atrase ad
mirația generală. In fund se zări colecția 

mostră de semințe din țâră a ciuperoilor 

în spirt și a criptogamelor tot-d’aeolo ; pe 
când în etaj, pe galeriă, erau expuse plan
tele fosile.

Trecând peste scările nompose mau- 
rice în etajiul al doilea, visitară diversele 
laboratorii pentru studențl și studente, pen
tru cari se află la disposiție vre-o 50 de 
microsoâpe din cele mai moderne ; de unde 
străbătând grabnic prin galeria de busturl 
și de tablouri de botaniști oelebrii — între 
cari nu lipsea aceea a mult meritatului 
fondator al Institutului nostru dr. Brândza 
— ajunseră în bibliotecă, care ca și labo- 
ratoriile și diversele cancelarii etc. sunt 
ținute într’un stil comparativ puritan.

In fine, înapoindu-se în biroul direc
torului, visitatorii îșl însoriseră numele în 
album:

Scurțimea timpului și obosela visi- 
telor anteriore faoe să regretăm, că ospeții 
se grăbiră a părăsi deja la orele 4 insti
tutul fără a fi visitat și grădina botanică 
cu grupele ei sistematice și arboret, cu cea 
alpină din Garpații României, cu grupele 
din țâră dela Comana, cu cea ofioinală, 
iazul cu plante de lângă BucurescI (Bănâsa- 
Ferăstrău), rosariul, florăria (sera), pepi
nierele de pomi fruotifierl și zarzavat ș. 
m. a. Suntem însă convinși că iluștrii noș
tri ospețl vor păstra, cu totă graba im
pusă de împrejurări, ou totă absența d-lui 
director și în ce pnvesce Institutul nostru 
botanic o amintire neștârsă despre pro
gresul realisat de țâră și pe terenul științific.

(„Timpul?)

Nou abonament
la
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oare îiavităm joe toți amicii și ejirî- 
jSuitorii l’oiei ndstre.

abonamentutaiii
Pentru Austro-Ungaria:

pe
pe
pe

Pe 
Pe 
pe

12
ÎS
3

fL. 
fL. 
£L.

Pentru România și străinătate:
40 fra:n.cî.
20
IO

ixax a,xx
șese lix3xî 
trei l-lini

Abonarea se pote face mai
prin maandate

Administrațiunea 
„Sazeftei TrairesâSwaimeâ11,
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Voci din public*).
Făgăraș, în 2 Octomvre 1896.

Domnule Redaotor! In Nr. 205 c. 
al „Gazetei Tr.44 Magnificența sa d-1 Dr. 
Nicolae Șerban, deputat al cercului Ar- 
pașului inferior, într’un fel de declarațiune 
intențiosă, publioată sub rubrica „Voci din 
publio44 încârcă a se scusa pentru nepar- 
tioiparea sa la primirea comitetului So
cietății pentru fondul de teatru român, 
dându-șl însuși d-sale o „specială14 impor
tanță personală și riscând aserțiuni, cai! 
stau în oontra4icere cu adevărata stare a 
lucrurilor.

Pice anume d-1 deputat Șerban, că 
eu ași fi voit să „monopolisez44 totul pentru 
mine, și de aceea nu l’așl fi „consultat" 
și pe d-sa.

Ești forte greșit, d-le deputat. Ade
vărul e, nu oă ași fi voit, ci am fost silit 
să „monopolisez44 — cum 4iol d-ta, — 
totul pentru mine, am trebuit să le fac eu 
tote, să mă îngrijesc însu-ml de tot ce 
a fost de lipsă, deâreoe afară de d-1 I. De- 
jenariu și câți-va tineri, cari mi-au dat 
mână de ajutor, nimeni nu s’a interesat a 
face și niol nu a făcut nimeni nimic. Și 
afar’ de d-na Zinca Roman, d-1 vicariu 
Rațiu, familia Belle, Poparad și d-1 Țintea 
nici față de Corul și diletanții societății 
„Progresul14 și nu au arătat nici un inte
res, ba din contră unele familii au luat 
ohiar posițiă dușmănosă față de cor, detră- 

gând societății, din mofturi personale, puteri 
bune și probate, sigur ou scopul de-a ză
dărnici orl-ce succes, care speranță însă, 
— preoum te-ai oonrins, — nu li-s’a îm
plinit. Trebue să observ, aci, că d-na și 
d-1 protopop Dan, în vara acâsta au lipsit 
de acasă.

D Ta, d-le deputat, nu soii și niol nu 
poți ave cunosoință despre multele greu
tăți, neajunsuri și osteneli, ou cari este 
împreunată orl-ce înoercare pe terenul cul
tural social in Făgăraș, deore-ce totdâuna 
ai venit la lucrul gata.

Er dâcă cine-va e oonducătorul unei 
Societăți, din aoâsta nu urmâză, că ar fi 
dator a se căciuli la toți, a oomplimenta 
pe toți și a săruta tălpile tuturor, deârece 
eu o consider de-o datorință a fiă-că- 
ruia, a oonluora la realisarea soopurilor 
culturale și a sprijini din tote puterile 
sale ori-ce nisuință îndreptată în direcțiu
nea acâsta.

Sunt în Făgăraș, soii bine, și omeni 
de aceia, cari ei nu fac nimic, dâr nici 
aceea nu le place, dâoă îșl permite altul 
a faoe, și la oari se potrivesoe de minune 
proverbul: „nici în car, niol în căruță, nici 
în teleguță44, tâte le privesc prin prisma 
personală și ie judecă din punct de vedere 
preocupat personal. Despre acestea cu altă 
ocasiune și la alt loc.

Să-ml permițl deci a ți-o spune și eu 
tot prietinesce, că niol decum nu are loc 
pretensiunea d-tale cu consultațiunl și con
siderări „speciale*,  deore-ce d-ta tocmai 
așa erai dator a te interesa proprio motu 
de primirea Societății, oa și mine, și în 
special erai dator D-Ta, care ai promis pe 
la Brașov, precum să vorbesce, „primire 
grandiosă44 și „bandenu44, fără a spune 
ceva despre aceste speciale promisiuni și 
pe aid.

Dâr unde, când și cum să se fi „con
sultat44, când în vâra acâsta de-abia ai 
stat în treoere câte-va 4'1® prin Făgăraș, 
și nici nu seiam, că unde te afli? Er’ că 
comitetul, oare consta din 20—30 persone 
din Făgăraș și giur, 6ă se aoomodeze ve- 
nirei nesigure a d-tale la Făgăraș, sâu să 
țină în suspens esecutarea hotărîrilor pănă 
ce vor câștiga aprobarea D-tale, fiind 
plane lucrul și urgent, este după părerea 
mea, o pretensiune cam prea mare.

Și apoi nu amândoi ne-am înțeles re
feritor la amânarea adunărei, și după-ce 
aoâsta au s’a putut, nu ți-am telegrafat, 
îndată ce am sciut, că unde petreol? D-ta 
îosă în loc să stai și să te interesezi de 
primire, când ți-am spus Sâmbătă pe la 
10 ore ia hotelul „Mercur44, că Brașovenii 
și Zerneștenii vor sosi între ârele 4 — 5, 
mi-ai deolarat simplu, că mergi la Voila, 
de unde te vei întoroe oătră 5 âre și te-am 
mai vă4ut sâra cam pe la 8 ore la „Me
xico44. Cine’i dâr de vină, că D-ta nu ai luat 
parte la primire?

Mai 4'00 d-1 deputat, oă „în ceva
mai puțină atențiune s’au împărtășit și cei
lalți membri români din Făgăraș44. Nu 
spune însă, că anume oari sunt aceia ? 
O faoe acâsta d-1 deputat în deplina ne- 
cunoscință a faptelor petrecute, și dâcă 
și-ar fi luat puțină ostenâlă a trage infor- 
mațiunl dela persone competente și de 
bună credință, sigur era ferit de a păși în 
publicitate cu astfel de aserțiuni nebasate.

Căci după cum se pote oonvinge în- 
su-șl d-1 deputat din „Convocările44 păs
trate în arohiva „Progresului44, atât comi
tetul acestei societăți, care și-a luat asu
pra sa arangiamentul, cât și întiâga inteli
gență română din Făgăraș, dame și bărbați, 
au fost în mai multe rânduri convooațl la 
consultațiunl, respective la ședințe. S’a în
tâmplat însă, că de oele mai multe-orl 
abia eram 4—5, ba la o ședință conchiă- 
mată la școJa gr. oat. am fost numai 3, 
4i trei', eu, cassarul și seoretarul. La o altă 
ședință din 20 de membri convocațl, s’a 
presentat Dumai d-na Zinca Roman, oare 
este cea mai zelosă și mai marinimâsă spri- 
jinitâre a societății „Progresul44, d-1 vica
riu Rațiu, Popa-Radu Dejenariu și eu. Pe 
când zelosul d-n loan Turcu, care mai 
ieri alaltăerl striga în gura mare în șe
dință și în „Gazetă44, oă „nu se țin comi

tete44, din luna Iui Iunie încâce n’a luat 
parte la nici o ședință, ba oe e mai mult 
și oaraoteristio, niol convocarea n’a voit a 
o vidima, așa oă servitorul, care ciroula 
convocarea, a trebuit să scrie lângă nu
mele d-lui Turcu: „denâgă subscrierea ne
motivat44, tot așa și d-1 Dr. Andreii! Micii, 
oare a scris lângă numele său un „nw44 
mai mare deoât însu-șl numele...

Ve4l dâră, d-le deputat, oât de gre
șită este aserțiunea d-tale, și prin urmare 
și deducțiunea, ce o faci din aceea.

Te asigur, d-le deputat, cum-că nu 
ași fi voit să „monopolisez44, oi din contră 
prea bucuros ași fi împărțit cu d-ta tote 
agendele de arangiare, și gata sunt în 
orl-ce moment a-ți oeda ou buouriă con- 
duoerea societății, și a întregului arangia- 
ment, căci din tote oele arangiate, eu am 
parte de mai puțină plăcere, dâr de atât 
mai multe osteneli și neplăoerl, fiind im
posibil a face pe voia și gustul tuturor.

Cu buouriă am primit, ba m’am rugat 
chiar de sprijinul tuturor, numai ca să pu
tem merge înainte; nu facă însă nimenea 
pretensinnl personale afar’ din oale, oăol 
nu mie, oi onusei culturale și sociale din 
comitatul nostru îi face serviciu ori și 
care lucră alăturea cu noi sâu ne spri- 
jinesce.

(Va urma).

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 7 Octomvre. F<5ia ofi

cială publică alegerile dietale pe 
timpul dela 28 Octomvre pănă la 6 
Novembre a. c. Noua dietă va fi 
convocată pe cjiua de 23 Noemvre.

Versailles, 6 Octomvre. Trenul 
președintelui Faure sosi aci la orele 
8 și 27 a. m. Trenul imperial sosi 
în gară la orele 8 și 50. După-ce 
Faure salută pe Majestățile Lor, 
aceste se urcară în trenul președin
telui, care la orele 9 și 3 plecă spre 
Paris.

Paris, 6 Octomvre. Părechia 
imperială rusâscă, însoțită de pre
ședintele Faure sosi la gara cen
trală de-aci la orele 10 a. m, între 
strigătele entusiaste si fiortunose a unei 
mulțimi imense de popor. La Intrarea 
Tarului în Paris musicele militare 
cântară neîncetat imnul rusesc și sto
gurile diferitelor trupe se plecau înaintea 
Țarului. Poporul rupse cordonul militar, 
încunjurând trăsura Țarului, într’un 
convoiu infinit și între aclamațiuni ne
descriptive percurse stradele Parisului.

Bucuresci, 6 Octomvre. A. S.
R. și I. Principesa Gliisela de Bava
ria, fiica împăratul ui Francisc Iosif, 
și A. S. R. Principele Leopold de Ba
varia, vor veni septemâna viitore la 
Sinaia, unde vor fi âspeții MM. LL. 
Regele și Regina, pănă după visi- 
ta M. Sale Regelui Alexandru aJ 
Serbiei.

BuctirescT, 6 Octomvre. ErT, la 
orele 3 și 45 după amâȚl, MM. Lor 
Begele și Regina însoțite de AA. Lor 
Principele Ferdinand și Principesa 
Maria, s’au dus cu un tren special 
la Predeal întru întâmpinarea A,
S. Principele Moștenitor de Saxa 
Coburg Gotha și a marelui Duce 
Boris Wladimirovici al Rusiei.

DIVERSE.
Cea mai scumpă marcă poștală. De- 

oând e lumea nu s’a pomenit, oa o maroă 
poștală sâ fi fost vândută mai soump, deoât 
cjilele aceste o marcă poștală în Amerioa. 
Mărol de aoeste forte cu greu se mai pot 
afla, și ele sunt din anul 1846 introduse de 
directorul poștei Buchanann pentru posta 
orașului Baltimore din America. Astă4l 
deja numai două mărci de aoeste se mai 
află, una a fost vândută de societatea co
lecției de mărol A.-Louis ou 4400 dolari lui 
W. A. Castle, ooleotor de mărol.

Proprietar: Dr, Aurei Slfluroipgana.
Redactor reSEOllsabil Gregorâu ^aâor.
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Ball-Seidenstoffe 35 kr.
bis p. ț^.65 p. Hlefer — fowie sehwarae, 
wcisse uni> fai-liige Henneberg-Seide 
non 35 fcr. bis fl. 14.G5 p. IKeter — glatt, 
gefbreift, farrirt, gemuftert, Damafte etc. (ca, 2^0 
ocrfcȘ. (Qual. unt 2000 uerfcfy. ^arbcn, Defftns 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. îîîujtcr utn= 
geljcnb. Soppcltes Sriefporto nad; ber SdjtDeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 
875. (K. u. K. Hoflief,) Ziirieh. 4.

SisrsiaS Ea bus’sa dm Viena.
Din 6 Octomvre 1896.

Renta de argint austr.......................... 101.35
Renta de aur austr...............................121.80
Lo3url din 1860........................... 144.25
Aoții de ale Băneei an stro-ungară. 941.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 400.75
Aoții de-ale Băneei austr. de credit. 367.75
Napoleondori.................................. 9.53
â£ilrcl imperiale germane . . . 58.72 L/2
London vista....................................119.70
Paris vista.................................. 47.55
Rente de cordne austr. 4%- • • 101.10
Note italiene........................  44.45

co
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Membru Juriului esposițîei milenare 1896.

Seson de Tdmnă și Ernă. "Q

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta da corone ung. 4% . . . 99.25
laapr. căii. fer. ung. în aur 4,/2% • 122.75
împr. od.il. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.20
Oblig, c&il. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • • 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50 
I uprum. ung. ou premii .... 154.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75 
Renta de hârtie attstr. .... 101.15

Cupsmi! pieței Bmașo'w.
Din 7 Octomvre 1896.

Banonote rom. Gamp. 9.48 Vend. 9.51
Ărgint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.53
Galbeni Gamp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Cump. 126.- Vend.
Mărol germane Cump. —.— Vend. — .-
Lire turnesol Cump. — Vend.
Scris, form. Albina. 5% 100.75 Vend. 101.75
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Am onore a încunosciința Ori. public și on. mea clientelă, 
că ini-am strămutat S®cufiuța din strada Negiă, m 
strada ©asteBwfi&sâ Mir, 23, partere spre stradă, 
unde se află și

ÂUlhnil sa eu de șaaWăHA
Imî iau voie tot odată a face cunoscut On. public, că prin 

îndelungata mea praxă câștigată atât în streinătate, cât și aici 
în Brașov, unde Isicfi'ez ©a uaăestru iaidepedeut de un 
șir de anT, mi-am câștigat încrederea on. public, căruia i-am 
dat numerdse dovecp, că confecționez după măsură tote soiu
rile de încălțăminte, din material de prima calitate, durabil, 
elegant și cu prețuri moderate.

Atrag din nou deosebita atențiune a on. public asupra 
lucrărilor mele de lux, cari sunt de-o confecțiune elegantă.

Cu totă stima:

Vasile Ocășianu, 
măestrii pantofar în Brașov.
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ISrasmm, Tcrsufiu Euufiui Rhr. 3®.
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Acești! stabiliment!! este prov^fjutu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu tot!! " 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este push în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTU ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2^TVTE.
roi PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWlîWTlJ'Ki.9

a put£ esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurT.

EILA-lTTTTlEi.
7

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Sort/veA/l'^ in Iotă măzimea- 

ws raEwiih 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc!! în biuroulft
tipografiei, Brașovu Tergulii Inului Nr. 30, eta- ~ 
giuhl I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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Comandele eventuale

CD
00

Lui

Avem onbrea a atrage din nou amicala atențiune 
On. p. asupra faWicatellor saastre jpragirii de 

Postavuri si mărfuri de modă 
cu deosebire asupra st®SeS®r de pardeshara, rociaa*!  
de ernă (paltdne), uniforme, pleduri pentru 
foărfiaați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden Ardelenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât maî numerosăWILHELM SCHERG & C-ie.
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O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bîcarbonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: fia COnturbări 
de mistuire, maladiei© stomacului, a rîuiclii- 
I®r, a iseșicis udului și ale ©rgaiaefior respira
tor© etc.

W Etoswâs de
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul sau ma
re în acid carbonic Datural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU ina BBi-asov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sifijiiu, SigSaișora și în ASba-<J9uIia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în ObeJ s la Segesvăry es tărsai, în B>eva; la Balog Gyula, 
în la Nemeth Jănos.

<
1025,24-100

Ca t6tă stima:
Administrațiunea isvorului 

„M A T I & O A.44
TOSEF

(comit. Hâromszek). B? ® al o fii. (Transilvania).
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Sosirea și plecarea îrenurilor în Brasov.
Tr. accelerat:
Trenul
Trenul
Trenul

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

5 6re 07 m. dimineța. 
de persone: 8 ore dimineța.
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixt: 10 ore 25 minute sera.
2. Dela Bucuresci la Brașov: 

accel: 2 ore 18 min. după am, 
mixt: 5 6re 20 m. după amâcjl.

Trenul
Trenul
Trenul de persone: 9 6re 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 44 min. diminua. 
Trenul mixt: 1 oră 29 min. după am. 
Trenul

Trenul 
Trenul 
Trenul

Trenul

mixt: — 6re — miu. sera.
4. Dela Gh.-Oșorlieiu la Brașov.

I de pers.: 8 6re 15 min. dimin.
II de persone: 1 oră 46 m. d. am.
I mixt: 7 ore

5. Dela Sinaia

l de persone — ore — m. dim.

’) Acest tren circuldză unmai Joia

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Tronul accel.: 2 ore 45 min. după am..
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin,, 
Tr. accelerat; 5 6re 14 di. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amorfi.-.
Trenul aocel.: 2 dre .19 min. după am
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu..

Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineți.
n

Trenul

12 min. sera.
la Brașov*)

„ 4 „ 55 m. după am.
mixt: — ore — miu. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu. 

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am. 
'Trenul mixt,: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenul

Trenul

Dumineca

de pers.: 5 6re 20 min. dimin..
5. Dela Brașov la Sinaia*)

de persone 0 ore —■ min. sera, 

și la sărbători.

Abolim
(mserpum și reclame)

Swiiîiu a se adipesa sualhscHsei 
admâMistr'ati.ssKia. Sub casuS pu~

hDcârsâ unm anunciu maî bmssSU; 
de odată se face sffiădememtj 
ca»*e  cfescs cls cât puMicarea 
g© face maă de

Administr. „Gazeta Trans/1
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


