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vorbesce,

„Formulare" cu două tăișuri.
Este fărte caracteristică și in

structivă polemica, ce s’a iscat între 
Sașii „ver4l“ 
formulărei, ce s’a dat 
scrisărei 
ferențe 
tag".

Nu 
aruncă și o lumină 
asupra intrigei, ce-o țese guvernul 
cu concursul adicților sei 
tru ca, slăbind pe aceștia, 
în Români, paralisând și 
mișcarea lor națională.

Despre br. Banffy se 
că n’are pretenția de a fi tobă de 
carte, der pentru aceea scie se fiă 
fărte astut și viclăn, așa încât a 
întrecut și cea mai rafinată circum- 
specțiune săsăscă.

Pote că îi și dă mâna se fiă 
mai viclăn, căci dispune de putere 
și puterea este, cum seim, un colo
sal factor înaintea prudenților și 
circumspecților noștri din fostul Fun
dus regius.

Cum o fi, cum n’o fi destul că 
prudenții și circumspecții dela Si
biiu au fost prinși de br. Banffy în
tr’o cursă cu o fîneță, la care ei de 
sigur nu s’au așteptat.

Noi adecă suntem de firma pă
rere, că convocarea „Sachsentag“-ului 
s’a făcut cu scirea și cu învoirea 
prealabilă a guvernului. Acesta a 
mărturisit’o pe față organul Sașilor 
moderați din Brașov, cjiceud, că s’a 
dat convocărei la „Sach«entag“ a- 
nume o formulare, care să i facă po
sibil ministrului de-a permite adu
narea, căci altfel ar fi trebuit s’o 
oprăscă, ca și pe a Românilor.

Organul de căpeteniă al Sașilor 
moderați, „Sieb. d. Tageblatt", vine 
și el la rendul lui se constate, că 
într’adevăr acea formulare reușită și 
surprimjătăre a convocărei, prin care 
se admit la „Sachsentag11 în genere 

și moderați asupra 
de astă dată 

de convocare a viitărei con- 
săsesci, numită „Sachsen-

numai atât însă, ci mai 
destul de tare

sași, pen- 
s& lovescă 
mai mult

i

toți alegătorii dietali din anumite 
cercuri ale fostului fund regesc, cari 
stau pe basa programului săsesc, 
fără deosebire de confesiune și naționali
tate, este în adevăr dictată de pre- 
cauțiunea momentului.

Pănă acuma n’au fost conchiă- 
mațî la conferența săsăscă alegătorii 
din anumite cercuri, ci în genere 
„din ținuturile săsescl." Acum, prin 
numirea cercurilor, au rămas escluși 
dela învitare numerușii Sași, cari 
trăesc în comunele, ce în urma îm- 
părțirei cercurilor electorale au fost 
alăturate la cercuri nesăsesci. Sunt 
vre-o 60 de comune săsescl de aces 
tea, cari de astă-dată nu sunt chiă- 
mate la adunare, pe când alegătorii 
dietali de altă naționalitate, din cer
curi, de pildă, ca Hermanul și Se
beșul, decă consimt cu programul să
sesc, pot lua parte la adunare.

E învederat, că inovațiunea nu 
este nicidecum atât de nevinovată 
din punct de vedere al intereselor de 
rassă săsescl și în genere al intere
selor de naționalitate, cum vre se 
presente lucrul „ Tageblatt" din 
Sibiiu, cu o dialectică de-altfel vred
nică de admirat.

Nu ne iârtă spațiul a intra as- 
tăcți în amănuntele motivelor, ce le 
produce numita foiă pentru a justi
fica procederea comitetului central 
săsesc. Ne mărginim numai a arăta, 
că într’o singură privință minunata 
formulare a convocărei din cestiune 
apare reușită, și adecă acolo, unde 
lovesce în Români, neuitând tot
odată nici pe Sași.

Două mușce a vrut se omore 
deodată Banffy cu o lovitură: or
ganisația Sașilor a adus’o în tărbăcelă, 
er prin adausul „fără deosebire de 
confesiune și naționalitate", adop
tat de comitetul săsesc, și-â des
chis în adever o portiță spre a pu
te permite ținerea conferenței să
sescl pe basa programului săsesc, 
pe care nu-1 consideră de loc pe

riculos, dăr a făcut cu totul impo
sibil Românilor chiar de-a urma 
esemplul săsesc, deore-ce sciut este, 
că monstruăsele ordinațiuni minste- 
riale, cari lovesc în organisația parti
dei nostre naționale și opresc con- 
ferența năstră, declară unisono, că 
organisațiune și întruniri tocmai 
din causa programului nostru dela 
1881 nu se permit.

Hevista dela Chalons.
Vinerea trecută s’a ținut la Chalons 

pregența Țarului marea revistă a trupe-în 
lor francese.

Măoar-oă plouase totă noptea totuși 
dspețl erau adunați pe câmpul revistei cel 
puțin 150.000

La revistă au luat parte activă con
form datelor oficiose 3090 ofioerl, 66.756 
soldați, 18.679 cai cu 1060 tunuri și cară.

Generalul Saussier călări deja dimi- 
nâța peste întreg câmpul de manevră pen
tru de-a esamiua terenul. Priveliștea era 
admirabilă și interesul cel mai mare era 
oonoentrat asupra vânătorilor, zuavilor și 
tirailerilor.

La 1/i 11 ore bubuite de tunuri anun
țară sosirea președintelui Faure la stațiunea 
Bouy, și în momentul aoela se ridică în 
văzduh un balon imens împodobit ou oo- 
lori rusescl și francese. Președintele Faure 
și miniștri precum și președinții camerelor 
erau îmbrăcațl 
sosirea Țarului, 
țiunoa Mezy.

101 salve

în frac negru și așteptau 
care dormise in tren, la sta-

im-
ar-

de tun salutară trenul 
perial la sosire. Musioele infanteriei și 
tilerlei intonară imnul rusăso. Împăratul co
bori din vagon, la ale oărm ușe steteau 
doi oazaol oa pază. Președintele Faure, ou 
capul desvălit păși spre vagon pentru de-a 
saluta păreohea imperială.

După un schimb de oâte-va vorbe 
împăratul, împărătâsa și Faure uroară în- 
tr’un landou, care ave să-i ducă pe câm
pul de paradă. Escorta o formau călăreți 
africani și Șpahii cu humusuri albe și 
roșii.

Ajunși pe câmp, Țarul se ooborî din 
landou și urcă pe un oal favorit al său, 
tot asemenea și generalii din suita sa, pănă 
oând Țarina și Fuure rămaseră în landou.

In trap rapid călări apoi Țarul spre 
trupele înșirate, urmat de o suită splendidă 
și aclamat din tote părțile ou strigăte de : 
„ Vive Ptussie! Vive le Czar 1 Vive Vlmpera- 
trice! Vive l’ArmâeF Entusiasmul ajunse la 
oulme oând Țarul ajunse înaintea trupelor. 
Armata, în frunte ou Țarul, și înoungiurată 
de popor oferea un aspect imposant.

Intre sunetele tobelor și trompetelor 
apoi ale musioelor, oarl oântau pe rând 
imnul rusăso și Marseilesa, Țarul urmat de 
Țarină și președintele Faure și de escortă 
luă frontul trupelor. Stindardele se pleoau 
înaintea ambilor oăpetenii de stat, cari sa
lutau ou oapurile desvălite.

Când Țarul ajunse la tribunele, de 
unde avea se primâscă defilarea, ovațiunile 
mulțimei se renoiră. Intre strigăte intusiaste 
Țarul coborî de pe oal și urca tribuna de 
onore, pe care mai luară loo la drâpta 
Țarului președinții camerelor Loubet și 
Brisson, er la stânga sa președintele Faure, 
Țarina și ministrul-președinte Mtiine.

Se începu defilarea. Mai întâifi trecu 
pe dinaintea Țarului ministrul de resbel 
generalul Billot, ou ștabul și cu esoorta de 
dragonl, fiind viu aplaudați. Urmă apoi 
generalul Saussier. Cele d’intâiă trupe, cari 
defilară, au fost vânătorii alpini, șalutațl 
călduros din partea publioului. Apoi ur
mară Zuavii între mamfestațiunl simpatice. 
Un adevărat entusiasm produseră Turcii 
africani. Urmară apoi diferite trupe dintre 
oarl secțiunea aeronautică produse sensațiă 
deosebită. Cavaleria defila esoelent și în 
fine defilară bateriile.

împăratul urmări ou oohl scrutători 
și ou inoordată atențiune defilarea trupelor, 
salutând neîncetat și ridicând mâna in semn 
de recunoștință

Forte interesant fu finitul revistei. 
Intrâgă cavaleria, oa un om eseoutâ un 
atac asupra tribunei Țarului, și sutele de 
escadrăne deodată se opriră oa lovite de 
fulgeri la depărtare de oâțl-va metri dela 
tribună. Manevra acesta fu salutată da

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

I®eia teatru.
(Fine.)

Alt defect, înrudit cu aoesta, e frica 
de public.

Pentru un scriitor tînâr publicul mare 
este un Sphinx, un monstru teribil în mâ- 
nile căruia el e silit sâ predea fătul fanta
siei sale — și puțini OedipI esistă, cari sâ 
scape cu fața curată din acest esamen.

Ce însemneză publioul mare, nepri
cepător o soie ori și cine s’a interesat de 
sortea poeților mari. NerecunosouțI decât 
de câțî-va amici și pricepători, cei mai 
rnulțl dintre ei au trebuit sâ suporte rîsul 
saroastio, batjocura seu tăcerea glotei ne- 
pricepătore. O vădită pildă ne ofere în li
teratura română sortea bietului
Numai după mortea lor, după ani de cJUe 
ajung și ei poporali prin lupta acelor pu
țini, cari i-au cunoscut.

Soriitorul, care pășesce mai întâii! pe 
terenul literaturei o scie bine acâsta și ou 
groză să cugetă la prejudițiile și la încă- 
pățînarea, cu care ține publicul la câte o 
frasă estetioă învechită, rău comentată și 

Eminescu.

în cele mai multe cașuri neprioepută. Și 
mai ales într’o țâră, unde să scriu pe fiâ- 
care au atâtea mii de cărți nouă, cari 
aduc cu sine sute de nume necunoscute, 
e greu deoă ai oăcj^t odată în disgrația 
publioului să te mai poți ridica, — e greu 
mai ales pentru un scriitor dramatic. Ro
manul său poesia se cetesce acasă, celui 
oare nu-i place dă din cap și pune cartea 
la o parte, fiiDdu-i frică să vorbăscă de ea 
pentru-ca nu oum-va să-și dea de gol lipsa 
sa de pricepere. Drama însă să represintă 
înaintea 
tre aote 
toții, ca 
torul nu
cari plac publioului atunci nici n’ajunge 
pe soenă, căci directorii de teatre 
să se espună la fluierături.
de ar 
șui ei 
doua 
pună în scenă.

Aceste tote oonsiderate trebue să le 
oumpănesoă scriitorul și vrând nevrend 
frica de public îl face să introducă în piesa 
sa locuri nepotrivite pentru un pricepător, 
plăcute însă glotei.

unui publio mare, e comentată în- 
și decă unul o flueră, flueră cu 
să arate că o pricep. Decă sorii- 
s’a silit sâ întrețese în ea părți,

ajunge, fluierăturile 
de înmormântare, 

oră să va feri ori ce

nu vor 
Și în fine chiar 
însemnâză mar- 
căol pentru a 
teatru să o mai

slabele valuri și când publicul îl 
el flueră și mai tare — prostia

care este sortea lor?

Haas faoe multe concesiuni pe sema 
publioului — și e praotică aoâstă metodă, 
ea arată însă slăbioiune și lipsă de „carac
ter artistic".

Noi pe omenii fără oaraoter nu-i pu
tem suferi, ne displace deci lipsa de „oa- 
racter artistic" la un soriitor, ou atât mai 
mult iubim și stimăm pe scriitorii numiți 
„ou oapu a mână", oarl stau neolintițl în 
fața injuriilor glotei, oum stă o stâncă is- 
bită de 
flueră, 
glotei.

Și
Cei ce fao publioului pe plac oâștigă 

popularitate, devin oetițl, oeeâ-ce îi în
demnă să scrie mai departe în felul înoe- 
put, devin demagogi. Insă glota să ridioă, 
pe oând ei stau pe loo și cei mai rnulțl 
dintre ei sunt siliți deja în viâță să vacjă, 
că nu-i mai cetesc decât oopii și bătrâne, 
âr aceeași glotă, oare-1 preamărise îi strigă 
aoum „demagog"! Er soriitorul temerar 
luptă mai departe scrie din nou, e fluie
rat, ârășl sorie și 6r e fluierat pănă mai 
pe urmă tot mai rnulțl află de el, tot mai 
rnulțl înoep să i esprime numele ou sfială, 
er în sfîrșit el devine iubitul soriitor al 

tuturor. N’avem decât să privim și în li
teratura română și să comparăm pe Bolin- 
tineanu cu Caragiale.

Gothe a flis: „Și dâcă „Gotz"*)  al 
meu e jucat de o sooietate de diletanțl, 
cari îl pricep, sunt mai vesel, deoât aucjind 
oă s’a jucat pe soena outărui teatru mare". 
Când Macs Klinger a cioplit în marmoră 
colorată statua Cassandrei și i-a pus oohl 
de sticlă, rnulțl vor fi trecut pe lângă ea 
suritjond cu ironie și mărturisesc, că între 
acei rnulțl am fost și eu, sedus de prinoi- 
piile estetice, cari nu admit statuă de mar
moră colorată. Când însă am înoeput să o 
privesc mai bine, desooperii în ea tot mai 
multe frumsețl și ajunsese un timp unde 
servitorii museului din Lipsea înoepură să 
mă privâsoă ou curiositate, oăol prea mer
geam des la museu și prea steteam mult 
înaintea statuei Cassandrei.

*) „Grdtz von Berlichingen" e o tragedie re
numită de Gothe.

Ibsen a bioiuit sooietatea norvegiană 
în piesele sale așa aspru, oă a fost silit 
să-și părăsesoă patria. In toiul fluerăturilor 
el scrise pe: „Dușmanul poporului", unde 
arunoă societății prin gura doctorului epi-
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aolamațiuul sgomotose din partea publicu
lui și plăcu fârte mult Țarului.

Când părechea imperială se coborî 
de pe tribună mulțimea erupse din nou în 
strigăte frenetioe de: „Vive le Czar! Vive la 
Czarine! Vive la Bussie! Vine la France! 
Vive le President !“ Țarul chiămâ la sine 
pe generalul Billot și-și esprimâ mulțumi
rea sa pentru ținuta trupelor. întors la 
oartierul său Țarul îl chiămâ îno’odată la 
sine pe ministrul de resbel și-i predete 
portretul seu împodobit cu diamante, care se 
pâte purta ca decorațiune la gât.

După finirea revistei se dete un dejun 
la care fură învitate aprâpe 400 de per- 
sâne, între cari atașații militari străini, 
ambasadorul Mohrenhaim, comandanții de 
oorp și generalii de diviziune și brigadă.

Oătră sfîrșitul dejunului președintele 
Faure rosti următorul toast :

„Majestatea Vâstră stațl să ne pS- 
„răsiți după o visită, care va lăsa amin- 
„tirl neșterse în analele celor două țări 
„ale nostre. Ga și surîsul unei prevestiri 
„norocâse, va rămânâ legată eu visita 
„acâsta amintirea presentei grațiose a 
„Maj. Sale împărătesei. La Paris Majes- 
„tățile Vâstre au fost aolamate de na- 
„țiunea întregă, la Cherbourg și la Cha- 
„lons Ele au fost primite de ceea ce 
„tine mai mult de inima Frauciei: ar- 
„mata și marina sa. Armata francesă sa- 
„lută aoi pe Majestatea Vâstră. Din 
„causa deselor aniversări ale gloriosului 
„lor trecut, marinarii și soldatii francesl 
„schimbă cu frații lor din Rusia dovedi 
„de cordialitate și urări, Atjl în numele 
„armatei și marinei francese, rog pe Ma
iestatea Vostră să primâscă, pentru ar< 
„matele sale de uscat și de mare, afir
marea solemnă a amiciției nostre ne
strămutate. Bău pentru armata și ma- 
„rina rusescă! Ridic paharul meu în 
„onârea Majestăților Lor împăratul și 
„Impărătăsa!**

împăratul Nicolâe oiocni păharul său 
cu păharul președintelui și răspunse ur- 
mătârele:

„In portul Cherbourg la sosirea nâs- 
„tră am putut admira esoadra franoesă; 
„adl în ajun de a părăsi frumâsa d-vâstră 
„țâră ne-am desfătat cu speotaoolul mi- 
„litar cel mai impunător, asistând la re- 
„vista trupelor francese pe terenul obici
nuit al esercițiilor lor. Franoia pâte fi 
„mândră de armata sa. Aveți dreptate 
„să cjicețl, domnule președinte, că oele 
„două țări sunt legate printr’o amicițiă 
„nestrămutată, preoum și între armatele 
„nostre esistă un sentiment adânc de 
„confraternitate de arme. Ridio paharul 
„meu în onorea armatelor d-vâstră de 
„uscat și de mare! Bâu în sănătatea 
„Președintelui Republicei francese!**.

După dejun părechea imperială ru- 
sâscă plecă spre Darmstadt. împăratul îșl 
luă rămas bun dela președințele Faure 
stringându-i ou căldură mâna și îmbră- 
țișindu-1.

Mișcări electorale.
Manifestnl „gartidei poporule**.  Intre 

manifestele cătră alegători ale diferitelor par
tide unguresc!, cel mai înverșiunat este, 
fără îndoâlă, manifestul „partidei popo
rale**.  In acest manifest se provâoă ale
gătorii la luptă pe mârte și viâță în con
tra celor ou „liberalismul*  pe căciulă, 
„cari de 22 de ani, de oând sunt la pu
tere, au distrus așetjămintele nâstre de stat, 
au turburat poporul, ni-au vătămat oon- 
soiința, ni-au turburat pacea, au împovorat 
țâra cu datorii, âr pe cetățeni ou dări, în 
timp oe statul a fost degradat din partea 
lor la un mijloc pentru ajungerea scopu
rilor lor**...  „Ce le pasă?**  — cjî°e mani
festul — „în mâna lor (a „liberalilor**)  este 
puterea, baionetele gendarmilor, înouartira- 
rea puterei armate; în mâna lor este 
punga, ou care oumpără și mituesc, în 
timp ce poporul este sărac, er pânea, pe 
oare aoesta și-o câștigă ou sudorea feței 
sale, ei i-o sechestrâză. Aoesta este guvernul 
liberal și dominațiunea lui de partid, care 
nu respeotâză nimio, oare se pune în ser
viciul banului, a pompei, a stricăciunei 
morale și patria (dieta) o consideră drept 
marfă, vinde antioipando cercurile și pe 
alegători, âr drepturile constituționale ale 
poporului le oonfieoă**...

După acâstă introducere, manifestul 
espune programul „partidei poporale**,  din 
care însemnăm următârele: „Susținerea in
tegră a constituției milenare a statului un
gar**;  împuținarea oensului și o nouă aron
dare mai dreptă a cercurilor eleotorale; 
susținerea integră, garantarea și deBvolta- 
rea drepturilor autonome ale poporului mai 
ales în comune și comitate; dreptul de în
trunire în adunări și reuniuni să nu mai 
fiă dependent de arbitriul guvernului, ci 
să se reguleze prin lege; față cu naționa
litățile — se 4i°e în manifest — „partida 
poporală vrâ să fiă drâptă și a anunțat în 
programul său, că preteusiunile lor, intru 
cât consună cu unitatea statului maghiar și 
cu caracterul lui național le va apreția, do
rind ca ele să aibă parte de-o tractare 
dreptă și dâmnă**  eto. etc. Cu alte ouvinte, 
„ne8sze semmit fogd meg jâl**,  — ei vor 
„apreția**  pretensiunile nostre, dăoă și în
tru oât vor permite postulatele — maghia- 
risărei!

SCBRBLE DBLEL»
— 30 Septemvre.

Serbare școlară. ErI s’a serbat diua 
S.-fei Sofii, patrâna șcâlelor române din loo, 
printr’un serviciu divin oficiat în biserica 
S-lui Nioolae, la care s’a făcut pomenirea feri- 
cițilorîntemeiătorl și bine-făoătorl ai acestor 
șcâle. Au asistat, pe lângă corpul profesoral 
cu întrâgătinerimea școlară, număroșlfruntașl 
ai inteligenței române din loo și popor în 
număr mare, așa că abia aveau loc în bise
rică. După terminarea rugăoiunilor, preoții

oelebranțî plecară în prooesiune la gimnasiu, 
mergând în frunte tinerimea șoolară cu 
stindardele. Aoi, în fața unui publio forte 
uumăros de dame și bărbați, d-nii proto
popi I. Petric și V. Voina cu d-1 diaoon I. 
Prișcu, oa preoți oelebranțî, la cari se mai 
adause și dl protopop din oetate B. Baiu- 
lescu, ofioiară sânțirea apei, după care urma 
un discurs festiv, rostit de dl Aurel Ciortea, 
unul dintre noii profesori veniți în tâmna 
acâsta la Brașov, oare prin discursul său 
de erl a dat o probă prea frumâsă de se- 
riositatea ideilor și de superiositatea ap- 
titudinelor sale spirituale.

D-sa vorbi despre ajutorul de sine, — 
temă filosofioă, luorată cu multă pătrun
dere și cunoscință de oausă, pe oare pu
blicul a asoultat’o cu deosebită atențiune, 
âr la urmă a aplaudat’o sgomotos. Vom 
publioa în proximii numeri aoest valoros 
discurs, asupra căruia atragem de pe acum 
atențiunea cetitorilor noștri. Serbarea s’a 
încheiat prin stropirea ou apă sânțită a 
salei și a publicului present. Tot cu ooa- 
siunea asta am avut plăcerea de-a audi și 
corul studenților oântând pentru întâia-âră 
câte-va piese sub conducere^ noului pro
fesor de oântărl, d-1 Timoteiu Popovicî. 
Corul a fost dirigiat cu forte frumos suc
ces. Publicul șl-a și manifestat mulțămirea 
sa felioitând cu căldură pe d-1 Popovicî, 
ca și pe d-1 Ciortea.

— 0 —
AA. LL. RR. Principele Ferdinand 

și Principesa Maria ai României, precum 
și A. S, R. Principele ereditar de Saxa- 
Ooburg-Ghota și A. S. I. Marele Duce ru
sesc Boris V]f>dimirovioi, a sosit alaltăerl 
sâra în BucurescI, desointjend la Castelul 
Cotrooenl. Inalții âspețl au plecat ieri la 
Câmpulung și de acolo în mnnț’ pentru a 
lua parte la o mare venătâre de urși. 
Vânătârea va dura trei cjile și în acest 
timp vânătorii vor durmi sub corturi și vor 
lua atât dejunul cât și prândul în pădure.

— 0 —
ViriliștT români în comitatul Făgă

rașului sunt următorii: loan cav. de Puș- 
cariu (Bran), Dr. Ioan Șenchea (Făgăraș), 
Nicolau Garoiu advooat(Zerneștl), Dr. Iancu 
Mețian (ZârneștI), Nioolae (Jhiornița (Cuciu- 
lata), Nicolae Șerban preot (Voila), Nioolae 
Manoiu jun. (Bran), Moise Aloșoiu (Tohanul 
nou), Traian Mețianu protopop (ZârneștI), 
Dr. Andreii! Micu (Făgăraș), Iosif Pușcariu 
advocat (Brașov), Dr. Nioolae Motoc adv. 
(Făgăraș), Dumitru Chișerean preot (Făgă
raș), George Vasu proprietar (Voila), Oni 
Garbocea comerciant (Bran), Petru Leluțiu 
proprietar (Beșimbac), Nicolau Penciu jude 
de trib. pens. (Veneția), Spiridon Mar dan 
preot (Sâmbătă sup.), Iul'.u Dan protopop 
(Făgăraș), Iacob Zorea preot (VlădenI), Ion 
Pop preot (Sâmbăta sup.) și Teodor Vulcan 
comerciant (ZârneștI). G'w toții .21.

—o—
„Liga română**.  Erl, Duminecă, a apă

rut nr. 2 al organului „Ligei pentru uni-

tatea culturală a tuturor Românilor**,  care 
de aid încolo va apărâ regulat în fiă-oare 
Duminecă sub direcția comitetului central 
esecutiv al Ligei. Nr. 2 are un cuprins bo
gat și interesant, ce se referă tot numai la 
cestiunea națională. Articolul de fond „După 
visita împărătescă**  conține o remaroabilă 
aprețiare a situațiunei. In foileton, sub ru
brica „Săptămâna literară**,  vedem un trac
tat de C. R. Motru asupra „Enciclopediei 
române**,  publicată la inițiativa Asooiațiu- 
nei transilvane, și „Un străin despre capi
tala României**.

— 0
încă o cscursinne în masse Ia expo- 

sițiă. „Kolozsvâr**  anunță, că din comitatul 
Târnavei mici a plecat la exposiția din 
Budapesta o oâtă de 648 persone, în cea 
mai mare parte plugari din Dicio-St.-Măr- 
tin și împrejurime. După cum era proiec
tat, ei au trebuit să sosâseă la Budapesta 
încă erl, în 11 Octomvre u. Cei ce au mâ
nat acâstă turmă cuventătâre la marele 
târg milenar sunt: fișpanul Sândor Jânos, 
patru fisolgăbirăi și 30—40 notari. — Mai 
trebuia și vre-o câtă de gendarml bine 
înarmați, pentru oa siluirea, ce se face asu
pra bieților omeni să fiă mai evidentă. 
De-altmintrelea observăm, că după oum 
ni-se asigură din mai multe părți, soirile 
foilor unguresol în ceea ce privesce numă
rul omenilor duși la exposițiă, mai ales 
când o vorba de Români, sunt întotdâuna 
esagerate, ou scop de a-șl faoe „patrioții**  
reolam pe conta nostră.

—o—
0 carte nngurâscă despre Români. 

„A român nemzetisâgi torekvesek tortânete 
es jeleniegi ăllopata**.  (Istoria nisuințelor 
naționale române și starea lor actuală.) 
Sub acest titlu a apărut ia Budapesta un 
mare volum, ce cuprinde nu mai puțin ca 
801 pagine și al oăreia autor este d-1 
Jancso Benedelc, cunoscut oetitorilor noștri 
din scrierile sale anteriâre despre „Daoo- 
românism și politica culturală maghiară**,  
apoi aoeea întitulată „Lupta nostră de li
bertate și nisuințele daoo-române“. Două 
scopuri 4*se  autorul, că a avut scriind 
aoâstă carte: de-o parte să facă ounosout 
publicului unguresc, cum scriu Românii 
mai ales, în oe privesoe faptele privitore la 
istoria Maghiarilor, nisuindu-se tot-odată 
„a restabiliadeverul**  în singuratice cașuri; 
de altă parte soopul i-a fost să arate isto- 
rioul desvoltărei nisuințelor da naționali
tate ale Românilor, pentru ca astfel să se 
potă înțelege mai ușor starea de față a 
aoestor nisuințe. Nu trebue să uităm, că 
d-1 Jancso sorie și acum despre Români 
tot numai cu scop de a justifica nisuințele 
naționale maghiare contrare celor române. 
Prețul unui volum 8 fl.

—O—
Confiscare de tipărituri slovace. In 

9 o. se făcu o perohisițiă polițiană în tipo
grafia „Sf. Gellert**  din Budapesta, și ou 
acâstă ocasiune judele încvisitor ordona să

tetele cele mai bine meritate, — și a(jl 
Ibsen e primul dramaturg oontimporan.

Gerhard Hauptmaun a scris piese 
teatrale, cari au fost fluierate. In loo de 
descurajare însă el sorise „Die Weber1* 
(„Țesătorii**  în traducerea rom. în biblio- 
teoa „Șaraga* 1), cari au fost aprâpe de a 
produce revoluțiunl sooiale. După aceea a 
scris „Hannele**  (luată în repertoarul tea
trului din Brașov), care e oeva cu totul 
nou în istoria dramei. In timpul din urmă 
a scris o tragedie în 11 acte: „Elorian 
Geyer**,  care a fost de dușmani și mai 
mult fluerată ca celelalte, âr de prietini, a 
căror număr oresce pe cji ce merge, ridi
cată la culme. jfer acum nu numai în Ger
mania, oi pretutindeni a fost primită cu 
cel mai mare interes scirea oa Gerhard 
Hauptmann iuoră la „tragedia lui Chris
tos**.

Am putea să mai amintim și pe alții, 
ca Zola, Strindberg și oa punot de culmi- 
nare pe criticul Bleibtreu, dâr credem, că 
din pildele aduse reese destul de evident, 
cât avem să stimăm pe „caracterele artis- 
tioe**,  căol un soiitor de talent nu se spa- 
rie de glâtă !

Er Ja Haas acâstă frică e vădită mai 
ales în actul ultim, pe care un soiitor ta
lentat nu l’ar fi scris de loc. Publicului îi 
place să vadă scene fiorâse oând vine la 
tragedii și de multe ori îșl parfumâză unele 
domne batistele mai mult oa de obiceiQ. 
Haas ne-a arătat astfel de scene. Insă oei 
mai mulțl din public doresc un sfîrșit bun 
la piesă. îmi aduo aminte de o glumă pu
blicată în eminentele „Fliegende Biătter**.  
La sfîrșitul unui roman de foileton sorie 
autorul: „La înoeput orecjusem să las pe 
eroul romanului să se împusoe, âr pe eroina 
să mârgă la mănăstire, la dorința publicu
lui însă am hotărît să fac oa ambii să se 
căsătorâsca !** Cam esagerat, dâr fârte ana
log cu piesa nostră. Aotul ultim e destinat 
întreg pentru împăcări, ba ce e mai mult: 
Să lâgă și 2 căsătorii! „Săraoii de ei, ce 
bine că e așa**  aucjii îndărătul meu pe 2 
bătrâne când cortina căcju.

Alte defecte ale piesei sunt: lipsa de 
originalitate și puțină tehnică dramatică.

Cei oe vor fi văcjut piesa: „Schuldig**  
de Voss și „Der Dornenweg**  de Philippi, 
vor fi constatat multă asămănare. In 
„Schuldig**,  e condamnat pe nedrept un

ucenio de prăvăliă, că ar fi omorît pe stă
pânul său. El zace mult timp în ohisore, 
pană oând adevăratul asasin, un alt ucenio 
fugit în America fiind pe patul de morte îșl re- 
cunosee orirna. Thomas Leer (osînditul pe ne
drept) se întorce acasă, unde nevastă-sa sâ 
căsătorise ou un oâroiumar, care o maltrata. 
Pe aoesta Leer îl omora vâcjeud chinurile 
nevestii-sale, devenind astfâl ucigaș. Am 
atras deja atențiunea cetitorilor la un 
punot de asămănare intre oele douâ piese. 
Astfel de asămănărl sunt mai multe, cari 
provin pâte și din faptul, că Leer preoum 
și Ziegler au fost jucațl tot de d-1 Neher.

In „Der Dornenweg**  un oontabil e 
făcut responsabil pe un furt și întemnițat. 
Furtul a fost comis din partea fiiului mai 
mio al nrgustorului jefuit, ou soiința ma
mei. Numai oâud contabilul șl-a făcut cei 
12 ani de închisâre se află crima prin cer
cetările fiiului oelui mai mare al negusto
rului, care e advocat. Dojana ce o arunoă 
acum contabilul în fața mamii semăna fârte 
mult cu cuvintele lui Ziegler adresate pro
curorului, apoi stăruințele advocatului tînăr 
drept și — logodit înoă au multe punote, 
oarl coinoid și chiar și persâna lui Mr.

Smith semănă cu a unui consul din „Dor
nenweg**  (Calea de spini).

Decă am cunâsoe și alte piese de ăst 
soiă pote am mai putea constata asămă- 
nărl și o spunem asta fără de a ne fi frică 
de păcat, căci tâtă piesa arată fârte puțină 
independență.

Că „technica dramatică**  încă îi lip- 
sesce, arată mai bine deslegămentul forte 
puțin probabil. Ziegler și Cari loouieso de 
ani în aceeași temniță și nu se cunosc. 
Alte defecte le-am arătat mai sus, er în 
minuțiosități nu voim să întrăm. Observăm 
numai, că în piesă obvin și monologurl, oa 
la vre-o ocasiune oâud vom vorbi despre 
monolog să ne putem întâroe și la piesa 
nostră.

Am arătat mai nainte, că subieotul 
piesei nu e original, spunând tot-odată, oă 
aoesta nu e un defeot, când preluorarea e 
bună. Cu părere de rău am trebuit însă să 
constatăm în decursul analisei, că prelu
crarea lui Haas e defeotuâsă.

Ce mai rămâne deci de lăudat la 
piesă ?

Nimio! Sex. Til.
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se oonfisoe mai multe numere de ale cla
rului slovao „Krestyan".

—o—
Director de bancă dispărut. Se tele- 

grafieză din Viena, oă directorul filialei din 
Becioherecul mare al băncei austro-ungare, 
cu numele Heinrioh Mikșa, a dispărut fără 
urmă. Se crede, că s’a sinucis. Neorendue- 
lile, ce le va fi lăsat la banoă în urma lui, 
încă nu sunt date la ivălă.

—o—
Recolta viilor în România. După soi

rile sosite Ia ministerul român al domenii
lor, reoolta viilor din țâră este anul acesta 
și bogată și de o eălitate superioră. In spe
cial renumita podgorie dela Cotnari, unde 
a înoeput culesul de câte-va cjile, dă un 
vin de o oalitate așa de bună, cum de 
multă vreme nu s’a pomenit.

—o —
Mari tempestăț» în Anglia. Din Lon

dra se depeșâză, că pe mările din jurul 
Angliei au furibundat clilele trecute tem- 
pestățl îngrozitdre. Mai turbate vifore au 
fost pe marea irioă. La Honyhed s’a pră
pădit o corabiă mai mioă și trei persdne 
și-au pierdut vieța. Farul dela Danutsrock 
a dispărut cu totul, și oelor 10 persdne, 
cari se aflau pe el nu li-se dă de urmă. O 
corabie mai mare s’a sfărîmat în portul 
Engelfield, și omenii de pe ea toți s’au 
înecat. Afară de acesta din tdte părțile An
gliei sosesc soiri despre inundațiunl.

Fabrici de zahăr în România. De 
câte-va cjile au soBÎt în România mai mulțl 
ingineri din străinătate, trimiși de diferite 
societăți să ia informațiunl asupra modului 
cum ar putea să înființeze fabriol de zahăr. 
Inginerii au visitat deja păn’acum mai multe 
moșii, esaminând cu de-amănuntul, dâcă se 
pote face o cultură sistematică a sfeclei de 
zahăr. O societate englesă din Liverpool a 
cerut primăriei din Craiova să-i vîndă un 
teren necesar pentru construcția unei fa
brici de zahăr în aoest oraș.

Constituire. Sooietatea de lectură a 
elevilor dela institutul ped. teol. ort. din 
Arad s’a constituit în 26 Septemvre st. n. 
sub presidiul Prea Cuvioșiei Sale D-nului 
Augustin Hamsea, director seminarial, în 
următorul mod: De vice-președinte s’a ales 
Romul Roșesou teolog o. III; seoretar: Ro
mul Mladin teol. c. II; notari: N. Vulpe 
teol. o. III, Ioan Moga teol. o. II și D. 
Vuculesou ped. o. IV; cassar: F. Roxin teol. 
o. II; bibliotecari: A. Crăciunesou teol. o. 
I și T. Telescu ped. c. IV. In comisia li
terară: C. Gherga teol. o. III, O. Popescu 
teol. c. II, V. Mihulin teol, c. I, A. Ungu- 
rian ped. c. IV și D. Terlai ped. o, III. In 
comisia revisoră: G. Dogarin, R. Hărduțu 
teol. o. III, M. Davidovicl teol. c. II, N. 
Costa teol. c. I, I. David ped. c. IV și P. 
Dîrlea ped. c. III.

Visita Regelui Serbiei în Sucurescî.
Etă după „Epoca*  amănuntele privi- 

tore la sosirea și primirea M. S. Regelui 
Alexandru al Serbiei în România:

MercurI, 16 Octomvre, vaporul român 
al regiei Monopolurilor Statului „Princi
pele Carol" se va duoe la Belgrad.

A doua <ji, Joi 17 Octomvre, Majes- 
tatea Sa Regele Alexandru se va îmbaroa 
pe vapor și va porni spre Giurgiu, unde 
va sosi Vineri 18 Ootomvre.

La Giurgiu Suveranul Serbiei se va 
uroa în trenul regal ce va sosi în Buou- 
rescl Vineri 18 Ootomvre orele 3 d. a.

La gară va fi întâmpinat de toți 
membrii curței regale, cari vor oonduce 
pe augustul ospe la palat.

Pe la orele 4 Regele Alexandru va 
aoorda audiențe și va primi personalul le- 
gațiunei.

Săra prând de gală la Palat.
Sâmbătă, 19 Octomvre, Regele Aleo- 

sandru, însoțit de Suveranul român, va vi
sita diferitele instituțiunl militare și de 
cultură.

La orele 12 dejun la Palatul dela 
Cotrocenl. După amecjl visitarea fortului 
Chitii a și apoi pleoarea la Sinaia, unde 

Suveranii vor sosi pe la orele 5 său 6; 
sâra prantj I® castelul Peleș.

Duminecă, 20 Ootomvre, visitarea îm
prejurimilor Sinaei. La orele 12 dejun ofe
rit de cătră AA. LL. RR. Principele Fer
dinand și Principesa Maria. După amedl 
pleoarea prin Predâl-Pesta la Belgrad.

Causa pentru care M. S. Regele Ser
biei nu vine prin Verciorova, oi cu vapo
rul pănă la Giurgiu, este oă tînărul mo- 
naroh e de un temperament fdrte nervos 
și suportă cu greu călătoriile mai lungi cu 
trenul. Distanța Belgrad-Bucuresol e drum 
de cale ferată 22 ore.

Nou abonament
la

S ©ctOBBivre 1396 st. w.
se deseSaide nou al> onamesit 
sare invitatei pe toți îittsîeSi ș? syrî- 

ffoiei nostre.

Pantru Austro-Ungaria:
pe ud. azx ............................... 12 fi..
pe șese lio-rti ............................... S fl.
pe trei 1-a.n.i ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe la-xr arx ..................... <tO franci
pe șese Ivirii..................... 20 „
pe trei l\im ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
Trawsilvawieias.

Petrecerea din Ciceu-Cristur.
Dare de seină.

Ciceu-Cristur, 8 Oot. 1896.
Este un prejudițiu fals și prin nimioa 

justificabil, că pe om l’ar împedeoa, fiă mul
țimea agendelor, fiă condițiunea în care se 
află, de-a participa la o petrecere, al cărei 
scop, afară de aceea, că e binele comun și 
al bisericei, dâr e tot-odată spre binele 
moral al fiă-căruia, pentru-că după cum 
dice L’ttre „sociabilitatea este basa a tdtă 
moralitatea."

Cu satisfacțiune constatăm, oă petre
cerea din Cristur a dovedit acestă în mod 
destul de palpabil. Af'arădesocietate, suntem 
nimica. In sooietate puterile nostre spiri
tuali se potențâză, puținul nostru se unesce 
ou al altora și se ridică la valore.

Suocesul moral al acestei petreceri a 
fost esemplar, ce privesce succesul material 
comitetul cu satișfacțiune și-a ajuns scopul.

Premințend acestea, primesoă tdte o- 
noratele familii participants la acdstă pe
trecere și pe aedstă cale espresiunea deo
sebitei nostre mulțămite și în speoial aceia, 
cari din conoscută-le marinimositate au 
contribuit și cu suprasolvirl.

Aceștia, după ordul din conspeot, sunt 
următorii: Dr. Gabriel Tripon adv. 1 fi; 
David Sandor preot rom. cat. în Cristur 5 
fl , Maria Pasou 1 fi. 40 or., Simeon Vișian 1 
fl. 40 cr., D-na Vișian 1 fl., D-na Targo- 
vețiu 40 cr. Georgiu Miou not. 60 cr. Va- 
siliu Chezanu 50 cr. Vasilie Bălan 60 or., 
Miche.il Baciu 40 cr., Vasilie Tamașiu 40 
cr., Vasilie Rațiu 10 or., Gavrilă Marțian 
40 or., Ioan Mora.tiu 10 or., Gregorio Puș- 
oariu protopop 1 fl., Ioan Hales 10 cr., 
Pompai Făgărășianu 80 cr., Ioan Goron 
40 cr., Dobai Miklos 1 fl., Teodor Bulea 
40 cr., Rapolti 1 fl., Ioan Buxbaum 1 fl., 
V. Mureșianu 1 fl., Ioan Deac 1 fl., Danciu 
Alexă 1 fl.

Venitul total al acestei petreoerl a 
fost 103 fl. 10 or., din cari subtragendu-se 
spesele de 41 fl. 57 or., au rămas venit cu
rat 61 fl. 53 cr., oare sumă înaințea sena
tului bisericesc s’a predat prim-curatorului 
din C.-Cristur, Dascal MafteiQ.

Georgiu Isai», 
președ.

Ambrosiu Plaian,
v.-preș.

Iacob Mar ga, 
cassar.

Sever Groze, 
control.

Convocare.
Conform conclusului comitetului, so- 

oietatea română „Progresul" din Făgăraș 

îșl va țină a doua adunare generală din 
ă8t-an Luni în 26 Ootomvre n. o. la 3 ore 
p. m. în sala otelului „Paris", la care sunt 
poftiți a participa toți p. t. onor, membri, 
precum și alțl binevoitori ai acestei cor- 
porațiunl.

Obiectele: 1) Raportul comitetului des
pre starea și activitatea sooietăței dela 
ultima adunare generală. 2) Raportul cas- 
sarului. 3)uDiverse și propuneri.

Din ședința comitetului sooietăței 
„Progresul" ținută la 3 Ootomvre 1896.

Dr. loan Șenchea, loan Berescu,
președinte. secretai.

Literatură.
„Enciclopedia Română". Sub aoest 

titlu, d-1 O. R. Motru publică asupra aces
tei lucrări în „Liga Română" o aprețiare 
mai lungă, din oare estragem următorele: 

In 7 Februarie anul trecut s’a des
chis de cătră comitetul „Asociațiunei Tran
silvane" publioarea unei enciclopedii popu
lare române și a fost însărcinat cu oondu- 
cerea ei d-1 Dr. Diaconovioh. As^ădl, avem 
înaintea nostră prima fasciculă a acestei 
pubb’cațiunl, o broșură de 88 pagina. En
ciclopedia întregă va cuprinde, după cum 
ne însoiințâză editorul, cel puțin 2 tomuri, 
de oâte 60 cdls de tipar fiă-oare, și va fi 
înzestrată cu o mulțime de ilustrațiunl și 
harțe.

Modul cum se presintă prima fasci
culă, e cât se pote de îmbuourător. Ese- 
cuțiunea tehnică e escelentă; alegerea ma
teriilor e făoută cu multă pricepere și sti
lul, în care sunt scrise, e cât se pdte de 
potrivit scopului. Oâte-va articole chiar, 
cum sunt: academia, aer, Africa, Abrud, 
Alba-Iulia, Albina, etc., sunt mai pe sus 
de orl-oe laudă.

Trebue așteptat sfârșitul, bine înțe
les, pentru a-șl pute cineva face o jude
cată definitivă asupra unei asemeni între
prinderi. Totuși nu e greu de a prevede 
de pa acum, că sfârșitul va fi înoununat 
de succes. „Enciclopedia Română" este 
pănă aoum o promisiune numai, der 
una din cele cari es în afară din sfera ce
lor obicinuite. Va fi ținută și peste un an, 
doi, vom avă, de sigur, lucrarea dorită de 
toți iubitorii culturei românesc!.. ..

„Enciclopedia Română" este între 
primele publicațiunl dâcă nu prima publi- 
cațiune chiar în care consoiința unității 
nostre naționale se resfrânge cu tdtă cla
ritatea. Autorii „Enciclopediei Române" 
doresc lățirea cunoscințeior folositore; și 
întărirea iubirei de nem prin arătarea in
tereselor comune, care legă pe toți Ro
mânii. „Comitetul Asociațiunei Transilvane" 
— se flioe în apelul tipărit în fruntea 
primei fascioole — „s’a creflut dator a-se 
îngriji de o publicațiune, care să dea pu
blicului oetitor român o oglindă cât mai 
fidelă a stărilor poporului nostru în tdte 
țările locuite de Români și tot-de-odată 
să-l țină în curent cu progresul culturii 
omenescl".

E o nobilă datoriă aceea, pe care 
șl-a luat’o Comitetul Asooiațiunii transil
vane și nu ne îndoim, că ea va fi îndepli
nită ou tdte dificultățile ce i-se pun în 
cale pentru a râmând astfel ca o pildă 
generațiunilor viitdre I

*
In Tipo-litografia N. D. Miloșescu 

din Tergu-Jiu a apărut: „Mănăstirea Tis- 
rnana", de Alexandru Stefulescu, ou ud 
mare număr de clișeurl și ilustrațiunl is
torice escelent esecutate. Valdrea aoestui 
op, elegant esecutat, reiese din însu-șl tit
lul cărții. Autorul înfățișâză după docu
mente și insoripțiunl mănăstirea TismaDa’’ 
neprețuitul monument istoric din județul 
Gorj, cea mai vechiă între mănăstirile 
esistente acjl în România, întemeiată cu 
520 ani înainte de Radu-Negru-Basarabă. 
Scurt c|isopul d-lui Ștefulescu presentă 
cal mai mare interes atât din punct de 
vedere istoric, cât și artistic. Un esemplar 
oostă 4 lei.

Teatru german. Joi s’a jucat piesa lui 
Ibsen: „Die Nordische Heerfart" (Espedi- 
țiunea nordioă). Este un eveniment când 
să dă ocasiune publicului brașovân de a 
vedea vre-o piesă de Ibsen și îl vom folosi 
de aceea pentru un foileton al „Gazetei 
Transilvaniei". Aid vom aminti numai 
oâte-va ouvinte despre representața piesei. 
Cu părere de rău acâsta nu o putem în*ru  
tote lăuda. Mai îutâiă trebue să îl facem 
regisorului vre-o 2 observării. Dăoă pote 
nu-i vina dumnealui că drept decorațiunl 
a caselor din sutele prime după Christos 
(în care timp să petrece piesa) e aceeași 
ca în saldnele de acjl și că țoalele încă nu 
s’au potrivit de loc cu timpul (însuși D-I 
regisor avea o haină cu oare să îmbracă 
de regulă soldații lui Wallenstein!), apoi 
de sigur e vina lui că a împărțit rolele rău 
și ea sufere greșeli arohaice la actori. A 
da rolul lui Sigurd D-lui Renner, însemnă 
a strica tdtă piesa. Unde este Dl Claar, 
care a fost anunțat dela început oa prim 
erou tragic? Decă nu e însă el să-l fi dat 
oel puțin rolul D-lui Neher, a cărui multi
lateralitate o cundscem cu toții și oare 
deși e pentru rolurile de caracter ar fi 
sciut să-și facă de sigur datorința. Cu a- 
cdstă ocasiune avem să-i facem și D-lui 
Renner observația să se lase de pathosul 
aoela în vorbire, căci dor nu-i pentru Du
mnezeu pathosul „pflaster" ca să-1 pui în 
tot looul! Siugurul lucru lăudabil în regie 
a fost acompaniamentul orchestrei, unde 
mașinăria teatrului nu mai ajungea. Tot 
slăbuț a juoat și d-șdra Hoheneck, care 
ținea pururea batista (Die regisor! batistă 
în suta a V după Chr. la popdrele sălba
tice !) la ochi și gură, oprind astfel vorbele 
în ea. Dl Teller ne-a mulțămit pănă la de- 
clamarea versurilor spuse la mormântul co
piilor săi. Bine au juoat D-1 Dieffenbacher 
și d-șora Mii'ller, dr demn de tdtă admira- 
țiunea a fost jocul întradevăr măiestru al 
dșorei Wachtel, fără de care representația 
de Joi ar fi făcut aprope impresia unei 
parodii asupra dramei: „Die Nordische He- 
erfart."

Opereta „Der Bettelstudent" de Sâm
bătă ne-a oferit ca tdte operetele din ci
clul acesta musieă bună și oostume fru- 
mose. Afar de damele Eibenschutz și Ma
kes remarcăm pe d-nii Miinich (Ioan Ianiki) 
Leichier (guvernorul Olendorf) și cu deose
bire d-1 btickel (Simon Rimanovich) care 
a arătat multă flecsibilitate înterpretându-șl 
rolul cât se pdte de bine.

Mâne, Marți se va da opereta „Der 
Vogelhăndler* .

NECROLOG. Petru Robotin, notar 
de cero și proprietar în Poiana, a răposat 
la 9 Octomvre n. o. în al 48-lea an al 
vieții și al 22-lea al căsătoriei. ’L jălesce 
întristata-i soția Gizela n. Știrb cu fiica 
sa Iolanta și alte rudenii. — Fiă-i țărîna 
ușoră!

Duelul unui olicer de poliția, pilele 
trecute un oficer de polițiă din Tunis se 
plimba cu soția sa de braț. Pe drum se 
întâlni cu un oficer dela armată, care a- 
runca nisce priviri obraznice cătră tinera 
femeiă. Bărbatul se simți ofensat și îl a- 
dresâ oficerului nisce cuvinte nu prea plă
cute. Din causa acestor cuvinte oficerul în 
diua următore îșl trimise secundanții la 
oficerul de poliție. Acesta îl primi frumos 
și liniștit îl ascultă pănă în fine, când apoi 
se adresă cu cuvintele:— „Domnilor, d-vostră 
m’ațl provocat. E bine. Dăr prima mea da- 
torință e ca să observ legile. Așadâră, cu 
cea mai mare părere de rău, sum silit să 
vă dețin". Și de fapt oficerul de poliție a 
și deținut pe secundanți și numai a doua 
fli au fost puși pe picior liber de cătră pre
fectul poliției, dâr de duel nici vorba n’a 
mai fost.

Proprietar: Dr. Aurel iHure^ian;s

Redactor responsabil Qregoriu Bflaior*
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GAZETA TRANSILVANIEI.

Cursul la bursa din Viena
Din 10 Octomvre 1896

Renta ung. de aur 4% . . . 
Renta de oordne ung. 4% • ■
linpr. oăil. fer. ung. în aur 4*̂%  
jîrupr, oăil. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, oăil. far. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
Lowurl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta
Renta 
Renta 
LoaurI
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Aoții de-ale Bănoei ung. de oredit 
Acții de-ale Bănoei austr. de oredit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de oordne austr. 4°/0« • 
Note italiene.............................

de hârtie austr 
de argint austr. 
de aur austr. , 

din 1860. .

121.95
99.30

122.75
101— 
121. -
97.15
97.30

155.50 
138.— 
101.25
101.45
121.40
144 25
939.—
399.—
364.75

9.54
58 82l/2

119.80
47.62 */ 2 

lOl.fO
44.50

Cursul pieței Brașov,

Din 12 Octomvre 1896.
Bancnote rom. Dump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Oump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Gump. 126.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. Vend. a
Lire turoesoi Cump. Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Tren 
do 

persân.
Tren
accel.

Tren 
mixt.

10- 8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

£ i

AVIS!
In negoțul de bumbăcărie, 

etc., a D-lor
IOAN DUȘOIU & FIU Brașov, 
se accepteză o calfă (comis) 
Și un ucenic.

Pentru condițiunî a se adresa 
menționata firmă.

Ajimciim
(mseîțmni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
aeSmânisfratiunl. Hm casui pu- 
bBicăriî unui anuaciu mai muli 
de odată se face scădement, 
cape cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orf.

Admiuistr. «Gazeta Trans.“
WF Numere singuratice 

din „ Gazeta Transilvanieiu 
a 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicola© Ciurcu.

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

1^000000000^

—

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvonil „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia conturbară 
<le mistuire, maladîele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira
tor e etc.

MT Borwiz de primul rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — 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 în .ESa-ieșov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sighișora și în Allia-d^taUa: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj 5 la Segesvăry es tărsai, în Neva: la Balog Gyula, 
în Oreșiiet la Nemeth Jănos. .

Cu tdtă stima:
1025,25-100 Administrațiunea isvomhii

„M A TIL D A.“
Toszr

(comit. Hăromszek). EB o d O Ii. (Transilvania).

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din ! Octn 109®
B « ii a p e s î a - F r e iî t « î

Tren 
de persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.
Tren 
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32’
8.21
8.40’
9.09

10.40
11.25 ‘
11.491
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

8 05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32

’ 6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

80S. I
pL j

I 
f

11.—
12.26
111
8 30

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

lS
2.091
2.19)
3.01
3.31
9.30!

Pi

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny. 
Oradea-mare 
Mezo Telegd 
Rev . . .
Bratca . .
Ciuoia . .
B.-Huiedin 
G-hârbău .

Cinșiu .

Apahida 
Grhiriș . 
Cucerdea 
Uiudra . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora - 
Hașfalăa . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . . 
Feldiora

Sil?

1
l

sos. ț
pi. 1 Bra?ov •

T Timiș .
Y Predea

sos. Bucuresol

80S.
A

A

I P1 
|SO8.

A

jPl.
1808.
A

• pi. 

lS08.

1

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13
L|>

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

li 11

10.10
10.05

9.39
9.12

pl- 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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

7/20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

*

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.85 
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

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
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

ToS
8.28
8.01
3.15
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G Ba i s- i s — T u r d a

tron 
de 

persân.
tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persân.
tren 

de persân.
tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de persân.

733
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20 I Ghiriș.........................

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

3.20
3.00

10.21
10.41 l

5.05
4.45

9.12
8.52

Cojpșa-mfică. — Sibiiu — Avi’ig — IFăg&a-aș
tren 
de

< persân.
Tren 
mixt

tren 
de 

persân.
tren 
mixt

• tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persân.
tron 
de persân.

•

3 13
3 39

I
pl. Copșa mică . sos.

Ocna . . .
pis'} SiMiu • • • (Jos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
127 

12.57 
c/>
CC
U’S H 
S £

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

» 6.25
5.07
4.40

12.36
11.01
10.30
8.57
7.16

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

T 1,
Simer ia (Pilii) — II u n e <1 6 r a

tren 
mixt

tren
mixt

tren
mixt

tren 
mixt

trenu 
mixtii

trenu 
mixtu.

trenu 
mixtu

trenu •
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23 i Simeria........................

Oerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12

«1 4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

Mrasov— Kerneșts
@ trenu
i mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35 
j 10.28

4.55
6.36 r Brașov ........................

Zernești......................... î 7.44
6.20

1.29
12.05

O&cerdea — Oșorlieiu — ES,eg-Ba.-săsesc.

însemnate în stânga stațiunilor

Tren
mixt

Tren de 
persân.

Tren de 
persân.

Tren 
de 

persân
Trenti 

de persân.
Trenu de persân.

Trenu 
de 

persân.
Trenu » 
mixtu |

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . 80S. rfS 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59 ’
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos.

Oșorhei
f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 r 80S. Regh.-săs.. . pl. k 7.54 3.30 8;05

sunt a ss cetiNotă: Orele 
insemneză drele de nopte.

S i B) i b ms — © b s sa a «i i e.

4.- =? 9.10 4.2C Mureș-Ludoș .... 6.46 7.21 0.
5 5‘85 03 gl0.28 5.35 Zau............................. 5.49 6.24 g ® B-t tu

6 48 =,12 41 a! ’g Țag'j-Budatelia . . . 4.50 COc 'T- —•
O.-lj

7.38 s 1.54 St. Mihaiu de câmpie . 3 44 8.46
8 33 f 3.02 S s Lechmța........................ 2.48 7.43
9 07 I 3.41 r—, Q

1
9 Ș.-MSghiărnș .... £ S 2.01 6-55

9.59 8- 4.55 /-4 O Bistrița........................ 0 a 1.16 5
A »- a d — T $ h»r â ș «’» H’ a

6.20 11.25, 5. w Arad ......................... £ 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ I 9.42 3.01 10.11!
8.01 1.10 7.39 Timișora.................... 1 8.20 2.— 9-10’

12.47 »-^i2 27 5 10 V Seghedin........................ A 6.05 2 30 10 05 2.16

SfigBsâșm-a—^MoHwâBs-secsaese
trenu 
mixt u

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu.
mixiii

trenu 
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pi. Sibiiu . sos. 
„ Seleniberk „ 
„ Cisnădie pl

7.10
6.57
6.36

9.20
9D7
8.46

11.08 Sighișora . .
11.48 Hașfaleu . .
1.59

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

5.32
4.54
3.—

9.51
9.02
7.15

3 22
3.54
6.20

jos în sus. — Numerii încuudrațl cu linii mai negre
Odorheiu-secuesc.


