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încep curteșirîle.
Cu 4iua de ieri camera ungară 

s’a închis, deputății vor ave o va
canță de trei luni, adecă pănă la 
30 Septemvre, în care timp putem 
fi, deci, liniștiți în ce privesce par
lamentul unguresc, căci cel puțin în 
intervalul acesta n’avem se ne te
mem de făurirea vre-unei noue legi 
asupritdre pentru noi.

Cu atât mai mari vor fi înse 
corteșirile, ce vor începe de-acum 
în lungul și largul țârei pentru vii- 
torele alegeri de deputați dietali. Se 
asigură de tdte părțile, că acestea 
au să urmeze la tomna, așa cam pe la 
sfirșitul lui Septemvre, ori cel mult 
în Octomvre. Este adevărat, că din 
partea partidei „liberale“ nu s’a ob
servat pănă acum vre-o mișcare ho- 
tărîtă în ce privesce viitorele ale
geri, der acâsta se crede, că ar fi 
numai o tactică pentru de-a înșela 
partidele din oposițiă, ca astfel vii- 
torele alegeri se le afle nepregătite. 
Pote chiar fără voiă Banffy se fiă 
silit a disolva la tămnă camera, de- 
6re-ce concesiunile, ce vre se le 
facă în cestiunea pactului față cu 
Austria, au dat nascere la nemulță- 
miri mari, ce se manifestă nu nu
mai în sînul partidelor oposiționale, 
ci chiar și din partea multora din
tre „liberali11, cari nu prea sunt în
cântați de atitudinea lui Banffy în 
cestiunea pactului și ar vre se se 
scape de el.

In astfel de împrejurări îi va 
fi fârte greu lui Banffy de-a face 
să se voteze din partea camerei pro
punerile privităre la pact, mai ales 
în ce privesce pretensiunile Austria- 
cilor față cu urcarea cuotei. Pentru 
a încungiura o eventuală crisă mi
nisterială, pdte că el se va vedă si
lit se câră disolvarea camerei chiar 
înainte de a fi voit.

In fine o diferență de 2—3 luni 
puțiq hotăresce. Fapt e, că viitârele 
alegeri se apropiă și că în vederea 

acestora tote partidele oposiționale 
ungurescl au început se facă pregă
tiri mari, er corteșirile, cari pănă aci 
s’au făcut în ascuns, de aci înainte 
vor începe pe față și în dimensiuni 
mari.

Semnele de pănă acum arată 
însă, că acele corteșiri nu vor ră
mână numai în cercul Ungurilor, ci 
vor trece și la noi. Nu mai vorbim 
de „partida poporală11, care printre 
Slovacii din Ungaria nordică lucrăză 
chiar dela constituirea sa și încă cu 
un succes neașteptat, dăr și celelalte 
partide ungurescl vor căuta să gă- 
sescă sprijin printre alegătorii nema- 
ghiail, între cari nici noi Românii 
nu vom fi scutiți.

Avem tocmai acum înaintea nos- 
tră un articul al făiei apponyiste 
din Clușiu, „Erdelyi Hirado“, care 
ne arată negru pe alb, că pentru 
viitorele alegeri se prepară mari tenta- 
țiuniîn contra Românilor. Foia appo- 
nyistă începe de pe acum să facă curte 
Românilor, spunend, că față cu na
țiunile nemaghiare partida „națio- 
nală“ a lui Appony „e cea mai capa
bilă pentru de-a face posibilă o pactare 
pacinicăli, că ei „simt amar pierderea 
ce-o îndură statul ungar prin aceea, că o 
parte a cetățenilor se retrag dela vieța 
politică a statului'"'', și că „încetarea aces
tei triste stări de lucruri formeză cea 
mai fierbinte dorință a lor11.

Mai spune apoi foia ungurâscă, 
că „păte cine-va se fiă cetățen fidel 
și dâcă limba maternă a lui nu este 
cea maghiară și nimănui nu ’i se 
păte lua în nume de rău, dâcă 
voesce să rămână credincios origi- 
nei și rassei sale“. Se adreseză apoi 
direct cătră noi flicend, că „decă în 
privința din urmă dorințele naționa
lităților nu s’au realisat în deplină 
mesură, atunci frații noștri Români să 
caute sanarea răului pe cale con
stituțională.11

Acestea tote le aduce foia un- 
gurescă în legătură cu cestiunea or- 

ganisărei partidei „naționale11 în Ar
deal.

Ein acestea pdte orl-cine să se 
convingă, că tentațiunile s’au înce
put deja și față cu Românii arde
leni. Acâsta a și fost tot ce am voit 
să constatăm de astă-dată, căci, ur
mărind cu atențiune planurile și ac
tivitatea febrilă desvoltată de ad
versarii noștri, putem să aprețiăm 
mai bine miseria situațiunei, în care 
are să ne găsescă desfășurarea eve
nimentelor viităre, dâcă nu ne vom 
reculege cu un ceas înainte de-a fi 
prea târcjiu.

CRONICA POLITICĂ.
— (18 25) Iunie.

Am fost amintit nu demult, despre 
artioulul: „Ungaria milenară și garanțiile 
esistenței sale11, scris de Gustav Beksics 
în „Revue de politique et parlamentaire*. In
tre ideile sorintite, pe cari le desvoltă 
Beksics in artioulul sâu se află și ideia sa 
privitore la cestiunea naționalităților. Etă 
ce dice el : „Nici autonomia croată, nici 
ideia unui stat slav de Sud nu pot tulbura 
ecuilibrul statului istorio maghiar. Trium
ful ideilor naționaliste în Ungaria nu po
sede condițiunile de lipsă; deore-ce nu 
este spriginit nici prin documente istorice, 
nici prin factori culturali seu economici. 
Nu este periculos nici clementul român, căci 
și dâcă s’ar îmulți în proporția de pănă 
acum, în timp de un jumătate de seool ar 
representa numai 4 milione lângă 17 milione 
Maghiari. Ideile naționalităților nici atunci 
n’au putut copleși Ungaria, când era cu 
mult mai slabă decât astăcjl, și când aspi- 
rațiuuile naționalităților erau sprijinite 
ohiar și de-o putere străină. Astăzi ou atât 
mai puțin o pot copleși, deâre-ce 'rassa 
maghiară e puternioă și pretinde respect 
general (!!) Statul istoric maghiar înainteză 
fără piedecă, și în scurt timp va ajunge la 
țintă. AfwMcl apoi nu va mai esista cestiunea 
naționalităților*.

*
Conform soirilor sosite din Petersburg, 

aoolo a erupt o mare grevă a muncitorilor 

de fabrici. Se asigură, oă numărul greviș
tilor se uroă la 176 000. Mulțl dintre po
sesorii de fabrici au început negocieri și 
se speră, că neînțelegerile vor fi în scurt 
aplanate.

*
Guvernul spaniol după cum anunță 

depeșl sosite din Madrid, are de gând să 
trimită nouă trupe la Cuba, pentru oom- 
baterea insurgenților. Se asipură, oă 40,000 
soldați vor pleca în Septemvre, 40,000 în 
Octomvre și 20,000 înainte de Ianuarie. 
Prima espedițiă va ouprinde număroșl sol
dați de geniu pentru a efectui lucrări de 
fortifioare.

*
Privitor la turburările din Turcia, 

soirile mai nouă sosite din Constantinopol 
anunță următorele: Revolta din Hawan 
pare mai gravă deoât se putea crede după 
primele telegrame. Șese companii de sol
dați pedeștri turci și aprdpe 100 din oa- 
valeriă au fost aprâpe nimiciți de Drușl. 
Soirile din Diarbekir, Sivas și Malatia 
anunță, oă situația este egală cu aceea, 
care a precedat esplosia atrooităților din 
anul trecut. Cercurile turoesol din Creta 
sunt neliniștite de noua atitudine a Gre- 
oiei, care permite oficerilor greoi de a 
pleca în Creta. Mai departe se anunță din 
Atena, oă nisce ofieerl ai cuirasatului es
cadrei franoese, „Neplune*, cari se plimbau 
pe cheiul din Canea au fost insultați de 
nisce Turci. Consulul francos a adresat mus
trări vii guvernatorului. In fine se asigură, 
oă panică mare domnesoe la Canea, în 
urma descoperirei de cruci roșii trase în 
timpul nopții pe casele Creștinilor. In aoest 
fapt se văd nisce indioii de comploturi 
musulmane.

și urmașul seu.
Erl a sosit în Viena trimisul 

Papei, contele Stanislau Muccioli, 
pentru a aduce nunciului Agliardi 
împărtășirea oficială a numirei sale 
de cardinal, și pentru a-i lua jură
mântul prescris. Se cjice, că în 30 
Iunie noul cardinal va avâ audiența 
de adio la Majestatea Sa, după care 
va pleca direct la Karlsbad, unde

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Signora mută.
(O foiță memorativă din cjii.rul unui student de 

p’atuncl din Lipsea, de Ilari Warteriburg.)
(Urmare.)

Străinul îșl ceru scuse pentru intra
rea la mine pe un timp atât de târdiu ; 
vorbia într’o nemțâsoă străină, der curată, 
îmi spuse, că ar fi sosit acum năptea ou 
nevasta lui. Signoră — acest termin îl fo
losi apoi continuu, — signora e bolnavă și 
dela hotelistă a aflat, că aci sub Nro. 14 
șede un doctor și de aoeea vine cu ruga- 
rea, oa, dootorul să cerceteze boia signorei. 
Ultimele vorbe le d*30 hesitând și cu o 
căutătură dubiă. El adecă îșl închipuise un 
dootor mai puțin tînăr, și oâod colo, se 
lovi de mine. Hotelistul, care pe fiă-care 
student, ce șede la el mai mult de jumă
tate de aD, se îndatinase a-1 numi doctor, 
înțelesese pe amicul meu George și de 
aceea îndrepta pe străin la odaia Nr. 14: 
der George nu sosise încă acasă. Atunci 

autjii pe ambit pași și cântarea d-lui mi
nistru al cultelor Muller:

„Oblu dela cârclmă viu, 
Drumule, tu ești pustiu!11

Era George.
— „Acesta-i doctorul...11 d^30'0 0U străi

nului, pe care George îl privi surprins. 
Câte-va cuvinte lămuriră amicului meu 
starea lucrului.

— „Ah“, 4ise el rîdend, ce pote fi? 
Nevasta d-tale se va fi răcit în cupeul 
rece, neîncălcjit. Aci ai nițel rum și ma
șina mea de cafea, aoi-i zahar, fierbe d-ta 
pacientei un păhar de grog și te asigur, 
că pe diminâță va fi sănătdsă ca mărul.

Străinul luă medicina cea rară, mul- 
țămi și plecă.

„Ce nătărău original11, d’S0 George, 
închicjănd ușa după străin și pășind voios 
prin odaiă, „are o față pururea dispusă 
spre cârtă. Ochii aceia negri, trăsura cea 
ironică în jurul gurii, — și totuși e o anu
mită frumsâță în fața cea palidă a ei."

— „Dăr fruntea cea îngustă și fălcile 
cele bulbucate, observaifi eu; „par’că ar fi 

o renumită criminalitate incorporată, o 
cause celebre*,

— „Intr’adevăr, tu ai dreptate11, flise 
amicul meu rîdend, „dăr sunt curios de 
signora ta; decă ei mai sunt mâne p’aoi, 
îi voiti face signorii o visită și o voiă în
treba cum se află după grog-reoeta mea.,.. 
Dăr acum se durmim, tu scii, că mâne am 
să figurez ca secundant într’un duel de 
săbii".

In diminâță următore, ooupațl ou afa
cerea duelului, uitarăm pe străinul cu sig
nora lui și niol unul nu ne mai gândirăm 
la ei, nici nu auclirăm ceva despre străinul, 
neoum sS-1 vedem. Cam după trei cjile veni 
George într’o sâră acasă în voiă bună.

— „Soii tu, pe cine întâlnii în „Cafâ 
chinois?“ d'30 01- „Pe străinul cu signora 
lui. Dâr ce fetneiă! Adecă nu, nu o pot 
numi femeiă, femeia ara nn tip fals, — ea 
este o Madona dolorosa, o vergură du- 
rerosă..."

— „Destul, destul", îl întrerupsei!!, eu 
cunosc atributele aceste ale celor amoresațl. 
Ai vorbit cu ea?"

— „Nu, ea apărea atât de fără voiă, 

atât de adeno întristată, înoât nu mă încu- 
mătaiîi s§ o agrăeso. Nici cu alții n’am 
văcjut’o vorbind."

— „Nici cu bărbatul ei?"
— „Nu numi astfel pe aoel om", îmi 

(jise George înfuriat; „acel prost, cum 
ședea lângă ea, cu fața lui cea palidă, cu 
barba cea negră și ou oohii cei întunecați, 
pururea sohînteitorl, a căror privire îm
punge oa vârfurile pumnalelor, îmi părâ, 
că-i un vampir, care a prins o pradă, al 
cărei sânge îl suge ohiar din inimă, — sâu 
ca satan, care duce ou sine sufletul unui 
ânger pierdut."

Eu făcui sămn dând din umere.
— „Ce nebun! pote adl s’a jucat în 

teatrul cetății „Robert dracul". Vei fi vâdu1 
în aoeștl, omeni pe Bertram și Alice.

— „Nu, nu! Nu faoe vițurl proste 
tocmai așa impresiă îți face acel om, pre. 
cum ți-am spus. Ce caută omul acela îi 
„Cafe chinois" ? El pare, că nu cunosoi 
pe nimenea".

— „Unde este mortăciune, se aduni 
și vulturi, ba și corbi. AoușI va avâ el des 
tui cunosouțl acolo". 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 131—1896.

va sta câte-va săptămâni și apoi va 
merge la Salzburg său în Tirol.

Depărtarea lui Agliardi este ca- 
racterisată din partea foilor guver
namentale unguresc! ca o învingere 
a lui Banffy. împrejurarea acesta 
ne îndămnă se reamintim cetitorilor 
noștri conflictul iscat anul trecut în
tre Banffy și Agliardi, — conflictul, 
care a fost atunci forte mult discu
tat în pressă.

Seim, că la Invitarea lui Banffy, 
Agliardi venise anul trecut în Un
garia. Pressa guvernamentală îl în- 
timpină cu căldură, lăudându-i prin 
articul! de fond tactica și înțelep
ciunea, dăr de altă parte Banffy îl 
denunță contelui Kalnoky, că s’ar fi 
amestecat în afacerile interne ale 
Ungariei, pretinzând dela acesta, ca 
se facă reclamațiun! la Roma. Kal
noky a răspuns însă, că reclamațiun! 
nu pâte face pe cât timp nu cu- 
nâsce faptele, prin car! Agliardi ar 
fi eșit din cercul seu de competență. 
Ceru deci lămuriri, pe car! însă 
Banffy nu le-a dat, deore-ce n’avea 
de unde și n’avea ce se dea. In- 
tr’aceea deputatul guvernamental Te- 
rănyi făcu o interpalare în cameră, 
la care Banffy a răspuns afirmând, 
că în causa lui Agliardi s’a și tri
mis o notă oficiosă la Roma.

Intriga a avut efectul, că în cu
rând după asta Kalnoky a dimisio- 
nat din postul de ministru de es- 
terne, dând tot-odată publicității 
faptul, că Banffy a mințit în cameră, 
deăre-ce nu s’a trimis la Roma nici 
o notă.

Acesta a fost blamagiul, ce l’a 
îndurat actualul ministru-președinte 
unguresc în anul trecut. In loc de 
a-și vîrî capul în pene și de a tacă, 
organele guvernamentale resusciteză 
acum faptul din nou, atribuind de
părtarea din Viena a lui Agliardi 
succesului lui Banffy.

Ce mai sci, pote se fîă adevă
rat. Foile catolice însă declară ho- 
tărît, că depărtarea lui Agliardi nu 
stă nici într’o legătură cu uneltirile 
lui Banffy. Ca dovadă se provăcă la 
faptul, că Agliardi se departă din 
Viena ca cardinal, și depărtarea 
lui se va face cu mare pompă.

Urmaș al lui Agliardi în nun- 
ciatura apostolică din Viena va fi, 
cum se scie, Taliani, metropolitul din 
Montegallo, un bărbat în etate de 
58 ani, despre care foile catolice asi
gură, că va urma aceeași politică, 
și va lucra întru tote în același spi
rit, ca și Agliardi. împrejurarea 
acesta, (țic toile catolice, încă este 
o dovadă, că depărtarea lui Agliardi 
nu este a se atribui influinței gu
vernului unguresc.

— „Fă-mi plăcerea și vino mâne sâră 
ou mine în „Cafâ chinoisu, mă ruga George, 
„străinii de sigur vor fi aoolo“.

A doua d>, sera târziu, merseiG si eu 
în „Cafe chinois“. George era dpja acolo, 
și la masa cea rotundă de joo vădui și ne 
străinul si lângă el o femeiă de-o rară 
frumseță, cu manta albă, tăcută, mută, ne- 
mișoată și grozav de tristă. Formele sta
ture! ei nu se puteau cunosce din îmbră
căminte. Dâr se vedea totuși, oă e de sta
tură mijlooiă. Capul îți reamintea figura 
unei femei din timpurile antice. Era înfă
șurat cu nisoe oosițe grdse solipioiose, ca 
și cu nisoe șerpi negri. Ooliii cei bruni ai 
ei, cu genele lungi, priviau trist și fără 
țintă. Gura îi era complet înohisă, fața pa
lidă ca marmora, cu o frunte înaltă, fără 
mișcare, oa o statuă. însoțitorul ei juca 
cărți, der după cum mi-se părea, nu cu 
vre-un succes splendid. Banoher era un tea- 
tralist bătrân, pensionat, bine "cunoscut în 
Lipsoa, care, preoum spuneau unii, mai 
făoea și împrumuturi de bani ou interese 
bune, era adecă o vulpe viclână, care prin 
oohelarii iui oei de aur arunca priviri me-

Din dieta ungară.
In ședința de alaltăerl a camerei un

gare ministrul-președinte Banffy răspunse 
la interpelările, pe cari le făcuseră nu de 
mult deputății Ugron, Hollo și Meszlânyi, 
cel d’intâiG privitor la Gestiunea orientală, 
âr oeilalțî doi privitor la agitările partidei 
antisemite din Austria, și în special la agi
tările lui Lueger contra Ungariei.

Vorbirile ținute din acest incident au 
fost următdrele :

Ministrul-președinte Banffy: Gestiu
nea, pentru care d-1 deputat Ugron a fă
cut interpelarea, a fost desfășurată și trac
tată pe larg din partea d-Iui ministru de 
esterne, și mă mir cum de d-1 deputat se 
îndrâptă cătră mine cu o întrebare, la care 
nu pote spera să capete alte lămuriri, de
cât pe acele, cari deja au fost date de că
tră d-1 ministru de esterne. In legea dela 
1867 este statorit, că, privitor la politica 
esternă, ministrul de esterne trebue să 
prooâdă în înțelegere, cu guvernul ungar; 
și acesta aprâbă întru tote politica, pe 
care a urmat’o d-1 ministru de esterne cu 
privire la cestiunea orientală. In partea 
primă a espunerei pentru esterne se ac- 
centueză susținerea statului quo pe penin
sula balcanică ; er în a doua parte se vor- 
besce despre cestiunea armână, față cu care 
guvernul comun a observat o atitudine 
reservată. Deci punctul nostru de vedere 
în cestiunea orientală este, ca să nu per
mitem amestecul și ingerința vr’unui stat 
străin, precum nici noi nu ne arogăm vr’o 
înrîurință specială asupra politicei balca- 
nioe. (Aprobări în drepta).

Gavril Ugron: Motivul, care m’a în
demnat să fac interpelarea, a fost aoela, 
că nu să pote resolva politica esternă a 
unui stat după uși închise. De Z00I de ani 
nu s’a făcut altceva în delegațiunl, decât 
s’a votat încredere ministrului de esterne 
Gustav Kalnoky, a cărui espunere tot- 
deuna era plină de finețe și de formule 
diplomatice. Acuma de-odată se pronun
ță o espunere, care față cu cei tari ob
servă termini blânzi și frumoși, âr față de 
Turoia slabă este provocărore și dură. Așa 
de pildă despre Bulgaria se Zi00 în espu- 
Dere, că a'colo domnesc raporturi normale: 
pănă când orl-oine scie, că Bulgaria stă 
astăcjl sub nemijlocita influință a Rusiei, 
și că Bulgarii nu încâtă de-a ataca și bat
jocori Ungaria.

Noi Maghiarii avem interesele nâstre 
politce specifioe, mai ales în Orient, și nu 
putem permite, ceea-oe s’a făcut pănă 
acum, că adecă totdâuna Maghiarii au fost 
făouțl urgisiți înaintea poporelor balcanice, 
sub pretest, că ei ar voi să le turbure 
acestora viâța de stat. N’am aucjit nici
odată să se fi ridicat în Serbia, România, 
seu Bulgaria acuse contra Austriei, oi tot
dâuna numai oontra Ungariei, când chiar 
națiunea maghiară ar trebui să fiă proteo- 
tora (! 1) națiunilor mai mici, de cari e în- 

fistofelioe asupra jucătorilor. Eu vedeam, 
cum străinul pierde într’una, cum scote 
portmoneul și{ trage din el banonote aus
triaco cu grămada și le pune pe masă, dâr 
care oum o punea, curând și dispărea. 
Dinții lui, cari erau albi și sscuțițl ca ai 
unui lup, mușoa buza din jos, și când ban
cherul câștiga și trăgea banii, ceea ce se 
întâmpla într’una, atunci el îl privia, de 
gândiai, că l’ar mânoa cu ochii, arunca asu
pra lui nisce priviri mai înțăpătore, deoât 
nisoe ouțite ascuțite.

Intr’acestea George se apropia de lo- 
oul signorei. Oohii lui erau pironiți asupra 
frumosei și tinerei ființe. El se înohinâ, 
vă<jui, că-i spune oâte-va vorbe, pe oarl 
însă nu le auejii. Ea tăcea și se înțepenea 
în posiția ei nemișoată, nici măcar capul 
nu și-l’a mișoat. George deveni mai vioiu, 
mai vorbăreț. Aoâstă reeelă mută nu-1 des- 
curagiâ, îl înflăcăra înoă mai mult.

Dâr nici după o nouă încercare de-a 
conversa cu densa, ea nu cjise nimic. Eu 
însă observaifl, din schimbarea trăsurilor 
feței ei, că e cuprineă de frică și că aruncă 
o căutătură plină de frică asupra bărbatului 

cungi.urată, căci numai ea le pote oferi 
scut contra panslavismului și pangermanis- 
tnului. Și eu susțin, că nu putem suferi 
amestec străin în cestiunile balcanice, oăcl, 
dâcă s’ar validita șoola politioă de-a pro
voca turburărl în state și a agita în con
ținu poporațiunea, atunci și noi am păți’o 
ca Polonia, deore-ce disordinele din Tur
oia s’ar estinde și asupra nostră, fiind-că 
și Austria și Ungaria constă din multe na
țiuni, naționalități și confesiuni.

După-ce și ministrul-președinte este 
răspundător pentru politica esternă, și el 
nu a spus alta decât oeea-ce s’a petrecut 
în delegațiunl, și n’a dat alte lămuriri, 
nu iau la ounosoință răspunsul său.

Majoritatea camerei ia la ounosoință 
răspunsul ministrului-președinte Banffy dat 
deputatului Ugron, și apoi se treoe la 
oelelalte două interpelări ale lui Meszlânyi 
și Hollâ.

*
Ministrul-președinte Banffy: Privitor 

la interpelările d-lor deputațl Hollo și 
Meszlenyi, înainte de tote sunt de părere, 
că direcțiunea, tonul și manierele, pe cari 
le represintă Lueger, nu sunt destul de 
demne și seriose, pentru de-a forma obi
ectul discuției în cameră. (Aprobări în 
drepta). Maohinațiunile, pe cari le între
prinde în Viena Lueger oontra nostră, n’ar 
trebui să ne înfluințeze întru nimica. Pri
vitor la cestiunile interne ale Austriei, el 
pote Zi00 ce-i place, și noi n’avem să luăm 
nici o măsură; întru cât însă agitațiunile 
lui Lueger s’ar estinde asupra raportului 
dintre Austria și Ungaria, sunt sigur, oă 
guvernul austriac va îngriji, ca aoele se se 
pedepsâscă; deci eu nu aflu de neoesar a 
reflecta la nesce atacuri nedemne pe basa 
informațiunilor Ziariste. Dealtmintrelea ași 
pută, oița din „Egyetârtâs“ o vorbire, 
pe care a ținut’o de curând d-1 de
putat Gavril Ugron tot așa de vehe
ment contra Austriei, în care atacă oerou- 
rile conducătore austriaoe și pe guvernul 
austriac. Deci sunt de părere, că, și deoă 
putem condamna, nu suntem îndreptățiți 
de-a critisa ceea-oe vorbesoe Lueger icl- 
colea. Că Lueger este funcționar, încă nu 
servesce ca motiv pentru amestecul nos
tru ; și afară de acâsta el e și membru al 
Reichsrathului, deci posede libertatea vorbei.

In ce privesce interpelarea d-lui de
putat Meszlenyi, n’am ounoscință despre 
distribuirea de Ziare ?i tipărituri, cari ar 
ataca o naționalitate sâu oonfesiune din 
statul ungar; și în cas decă s’ar adeveri 
lucrul, atunci guvernul va lua măsurile 
trebuinciose. Tot aceeași pot Zi00 și cu 
privire la agitatorii străini, oarl, decă vor 
lucra oontra intereselor Ungariei, vor fi 
pedepsiți în modul cel mai aspru. (Apro- 

I bărl în drepta).
Ludovic Hollo: Ataourile lui Lueger 

și-au ajuns oulmea în declararea, că el nu 
va înceta a lucra oontra Ungariei pănă-ce 

de lângă ea. Străinul însă era atât de con
fundat în joo, încât să părea, oă nici nu 
mai scie, că femeia oea frumosă e lângă 
dânsul. Mie însă totuși îmi vine a crede, 
că el spiona tot cuvânțelul eșit din gura 
lui George. In fine străinul întrerupse jo
cul atât de repede și furios, înoât le păru 
tuturor bătător la ochi. Dete brațul neves
tei sale, — de bună sâmă nevastă-i putea 
fi — și se depărtară din cafenea, fără de-a 
ne privi măcar. George voi să-l urmeze, 
dâr eu îl împiedecai^.

— „Nu-i modru să fiă nevasta lui“, 
Zise George; „O porumbiță nu pâte fi pă- 
reohia uliului. Nu soiu, în oe relațiunl stă 
ea cu el, der nevastă nu-i e“.

Eu dădui sfat lui George, să se pă- 
zâsoa de străinul.

— „Ce?“, răspunse el, „nu mă tem 
de-ar fi el de Zece-orI Othello; il uresc, 
deși nu mi-a făcut nici un rău, m’așl duela 
în pistole cu el la 3 pașl“.

Eu dădui din umeri îngrijat și-mi pro
pusei^ a supraveghia asupra lui George.

(Va urma). 

nu va fâlfăi steagul negru-galben pe zidu
rile Budapestei. Nu voiesc se vorbesc des
pre însămnătatea politioă a lui Luger, 
deore-oe înainte de interpelarea mea și 
răspunsul ministrului-președinte, împăra
tul Austriei a chiămat la sine pe Lue
ger și l’a ținut de-o personă destul de în- 
sămnată, pentru ca să-l roge, s£-l înduplece 
pe cale paclnică, de-a observa un punot de 
vedere, care a și fost însoțit de succes. 
Dâoă este primit în mod demonstrativ de 
cătră împăratul un bărbat, care nu e per
sonă privată, oi primar al Vienei și repre- 
sentant a 85% din opinia publioă a ace
lui oraș; decă stăm față cu un dușman, 
care ne atacă independența statului nos
tru ; atunci nu aflu de corect, că guvernul 
n’are a Zi°e nimic în acâstă afacere, ci 
din contră acțiunea trebue combătută prin- 
tr’o contra-acțiune. Atacurile lui Lueger 
câștigă însămnătate prin lupta politioă și 
economică, care se pârtă de present în 
tâte părțile Austriei contra Ungariei, și 
opinia publioă din Austria prin aoele ata
curi se pune în acțiune contra intereselor 
ungare, ohiar aoum când decurg pertrac
tările privitore la pact. Gestiunea este deol 
destul de seriâsă, pentru-ca societatea ma
ghiară să inițieze o contra-acțiune. Nu iau 
la ounoscință răspunsul d-lui ministru-pre
ședinte.

Ludovic Meszlenyi: Consider ca mai 
seriâse agitările lui Lueger, deoât vorbi
rea d-lui ministru-președinte, deore-ce am 
informațiunl private despre ele. pi de Zi 
Ungaria se trage prin tină în Austria, de
făimările și minciunile nu mai înoâtă; și 
să mă iertați, cel-ce le esprimă, nu e vr’un 
om de rând, ci vioe-primarul oapitalei aus
triaco, cu care împăratul stă de vorbă, și 
care ni-e cel mai mare dușman. D-1 minis
tru nu pote trece rîZînd peste acâstă ces- 
tiune, când mai ales vede bine cum în Un
garia o partidă îșl continuă agitările sale 
confesionale. Nu iau la ounosoință răs
punsul.

*

După-oe camera ia la ounoscință, cu 
măjoritate de voturi, răspunsul ministrului- 
președinte Banffy, ședința se înohide.

SCmSLE BiLEL
— 13 (25j Iunie.

MM. LL. Regele și Regina României 
vor pleca în primele Z^6 al0 Junei viitore 
în străinătate.

—o —
Serbarea de ieri a regimentului de 

infanterii Nr. 50 din loc. In legătură cu cele 
publicate în numărul nostru de erl asupra 
aniversării Zilei memorabile dela Custozza, 
serbată de cătră regimentul de infanterii Nr. 
50 din loc, care, putem Zi0e, 0â iu maio- 
ritate absolută se compune din soldați ro
mâni, mai adaugem aouma următorele: în
treg regimentul, în frunte cu musica, pleca 
la 2 ore d. a. peste „Curmătură“ la poiana 
așa numită „Fântâna popii“. La 4 âre d. 
a. s’au început petrecerea și joourile solda- 
ților. Frumosele dansuri române „Călușe- 
rul“ și „Bătutau au fost juoate de 24 fe
ciori, în frunte ou un vătav, — toți sdra- 
venl și sprinteni. Românii, cari au asistat 
la aceste dansuri, Zi°, 0ă nici-odată și ni- 
căirl n’au văZut dansurile nostre naționale 
juoate cu atâta preoisiune, cum s’au jucat 
de cătră bravii feciori români ai regimen
tului 50. Au urmat apoi mai multe pro- 
ducțiunl comioe precum: o nuntă țigă
nească, lupta între două trupe, corpul de 
amazone, Jidanul mămular, ș. a., predate 
de soldații diferitelor companii ale regi
mentului. In fine, după-ce întreg regimen
tul se nspătâ cu mâncări și beuturl, la 6 
ore pleca îndărăt spre oraș, între sunetele 
musioei. Corpul ofioereso luă parte erl la 
amiaZl la un prânZ festiv, er sera musioa 
regimentului dete un conoert la „Otelul 
central Nr. lu, după care urma dans.

— o—
încă lin proces de pressă s’a pertrao- 

tat alaltăerl înaintea Curții cu jurați din 
Clușiu. Procesul a fost intentat pentru o 
corespondență publioatâ în tomna anului 
1894 îu „Foia Poporului“, în care se vor- 
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bia despre „martiri". Ca autor al cores
pondenței s’a declarat loan Șerb din Poiana 
de lângă Sibiiu. Pe lângă el, au fost acu- 
șațl d-nii : Gtorgc Moldovan, pe atunci re
dactor al „F6iei Poporului" și T. L. Al
bim, fost, proprietar. Cest din urmă nu s’a 
presentai la proces, scusându-șl absența 
printr'.o telegramă. Apărător a fost d-nul 
Dr. Ștefan Morariu. Resultatul procesului 
a fost, oă autorul corespondenței Ioan Șerb 
a fost condamnat la doue septemâni temniță 
ordinară, & fostul redactor G. Moldovan la 
o lună temniță ordinară și amândoi la su
portarea speselor de proces în sumă de 
32 fi. Recurs nu s’a insinuat.

—o—
Cum se căpetuesc „nemeșii" din Ar

deal? Cu răspuns la acestă întrebare vom 
aduce ca esemplu comitatul Mureș-Turda, 
In acest comitat, după ;cum aflăm ohiar 
diutr’o fbiă ungurâscă din Clușiu, 8O°/o 
dintre funcțiunile comitatului sunt ocupate de 
rudenii ale vice-șpanului. Că ce însemneză 
acesta pentru comitat, îșl pote închipui 
orl-cine. Despre unul dintre cumnații vioe- 
șpanului, .anume Sântha Albert, care în 
comuna Szenthâromsâg pârtă două funcțiuni 
fiind în aoelașl timp și primar al satului și 
oonducător de matricule, — spune „Erd. 
Hirado", oă nici nu pune mâna pe condeifl 
pănă când bietul țăran nu-i pune în mână 
cel puțin 1 fl. S’a făcut și aoum de curând 
o arătare contra lui, fiindcă pentru sub
scrierea unui atestat a pretins 2 fl., dâr tote 
plângerile sunt înzadar, căci la urma ur
melor lucrul ajunge la vioe-șpanul, care, 
se ’nțelege, nu se îndură a porni cercetare 
disoipiinară contra unui cumnat al său, ori 
ohiar de o pornesce, ea . se sistâză de tim
puriu. Dâoă ^arătarea se face la ministrul 
de interne, aoesta îșl cere informațiunl 
dela comitat și astfel lucrul totuși se faoe 
mușama.—Observăm, oă aoeste constatări 
le faoe o foiă unguresoă. Apoi dâoă și po
porul maghiar e tractat astfel de clioele 
nemeșesol, cari au monopolisat funcțiunile 
comitatelor din Ardei, pote orl-cine să-și în- 
chipuâscă, de oe traotare pote să aibă 
parte poporul român.

~o—
Un student atentator. Din Semlin se 

depeșeză, oă un student în etate de 18 ani 
ou numele Stevas Milosevics, a pușoat 
alaltăerl cu un revolver asupra profesorului 
Ivan Schack, pentru-oă i-a dat notă rea 
din istoria naturală. Glonțul însă nu l’a 
nimerit pe profesor, și atunci Milosevics se 
arunoâ asupra lui Schack, lovindu-1 ou re
volverul în oap. Intr’aceea mai mulțl bmenl 
au alergat în ajutorul profesorului, er stu
dentul a fost deținut. Se mai scrie, oă 
înainte ou două săptămâni înoă a pușoat 
un făptuitor necunoscut asupra profesoru
lui în timpul nopții, der nu i-s’a dat de 
urmă. Aoum însă s’a aflat, oă și atentato
rul de atunci a fost tot studentul Milo
sevics.

—o—
Cercetare disciplinară. Lui „Egyetâr- 

-tâs" ’i se scrie, că primarul orașului BecI- 
ohereoul mare, în comitatul Torontal, ase
menea cassarul și oomptabilul primăriei sunt 
destituiți și puși sub cercetare disciplinară.

0 palmă politică, pilele aoeste pe una 
din stradele Romei se întâmplă ceva inte
resant : Prefeotul Marchese Guiccioli discuta 
pe stradă forte vehement într’o cestiune 
politică cu senatorul Tranzi. Discuția pănă 
aoolo a ajuns, încât Guiocioli, ca să argu
menteze mai bine, îi dete lui Tranzi o 
palmă peste față, acest din urmă încă nu 
i-a rămas dator, și astfel în sourt timp se 
luară pe stradă la bătaiă. Bătaia acum se 
va fini cu un duel.

— 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 

3n fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar

tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di.

Necrolog,-.
Nicolae Strevoiu, unul dintre dis

tinșii cetățeni români ai Brașovu
lui, președintele Eforiei școlelor n6s- 
tre de aici și membru mai al tutu
ror corporațiunilor și societăților ro
mâne din Brașov, nu mai este între 
cei vii. După suferințe îndelun
gate, el a răposat astăcji la 11 6re 
a. m. Societatea română din Brașov a 
pierdut în Nicolae Strevoiu peun mem
bru fbrte valoros al seu, er scol ele cen
trale române pe un vechili și vrednic 
conducător al lor. Adresând întris
tatei familii condolențele nostre cele 
mai sincere, lăsăm să urmeze aci 
următbrele anunțuri funebrale:

Subsemnații cu adânoă durere facem 
cunoscută încetarea din viață a iubitului 
nostru părinte și frate

Nicolae Strevoiu,
advocat, președinte al Eforiei școlelor Cen
trale române ort. res. din Brașov, membru 
al Comitetului parochial din cetatea internă 
a Brașovului, membru al sinodului și co
mitetului nrotopopesc, membru al Asocia- 
țiunei transilvane pentru literatura și cul
tura poporului român, membru în reore- 
sentanța comunală și comitatensă, vice
președintele camerei advooațiale și a mai 

multor corporațiuni.
Decedat după grele și îndelungate 

suferințe împărtășit fiind cu sfintele taine, 
în diua de 13/25 Iunie 11 ore a. m. în 
etate de 59 ani.

Cortegiul funebral va pleca dela edi
ficiul șodlelor de fetițe române din Groverl 
Sâmbătă în 15/27 Iuniu la 4 bre p. m. 
cătră cimiteriul din Groveri, unde vor fi 
depuse rămășițele pămentescl spre eterna 
odihnă.

Drd. Alexandru Strevoiu ca fiiu ; Frații : 
Stana Comșia n. Strevoiu: loan Strevoiu 

paroch gr. or. în Zernescl.

Dela Eforia șcblelor centrale 
române gr- ort. primim următorul 
anunț funebral:

Nicolae Strevoiu
Advocat și mult meritatul președinte al 
Eforiei școlelor oentrale române de relig.

gr. or. din Brașov
nu mai este între cei vii.
Nobilul său suflet astăzi la 11 ore a. 

m. și-a părăsit locașul pământesc.
După un servițiu plin de zel de 20 

de ani ca vice-președinte și președinte în 
verstă de 59 de ani, trecând la cele eterne 
a lăsat Eforia și școla lipsită de un con
ducător valoros și probat și de un adevărat 
părinte al școlelor nostre.

Despre acâstă durerosă și profund 
simțită perdere înounoseiințăm pe toți a- 
micii șoolei și aderenții culturii naționale.

Corpul mult regretatului defunct se 
va espune în sala școlelor de fetițe din 
Groverl.

Brașov, 13/25 Iuniu 1896.
Eforia școlelor centrale 

române gr. ort.
Eiă-i țărâna ușoră și memoria neperitâre!

Esamene m Brașov.
Brașov, 13 (25) Iunie.

In pensionatul Vautier din loc s’au 
terminat asâră esamenele din diferite stu
dii printr’o producțiune musicală teatrală. 
S’au esecutat la acestă producțiune dife
rite coruri atât în limba francesă, cât și 
germană. După fiă-care oor urma câte-o 
declamațiune; s’a declamat în limba fran
cesă, germană, română și maghiară. De- 
clamațiunea română „Ana Domna", de V. 
Alexandri, a fost esecutată de d-ra Golo
gan, îmbrăcată în costum național.

E de observat, că elevele din inter
natul d-rei Vautier sunt în mare parte ro
mâne și Bulgărâice, cari după un an, mult 
doi învață forte bine și limba francesă și 
germană. Dovadă despre acâsta ni-a dat 
erl sâră și piesă teatrală „Miss Robinson", 

o operetă francesă, ce s’a jucat cu mult 
succes de tinerele eleve ale internatului, 
cari îșl eseoutară rolurile cu multă sigu
ranță și inteligență.

Aceste tote sunt resultatele uneicon- 
duoerl cu mult tact și ohibzuință, basată 
pe o lungă esperiență a D-rei Henrietta 
Vautier. — e. —

Brașov, 13 (25) Iunie 1896.
Domnule Redactor! In darea de semă 

asupra esamenelor dela școla nostră de 
fetițe din loo, publicată în Nr. 129 al pre
țuitei „Gazete", d-1 corespondent X a co
mis și unele erori, pe cari în interesul 
adevărului dator sunt a-le rectifica. Anume 
la cl. III de fetițe se cpce, oă au fost și 
„deolamațiuul frumâse", pe când în reali
tate nu s’a deolamat de loc. Tot asemenea 
la clasa a V de fetițe, d-1 corespondent 
spune, că s’a esaminat și din istoriă, pe 
când în adevăr nu s’a pus nici o întrebare 
măcar cât de mică. Tot aoi se vorbesce 
și de declamațiunl, pe când în adevăr n’a 
fost nici o deolamațiune, nu doră că co
pilele n’ar fi învățat declamațiunl, ci nu 
mai era vreme.

In același timp s’a omis a-se spune, 
unde în adevăr au fost deolamațiunl; așa 
d. e. în cl. II, în care ainstruat dl I. Butnariu, 
au declamat 5 copile. Apoi observarea d-lui 
coresp. X dela cl. III „declamațiunl fru- 
mose“, să-mi dea voiă a-o atribui elevelor 
clasei a II. Tot asemenea observarea cu 
deolamațiunile dela ol. V trebue să o fa
cem la cl. IV, din care au declamat două 
copile. Se vede, că d-1 coresp. a scris prea 
repede darea de semă și din pricina acâsta 
s’au oomis erorile amintite. La cl. I spune 
d-1 corespondent, că esamenul în general a 
fost „forte bun...",pe când la ol. II dice: „s’a 
constatat de-asemenea un resultat mulțămi- 
tor. Vorbele „de-asemenea“ nu pot împăca 
nici de cum pe superlativul „forte bun" 
ou positivul „mulțămitor" și nici nu au 
tot același înțeles. Aoi să-mi dea voiă d-1 
ooresp. X a-i primi vorbele „de-asemenea“ 
cu adausul „forte bun". In chipul acesta 
nu sufere nici gramatica, nici adevărul. 
Observările mele reotifioătâre, cred că le 
va confirma și apreția și on. publio asis
tent la esamenele amintite.

Radu.

Convocări.
Conform conclusului adunărei gene

rale din 6 Iuliu 1895, adunarea generală a 
„Reuniunei femeilor române din Mediaș și 
giuru, se va ținâ în anul curent la 11 
Iuliu n. 3 6re după am. în școla gr. cat. 
din Mediaș, la oare sunt invitați toți mem
brii Reuniunei, precum și fiă-oare spriji
nitor al ei.

Programa:
1) Cuvânt de deschidere prin presi

dents ; 2) Raportul comitetului, despre ac
tivitatea sa dela adunarea generală treoută 
pănă în presinte, și despre starea mate
rială a Reuniunei; 3) Alegerea unei comi- 
siunl pentru oensurarea raportului de sub 
punot 2; 4) Alegerea unei eomisiuni pen
tru verificarea protocolului adunărei gene
rale; 5) Alegerea unui membru în Con
siliu și oompletarea membrilor Comitetului 
Reuniunei; 6) Statorirea looului și a tim
pului pentru adunarea generală din anul 
viitor; 7) Propuneri eventuale, cari țintesc 
la prosperarea Reuniunei.

Se observă, oă în aceeași 41 la 2 ore 
d. am. și tot în aceeași localitate, Comi
tetul Reuniunei îșl va ține ședința sa or
dinară.

Media-, 23 Iunie 1896
Maria Moldovan, 

presidentă.
£

Comitetul despărțământului subscris, 
în ședința sa dela 28 Maid a. o., a hotărit 
ținerea adunărei generale de ăst an, pe 
4iua de 11 Iulie st. n. la 3 ore d. a. în 
școla română gr. cat. din Reghin, la care 
sunt invitați toți doritorii de progresul po
porului, și cu deosebire membrii asocia- 
țiunei, și poporul țăran din acest despăr
țământ.

Programul obieotelor deliberânde în 
acestă adunare generală se va pune la ve
dere publioă în cjiua defiptă.

Dela direcțiunea despărțământului XXVI 
al Asociațiunei- transilvane.

Reghin, la 28 Maiti 1896.
P. Barbu, Iosif Popescu.

director. secretar.

DIVERSE,
Productul de aur din Australii. Cât 

aur se află în minele din Australia se pote 
vedâ din următârele date, oarl arată pro
ductul aurului din Australia din anul tre
cut. In cele șepte colonii din Australia s’au 
produs cu totul 2,350,562 unții de aur. In 
1894 productul a fost de 2,243.634, âr în 
1886 numai 1,389,607. Se pote vedâ de 
aoi, oă produotul aurului de nouă ani în- 
coce s’a îmulțit forte tare. In anul trecut 
productul aurului din colonia „Victoria" a 
fost 740,056 unții, în Queensland 623,000, 
în Neu-Sud-Wales 360,165, în Selanda- 
nouă 293,491, și în Australia de vest 
231,513 unții.

Pentru ce se ardeau cadavrele mai 
demult? Mai de mult se credea, că 
microbii, cari se îmormântau de-odată cu 
cadavrele, viețuesc încă forte mult după 
astruoare și de aceea cadavrele se ardeau. 
Astăzi însă, după mai multe cercetări s’a 
oonstatat, că microbii îmormântațl cu ca
davrele nu viețuesc, decât numai forte 
scurt timp după îmormântare. Așa de esem
plu s’a aflat, oă baooilii de tifus viețuesc 
după îmormântare oel mult 96 de cjhe, 
baccilii de coleră 28 și baocilii cei de aprin
dere de plămâni 85 de «jils-

Literatura.
Din cunoscuta și răspândita „Biblio

tecă pentru toțiu â 30 bani (8 cr.) numărul 
au mai apărat:

Nr. 59, care formeză ultima parte 
din frumosele impresii ale talentului poet 
A. Vlahuță, intitulate Din gona vieții, (com
plect în Nr. 51, 57 și 59).

Nr. 60, 65 și 66, cuprind complect 
celebrul și înduioșetorul roman Manon Les- 
caut de Abatele Prevost. Rar s’a vădut în 
limba română roman mai drăgălaș și mai 
bine scris. Traducția e făcută de cunoscutul 
publicist Spartali.

Nr. 61, Trotoarul Bucuresciului de D. 
R, Roseiti (Max), uniri dintre cei mai spi
rituali gazetari români.

Nr. 62 Enoch Arden, poemă forte 
frumosă de Tennyson. Acâstă bucată frumos 
ilustrată și prea bine tradusă în versuri de 
d. Haralamb Lecca, au fost supranumită 
„Werter engles".

Nr. 63 e un număr de o excepțională 
valorea literară. Satinle d-lui Dem. C. Olă- 
nescu (Ascanio), sunt un mic cap de operă 
de vervă și de inoniă. In acest volum se 
află și deliciosa comediă Pe malul gârlei, 
în care marele artist Iulian era neîntrecut. 
Limba d-lui Olănescu este dintre cele mai 
frumose.

Nr. 64, Spre primăvară, versuri de 
Costin, un tînăr al cărui talent făgăduesce 
mult.

Cu acestă ocasie recomandăm căldu
ros tuturor celor interesanțl „Biblioteca 
pentru toți" ca cărți de premii. Eftinătatea 
ei, (căci spre pildă cu 3 lei, ai 1.000—1.400 
pagini), valorea literară a operilor, ce con
ține, o fac să fiă adevărată publicație bună 
de dat premii tinerimei de ambe-sexe, dela 
orașe și sate. încă odată o recomandăm 
pensicnelor, proprietarilor, primarilor, pă
rinților și tuturor, cari doresc ca copii să 
cetescă lucruri sănătose și plăcute. Libră
ria editore Carol Milller, (53 Calea Victo
riei), trimite ori cui gratis catalogul com
plect.

Librăria Miiller a deschis și la Sinaia 
în Parc pentru timpul verei o sucursală 
bogat asortată cu tot felul de cărți, ro
mâne, francese, germane, englese și cu 
tote articolele de librărie. In curând va 
mai apăre DAN, de V. Vlahuță.

*
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Escursiuni pe munții Țerei-Bftrsei și 
ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiosă, sorisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In aoâstă carte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi vieța ciobanilor și păstorilor din 
munți ou multe legende și istorisiri plă
cute ; desorierl întregite ou schițe istorioe 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să ounâscă, ori chiar să faoă escursiuni 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă oarte, de felul căreia pănă acum nu 
avem sorisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositdre tot
odată. Un esemplar, oonstătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. o cr. 
porto). De ven4are și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

*
pilele acestea a apărut „Istoria regi

mentului de infanteria Alexandru I, îm - 
peratul Rusiei, Nr. 2U în edițiă de lues, 
cuprindend 666 pagine în octav mare cu 
o mulțime de harțe, planuri, schițe apoi 
portrete heliografate precum și colorate. 
Autorul acestei op de mare valore, mai 
ales pentru militari, este locotenentul Lu
dovic l&rchthaler, care cu un zel estraordi- 
nar, ajutat fiind și de unii colegi și cola
boratori, a adunat materialul bogat pen
tru espunerea tuturor faselor prin care a tre

cut dela 1741 și pănă astădi amintitul regi
ment, a cărui patriă este ținutul Brașovu
lui, Treiscaunelor, Hațegului și Cohalmu- 
lui. Prețul unui esemplar esto 7 fi. Reco
mandăm cu totă căldura acest op tuturor 
acelora, pe care îi intereseză vieța mili
tară, și cari voiesc să cunoscă luptele în 
cari s’a distins acest regiment, ai cărui 
soldați români s’au purtat totdâuna cu 
bravură, și cu diferite ocasiunl forte mulțl 
dintre ei au primit frumose și înalte deco- 
rațiunl.

Proprietar: Dr, Aurel Efflureșîarau.
Redactor responsabil Qregoriu ^laior.

Cursul la bursa din Viena.

Din 24 Iunie 1896.
Renta ung. de aur 4°/0 .... 122.90
Renta de corâne ung. 4% • . . 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 472% . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. cu premii .... 150.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr...........101.35
Renta de argint austr...........101.40
Renta de aur austr............... 122.85
LosurI din 860 ......................... 145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 964.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 379.50 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 349.50 
NapoleondorI.................................. 9.53

Mărci imperiale germane . . . 58.8272
London vista....................................119.95
Paris vista................................... 47.65
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene........................... • . . 44.45

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Iunie 1896.

Banonote rom. Camp, 9.48 Vend. 9.50 
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45 
Napoleon-d’orI Cump. ’ 9.51 Vând. 9.53 
Galbeni Cump. 5.60 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vând. — 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. — 
Lire turoesoi Cump. 10.70 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Nr. 321—1896,
a. f. c. sc. d.

Concurs
Ia post de învățătoriii.
Prin acesta se escrie concurs la 

postul de învețătoriu devenit vacant 
la școla iundațională elementară po
porală de băieți din Năseud.

Iovețătorul diplomat mai întâiu 
în timp de 3 ani se aplică provi- 
soriu cu plata anuală de 400 fl., 
pentru inventatoriu, și decă în acest 
timp a corespuns pe deplin chiămă- 
rei sale se p6te face definitiv cu plata 
anuală de 500 fi., cu adaus de plată 
de 50 fi., drept de pensiune adausuri 
decenale și cuartir în natură.

Dela învățătorul ce se va alege 
se cere ca se fiă cive a statului un

gar, să posedă perfect limba româna 
ca limbă de propunere atât în scriere 
cât și în vorbire.

Postul e de a se ocupa cu 1 Sep- 
temvre 1896.

învățătorii cualificați, cari do
resc a concurge au să-și înainteze 
cererile instruate în regulă cu docu
mente despre etatea, religiunea, sta
rea familiară, referințe de servițiu 
militar, studiile absolvate, cualifica- 
țiunea recerută, cunoscințele de limbi 
și eventual despre servițiul de pănă 
acum, la subscrisa comisiune admi- 
nistratăre pănă în 15 Iuliu st. n. a. c.

Din ședința comisiunei adminis- 
tratdre de fondurile centrale școlas- 
tice și de stipendia din districtul 
Năsăudului, ținută în

Năsăud la 13 Mai 1896.
Președinte : Secretariu:

Dr. loan Pop m. p. Nestor Simon m. p.
1008,1—3-.

Aimzcîim
(inserțiuFi și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratîunl. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădemenț 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-oră.

Administr. „Gazeta Trans“-

ZLZCersuLl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din g EVIaiu

Ghirișd — Turda
Tren 

de 
persdn.

Tron 
accel.

I
10-
S.3O

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07.
8.34,
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
.11.31'
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
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3.55
4.40
5.10

12. Ouj D

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1 16
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11.40
11.55
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5.14 
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5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
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5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10.40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55
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2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4.45
5 27
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7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
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5.45
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2.06
3.03
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5.32
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2.17
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4.50
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¥
sos.
pl.

o E'

8.17
8.33
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Viena . . .
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Mezc Telegd
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Apahida 
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SO8, 

A
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1.55
7.-
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1.19

11.04
10.44
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Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldiora

Sph } Bra?ov •

Ț Timiș .
Y Predeal 

scs. BucurescI

( pl.
Isos.

A

jpl.
leoâ.
A 
I

pl.

Tr. expr.
» s

M X

3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10 05
9.39
9.12

“535

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?3Î
3.56
2^37
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.03
7.59

7 30
7.09
6.56
6 54
6.41
6 20
5b3
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
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1.12
8.35

7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

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
9.08
8.28
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3.15
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7.53
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2.20
3.57
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4.34
6.16
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Turda
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de 

persdn.

£ 5.05 10 30 3.20“
{ 4.45 10-10 3.00 8.52

5.05 3.20 9712

©ojpșa-unică. — Sibiiu — Avrigii — Făgărașu
trenă

de
persdn. mi^u

4 45
6.35
7.01,

trenă trenu
mixtu

trenă 
deTren 

mixt persdn
trenă 

de 
persdn.

11.55 7.10
1.25 8.50
1.48 9.15

2.05
3.58
6.35

3 13
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pl. Copșa mică 
Ocna . .

. 80S.
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pl. / Sibiiu . . f pl. 

■ l sos.
Avrig . .

sos. Făgăraș . p].

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
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7.16
4.30

8 i m e ia (Pîsfci) — Bl ii n e d o r a
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mixtă

8.35
10.28

6.15
6.38
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11.54
12 20
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Jlureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelică . 
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința . .
Ș.-Măghiărnș 
Bistrița . .

6.46
5.49

o =

7.21
6.24
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2.48
2.01
1.16
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3 19 8.51 3.52 11.40 LudoșQ. . • 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37| 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.011
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. 1

Oșorheiu .
(pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.-36 pl. 1 • Isos. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14| ▼ SOS. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de susNota: Orele 
însemnezi ârele de nopte.

10.556.20i 11.25, 5. r Aradu ........................ A 10.43 3.44
7.08 12.15! 6.14 Vinga............................ i 9.42 3.01
8.01| 1.10 7.39 1 Timișora.................... 8.20 2.-

12.47 8.47)12 27 5 10 Segedin ......................... Jk 6 05 2.30 10 05

Sibiiu — <’ i s si ă <1 i e.
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6.57
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8.4C
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2.27
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„ Cisnădie

în jos, cele însemnate în drepta de
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9.51 5.32
4.54
3.-

9.02
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jos în sus. — Numerii încuadrațl cu. linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
■X *


