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Naohfolgor; Atiton Oppeiik, J- 
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Reclamo pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. a6u 30 bani.

„gazeta11 iese in flă-care di.
Abonamente pentru Anstro-Ungarta: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș6sa 
luni 20 fr.j pe trei luni 10 fr. 
H-rii de Dumineca 3 franci.

Se prenumăra la tote ofîcioiâ 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Al’nitmieiitHl pentru Brașov

administrntiunnSi piața -nare. 
Târgul Inului Nr. 80etugiu 
I.i pe un an 10 II.. pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., po trei luni 
3 II. Un oHemplar o cr. v. a, 
A^u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și insertiunile sunt 

a so plăti înainte.

Nr. 123. Brașov,

Școle „milenare".
Este sciut, că din incidentul mi

leniului, marii pionirî ai „culturei 
maghiare" au născocit ideia de a-se 
înființa 400 de școle poporale.

Se înțelege, ca scopul urmărit 
de guvern și de sateliții lui cu aceste 
scdle, este fără discuțiune cel al ma- 
ghiarisării cu ori-ce preț.

Am arătat în diferite rânduri, 
cât de cutezat este atentatul acesta 
la limba și cultura națiunilor nema
ghiare, în urma disposițiunilor posi
tive ale „kulturtrăger“-ilor maghiari, 
ca cele 400 de scble milenare se se 
înființeze mai ales în ținuturile lo
cuite de naționalități. Disposițiunile 
acestea s’au făcut și se fac fără 
genă, fără pic de mustrare ori re- 
mușcare a consciinței maghiarisato- 
rilor, drept dovadă, că mileniul în- 
sâmnă ivirea unei noue epoce de 
persecuțiune și urmărire fanatică a 
învățământului nemaghiar și drept 
o repețită încercare de a contracara 
ori ce tendințe nobile ale naționalită
ților spre desvoltarea limbei și cul
turei lor.

Un strein, care nu cunbsce ra
porturile etnice dela noi și care nu-și 
scie trage socotâla cu cele ce se pe
trec pe întinderea „globului" ungu
resc, se va minuna de sigur ară- 
tându-i-se starea faptică a lucrurilor 
și vecjend, cum tbte se fac pe soco
tâla poporațiunei nemaghiare. Cu 
atât mai mult el nu-și va pute stă
pâni indignațiunea spunendu-i-se, că 
din visteria statului nu se dă un go
logan frânt pentru susținerea și pro
movarea învățământului nemaghiar, 
că naționalitățile și confesiunile din 
țâră își susțin cu mijloce proprii 
și cu jertfe enorme școle și institute 
culturale; că peste acesta statul așa 
numit „național maghiar" le impune 
cu forța chinuitorul „muszâj" de-a 
învăța idiomul maghiar așa-ejicend 
dela nascere pănă la mârte.

Dâr lucrurile nu se opresc aici. 
Indiferent de aceea, că naționalitățile 
și confesiunile în mare maioritate îșî 
susțin din al lor propriu șcâle po
porale, pieparandii și gimnasii, ele 
trebue, sunt silite și condamnate la 
mari și grele jertfe bănescl pentru 
înființarea și susținerea a sute și sute 
de șcâle comunale, unde se propune 
numai unguresce, ba avem chiar și 
comitate cu poporațiune preponde- 
rantă română, cărora li-s’a impus 
contribuirea de cjeci de mii florini 
pentru faimosul „Kulturegylet", ale 
cărui tendințe, mărturisite și probate, 
țintesc direct la sugrumarea și nimi
cirea limbei și culturei românesc!, 
serbesci, slovace etc.

Acum înse molochul maghiari- 
sării cere și mai mult. Lege s’a adus, 
ca din visteria statului — în care 
popârele nemaghiare își varsă, dâcă 
nu mai mult, atunci de sigur în parte 
egală cu „kulturtrăger“-ii dela pu
tere avutul lor câștigat cu multă 
muncă și crunte sudori — se se în
ființeze 400 de șcâle poporale cu 
menirea specială de a lăți și împă
mânteni limba și cultura maghiară 
în ținuturile locuite de naționa
lități.

Scopul e clar, ca lumina sârelui: 
vecinie nenorocita maghiarisare!

Ele sunt botezate cu numirea 
cminâsă de „scote milenare". In 159 
comune s’au și înființat și deschis 
acest numer de șcâle, rămânând ca 
restul să se înființeze și deschidă la 
începutul viitorului an școlastic. Func
ționarea lor se va Inaugura cu mari 
serbări în luna lui Septemvre a. c., 
drept completare a programului fes
tivităților mileniului maghiar.

Foia guvernamentală „Kolozs- 
vâr" din Clușiu, răpită de magica 
putere a acestor nouă pepiniere de 
maghiarisare, le dedică deja de pe 
acum un imn de laudă și mărire, 
presentându ni-le tot-odată în haina 

| serbătorescă a „inocenței".

„Școlele maghiare — c|ice organul 
guvernamental — trebue se cuprindă 
întrega țeră, și ele caută se fiă orga- 
nisate așa, ca învățământul se fiă 
bun și ieftin. Nu se unesce cu firea 
nobilă a națiunei maghiare, ca în 
Ungaria cultura maghiară se fiă 
lățită cu forța, ci trebue lățită ast
fel, ca locuitorii țării să vadă și re- 
cunâscă înși-și valârea și superiori
tatea culturei maghiare, care într’a- 
devăr se fiă folositâre și plăcută 
pentru ei și ușor și cu plăcere se 
se apropie de ea. Din causa acâsta 
trebue să sporim noi numărul șcâ- 
lelor poporale".

Cu alte cuvinte, nația ma
ghiară e „nobilă", și „nobilă" fiind, 
ea nu vrâ se-și lățescă limba și cul
tura cu forța, ci cu frumosul, cu 
de-a binele...

Aici s’ar părâ, că „Kolozsvâr" 
îșî reamintesce cuvintele lui Sze- 
cheny, care pe la anii 40 încă în
demna pe Unguri se leia tote cu de-a 
binele față de naționalitățile nema
ghiare.

Dâr ori cu de-a binele, orî cu 
forța, molochul maghiarisării ră
mâne constant în însătarea după 
jertfe tot mai multe și mai mari. 
Nesăturat va fi acest moloch câtă 
vreme „nobila" viță își va continua 
visul ei după un stat național pur 
maghiar și cât timp maxima bar
bară: „și din pietri să facem Un
guri", va pluti înaintea visătorilor, 
ca semnal de luptă în marea ces- 
tiune a naționalităților, care agită 
și ține în fierbere popârele acestor 
țări.

A răpi limba altuia, însemnă 
a-i răpi vieța. In limba lui trăesce 
un popor — cjice o vorbă înțelâptă 
— și în lupta pentru limbă nemer
nic e poporul, care va deșerta ori 
va sucumba.

Etă, ce putem și trebue se răs
pundem maghiarisatorilor mari și 

mici, cari ne omâră cu „nobleță*  
și vor să ne fericescă cu limba și 
cultura lor.

(IRONICA POLITICA.
— 4 (16) Iunie.

Privitor la interpelarea deputatului 
Hollo în camera ungară pentru atacurile 
lui Dr. Lueger contra Ungariei și mai 
ales privitor la pasagiul în care Hollo 
amintesce „ruinarea morală și materială*  a 
Ungariei, <fiarul „Deutsches Volksblatt*  din 
Vienă face următbrea observare: „Se în
țelege de sine, că interpelarea ne iasă de 
tot reci, și și răspunsul baronului Banffy, 
fiă el de ori ce natură, ni-e cu totul indi
ferent. Voim numai să replicăm, că nu 
Dr. Lueger și nu noi suntem aceia, cari 
causăză ruina morală a Ungariei, ci faptul 
acesta se îndeplinesce în modul oel mai 
eficace prin asuprirea naționalităților nema
ghiare, prin șovinismul turbat al Jidano-Ma- 
ghiarilor și prin diferitele scandale ale lui 
Boleros, Miklos, Pulszky etc.11

*
După-ce nici într’un mod nu voieso 

să se unescă și să se împace partidele in
dependente din camera ungară, au înce
put acuma alegătorii a luora în aoâstă di
recțiune. Mișcarea s’a pornit mai întâii! 
între acei cetățeni ai Budapestei, cari sunt 
aderenții partidelor oposiționale. Ei ținură 
alaltăerl o adunare, în oare se luâ următo- 
rea resoluțiune: Deore-ce guvernul vrea 
aoum să-și asigure prin lege folosința ar
melor prin cari se oomit abusurl Ja ale
geri) deore-ce partida poporală tinde a 
lăți fanatismul religios prin care magnații 
voiesc să seducă poporul; și în fine de
ore-ce partea cea mai mare a partidei na
ționale pe încetul se retrage dela acțiu
nea oposițională: sunt rugate partidele in
dependente a-se uni, căci numai astfel 
vor pută să arboreze cu succes stâgul in
dependenței. Cetățenii Budapestei rogă 
apoi pe toți alegătorii oposiționall din pro- 
vinoiă, ca și ei să aducă hotărîrl în sensul 
acesta.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Viii și morții.
Schiță.

(Dedicată Domnei veâuve Logadi.) 
(Fine.)

A treia cp îl duserăm la mormințl. 
Ce adenoă era grbpa lui... m’apuoase vâr
tejul, când cioclii îl slobofiiră ’n jos. Ce 
sunet sfâșietor de inimă au brușii când 
oad pe cosoiug! Cum pământul mereu- 
mereu acoperia tot oe fusese ou iubire și 
durere pentru mine. !

Etă lumea pustie, străină înaintea 
mea, încătr’o s’o apuc acuma?

Acasă ?... T6te ale sale stau pustiite; 
oe tăoere, ce gol pretutindenea — totul 
spune: stăpânul nu mai vine 1 într’un un
gher statea aoățat un pardesiu de al lui, 
pa oare-1 îmbrăcase mai adiniaorl; eu îl 
iau în mâni și sărutându-l îl mirosii... Se 
pote?... el mirosă a viâță, în postavul a- 
cesta era ascunsă o părticică din indivi
dualitatea sa; avea parfumul ce-1 simțiam 
de atâtea ori, când îmi puneam capul la 
peptul lui.

Cu oohii închiși stăteam absorbită de 
înohipuirea, că densul trăesce, că îmor- 
mentarea de mai înainte fu numai un nă
prasnic vis. Pe câte-va minute încetai de 
a-ml da sâmă de cele petrecute, realitatea 
și imaginațiunea se confundară în creerul 
meu trudit — oăcjui leșinată.

Când mi-am venit în ori, lacrimile-mi 
secaseră ; obosită, istovită, cu gura încleș
tată. rămâneam cu ciasurile nemișcată. Mă 
simțiam leșinată așa, cu capul și inima tim- 
pită începeam a gusta un fel de nelămurit 
sentiment de neființă. După aoeste apatioe 
stări urmau însă ârășl plânsetele oonsumă- 
tbre. Și er mă mustram, că de ce mai trăesc, 
mă sfiiiam de umbra lui Ianou, oă — nu-i 
urmez. In paroxismul meu, întrevedeam 
văduvele hindostane aruncându-se în fla- 
oărl după mbrtea șoților lor; — aoest bar
bar obioeih, ce odată îmi însufla orore, 
acum îl aflam respeotabil și vrednic de 
imitat.

Cu tbte aceste, n’am făout nici una, 
nici alta, nu m’am arunoat în flăcări, ca 
văduvele hindostane, uicl am înghițit jar, 
ca soția lui Brutus; stăteam cu manile le
gate, acceptând să vegetez. Cât de lașă îmi 

păream, și n’aveam ce face ! — Da, e laș 
omul, se sbuoiumă, perseverâză aid în mii 
de chinuri, și mai preferă a lua tbte dure
rile, decât a întră într’o stare necunosoută 
păn'aci; căci ori oare ar fi făgăduințele 
dogmelor creștine, bIo nirvaniei budhistioe 
și ale raiului mohamedan, tot ne legăm de 
lumea acesta și de durerile ei și numai în- 
fiorându-ne gândim a-le sohimba ou netul
burata liniște, la care se reoere disolvarea 
personalității nbstre.

*
îmi aduc aminte, oă lui Ianou îi era 

urît de omul mort; dicea oă el n’a privit niol 
odată la fața unui răposat.

Fiind eu odată reu bolnavă, nu-mi 
era atâta târnă de morte, cât de aceea, oă 
Ianou nu se va uita la mine, când void fi 
mortă, și cât mi-se strîngea inima la ideia 
oă voia fi de-odată astfel părăsită!

Trebue, oă sufletul desfăoându-se de 
trup, simte o amară decepțiune văcjendu-se 
obiect de terbre înaintea viilor ou oarl el 
trăise în intimitate, în loo de a găsi la ei 
ouvenită pietate, din oare să sorbă și el 
mângăere în noua lui esistență.

Căci, cine scie, bre nu are trebuință 

sufletul de ulteribra nostră iubire și amin
tire ? Atunol de oe ne rugăm pentru el ?

Așa de mult ținuse el la noi... e cu 
neputință să-și fi uitat treoutul.

Mai ingrațl suntem noi cei rămași în
dărăt; ne plătim datoria față de el ou 
câte-va prinose, în urmă îl dăm uitării — 
evitând chiar și amintirea numelui său, în- 
cunjurând mormântul lui, sub cuvânt, că ne 
prioinuesoe durere.

Egoiști suntem — âr vremea șterge, 
vindeoă totul. E bine așa și — grozav tot
odată! Să sci, oă sentimentul de durere 
ori ferioire, oe-țl răsoolesce aoum tbtă ființa, 
ce tu îl crecjl de fără sfîrșit, are să înoeteze 
mai ’nainte deoât însăși ființa ta. Aoâstfi 
tămăduire sufletâsoă încă e un fel de morte 
e disparițiunea durerii. Și eu, oare sunt 
pururea pe lâugă oonservarea veohilor af'eo- 
țiunl, ou risioul chiar de a suferi veolnio 
mă revolt acum, când oineva mă mângăt 
ou aceea că — timpul vindecă tote.

Timpul, uitarea va pronunța deol t 
doua sentință de morte asupra celor de- 
funoțl! Uitarea e mai rea deoât însăși mor- 
tea, e manifestațiunea totalei nimiciri a to 
oe se ținea de numele lor!
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Mai multe diare din Atena comenteză 
declarațiunile contelui Goluchowsky în faț.a 
delegațiunilor privitor la cești unea Cretei. 
Ele resping convențiunea din Haleppa, 
ca neputend satisface reclamaț’unilor Cre- 
tenilor, cari susțin programul comitetului 
de reforme. „Kairiu dice, că poporul Cre
tan nu va primi constituția mortă dela 
Haleppa, oare nu răspunde nici uneia din 
nevoile Cretenilor și nu pdte să lecuiască 
nimic. „Asty“ și „Hestia14 vorbesc în ace
lași sens. Aceste opiniunl par oă reflectezi 
ideile Cretanilor.

*

Alaltăerl a primit împăratul Wilhelm 
în audiență pe ambasadorul estra-ordinar 
chinezeso Li-Hunq-Tsang. Aoestuia i-s’au 
dat tbte onorurile militare cuvenite și la 
audiența festivă au asistat: împerătesa Ger
maniei, moștenitorul de tron german, can
celarul Hohenlohe, secretarul de stat Mar
schall,, apoi toți dignitarii mai înalțl, gene
ralii și admiralii, carl de present se află 
în Berlin.

*
După șoirile consulare, din Creta, si

tuația trupelor a devenit critioă din causa 
numerosele btutalitățl ale populației ma
homedane și a exceselor câtor-va deta
șamente de soldați. Mișcarea s!a produs 
aprbpe în câte șăse districte ale părții oc
cidentale a insulei. Ofensiva trupelor oare 
sufere perderl fiilnice în lupte mici a de
venit grea din cauza terenului aprdpe ne
practicabil. Pagubele trupelor sa urcă la 
350 omeni. Pacilicarea progreseze încet. 
Soirile fiiarelor privința intervențiunei 
comune a puterilor sunt false. Ambasadorii 
n’au făcut alt-ceva decât să dea sfaturi 
personale sub formă de conversațiunl. De
mersurile Franciei și Rusiei au fost făcute 
în mod neoficial. La întrunirea ambasa
dorilor nu s’a disoutat necesitatea unei 
intervențiunl, deore-oe ambasadorii n’au 
primit instrucțiuni dela guvernele lor res
pective. In 12 Iunie a fost o luptă lângă 
Canea; în alte trei localități s’au produs 
oiocnirl mici. Abdulah-pașa au trimis aju
tore trupelor, cari au dat foo și prădat sa
tele Myli și Platakos. In împrejurimile lui 
Retimno s’au produs de asemenea câte-va 
ciocniri mici cu perderl în ambele părți. 
Insurgenții n’au munițiuni.

„Mai întâiti petrecerea, și apoi 
lucrul".

Ac6sta este astăcji devisa Jî- 
dano-Maghiarilor din Budapesta. Nu-șl 
bat ei acum capul cu greutățile fi
nanciare, de cari va fi îngreunată 
poporațiunea din Ungaria în urma 
tămbălăurilor arangiate pentru prea
mărirea mileniului ; nu se uită la 
aceea, că 6re mâne va mai ave 
țera pâne din care se mănânce —

Un instinctiv protest s’a ridicat în 
internul meu contra aoestui fel de morțl 
absolute.

*
Odată îmi era frioă și mie de stafii; 

mai credeam, mai nu credeam în esis
tența lor.

După mortea sorei mele, într’o nopte 
îmi păru, că văd umbra ei. Iancu asoun- 
sese obrazul meu la peptul său cald, do- 
jenindu-mă cu glas domol: „Ei, nu fi co
pilă14.

Ce soutită mă simțiam eu atunci!
Aoum sunt singură și — nu-mi este 

frioă de stafii ; din oontră, învoo ou duio
șie umbra lui, ca să-mi apară. Dăoă ași cu- 
ndsce formulele spiritistioe, negreșit le-ași 
întrebuința pentru a-1 ohiăma și a-1 vedâ 
înoai pe un moment!...

într’o nopte par’ oă audii un susur în 
odaie. îmi îneoasem răsuflarea și ou oohii 
căsoațl priviam la o dungă albă, ce părea 
oă se apropie înoet de mine. Ridioându-ml 
capul de pe perne, stăteam în așteptare 
nemișoată.

— Și aoum gingașa față — îmi fii- 

ci se învert și jocă, sar și se vese
lesc, căci dor le-a sosit „ Jobeljalir^-xA.

Cestiunl însemnate, ca cestiu- 
nea cvotei sunt puse ad acta, și nu
mai deputațiunei cvotei maghiare îi 
mai trăsnesce din când în când în 
minte, că ar fi bine, eventual, se 
se întrundscă membri deputațiunei 
pentru a-se consulta și pentru a lua 
hotărîrî în urma renunțiului aus
triac. Astfel și calele trecute s’au 
vorbit membri depuțațiunei, ca sS 
se adune în decursul acestei săptă
mâni, și decă vor pute, să va4ă, că 
ce e de făcut? Cine scie însă, că 
6re vor ave disposițiă onorabilii 
cvotiștî să se scble dela mesele cu 
șampaniă și se plece de lângă Tur- 
cbicele din Os-Budavar, ca să per- 
tracteze cestiunl atât de send se ? In 
fine, probabil, că vor aduce acestă 
jertfă, der e mai mult ca sigur, că 
ședința va fi scurtă și se va fini, ca 
și pănă acum, făr’ de nici un re- 
sultat-

Etă ce scrie între altele „Deu
tsches Volksblatt11 privitor la cestiunea 
cvotei și la discuțiile asupra ei:

In decursul săptămânei acesteia se 
va întruni deputațiunea cvotei maghiare 
pentru a-se ocupa cu renunțiul austriac. 
Se pote sci de aoum cu t6tă siguranța, 
care va fi resultatul acelei „ocupațiuni* . 
Maghiarii vor insista pe lângă cvota de 
pănă acum, dâr și deputațiunea austriacă 
va rămână pe lângă propunerile ei, si în 
fine urmarea va fi, că dualismul se va înlo
cui prin uniunea personală. Tonul atât de 
puțin politicos, în care fusese redactat la 
timpul său renunțiul maghiar, nu a reținut 
pe deputațiunea austriacă, de-a studia cu 
seriositate cuvenită scrisdrea dictată de 
vanitatea jidano- maghiară, însă oomple- 
sanța deputațiunei ausțriaoe se răsplătesoe 
râu. Vecinii maghiari au aoum alte de-a 
faoe, și nu au timp de-a studia aote poli
tice „lungi și ur’ciose14. Astădl domnesoe 
în Budapesta principiul: „Mai intâvu petre
cerea, și apoi lucrul11,

Deputațiunea austriacă amintise în 
renunțiul ei câtă avere și cât sânge au 
jertfit regatele și țările representate în 
Reichsrath pentru apărarea esistenței lor. 
Der în loc de-a aprecia cu seriositate fap
tele istorice, organul Jidanului Falk, dân- 
du-șl cu pumnii în piept, răspunde cu ur- 
mătorele întrebări :

„Să ne provocăm și noi „Maghiarii* , 
la mărturia istoriei, care pe fiă-care pa
gină, de 350 ani înoooe, dovedesce con
trarul? oum Maghiarii au trebuit tot- 
dâuna să-și elupte contra puterei austriaca 
esistența lor, ca popor și stat ? cum Ma
ghiarii atât din punct de vedere politic, 
cât și național stătură sub opresiunea cea 
m8i aspră a Austriei; oum Ungaria a fost 

oeam — nu vine mai aprbpe de mine, oa 
să nu mă sparie pdte... Iveșce-te, vino-vino 
mai aprope — îl strigaiă plângând — Vefil 
oă nu-mi mai este frioă ?... Bun ai fost tu 
în viață, bună, blândă va fi și umbra ta. 
Uite, de când te-ai dus tu, năcazurile 
vieții m’au oțelit, nu mai sunt aoum oo- 
pila ta fricosă și răsfățată — cum mă nu- 
miai!....

Și apoi de temă se nu-1 mâhnesc cu 
’ bocetele mele, continuai ou glas mai mân- 
găios:

— Linisce?te-te, o să fiu tare, nu o să 
sucumb nenumăratelor neajunsuri. Aoum 
ești deslegat de lanțurile nesoiinței ome- 
nescl, ochii tăi văd limpede oine în viață 
te-a iubit și oine te-a urît; cari prietini 
ți-au fost sinceri și cari fățarniol...

Tresării, vântul isbi ou putere în gea
muri și să perdu șuerend în țevile sobei, 
lăsând după sine tânguiose gemete.

Inoetul, începui a mă desmeteoi și a 
deosebi, oă dunga cea albă era numai lu
mina lunii, ce se resfrângea pe păretele 
din față, er în urmă lumina dispăru, când 
luna se’nvălui în nori — oăcl ventul ce se 
ridică, arăta o furtună apropiată. 

tractată ca o coloniă austriacă, și oum în 
mânia acestor fapte, poporul și țâra și-au 
pus în joc avere și sânge pentru susține
rea monarohiei, și în fine, prin luptele ei 
pentru constituția a făcut, ca popbrele 
Austriei să se bucure de libertate și con
stituția ?“

Oum se vede „Pester Lloyd14 nu se 
sfiesce de-a nu aduce și cele mai proste 
falsificări istorice, pentru de-a salva apa- 
rința. Ca și când n’ar sci lumea, ce jertfe 
au adus domnitorii țerilor austriaco pentru 
de-a susținea proprietatea lor ungară față 
cu Turoii, seu mai bine dis, pentru de a-o 
recuceri dela Turci. Dâr fiiarul oitat merge 
și mai departe: cuteză a-se provoca la fi
delitatea și lealitatea maghiară oătră casa 
domnitâre habsburgică! Un popor, care 
timp mai lung deoât un secol îi orea aces
tei oase oontra-regl; care se alia ou duș
manii creștinismului pentru de a-se rupe 
de Habsburg!; care în tote timpurile paota 
ou oei mai înverșunați dușmani ai casei 
domnitore ausțriaoe , și ale cărui revolu- 
țiunl au creat în Austria absulufismul lui 
Bach ; — va trebui să lase ca să trăcă încă 
mult timp, pănă când va pute outeza să 
dovedesoă, că lealitatea sa are o basă 
solidă.

SCmiLE OBLES.
— 4 (16/ Iunie.

Din scrintiturile lui Beksics. Hazliul 
Săcuiâ Bcksics Guszti a publicat în „Revue 
politicțue et parlamentaireu un „studiu14 
sub titlul „La Hongrie millenaire et Ies 
garanties de son ex'stence4. Beksics vor- 
besce mai mult despre viitorul Ungariei și 
despre oonsolidarea statului național ma
ghiar. El se provocă la mișoările popore- 
lor din Orientul Europei și vrâ să arete, 
oă mai ales trei factori sunt, cari au for
mat și formeză elemente constitutive de 
stat: religia, libertatea și ideia națională. 
Dintre statele, cari sunt puse mai ales la 
probă grea în privința națională, sunt: 
Rusia, Turcia, Ungaria și Austria. Două 
dintre acestea sunt pe cale de a deveni 
„state naționale14: Rusia și Ungaria, er 
Austria și Turcia sunt amenințate ou fede
ralism ori descompunere. Ungaria — fiice 
Beksics — va ajunge prin libertate să fiă 
stat național maghiar, âr Rusia prin Ța
rism. — ț)ău, bocănă ai mai spus’o ju- 
pâne Secuiule, dâcă cutezi a numi libertate 
ceea-ce faceți voi afil ou popdrele nema
ghiare pentru a vă ajunge idealul... De-o 
astfel de libertate să ferâscă Dumnezeu pe 
tot omul.

— o—
0 ordinațiune a ministrului de agri

cultură. Ministrul unguresc de agricultură a 
încunosoiințat pe toți antreprenorii de co- 
munioețiă, oă a dat ordin ofioielor vamale 
dela granița României, oa biletele de vite, 
cari se transportă în România, înainte

Nu fusese dâr spiritul lui Ianou — 
cât regretam și oât mă măhniam că den
sul e învălit în atâta taină nepătrunsă, că 
e îngrădit cu așa necurmate ziduri, încât 
ori cât mi-s’ar svîrcoli mintea, nimio-nimic 
nu mai pot afla despre densul!

Mă gândesc tot odată, că dela conti
nuitatea de viețuire a sufletului atârnă, 
dăcă-1 voiă mai revedea vre-odată pe Ianou 
al meu. Religiunea lui Christos fiice cu 
glas de mângăere, oă-1 void mai revedâ, 
că ne vom bucura încă de-o viață eternă 
împreună. Vai mie însă, deoumva filosofii 
naturaliștl vor fi având dreptate, că după 
morte nu mai este nimic și oă universul 
e chivernisit de-o orbă voință, oăreia nu-i 
pasă, că noi fi-vom buni ori răi, oă con
ceptele nâstre sunt bune ori greșite — e 
treaba n.ostră oum ne vom convinge său 
amăgi unii pe alții. Deoă aceste sunt ade
vărate, atunci s’a isprăvit, l’am perdut pen
tru vecie!

Ce înspăimântător întunerec, oe gol 
nesfîrșit zace în ideia acâsta 1

Lucreția Costa Olariu. 

dc-a intra vitele pe teritor român, să fiă 
provăfiute cu traducere română legalisată. 
piarele șoviniste din Pesta pretind acum, 
ca și autoritățile românesol să traducă pe 
unguresce biletele acelor vite, oarl să im
portă din România în Ungaria.

—o—
Cine visitâză mai mult exposiția! 

Majestatea Sa a visitat pănă acum exposi- 
ția „milenară14 de șepte-ori. Cu ocasiunea 
visitoi din urmă, oontele Paar a adresat 
directorului exposiției Schmidt întrebarea: 
„dâcă se mai află ore om în Budapesta, 
care să se fi interesat așa mult de exposi- 
țiă, ca Majestatea Sa?“ — Din acâstă între
bare, s’ar părâ, oă nimenea nu cerceteză ex- 
posiția așa de mult, ca însu-și monarchul. 
Văcjend la esposițiă modelurile vagouelor 
de lux și aflând, că aoeste de-ooamdată 
vor fi puse îu oiroulațiă numai între Viena 
și Budapesta, monarohul fiise: „Cel puțin 
Vienesii vor pută veni aoum ușor la expo- 
sițiău. Foile ungurescl, vefil bine, usâză de 
aceste cuvinte ale monarchului pentru a 
faoe reclam pentru exposițiă.

— o —
Serbare artistică la Ateneul din Bu- 

curesci. Vineri sera a avut loc în sala oea 
mare a Ateneului Român „Marele festival 
artistio* 4, organisat de oeroul amicilor li- 
teraturei și artei române în onorea me
moriei lui Vasile Alesaodri. Mai mulțl ar
tiști de merit, oa d-ra Assan, d-nii D. Po- 
povicl, Dinicu și corul metropolitan din 
Iași sub direcțiunea d-lui G. Musioescu, 
cu mai mulțl artiști ai Teatrului Național, 
au dat binevoitorul lor concurs pentru 
deplina reușită a acestei serbări. Progra
ma a fost din cele mai alese și executarea 
n’a lăsat nimic de dorit. MM. LL. Regele 
și Regina însoțiți de d-nele O. Mavroeni 
și Bengesou și de d. col. Priboianu, au 
binevoit a onora cu înalta lor presență 
acestă serbare, care nu a fost pentru exe- 
cutanți deoât o serie neîntreruptă de suc- 
oese.

—o —
Corone eterne Din incidentul morții 

Domnului Constantin Valerian de Grama, 
Onoratul Domu Nicolau de Șuștai, preșe- 
d'nte de Tribunal în pensiune, ca un
chiul decedatului, ni-a trimis, în locul unei 
cununi peritore pe sicriu, 10 fl. drept co
ronă neperitore, contribuțiune la fondul 
pentru șoolarii români săraci, înființat în 
memoria iu biților răposați. Să chiteză 
acestă sumă în aoest mod și să arată, că 
s’a adaus la numitul fond. Brașov, 4/16 
Iunie 1896 Comitetul parochial român gr or. 
din Cetatea Brașovului.

— o —
Un practicant de farmacia pote afla 

loc cu începutul fiilei de 15 Iulie n. c. în 
farmacia d-lui Dumitru Banciu din Săliște, 
in comitatul Sibiiului. Se reoere să fi ab- 
solvat șese clase gimnasiale, să fiă din 
familiă bună și să cunosoă limba ma
ghiară.

—o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care fii. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu fiiua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la fii.

„Vampirii anarchief.
O întâmplare ciudată ține în agitația 

poporațiunea din Budapesta. Baronul Al
bert Botschild din Viena a primit fiilele a- 
cestea o scrisbre din capitala ungurâscă 
cu următorul cuprins:

„Domnule baron! Anarchia nu cu- 
nosce titule și dignitățl. înaintea nostră 
fiă-care este egal D-tale ț’a dat sortea stu
pidă nenumărate miliâne, pe care d-ta le 
detragl din serviciul omenirei. Acâsta este 
o nedreptate strigătore la ceriu, pe care 
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’Du este permis a-o suferi. Noi avem sco
puri înalte. Principiul, ce vrem să-l ducem 
la gloriă, este, ca nime să nu aibă mai 
mul^I, decât altul. Pentru ajungerea aoes- 
tui scop, creăm și mijloce. Acum ne adre
săm cătră d-ta. Te facem atent, că noi 
soim să și valorăm pretensiunile nâstre. 
Aliatul nostru luoreză pretutindeni neobser
vat, der sigur. Pentru prima acțiune nouă 
ne trebue 120,000 florini, și acestea le aș
teptăm grabnio dela d-ta. Trimite suma în 
timp de opt 43® cu atât mai sigur la des
părțământul poste-restante al poștei din 
Budapesta pe adresa „Arbeit 1896“, căol 
altfel înainte de ce-țî va plăoâ, vei fi pus
tiit fără grațiă din rândul viețuitorilor1*.

*) In acel număr Ghenadie Petresou era 
numit „hoț“, „plastograf11 și în legătură cu 
asasinul Mărgăritărescu.

Scrieorea acesta a trimis’o baronul 
Rotschild poliț:ei din Budapesta, care caută 
acum pe autorul ei. Se presupune, că ea 
a eșit din oasarma Maria' Teresia din Bu
dapesta, în care anarchismul a prins adânci 
rădăcini.

Dela societatea „Progresul11.
Făgăraș, 12 Iunie 1896.

Știm. D-le Redactor! Pe la anul 1884 
s’a înființat în Făgăraș, sub numirea „Pro
gresul11, o societate română de diletsnțî. 
Intre inițiatorii înființărei acestei societăți 
am fost și eu. Am lucrat și eu la compu
nerea și desbaterea statutelor.

Primul președinte al societății a fost 
răposatul advocat de aici d. I6n Roman. 
După aceea am fost ales de președinte eu, 
și am fost ca atare pănă la anul 1890. 
După mine s’a ales d-1 vicar B. Rațiu, 
pănă la an. 1894, er dela 1894 și pănăacjl 
este președinte d-1 Dr. Ion Șenchea.

Despre modestele'producțiunl ale „Pro
gresului11 mai totdâuna s’a publicat în foile 
nostre câte ceva obiectiv, că adecă s’a 
ținut producțiune și că societatea, conve- 
niud și la atari ocasiunl, §I-a petrecut în 
armoniă și frățesce, după cum ni-se cade 
nâuă Românilor. Pănă în anii din urmă 
nicl-odată nu s’a întâmplat, ca cineva să 
se folosâscă de atât de modesta nostră so
cietate „Progresul11 pentru a-șl face șie-șl 
reclamă personală, dâră reclamă, sci, cu 
-ori și ce preț, chiar și cu prețul jertfirei 
scopurilor acelei eociețățl, căol un scop 
prinoipal este și întrunirea și închegarea 
societății române pe teren social prin cul
tivarea stimei reciproce și a bunei înțele
geri. Noi nu dispunem de puteri artistioe. 
Inteligența română din Făgăraș a tot scă- 
dut, așa după cum au devenit pentru noi 
și timpurile tot mai grele. Ba în unii ani 
nu era aici din ajuns nici tinerime inteli
gentă, cu care să fi putut faoe ceva.

In5 Main a. o. șl-a ținut „Progresul11 
adunarea sa generală, după ce de doi ani 
și mai bine, adeoă din Aprilie 1894, nu s’a 
mai ținut atare adunare. Din causă, că de 
doi ani nu s’a ținut nici adunare generală 
și nici ședințe de oomitet, și cu deosebire 
însă, că de doi ani nu s’au dat socoteli 
despre venitele producțiunilor arangiate în 
favorul „Progresului11, eu și împreună cu 
mine membrii Dr. Micu, Aron Poporad 
Ciutea și alții, atât în ședința comitetului, 
cât și în adunarea generală, ni-am făout 

-observările de lipsă obiectiv și cu bună in- 
tențiune ca să se corâgă luorul și ca pe 
viitor, după fiă-care producțiune, să se dea 

• socotelile la timp.
După adunarea generală am rămas 

-mai toți la o cină comună, credend, că un 
lucru bun am isprăvit și că cu aoâsta am 
aplanat și îndreptat între noi oe am avut 
de îndreptat. Der ce să vedl? La vre-o 
câte-va 4’1® apar în nr. 94 și 95 al „Tri
bunei11 articoll lungi despre memorabila 
ședință din urmă a „Progresului11. Din 
forte modesta societate de diletanțl se face 
să apară aouma un lucru mare, de tot mare, 
ca așa forte mari să apară și aceia, pentru 
cari se face reclama.

S’a îngrijit d-1 președinte Șenchea de 
a venit dela Sibiiu tinărul d. Sourtu dela 
„Tribuna11, ca să scrie ceva. D-1 Șenchea 
în întâmpinarea sa din „Gazetă11 nr. 111 

,a. c. 4ice, că nu este dânsul de vină, că 
ce a scris corespondentul „Tribunei11.' Da, 
așa este, nu este de vină, că ee a scris, dâră 

este de vină d-1 Șenchea, că ce informa- 
țiunî i-a dat și cum l’a îndrumat pe d-1 
Sourtu să sorie, căol acele informațiunl nu 
și-le-a putut lua din vânt. Apoi în numita 
întâmpinare a d-lui Șenchea se cuprinde 
nu numai tot ce a scris d-1 Sourtu în „Tri
buna11, dâră se cuprinde mai mult: se cu
prinde respirarea unui ton de grandomaniă 
ridioulă și a intențiunei de a terorisa publi
cul, oa așa să nu îndrăsnâsoă cineva să-și 
facă observări. Și icl-colo și are efeot atare 
terorisare, căci ca să nu se espună insul
telor, unii mai bine stau retrași.

Pe mine unul puțin mă importă re
clamele domnialor. Noi cei de aici seim 
oum stă lucrul. Eu desaprob, că afacerea 
acâsta au tras’o domnialor în atare mod 
în pubic. Mă importă însă, că m’au pro
vocat și pe mine în aoâstă afacere. Mă 
impârtă, că d-1 Șenchea a susținut, că 
„Progresul11 mai înainte și speoial cât am 
fost eu președinte n’a făcut nimica și că 
domnialui n’a fost provocat la darea so- 
cotelelor nedate. Apoi în „Tribuna11, ata- 
cându-se în sentimentele lor românesol 
aceia, cari au îndrăsnit să facă d-lui Șen
chea observări pentru soootell etc., se vor- 
besoe de „âmenl de ai întunerecului“, de 
„metechne11, de „conducători nevrednici11 
și de multe altele, și apoi se presentă d-l 
Șenchea ca unul, care a avut să se lupte 
și să luptă groznic pentru salvarea causei 
cu aceste nesdrăvenii inventate pentru de
corul și mărirea reclamei personale.

On. D-le Redactor! Nu suntem noi 
tocmai atât de răi Români. Vom fi făout 
și Doi câte ceva bun în cause românesol. 
Insă n’am umblat după reclame. Hotărît, 
că nici unul, nici cel închipuit de mai rău 
nu stă înapoia d-lui Șenchea cu românis
mul. A ofensa pote ori și care băețandru 
nesocotit, dâr alta este chemarea preșe
dintelui unei reuniuni sociale oulturale.

D-1 Șenchea însă se induce pe sine 
în mare erore, căol dice, oă din trecut are 
la mână un protocol. Călăresoe pe acest 
protocol pănă nu mai pdte și din aoel pro
tocol cetesoe tot treoutul. Este drept, că 
d 1 Șenohea numai dela anul 1892 a venit 
la Făgăraș și dâcă nu voesoe să soie, apoi • 
nici nu pote sci trecutul altfel, decât oum 
și-l închipuesoe dânsul, sâu îl cetesoe din 
protocolul ce-1 are. Să-l țiă bine, căci de 
s’ar întâmpla să-l piârdă, îndată ar ispră
vi-o cu sciința!

Cât am fost eu președinte, „Progre
sul11 a dat representațiuni mai în tot anul. 
După instruărl îndelungate s’au produs de 
repețite-orl și jocurile naționale „Călușe- 
rul“ și „Bătuta", așa, că sala mai tot-dâ- 
una era îndesuită de public. Eu soiu ho
tărît, oă chiar și în anul 1889, după 
Paști, s’a dat o representațiune teatrală, 
cu care ocasiune s’a dat și piesa: „Dru
mul de fier". Socotelele s’au dat tot-dâuna 
fără întârziere; adunările generale și ale 
comitetului s’au ținut regulat în fiă-care 
an. Deci afirmațiunea d-lui Șenchea nu 
este adevărată, pote că și-a greșit adresa.

Tot așa de neadevărată este și afir
marea, că nu s’ar fi provooat la depunerea 
socotelilor niol densul și niol d-na vice
președintă. Eu însu-ml și alții am vorbit 
cu d-na vioe-președintă de mai multe-orl 
în astă afacere. Domniasa încă se plângea, 
că de ce nu se conchiamă ședință pentru 
darea socotelelor și ne spunea, că d. pre
ședinte la observările sale a cjis, că se 
ivdrăsnăscă numai cine-ca se-i facă obiccțiuni. 
Măi! Măi!...

Dâră e cunoscut și aceea, că un co
respondent, pe care eu nici acuma nu-1 
sciu sigur, că oine a fost, publicând 
anul trecut în „Dreptatea11 o corespondență 
în oausa acâsta, a scris între altele și 
aceea, că de ce nu se dă socotâlă, și că 
s’a spesat pe beuturl din venitele încurse 
etc. eto. Atunci, oum <ji° dn-lor, „condu
cătorii de acuma ai „Progresului11, au răs
puns, că socotelele s’au dat și că oe mi
nuni de isprăvurl românesol se fac, de 
oând e d. Șenchea pe aici. „Dreptatea11, 
văcjend laudele și atunol înoă prea înoor- 
nurate, a pus capăt polemiei prin obser
vările sale. D-1 Șenchea este om tînăr și 
de ourând venit aici. Pote că numai dân

sul nu vede și nu simte, oă în anii din 
urmă, tocmai din contră, noi Românii tot 
îndărăt am dat și că suntem așa 4ic0nd 
strînșl la părete pe tote terenele, și acâsta 
nu esolusiv numai din oausa slăbieiunei 
nâstre, ci cu deosedire pentru nebuna violen
ță a împrejurărilor looale, nouă de totduș- 
mănâșe, oarl sunt prea bine ounosoute și 
publicului cetitor. Dâră de altfel conohe- 
marea regulată a ședințelor este datoria 
statutară a președintelui.

(Va urma.) loan TlU'CU,
membru al soc. „Progresul11.

SOIRI ULTIME.
Demonstrația contra ministrului- 

preșeilinte Sturdza.

BucurescT, 3 (15) Iunie. Eri a 
fost ârăși mare întrunire la „Dacia“, 
conchiămată de cei din grupul Fleva 
(liberali disidenți). S’a luat între al
tele resoluțiunea, se rnergă o depu
tăția la d-1 Sturdza și se-i comunice, 
că-i caterisit de liberali și deci nu-i 
mai rămâne, decât se se retragă, 
căci altfel liberalii nu se vor mai 
mărgini la proteste în scris, ci vor 
trece în acțiune.

Acesta deputațiă, compusă din 
V. Kogălniceanu, colonel Costescu 
și Lăzărescu (pânzar), urmată de 
numerdsă plebe, ce a asistat la adu
nare, s’a 'dus pe la 12 6re la lo
cuința d-lui Sturdza (strada Mercur), 
care nu era acasă. Ministru-preșe
dinte, trecând cu birja spre casă, a 
întâlnit cortegiul, ce se întorcea 
dela el, în strada Armaș. Vre-o câți
va din mulțime, zărindu-1, s’au re- 
pecțit asupra trăsurei, l’au huiduit și 
avură chiar cutezanța de a-1 scuipa.

Acest esces regretabil a indig
nat pe toți dmenii de bun simț. Foile 
oposiționale „Timpul*,  „Epoca11, „In
dependența11 etc. protesteză contra 
esceselor și scenelor, ce s’au petre
cut cu acesta ocasiune.

Paris, 15 Iunie. Foile polone 
anunță, că în Moscva au fost deți
nuți 50 de indiviZi bănuiți, că ar fi 
voit se ațițe revoluție. Printre ei se 
află și renumitul polon Sinilavszky, 
pe care poliția l’a deținut din causă, 
că s’au aflat la el scrisori compro- 
mițetoie.

Viena, 15 Iunie. Părechia impe
rială rusescă va sosi aici în 23 Au
gust și va petrece cinci cțile. In 
Schonbrunn se vor da mari serbări 
în onârea înalților âspeți.

BucurescT, 3 (15) Iunie. Metropo- 
litul-Primat Ghenadie a adresat par
chetului de Iliov o petițiă, în care 
declară de calumniă cele ce s’au 
scris despre dânsul în nr. dela 31 
Maiu al „ Voinței Naționale1,1' *)  și cere, 
ca pe autor se-1 provoce a-și pro
duce dovezile, la cas contrar se-1 
trimită înaintea curții cu jurați.

Literatură.
A eșit de sub tipar: Istoria Gimna- 

sinliii gr. cat. de Beiuș. (1828—1895 com
pusă de Traian 1. Farkas, prof. p. ord. 
Acâstă istoriă s'a scris în urma cunoscutei 
ordinațiunl a ministrului uDguresc de culte 
și instrucțiune publică. In partea în^âi a 
opului textul este românesc, în partea a 
doua urmâză același text în limba ma
ghiară, âr la urmă un supliment cu docu
mente. Opul întreg oonține peste 300 pag. 
și se află de vânzare la „Direcțiunea gim- 
nasiului gr. cat." din Beiuș pentru prețul 
de 1 fi. (-J- 15 or. porto.)

*
Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 

francate. De vendare la administrația 
nostră.

Funcțiunea organelor în decursul lu
crării. Faptul, oă funcțiunea organelor cor
pului omenesc se măresoe în decursul lu
crării, este un lucru forte cunoscut. Aoest 
lucru l’a esperiat ori și cine. Dâr, că la ce 
grad se măresoe funcțiunea organelor, a 
descoperit pentru prima dată filele aceste 
uu Frances cu numele Vernet. Pe înălți
mea Alpilor (1680—4638 m.) suind, călărind, 
înotând, la tăierea lemnelor cu ferestrăul, 
tăierea lemnelor cu săourea și în decursul 
altor luorurl grele a observat ou esactitate, 
că temperatura corpului, pulsul și respirația 
au oreseut, și anume: temperatura oOrpului 
s’a uroat în decursul lucrului ou 1.64—1'70 
de grade mai sus decât cum era, pulsul 
în fiă-care minută s’a ridicat dela 75 la 
83, respirația a fost mai desă pe minut cu
21— 25 deoât cum era mai înainte. După 
o pausă scurtă, organele ârășl au funcțio
nat ea de comun.

Deosebirea soiurilor de carne. Forte 
adeseori se face întrebarea, că oe e causa, 
de carnea din același animal nu este pe-o 
formă de bună. Pentru esplioarea acesteia, 
trebue să căutăm la materiile din cari e 
compusă carnea. Cu cât carnea conține 
mai puțină apă. ou atât cărțile nutritâre 
sunt mai multe și cu atâta calitatea cărnii 
e mai bună. Fisiologul german Siegert s’a 
ocupat mai pe larg ou acâstă temă și a 
descoperit, că asupra calității oărnii în- 
fluințâză în prima liniă starea animalului, 
adeoă dâcă aoela e gras, ori slab. Carnea 
vitei bine îngrășate oonține 45’5% apă, a 
celei de jumătate grase conține Sl^S’/o, ȘÎ 
a celei slabe 66'7°/0 apă. După cele trei 
soiuri principals de carne: carnea din ju
rul grumadilor dela vita bine îngrășată 
oonține 73,4°/0 apă, a celei slabe 77,5% 
apă; calitatea materielor nutritive la vitele 
grase conține 26-5°/o apă, a celei slabe
22- 5°/0. Carnea vitelor grase, ce se frige 
pe grătar conține 63 4°/0, a celei slabe 
77-4u/0 de apă; materiile nutritive la prima 
sunt 36-6°/0, la a doua 22,6°/0 Carnea din 
rinichi la vita grasă conține 5O’5°/0 apă, 
a oelei slabe 76-50/0 apă. Materiile nutritive 
la cea dintâid sunt: 49,5°/0, la a doua 
numai 23'50/0- Dâoă asemănăm numerii 
aceștia, se pote vedâ bine, care soih de 
carne este mai nutritiv. Tot-odată vom 
mai sci, că pentru-oe măcelarul socotesoe 
un soiu de carne mai scump, ca altul. 
Soiurile de carne pregătite în mai multe 
forme ou privire la consumare se pot îm
părți ast-fel: mai ușor se consumă oarnea 
crudă de vită și om ; mei mult timp este 
de lipsă pentru carnea de vită fârtă de 
jumătate și pentru carnea crudă de vițel, 
și mai mult timp se reoere pentru carnea 
de vită fiârtă de tot și carnea de vițel 
friptă de tot; mai mult timp dea-se con
suma se cere pentru carnea crudă de porc. 
Dintre tote aceste mai greu de consumat 
este carnea de tot friptă.

Poliția secretă în epoca veche. Poli
ția secretă a fost în us chiar și în epoca 
veche. Aț-a satrapii regilor perși nu au fost 
alții decât polițiști seorețl (detectivi) sâu 
după cum se mai^’ce satrapii erau „ochii11 
și „urechile" regelui. Tot ast-fel de detec
tivi aveau și Romanii, — șpionii sîmbriași, 
dâr aoeștia nu sunt de-a să confunda ca 
trădătorii. împăratul Claudius avea ast-fel 
de detectivi organisațl, încât el era infor
mat în deta’l despre tote lucrurile ce voia 
fiă-care senator să le facă, Sub împăratul 
Adrian la așa putere mare a ajuns po- 
1 ția secretă, încât aoâsta era privită oa o 
plagă asupra țerei. Fiă-oare oraș era in- 
nundat de detectivi, de cari nimio și ni
menea nu rămânea ascuns.

Serbătorirea primului hering. In Ho- 
landa este datina, că în fiă-care an, oând 
se începe pescuitul, primul hering, ce cade 
prins în mrâjă, este destinat pentru regina 
regentă. Cu ocasiunea acâsta heringul este 
fârte frumos împodobit și se predă regi
nei regente într’un mod sărbătoreso. In 
anul ourent sărbătorea aoâsta s’a ținut 
numai 4ilele treoute.

Prourieiar: Dr. Aurel

Redactor responsaliil SregoHu ffîSaior.
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Cursul ta bursa din Viena.
Din 15 Iunie 1896.

R^nta ung. de aur 4°/0 • • • • 122.70
Rsuta de corone ung. 4% • • • 98.90
Impr. oâil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124,—
Tmpr. căi!, fer. ung. în argint 4l/2°/o 101.-
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80
Binari rurale ungare4% • • • 96.70
Bjnurî rurale oroate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 149.50
L isurl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.-
Renta de hârtie austr................... 101.35

Renta de argint au3tr.......................... 101.35
Renta de aur austr...............................122.65
Lesturi din 860   144.25
Acțâi de ale Băncei austro-ungară. 958 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 381.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 351.20
Napoleon dori.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . , , 58.821/2
London vista....................................120.—
Paris vista.................................. 47.53'/2
Rente de corone austr. 4%. , . 101.25
Note italiene.................................. 44.40

Cme'SuS pielei Brasow. r s
Din 16 Iunie 1896.

Nr. 8661/96.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Gump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cu mp. 9.51 Vend. 9.54
Galbeni Câmp. 5.68 Vend. 5.65

0 0 sa ® u ? 8.

Este de a se ocupa postul de 
caucelist devenit vacant. Lefa anuală 
500 fi., 100 fi., bani de locuință și 
quiaquenalele statorite prin statut.

Reflectanții pentru acest post au 
de a-șl ascerne petițiunile instruite 
cu testimoniul de moralitate, 
cu acela asupra studiilor făcute, cu 
acela asupra cunâscerei celor 3 limbi 
ale patriei și asupra ocupațiunei de 
pănă acum, cel mult pană în 25 a 
lunei curente la 12 laprân41a acest 
magistrat.

Se cere mai cu semă desteritate 
în resortul purtărei evidenței mi
litare.

Brașov, 11 Iunie 1896. 
1002 1—2 Magistratul orășenesc.

tâte magaziile de specerei cu prețurile falricei, fiâ-care pachet 
envelopa este proveijut cu firma nostră.

Nutritor și ușor de mistuit
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Cucerdea — Oșorlieiu — KegSu.-săsesc.
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412 9.37 4.37 1'2.26 Cipău . . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS.-» f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. j Oșorheiu . . isos. 9.20 5.04 9 35
7.14• 12.16 7.14 9 sos. Regh.-săs.. . pl. A 7.54 3.30 8:051

Nota: Orele 
însemneză drele de nopte.

Sibiiu — C i $ n ă d i e.
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. — Numerii înouadrațl eu linii mai □ egre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


