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Despărțemintele Asociațîunei.
La Blașiu, cu ocasiunea aduna

re! generale de astă-vară a Asocia- 
țiunei transilvane, se încinsese mare 
discusiune asupra modului și a mij- 
locelor, prin cari s’ar putd promova 
mai repede și mai cu efect scopu
rile Asociațiunei. Judecând după în- 
fierbințela discusiunilor, ț.i-ar fi venit 
se creep, că din acel moment tdte 
lucrurile se vor schimba spre mai 
bine, căci resăriseră de-odată mulțime 
de apostoli pănă atunci necunoscuți 
pe acest teren, cari promiteau a 
promova scopurile Asociațiunei cu 
celeritatea fulgerului.

Dâr nu s’a întâmplat tocmai 
așa. Pe cât am putut urmări activi
tatea desfășurată de atunci încbce 
în sînul Asociațiunei nbstre, nu pu
tem constata vre-un progres deose
bit. Cel puțin în sînul despărțemin- 
telor nu vedem nici de cum vre-o 
mișcare mai viuă, din contră, zelul 
pare că ar fi în decadență, căci afară 
de 3—4, celelalte despărțeminte mai 
că nici n’au dat semne de vieță 
dela adunarea generală încbce. Apoi 
dâcă în sinul despărțemintelor nu 
găsim activitatea dorită, în alt loc 
înzadar o vom căuta, căci Asocia- 
țiunea prin despărțeminte lucrâză și 
despărțemintele sunt singurele or
gane, prin cari ea ar putâ promova 
cu succes și în mod simțit cultura 
națională în sînul poporului nostru.

Suntem la sfîrșitul esamenelor 
dela sate și încă nu ni-s’a raportat 
un singur cas, ca vre-un despărță
mânt al Asociațiunei se fi luat sub 
protecția sa măcar cât de cât causa 
învățământului nostru poporal, tri
mițând delegați pe la esamene, in- 
teresându-se de progresul făcut, pre- 
miând pe învățătorii bravi, ori folo
sind alte mijlbce potrivite pentru 
încuragiarea învățământului, cum 
făcea, d. es., anii trecuți despărță
mântul selăgean al Asociațiunei, des
pre care de altmintrelea nu ne în

doim, că și anul acesta va fi făcut 
asemenea, dâr fără ca esemplul său 
să mai fi fost imitat de vre-un des
părțământ.

Și e mare pierdere, că tocmai 
despărțămintele Asociațiunei nu se 
interesâză de mersul învățământului, 
care i-ar oferi terenul cel mai mă
nos de activitate. In schimb vedem, 
că se intereseză alții, der se intere
sâză în sensul lor, corumpând pe 
învățătorii români cu premii pentru 
a-i pune în serviciul intereselor de 
maghiarisare. N’o văd acesta comi
tetele despărțămintelor și n’o văd 
directorii lor?

Dâr nici în alte privințe nu 
putem constata vre-o activitate se- 
riăsă din partea despărțemintelor 
nostre, căci împlinirea unor simple 
formalități n’o putem considera ca 
activitate, cu atât mai puțin nu ca 
activitate seriosă, pentru al cărei 
titlu se recere muncă simțită și ne
adormită.

Care pote fi 6re causa acestei 
stagnațiunl? Ca massele poporațiu- 
nei nostre ar fi atât de indiferente 
față de căușele culturei sale națio
nale nu-i adevărat. O putem cfice 
acâsta cu totă hotărîreape basa nu- 
meroselor esperiențe câștigate pănă 
acum, căci nu cunoscem cas, ca 
vre-unui conducător în adevăr zelos 
și devotat pentru înaintarea căușe
lor poporului se nu-i fi succes a do
bândi resultate din cele mai fru- 
mâse în ori ce pas întreprins pentru 
înaintarea lui.

E evident, deci, că causa stag- 
națiunei este a se căuta numai și 
numai în lipsa de conducători harnici 
și devotați causei naționale, cărora 
se nu le placă numai a se scuta 
acum cu indiferentismul, acum cu 
negligența altora, ci să muncâscă 
muncă dreptă și seriâsă, care să-i 
ridice în ochii poporului și să-i în- 
vrednicescă de stima și încrederea 
acestuia.

Intr’o vreme ca cea de acji, când 

causa culturei nostre naționale re
clamă cu atâta urgență sprijinul 
țiilor luminați ai poporului român, 
e fârie mare și responsabilitatea, 
ce cade pe umerii conducătorilor 
despărțămintelor Asociațiunei tran
silvane. Cine nu e în adevăr con- 
sciu de acâstă responsabilitate, nu 
pâte conta la recunoscința poporu
lui, ale căruia interese de vieță 
pretind astăcp mai mult ca tot- 
dâuna dela conducătorii săi o ac
tivitate devotată și consciențiosă, 
care să merite acest nume.

CRONICA POLITICA.
— 14 (26) Iunie.

In ședința de alaltăerl a camerei un
gare din nou s’au dat din partea unor mi
niștri răspunsuri la diferite interpelări. In
tre altele ministru de interne Desideriu 
Pensei răspunse la interpelarea făoută de 
deputatul Hosias Molnar ou privire la nisce 
munți dintre Moldova și Săcuime despre 
oarl numitul deputat că, ou tote oă co- 
misiunea de regulare a granițelor a hotă- 
rît ca aceia să fiă posesiunea orașului Kezdi- 
Vașarheiu, totuși călugării mănăstirei ro
mâne St. Spiridon și-au însușit „ou pu
terea11 amintiții munți. Ministrul Perczel 
răspunse, că are cunoscință despre acel 
cas „regretabil14, și că guvernul a reco- 
mandat orașului Kezdi-Vașarheiu să roge 
intervenția diplomatică. De-altmintrelea 
ministrul de esterne a fost rugat de-a drep
tul de guvernul ungar oa să facă pașii ne
cesari în acestă prvință, și este aprope si
gur, că orașul Kezdi-Vașarheiu va primi 
despăgubire pentru daunele suferite.

*
După oum anunță „Polit. Ert.'J- nouăle 

alegeri diet ale se vor începe în 3 Ootom- 
vre. Se <j>ee, că guvernul face pregătiri 
estra-ordinare. și spre soopul acesta oitâză 
aprope pe toți fișpanii la Budapesta. Mai 
denarte se amintesce ca un lucru curios, 
că în sînul partidului liberal s’a format un 
club liberal iin&r ai cărui membri voiesc 
să-și insușâsoă cele mai multe mandate din 

oerourile guvernamentale. Așa-dâr de acum 
înainte vor esista liberali tineri și liberal 
bătrâni. înainte spre distruoțiă 1

♦

Alaltăerl sosi îu Viena prințul Nichita 
din Montenegro și fu primit în audiență 
privată de cătră Majestatea Sa. Tot în 
aceeași <ji prințul primi visitele mouarchu- 
lui, a ambasadorului turcesc Mahmud Nedin 
Bey și a contelui Goluchowslci. Astădl sera 
Nichita plâcă spre Belgrad, unde va sosi 
mâne diminâță la 9 ore și va rămână în 
capitala serbâscă pănă Marța viitore. In 
Belgrad s’au făcut mari pregătiri pentru 
primirea prințului. Din incidentul acestei 
visite oirculâză prin oercunle diplomatice di
ferite versiuni. Unii ored, oă întrevederea 
dela Belgrad va ave oa urmare diferite 
stipulatiunl și convenții între Serbia și 
Montenegro; alții profețesc logodna re
gelui Alexandru cu princesa Xenia, fiica 
prințului Nichita. In tot cașul însă visita 
dovedesoe, că au încetat stările încordate 
ce domniau mai înainte între ourțile din 
Belgrad și Cetinje, și acum sunt pe cale 
a-se transforma în cele mai strînse legături 
prietinesoi.

*
țliarul polon „Dsiennik Polski*  din 

Lemberg afirmă, oă Țarul și Țarina șl-au 
amenat intrarea festivă în Petersburg din 
oausa mișcărei munoitorilor. Greva lucră
torilor dela fabrici, despre care amintise
răm erl, ia dimensiuni tot mai mari, și or- 
ganisațiunea puternioă a greviștilor a sur
prins și consternat fârte mult oercurile com
petente din Petersburg.

Un părinte cătră fiii sei.
Sibiiu, Iunie 1896.

Fundatorii de stipendii pentru ajuto
rarea tinerimei române studidse lipsită de 
mijloce, când s’au deois a-șl jertfi ave
rea pentru acei nobil și salutar scop, au 
fost conduși de sigur de speranța, că cei 
împărtășiți cu atari ajutore vor căuta să 
devină bărbați folositori națiunei și, prin 
muncă și studii seriose, îșl vor crea un 
viitor de așa, ca poporului să-i potă fi spre 
ajutor, âr neamului spre ouâre.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

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

p’atuncl din Lipsea, de Karl Wartenbwrg.)
(Urmare.)

In cealaltă seră ârășl eram în „Cafe 
chinois11 și precum presupuneam, așa îl și 
aflarăm în același loo; lângă signora ședea 
vecinul din ooridorul hallei nostre. Afil se 
încerca George mai cu insistință de-a scote 
vr’un ouvent din gura signorei. El îi aduse 
aminte de noptea sosirei ei, despre bâla 
ei și despre studențâsoa recetă ce i-o pres
crise el; o întreba cum s’a aflat după me
dicina lui, se sousâ, că în cjiua a doua nu-șl 
căuta pacienta spre a se convinge despre 
starea ei, o întreba, de ce nu o vede omul 
nici când, de ce este ușa lor pururea în
chisă — der tote erau în zadar. Ea rămase 
atât de mută, ca și cum el ar fi vorbit 
cătră o statua de marmură, și numai espre- 
sia feței ei trăda neliniștea internă și frica, 
ce o cuprinse la vorbele amicului meu.

Aoum streinul, care pănă aci apărea 
confundat cu totului tot în joo, se întorse 
repede cătră George și cu o privire crudă 
și amărîtă, cum nu se pote descrie, d’S0 
lui George :

— „Nu te osteni, domnul meu, sig
nora e mută și tot-odată te fac atent, că 
acestă bolă e lipiciâsă, păcjesoe-te, să nu 
amuțescl și d-ta11.

Eu tot eram reoe, că George va is- 
bucni, după cum îi sciam năravul, și deci 
mă apropiaiă cu un pas. Dâr George ră
mase liniștit și răspunse numai cu un rîs 
sarcastic, oare însă era și mai vătămător, 
decât o înjurătură 4'cenf^: „CunoscI d-ta 
dor’ arta, de-a amuți omeni?11

Streinul se ridică dela masă, devenise 
mai palid de cum era de comun, âr signo
rei îi înoetă respirația și-și ținti ochii ’n 
pământ. Dâr agitația streinului nu dură 
decât un moment, apoi clătinând din umere 
a lene se duse ârășl la joc. Der nu stete 
mult. El aruncă cărțile, spuse companiști- 
lor, că de-odată nu se află prea bine și 
plecă cu signora cea mută, cum o nu
meam noi.

George era fârte agitat. El susținea 
morțiș, oă signora nu pote fi nevasta omu
lui aceluia, că aci e ascuns un secret, care 
lâgă pe nenorocita de neounoscutul. Adâno 
mișcațl și emoționați părăsirăm și noi ca
feneaua.

A doua cfi> târziu, după amecjl, șe
deam ambii în odaiă și lucram ; de odată 
ușa se deschide și întră ourierul dela postă, 
aducând o epistolă la adresa amicului meu. 
Mica și subțirica covertă, adresa cu trăsuri 
fine, trădau numai decât, că-i dela o damă. 
El rupse nepacient coverta și ceti:

„Te rog pe tot oe ai d-ta mai sfânt 
„și mai scump, să ;nu mai încerol a mă 
„Bgrăi. El e plin de venin asupra d-tale, 
„s’a jurat, că te omoră, de te mai apropii 
„de mine. Nu face pe o nefericită și mai 
„nefericită.11

Der astfel de rugări și admoniărl au 
tot-dâuna resultatul contrar. George îmi 
deolarâ, că cu procsima ocasiune, fiă orl-ce 
va fi, va agrăi ârășl pe signora. Cumcă 
ea nu-i nevasta streinului, crecju eu atât 
mai mult, fiind-că și ea în epistolă îl nu- 
mia „el“, âr nu „bărbatul meu“, ori „soțul 

jneuu. Teribil de greu îi trecu lui timpul 
păn’ la ora, când afla de regulă pe strei
nul cu însoț torea lui în „Cafâ chinois“. 
La timpul sciut merserăm ou grabă, dâr 
așteptarăm înzadar. Ei nu veniră. Spre mi
rarea nâstră însă, văzurăm a doua-di în 
hotel Bruhl pe streinul, stând ou Jidanul 
cel săc și mio într’o convorbire confiden
țială. Cum a ajuns el la Jidan ? George în
trebă pe otelierul, dâr acesta dete numai 
din umeri, oa comeroianții preoauțl.

— „Regret mult, d-le doctor, că nu 
te pot servi. Nu sciu chiar nimic în oe 
legături stă el cu Jidanul. Streinul s’a in
sinuat în cartea streinilor ca privatier din 
Viena sub numele de Ignatz Matuschek. 
Altoum îșl achită tot a treia di socotelele.

Eram atât de luminați ca și mai ’na- 
inte. In „Cafâ chinois“ nu mai vădurăm 
pe streinul, din contră vădurăm adesea pe 
d-l Ignatz Matusohek stând de vorbă cu 
Jidanul, ba odată îl văcjui eșind chiar din 
odaia Jidanului.

Așa trecură pote opt cjile. George, 
care nu-șl pierduse speranța de-a mai vede 
în „Cafe chinois“ pe necunoscuta mută,
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Au fost mulțl stipendiștl de-ai noștri, 
cari în adevăr au oorăspuns datorințelor și 
s’au făcut vredniol de binefacerea mărini
mosului fundator, dâr, durere, au fost și 
sunt și de aceia, cari în loc de-a fi studiat 
cu diligință, și de-a fi căutat a-șl largi cu- 
nosoințele printr’un studiu în adevăr serios, 
căol acesta dâră e prima chiămare a unui 
student, ei au făcut contrarul, ooupându-se 
de tote și căutând a figura pretutindenea, 
ăr studiul l’au considerat așa Zicând ca o 
ooupațiune seoundară, sâu mai bine Zis, oa 
un simplu mijloc pentru câștigarea vre-unei 
diplome de doctor în cutare sciiuță, oare 
să-i dea un titlu pentru de a-șl mări or
goliul și vanitatea.

Sciu, că în epoca de atjl, mai ales, 
la tote poporele se găsesc asemeni indi
vizi. Dâr sciu, de pe altă parte, și aoeea, 
că fârte puține popore vor mai fi, cărora 
unii ca aceștia se le aduoă perderl așa de 
mari, cum ne pot aduce nouă. După ce se 
reîntoro în mijlocul poporului, aceste spice 
gâle îșl ridică capul sus și nu mai e cap 
de om, care să le potă da lor un sfat. In 
loc de-a căuta să se perfecționeze și mai 
departe fiă-care în branșa sa, — căci stu
diul academic forte puțin ajută pentru cei 
ce nu se silesc a-1 completa și după absol- 
vare, — ei se cred atotsciutorl și nu gă
sesc ocupațiune mai predilectă, deoât a da 
ei înși-șl sfaturi. Și dau sfaturi de multe- 
orl în lucruri pe cari nu le înțeleg și în 
oestiuni delicate, pe cari ei le resâlvă la 
moment, pe când bărbați cu esperiență în
delungată și copțl de minte, toomai fiind
că înțeleg delicateța oestiunei, nu se încu- 
mătă niol măcar a se pronunța asupra lor, 
decât numui după multă cumpănire și în 
consultația cu alțl bărbați de talia lor.

De aci îmi esplic eu și fatala ușurință, 
cu oare se tracteză a<ji delioatele nâstre 
cestiunl politice din partea atâtor nechiă- 
mațl, oăcl asemeni elemente nu vor să-și 
încâpă cariera politică dela oăprar în sus, 
oi de-a dreptul dela general, âr de aoi apoi 
după ce sa lovesc ou capul de tote petri- 
oelele, ■ dau ou pași repecjl în jos pănă 
ajung nisce făliți politici, de oarî atât de 
mulțî avem a<jl-

Nu mi-ar fi pentru ei, dâr împreună 
cu ei târeso și marea oausă națiouală și 
acesta e desastrul nostru. De aceea Zic eu, 
că -tinerimea nostră numai așa și numai 
atunci îșl pâte crea viitor vrednic de ea și 
de națiunea nâstră, dâoă va soi să mun- 
câsoă cu încordare pe oât timp e la studiu, 
ca se devină bărbați ou cunoscințe seriâse 
și de adevărată valore intrinsecă, căci nu
mai unii ca aceștia pot judeca și greutatea 
cestiunilor nâstre politice, soiind a-șl alege 
rolul, ce li-se cuvine în ele, âr nu mai 
mult, dâr nici mai puțin.

Cei ce confer stipendiile, au datorința 
de-a urmări după putință pașii tinerilor sti- 
pendiștl, și decă observă, că aoeștl pași 
sunt îndreptați spre cafenele, în loc de 
universitate, să-i îndemne de cu vreme a 
se îndrepta, căol altfel nu merită ajutorul.

Apoi mai e un lucru, pe care nu-1 
pot ierta nioi-deoum tinerimei nâstre, și 
cred, oă în acest punot toți Românii buni 
vor simți asemenea mie.,

Am cunoscut și am nenorocirea de-a 
ounâsoe și aoum un mărișor număr de 
tineri de ai noștri, și încă ohiar și dintre 
stipendiștl, cari după oe au absolvat stu
diul și au ajuns la o posițiă, oare-i asigură 
o bunăstare materială dela poporul nostru, 
în loo de-a ferioi o fată din părinți ro
mâni, se căsătoresce unul cu o Săsâică, 
altul cu o Nemțoică, al treilea cu o Un- 
gurâică, și încă de multe-orl cu fete fără avere 
și din familii modeste, pe când fiice din 
părinți români, bine orescute și pâte și 
cu mai multă avere, rămân desconsiderate 
de d-nii „cavaleri14 *).

*) Ar fi de aorit, ca tinerii Români, cari 
iau neveste de rassă streină, cel puțin se aibă 
tăria și ambițiunea de a-le face românce, pentru-că 
se nu li-se corcescă familia.

Pe mine acest luoru mă revoltâză, 
căci eu în acâsta nu văd iubire de neam, 
ci văd contrarul, văd o slăbiciune. Când 
un tînăr român de dragul unei străine elt- 
minâză limba română din casa sa și din 
familia sa, și când prin căsătoriă el se în- 
voesce de-a întră într’o societate străină, 
ori chiar dușmană națiunei sale: eu pe 
românismul unui asemenea tînăr nu dau 
mult.

Rari cașuri sunt, ca tineri unguri, 
nemți sâu sași să ia de soțiă o Română, 
âr dâoă totuși se întâmplă câte-odată, poți 
fi sigur, că ea a avut o Zestre, ca și care 
tinerul respectiv n’ar fi putut căpăta cu 
una din nația Iui.

Am fost și eu odată tinăr și soiu ce 
este dragostea, der într’o străină nu m’așl 
fi putut înamora niol-odată, deoreoe nu 
oăutam sooiețățile străinilor. Pănă eram 
la studiu, îmi vedeam de studiu, âr când 
m’am reîntors, am aflat eu aci societăți 
românescl și n’am avut lipsă de-a alerga 
după societăți străine, cum văd că alergă 
aZl unii „oavalerl" de-ai noștri, căci iși 
fac fală din aceea, că soiu face curte unei 
fete în limbă străină.

Am Z's aceste vorbe din iuimă sin
ceră, care întotdeuna a fost, este și va fi 
plină de dragoste față de tinerimea ro
mână, De n’așl avea dragoste cătră ea nu 
m’ar durea, âr de nu m’ar fi durut n’așl fi 
grăit. Nu la toți se refer criticele mele, nu. 
Domne foresee! ci numai la o mică parte 
dintre tinerii noștri, dâr totuși am grăit, 
fiind-că pe toți ași voi să i văd la lo
cul lor.

Un părinte.

— 14 (26j Iunie.

AA. LL. RR. române principele 
Ferdinand și princesa Maria, au ajuns la 
Sinaia, erl la ârele ÎO1^. Altețele Lor au 
fost întâmpinate la gara din Sinaia de Ma- 

jestățile Lor Regele și Regina. împreună 
cu curtea regală.

—o —
Un consul austro-ungar anti-ma- 

ghiar. Colonia maghiară din San-Francisco 
a hotărît să arangeze o serbare patriotică 
din incidentul mileniului. Serbarea n’a de
curs așa după cum le-ar fi plăcut Ma- 
ghiarilnr din causa atitudinei antimaghiară, 
pe care a luat’o consulul austro-uugar 
Korbel. El fusese adecă provocat din par
tea memWilor coloniei oa să țină la prân- 
dul festiv un toast pentru „regele ma
ghiar". Korbel însă, declara, că în cali
tate de consul austro-ungar, el nicl-odată 
nu va ținâ toast pentru regele maghiar, 
ci în cașul, decă va lua parte la banohet, 
el îșl va ridica păharul său numai pentru 
„domnitorul Austro-Ungariei". Coloniștii 
maghiari rămaseră astfel buzațl, mai ales 
după-oe consulul Korbel nici nu luă parte 
la serbare.

— o —
Erățp un osândit pentru tricolorul 

maghiar. Tribunalul din Warașdin osândi 
alaltăerl pe practicantul în drepturi Anton 
Stamperger la 6 săptămâni temniță, din 
oausă oă cu ocasiunea maialului studenți
lor, arangiat înainte cu 4 săptămâni, ar fi 
apucat din manile unui școlar un steag 
trioolor maghiar, l’ar fi aruncat la pământ 
și l’ar fi rupt în bucăți.

—o—
Fariseismul lui Tisza. Fostul ministru- 

președinte ungar și violânul „general" al 
liberalilor din Ungaria a sosit alaltăerl în 
Oradea-mare, pentru-ca să debuteze acolo 
înaintea alegătorilor săi perciunați cu o 
vorbire milenară, despre care pressa ji- 
dano-maghiară profețesoe, oă va fi „epo
cală". Fiind salutat bătrânul vulpoiu la 
gară de un public număros, la alocuțiunea 
primarului Sal el dete următorul răspuns 
fariseesc: „Mulțămindu-Vă din inimă pen
tru primire, vă asigur că, cât timp voi 
trăi, nu voi înceta de-a luora pentru bi
nele tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
religiune, naționalitate și posițiă". Vom 
vedâ aoum din vorbirea lui „milenară", 
cum lucră și cum promite, că va luora pă
cătosul „general" pentru binele naționali
tății române!

—o—
Așa le tvebue. Ministrul ung. de co- 

mercifi, Daniel, a invitat Camera comercială 
din Agram, ca să se presents în corpore la 
exposițiă. Camera însă n’a vrut să scie de 
învitarea-poruncă și, cu majoritate de vo
turi, a refusal d’a împlini pofta ministrului.

—o —
Secetă. Din Câmpia ni-se scrie, că 

pe-acolo domnesce o secetă mare, din a 
căreia oausă recolta sufere mult, âr fân 
mai ales e forte puțin.

—o—
Călduri grozave în Africa nordică. 

Din Roma se depeșeză, oă Z'lel0 acestea 
a ajuns căldura în Erytrăa la 50 gr., âr 
în Capsala la 55 gr. Omenii sufer fârte 
mult, se învălesc cu șarșafurl ude, și cu 

tâte acestea nu pot durmi nâptea. Se 
crede, că oăldurile vor mai oresoe și în 
cssul acela starea în aoele ținuturi va de
veni de nesuferit, ba chiar perioulosă.

— o —
„Romania", noua societate a tineri- 

mei române de lege creștină, din Mun- 
ohen, a dobândit aprobarea statutelor sale 
cu data de 10 Iunie n. c. Ni-s’a trimis și 
nouă un esemplar tipărit din aoeste statute, 
din cari însămnăm, că după §-ul 2 „Sco
pul sooietății este desvoltarea în cultură, 
limba română și lățirea spiritului de cole
gialitate și, când fondurile societății vor 
permite, proourarea de ajutâre materiale 
membrilor lipsiți și demol de ele. Mijlo- 
cele pentru realisarea scopului: a) oonver- 
sațiunile, disertațiunile și deolamațiunile, 
oe se vor ținâ în ședințele sooietății de 
membrii aceleia; b) înființarea unei bi
blioteci în folosul societății. Mâmbrii sunt: 
ordinari (tinerii români creștini, cari stu- 
diâză în Munohen), eotfra-ordinari (loouitorii 
români din Miinchen și studenții români 
din alte orașe, contribuind la an 5 mărci); 
owrarl, binefăcători și fundatori (cești din 
urmă contribuind odată pentru totdâuna 
50 fi., resp. 100 franci seu 80 mărol)." — 
Reoomandăm sprijinului călduros al publi
cului român aoâstă nobilă societate, căreia 
îi dorim vieță lungă și succese îmbelșu
gate !

— o—
Corone eterne. Din incidentul morții 

D-lui președinte al Eforiei școlare Nicolae 
Străvoiu, D-l protopop Bartolomeiă Baiu- 
lescu ni-a trimis în locul unei cununi peri- 
tore pe Sicriu opt fior, drept corână ne- 
peritâre, oontribuțiuno la fondul școlarilor 
români săraci, înființat în memoria iubiri
lor răposați. — Brașov, 13 (25) Iunie 1896. 
Comitetul parochial român gr. or. din Ceta
tea Brașovului.

—o—
Cnnuniă. D-l Romulus lonașcu din 

Năsăud, actualmente profesor în Iași, se 
va oununa Duminecă, în 16 (28) Iunie, cu 
d-ra Mandița Pivhiceriu din Iași. — Adre
săm tinerei păreehl și familiilor felicitările 
nâstre cele mai sincere.

Turburările din Turcia.
Răscâla de pe insula Creta nu este 

încă potolită, ba nici nu se întrevede încă 
speranța aoâsța, și deja scânteile altor tur- 
burărl au țîșnit în ținuturile turcesol lo
cuite de Drușl și Armeni, La Hauran Drușii, 
acest popor sălbatic și crud, au nimicit în 
luptă 6 companii complecte de soldați mo- 
hamedanl pedeștri și o sută de călăreți; 
Ja Soneyda au împresurat garnisâna și o 
țin blocată. La Sivas, Diarbekir și Malatia, 
localități oarî au format scena măcelurilor 
din anul trecut, situația e perfect aceeași 
— așa spun ultimele telegrame sosite din 
Asia mică — ca în ajunul explosiei atro
cităților de atunci.

Pe insula Creta armata imperială oto-

care îl interesa mult, mai mult de cum 
credeam eu, mergea regulat acolo în totă 
sâra spre a o întâlni, câte-odată mergea acom
paniat de „Tiras", care avea un gust de
licat și era un gurmand pasionat, când era 
vorba de mioile paștete franțuzescl, ce 
se preparau minunat în „Cafâ chinois", și 
de cari căpăta „Tiras" adese-orl dela iubi
torii de oânî.

Așa și aZl era George dus ou „Ti
ras" și eu rămăsei erășl singur acasă. Era 
pe la înoeputul lui 'Deoemvre. Ninsese și 
luna oădea palidă pe coperișele caselor. Eu 
ședeam în apropierea ferestrei, lângă masa 
de scris ohiar față ’n față ou ușa odăei, oe 
era de cea parte a coridorului, la stânga 
acestei ferestri era masa lui George, lângă 
care atârnau câteva căpățini de om. Eu 
ceteam gazete. Intre puținele foi liberale, 
cari nu oăZuseră înoă jertfă sistemului reac
ționar de atunol, se număra și Z'arul „Ur- 
wăhler", ce apărea în jBerlin și pe atunci 
era tare cetit de junimea studiosă liberală 
din Lipsea.

Intr’un număr al aoestui Z’ftr cetii 

în sâra aceea următorea corespondență 
din Londra, ce mă interesa fârte :

„London, Noemvre. Ni-se raportâză, 
„că de un timp încâce erășl se arată prin 
„unele cetăți mar’ ale Germaniei nordice 
„acel Procop Makowetzky, care e cunoscut 
„din anul 1848 și 1849 ca spion periculos 
„al prințului Windischgrătz și al generalului 
„de artileriă Haynan contra legiunei aoa- 
„demice vienese și a ofioerimei honveZilor 
„ungurescl de sub Bem. Principele Schwar- 
„zenberg l’a dimis, căci nu-i mai trebuia, și 
„el umblă acum mascat în multe chipuri. 
„In însoțirea lui se află o fată tineră fru- 
„mosă, despre care nime nu scie nimic ou 
„siguranță, în ce relațiunî stă ea ou Mako- 
„vetzky. Pâte că se servesce de ea, ca să 
„momesoă în rociul său pe oei naivi. In 
„Ungaria a fost Makovetzky judecat la 
„mârte în contumațiă pentru furt și asasi
nat, întreprins în oontra unui oficer supe
rior al armatei de hoveZl. Haynsn a 
„cassat sentința după oatastrofa dela Șiria, 
„deârece căZuse unul din câta revoluțio
narilor și deoreoe inimicii împăratului se 

„puteau omori pe orl-ce cale. Vă avisăm 
„de acel om periculos".

Apoi era în corespondență descrierea 
persâuei, care de bună sâmă se datoria de- 
sertorilor germani ori unguri aflători în 
Londra. Descrierea acesta mă făcu să nu 
mă îndoesc nici un moment, că ea se re- 
feresce la Ignatz Matuschek și că aoesta 
e aceeași persână cu Procop Makovetzky! 
Vestea m’a iritat fârte, un spion și un asa
sin era acest om! De aceea se înspăimânta 
el atât de grozav la vorbele lui George, 
privitore la arta de a amuți pe âmenl. Și 
signora) cum se vedea din corespondență, 
nu era nevasta lui. Der atunci oe era ea ? 
Față cu un om ca aoela, ea nu putea 
să aibă nici înclinare, nici iubire, nici 
stimă.

Îmi sfârmam mintea cu acâstă enigmă, 
nici nu auZii, că orologiul din turnul S-lui 
Nicolae bătea 11 și nu auZii nici buciu- 
matul păZitorilor de nopte. Atunol se des
chise de-odată ușa dela odaia mea și — 
signora grăbi spre mine și apropiindu-se 
se aruncă în genunchi înaintea mea.

— „Ajutor.... Scăpare! El vrâ să
omore!" borborosi ea tot într’un suflet, 
cu mânile ridicate ca spre rugăciune și 
cu espresinnea desperării, ce se vedea 
în tote trăsurile ei. Ea era în halat de 
nâpte, părul oel lung atârna despletit peste 
umere. Și arăta spre odaia, ce era ocupată 
de ei.

— „Să omâre? Pe cine? Pe George?" 
Ea clătină din cap negativ.
— „Nu, nu pe amioul d-tale, pe omul 

cel bătrân, pe Ovreul, ce șede lângă noi. 
El e bogat, are bani, are pietrii scumpe, 
și în noptea asta vrâ să mergă cu el să-1 
omâre."

Mă cuprinse o grâză.
— „Pe Jidanul polonez vrâ el să-1 

omore?"
— „Da, — Zise ea fără răsuflare, și 

apoi vre să fugă departe ou mine la Ame
rica, dâr eu nu voiâ să merg cu el, mă în
fiorez de el... mai buonrâsă mor... Acum 
dorme, ca să se întărescă pentru omor. 
De-ar sci oă-s aci, m’ar și omorî..."

— „Da, trădătâre miserabilă", tu tre-
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mauă mai susține lupte cu insurgenții; es- 
cesele se comit de o parte și de alta, căci 
tocmai când soirile oficiale turcescl anunță, 
că Creștinii s’au făcut culpabili de măceluri 
și prădăoiunl, sosesc și informațiunile din 
sorginte creștină, acusând trupele otomane 
de crime și jafuri.

Puterile oele mari europene n’au in
tervenit încă pentru a pune capăt acestei 
stări de lucruri, deși pare a esista între 
ele înțelegerea și asupra modului de a 
procede și în privința cererilor de formulat. 
Se soiă numai, că puterile au hotărît să 
nu procedeze isolat, ci de oomun acord, 
așa cum au făout în chestia armenâscă; și 
să ceră Porții ca măsură de potolire a spi
ritelor din Creta: 1) numirea unui guver
nator creștin, 2) restabilirea convențiunei 
din Haleppo și 3) convocarea Adunării na
ționale din Creta. Intârcjierea acestei in- 
tervențiuni se atribue tratărilor nesfârșite 
înoă asupra formei în care trebue să se 
presinte și să se susție cercurile puterilor. 
In ori-ce oas însă, forma nu p6te fi obiec
tul unor neînțelegeri, care să zadarnicesoă 
hotărîrea de a interveni și așa se așteptă 
din di în di pasul decisiv al puterilor.

Intervenția puterilor e în folosul im
periului otoman și al menținerii sale. Se 
soiă, că numai concertul european a înlă
turat pericolul, care amenința Turcia când 
cu măcelurile din Armenia și că acăstă 
procedare în comun acord a puterilor n’a 
avut alt scop deoât putința de-a mențină 
Turcia în status quo. Acum Europa are 
din nou misiunea să reamintescă Sultanului 
că e o chestiă de conservațiune propriă nă- 
bușirea cât mai grăbită a răscolei din 
Creta.

Ceea ce Cretenii se încercă să obțiă 
acum prin puterea armelor, Turcia le-a 
promis deja de mult pe hârtiă. Au rămas 
însă literă rnortă și Statutul organic din 
1868, și Convenția din Haleppo dela 1878 
și Articolul referitor la Creta din tratatul 
•încheiat la Berlin la 1879. Cretanii nu cer 
prin urmare inovațiunl său reforme, cari 
trebueso de-abia încercate, cum e cașul cu 
Armenii și Macedonenii.

$
Etă soirile mai nouă sosite din impe

riul otoman:
„Agenției Reuteru i-se anunță din Con

stantinopol. că în 23 o. au isbucnit turbu- 
răn nouă la Van. Mulți Armeni au fost 
omorițl, alții s’au refugiat la consulatul en
glez. Numărul total al omorîților în tur- 
burările de erl și din cailele precedente se 
urcă la 400.

Armânul Karaltian, care a asasinat 
pe funcționarul guvernuli Sinelterim, și a 
înceroat să omâre pe un sub-oficer de gen- 
darml, a fost spânzurat.

După datele turcescl numărul Dru- 
șilor insurgenți se urcă la 7000 pănă la 
8000 omeni. 25 batalione de redifl, din 
cart 6 destinate pentru Creta, au și plecat 
din Constantinopol. Patru batalione ale

corpului al 2-lea și 19 ale corpului al 5-lea 
pe drum de mobilisare, vor trebui să fiă 
gata peste 5 cjile.

SCIR1 ULTIME.
BucurescT, 13 (25) Iunie. O irn- 

presiune penibilă au făcut noueie 
procedeuri ale malcontenților din 
fostul comitet al Ligei. Fostul cas- 
sier d-1 Periețeanu-Buzeu a înmâ
nat actualului președinte al Ligei 
d-lui Ionel Grădișteanu prin corpul 
portăreilor o somațiă, în care îl 
provocă se deșerteze localul Ligei, 
pe care pretinde, că l’a închiriat 
densul. In ședința de aseră a comi
tetului esecutiv al Ligei s’a consta
tat înse pe basa contractului, că lo
calul a fost închiritat de d-1 Perie- 
țeanu, nu personal, ci în calitate de 
cassier al Ligei și pentru biroul Li
gei. In urma acesta d-1 I. Grădiș
teanu i-a adresat un răspuns, în care 
declară, că consideră somația d-lui 
Periețieanu ca nulă și neavenită și 
deja d-sa a prelungit contractul de 
închiriere cu proprietarul casei din 
Strada Nouă. Somația d-lui Perie- 
țeanu fiind scrisă într’un ton ofen- 
sător, căci se vorbesce întrînsa de 
„deteriorarea imobilului“ și de dife
rite peisbne, cari se introduc în lo
cal „fără nici un respect pentru 
dreptul de proprietate al altuia11 etc. 
d-1 Ionel Grădișteanu i-a trimis mar
torii pe d nii Al. Catargiu și Nicu 
Filipescu.

In ședința de aseră a comitetu
lui Ligei, președintele I. Grădișteanu 
arătă, că 12 secțiuni, printre cari 
cele mai importante din țeră ca 
Ploiescii, Iași, Craiova, Brăila etc. au 
recunoscut comitetul Ligei ales în 
congresul dela 12—14 Maiii a. c. In 
aceeași ședință s’a discutat asupra 
înființării unui 4iar săptămânal, care 
să se ocupe esclusiv numai cu ces- 
tiuni naționale.

AȚI, Joi sera va fi mare întru
nire a membrilor Ligei în sala Hugo, 
avend de scop reînființarea secțiunei 
BucurescI a Ligei, care în urma re
tușului comitetului ei vechi G de a să 
conforma votului congresului a fost 
declarată de noul comitet ca ne mai 
esistentă. Vechiul comitet al secției 
din capitală însă stăruie în atitudi
nea sa oposantă și a convocat pe 
4iua de Duminecă 16 Iunie v. o în
trunire. Se crede însă, că majorita
tea coverșităre a membrilor vechi 
se vor declara categoric în favorul 
noului comitet central așa, că tdte 
încercările contrare se vor zădăr
nici. Asemeni întruniri oposante 
sunt convocate și în alte orașe ale 
țării, der se prevede că vor ave 
același resultat desastruos pentru 
arangiatorii lor.

BucurescI 13 (25) Iunie, fiarele 
de a4l aduc scirea, că la ordinul 
guvernului român consulatul român 
din Monastir (Macedonia) a fost des
ființat.

BucurescI, 25 Iunie. Lacotenen- 
ța metropolitană a dat ordin noului 
stareț al mănăstirei CăldărușanI, să 
trimită pe fostul stareț, Părintele 
Pafnutie, la Cernica. Pafnutie este 
amic devotat al metropolitului Ghe- 
nadie.

BucurescI, 25 Iunie. Mai mulțl 
cetățeni din Iași au luat hotărîrea 
de a înființa un nou club politic cu 
numirea de Club liberal-democrat, sub 
președinția d-lui Fleva. Se asigură, 
că asemeni cluburi se vor mai în
ființa în Ploiesci, Craiova, Roman 
etc.

Belgrad, 25 Iunie. Conform soi
rilor sosite aci din Przrend, JMute- 
ssariful (guvernorul) de acolo a pro
vocat pe locuitorii orașului ca să 

nu părăsescă orașul, de-ore-ce el nu 
stă bun pentru siguranța vieții nimenuia.

Constantinopol, 25 Iunie. In 4i- 
lele din. urmă s’a desvoltat pe in
sula Creta o adevărată bătaia de gue
rilla. Atât din partea Turcilor, cât 
și din a Creștinilor se comit fapte 
nemilose și crâncene. Insurgenții însă 
sufer mai mult, dedrece Turcii le 
aprind satele.

DIVISE
Un copil uriaș. ț)iarul „Tirolor Sti- 

menu scrie, că în. comuna Buchstein esistă 
un copil uriaș. El are un piept lat de 65 
om., șoldurile de 45 cm., er lungimea co- 
pilului este de 87 cm , și e de 28 chile de 
greu. Băiatul este numai de un an și ju
mătate. Părinții copilului sunt nesce țărani 
săraci, cu numele Petru Colleselli și Maria 
Ana. Mai interesant este faptul, că părinții 
copilului sunt ambii omeni de statură 
mică.

Dela castelul Habsbiirgilor. Un dia
rist a visitat nu demult castelul Habs- 
burgilor din Tirol, și on acestă ooasiune a 
avut o intrevorbire interesantă ou păzi
torul castelului, un om bătrân de 81 de 
ani. Bătrânul îșl aducea forte bine aminte 
de totî ospeții, oarl au ceroetat castelul, și 
îl arătă Ziaristului oartea, unde erau în
scrise numele ospetilor. piaristul ceti nu
mele arohiducelui Carol Ludovic, archidu- 
celui Vilhelm, arohiducesei Maria Terezia, 
a princesei Augusta de Bavaria, a arohi
ducesei Maria Annunciate, etc. Bătrânul 
păzitor mai povesti și următorul enisod: 
„Odată înalții ospețl ședeau aci la masa asta; 
băiatul meu, cel mic însă alerga îucoce și 
încolo prin odaiă, și eu îl făcui atent oa 
să se astâmpere, flicendu-i: „Rudolf, fii li
niștit, căci aoeștia sunt domni mari ! u 
Abia am pronunțat numele Rudolf, și una 
dintre principese și ridica pe micul băiat 
pe masă și dise cătră ceilalți ospețl: Pri
viți, acesta e un Rudolf habsburgic!u După 
aceea copilul a trebuit să mărgă pe la 
toți ospeții pe rând și să bea din paharul 
fiă-căruia, așa încât micul băiăt s’a și a- 
mețit puțin. Apoi ospeții l’au cinstit pe 
micul Rudolf cu multe de tote. Rudolful 
meu de atunci astăzi e însurat.

Domnișorele (le onore ale reginei 
Angliei. Victoria, regina Angliei, îșl alege 
pe domnișorele de curte dintre fetele de 
pair (magnat). Regina trimite o scrisore 
părinților fetei, prin care îi încunosoiințeză 
despre dorința sa, ca despre o deosebită 
grație. Abia a fost vr’un cas, când oineva 
să fi refusat dorința reginei. Domnișorele 
de onore au anual o plată de 300 funțl 
sterlingl. Fiă-care are câte o odaie de 
durmit. er într’o odaie de locuit sunt câte 
doue împărțite. Fiă-care domnișoră portă 
portretul reginei în miniatură. Domnișdra, 
care e în serviciu trebue să stea în apro
pierea odăiei reginei; în mână ține un bu- 
ohet de flori, și când regina merge să 
prâncfescă îndată ce întră pe ușa sufra
geriei, domnișâra pune buchetul de flori 
înaintea tacâmului reginei. Dâoă la mesă 
nu se află ospețl, atunci domnișoră se 
aș^4ă la mâsă de-a drâpta reginei, lângă 
lordul oamerar. După-ce se isprăvesoe prân- 
dul, domnișâra se pdte retrage în odaia 
sa, de cumva regina nu voesoe să-i cânte 
din voce, să-i oânte la pian ori să jdoe 
cărți cu ea. Deore-oe regina nu intrebuin- 
țâză bani, cărl odată au fost în circulație, 
domnișorele se îngrijesc ca totdeuna să 
aibă la sine bani noi. Domnișorele de gardă 
ale reginei Victoria trebue să fiă forte 
oulte, limba germană și cea francesă tre
bue să o soiă vorbi fluent și ceti. Regina 
mai pretinde dela ele, ca în îmbrăcăminte 
să fiă forte simple și despre lucrurile per
sonale ale reginei nu li-e iertat să vor- 
besoă. Regina Victoria, de când domnesce, 
singur numai unei domnișore i-a dat dru
mul. Domnișorele de gardă numai de trei 
ori fac servioiu în câte-o lună, deci să 
vede, că nu le prea merge rău!

Principele Ferdinand al Bnlgariei și 
mașinistul. Principele Ferdinand la înce

putul lunei curente călători cu familia sa 
deJa Budapesta spre Ruttka. In Zolyom 
trenul espres și-a schimbat looomotiva. 
Noua locomotivă avea ca mașinist pe un 
anumit Augustin Doleschall. Prinoipele, 
înainte de-a pleoa trenul, se dete jos din 
cupeu și ducendu-se la conduoătorul loco
motivei îi dise, oă ar avă dorința de-a că
lători pănă la Ruttka pe locomotivă. Mași
nistul împlini dorința prințului și pe cale 
spre Ruttka el opri chiar în mai multe lo
curi trenul, pentru-ca Ferdinand să potă 
mai bine admira ținutul romantic. Prinoi- 
oipele află, că conduoătorul Doleschall este 
un bun soț de călătoriă, cu atât mai mult 
că acesta vorbea bine 6 limbi, dintre cari 
și limba bulgară. La gara dela Ruttka 
erășl trebui să fiă schimbată locomotiva, 
der principele, înainte de-a pleca mai de
parte, îi dărui oonduoătorului Doleschall 
5 napoleoni, er încălzitorului looomotivei 
2 napoleoni. Afară de acesta Ferdinand 
îi mai trimise lui Dolesohall din Mosova 
un orologiQ de aur, în care era gravată 
fotografia sa, corona prinoiară și monogra
mul slu.

Renume și grăsime. E lucru veohiîî, 
că toți bărbații de mare renume au fost 
și sunt și astădl slabi. Niol Julius Caesar 
n’a încredințat lucruri importante vre-unui 
om gras. Cu privire la femei lucrul însă 
stă tocmai întors, oăol tote femeile renu
mite au fost și sunt grase. Așa de esem- 
plu regina Egiptului Cleopatra, a fost o 
femeie forte grasă, regina Rusiei Catalina, 
apoi regina Angliei, „Ana oea bună“, re
ginele din Spania: Cristina și Isabella și 
aotuala regină regentă a Olandei. Ase- • 
menea artistele și seriitârele cu puține es- 
cepțiuni au fost și sunt tote grase.

Calul cel mai plăcut al Țarului. Din
tre toți caii, câți îi are Țarul, mai mult îi 
place de acela, pe care a călărit cu oca- 
siunea sărbărilor încoronării. Acest animal 
este de colore suriă-desohisă, are o etate 
de 13 ani și îl chiamă „Norma“. Țarul și 
când era încă moștenitor de tron tot, nu
mai pe acest cal călărea.

Ijieratuifă.
Din „Isteria împăratului Traian“ și 

a contimporanilor săi, tradusă de D-1 Pe
tru Brosteanu. a apărut fesoiculul VII cu 
următorul cuprins :

Partea a doua. Afacerile interne ale 
imperiului roman. Administrația de stat a 
lui Traian: 15. Testamentum mib’tare olim 
non restrictum; 16. Edictum Traiani de 
libertis civitatem romanam ignorante vel 
invito patrone consecu.tis ; 17. Senates con
sultam de donis ac muneribus advocatorum; 
18. Senatus consultam Articulejanum; 19 
Setam Rubrianum; 20 Setam Dasumianum; 
21. Setam, ut domino occiso, etiam de his 
libertis, quos vivus menu miserat, quaes- 
tionem haberi liceret ; 22 Setam de prae- 
varicatione et tergiversatione; 23. Sotum 
Apronianum; 24. Lex Veotibulici; 25. Setam 
quo actio subsidiaria adversus magistratus 
municipales, tutorum nominatores si admi- 
nistrationis tempore non fuerint solvendo, 
nee ex cautione fidejussoris solidum exigi 
possit, indemnitatea nomine introduota est; 
26. Sctum et rescriptum Trajani de hero- 
ditatis petitione; 27 Lex sive edictum quo 
vetuit Trai anus colonias ex Italia deduci; 
28. Papinianus lib. XI- Quaestionum; 29 
Ulpianus lib. VII. De off. Pro. Cos.; 30 
Ulp'anus lib. VTI. De off. Pro. Cos.; 31 
Ulpianus lib. VIII. De off. Pro. Cos.; 32. 
Arrius Menander lib. I. De re mil.; 33. 
Paulus lib. XXXVIII. Ad edict; 34. Pau
lus lib. LIV. Ad. edict; 35. Pompon, lib. 
VI. Epistol, et. var. lect; 36. Maroian lib. 
XIV. instit.; 37. Maroian lib. VIII. instit; 
38. Callistratus lib. IV. cognitionum; 39. 
Callistratus lib. IV. cognitionum; 40. Mo- 
destinus lib. XII. Pandect; 41. Rescriptele 
lui Traian cătră C. Plin. Caecil. Seoundus; 
II. Religiunea: A) Păgânismul roman 
și creștinismul înainte și sub Traian; B) 
Disposițiunile lui Traian în privința creș
tinilor.

bue să mori și cel oe-i cu tine încă!“ c|ise 
o voce turbată de mâniă, la al cărei aud 
signora scâse un țipet de spaimă și apoi 
leșină. Pe prag sta streinul chiar așa cum 
îl vădu în prima nopte când veni la mine, 
ou cojocul peste cămașa cea roșiă de lână, 
■dâr în loc de feșnio, avea în mâna drâptă 
o săcurice ascuțită și sclipioiosă. El mă 
măsură cu o privire înțăpătore, întuneoată 
și înfiorătâre.

— „Ah, nu e dootorul“, murmură el 
batjocoritor, „pagubă, voiam să fiă el, dâr 
tot atâta e, cine soie seoretele mele, tre
bue să m6ră“, și făcu un pas spre mine, 
fără însă a închide ușa după el.

Nu-i lipsă, ca cine-va să fiă fricos, 
pentru de-a căpăta bateri de inimă în ast
fel de situațiunî. Intre mine și lotru nu 
era, decât o masă de scris, eu nu aveam 
nici cea mai mică armă în mână. O, ce 
ași fi dat atunci, dâcă ași fi avut o spadă 

>de cele ce străluoeau colo pe părete!
(Va urma).
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Un roman în nouă scrieri și alte 2 
nuvele de F. M. Dostoiewski, netraduse 
încă pănă acum în limbă străină, au apă
rut dilele acestea în Nr. 22 al Biblioiecei 
de Popularisare. Aceste trei nuvele, traduse 
cu multă îngrijire de d-1 I. Hussar, pre- 
sintă un interes deosebit prin originalitatea 
composiției și a espunerei, arătându-ne pe 
Dostoiewski într’o lumină cu totul nouă și 
neașteptată. Volumul costă 30 bani și-l re
comandăm cu tot dinadisul. Cumpărătorii 
acestui volum au ca premiu interesanta 
căite „Din Exil“ de Z. C. Arbure, edițiune 
legată, cu 3 lei în loc de 4 lei.

Nr. 23 din Biblioteca de Popularisare 
cuprinde Poesii, de Sully Prudhomine, 
traduse în versuri de A. Steuerman ; 30 
bani broșat, 60 bani legat. Forma drăgă
lașe și plastică a originalului frances e așa 
de bine conservată, fondul așa de bine pă
truns, încât putem afirma fără înconjur, că 
cei ce vor ceti aceste prețiose traduceri 
nu vor pierde nimic din farmecul gustat 
de cătră cei ce cunosc în destul limba 
francesă, ca să prindă totă finețea și pro- 
funditatea geniului lui Prudhomme.

*
Din ^Biblioteca Nouă“, editura Libră

riei și Tipografiei David I. Denveniet'. din 
Craiova, a apărut nr. 5, întitulat: Note 
și inipresiuui, de Maria Baiulescu. Conține 
vre-o 5 scrieri fdrte drăgălașe. — Fiă-care 
număr din „Biblioteoa Nouă“ costă 15 bani 
(8 cr.); se află de vencjare și la Librăria 
Ciurou in Brașov. Se pot abona și 10 nu
mere de-odată pentru prețul de 1 leu 50 
bani, trimiși îu mărci, ori prin mandat 
postai.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 25 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.85
Renta de oorâne ung. 4% • ■ • 98.90
impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124. —
Impr. oăil.,fer. ung. în argint 41/2% 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bunuri rurale ungare 4°/0 ... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 150.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25 
Renta de hârtie austr......................... 101.25
Renta de argint austr.........................101.40
Renta de aur austr. ..... 122.90
LosurI din 860 ......................... 145.—
Acții de ale Băncei austru-ungară. 957.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 397.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 349.25
NapoleondorI.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista....................................119.95
Paris vista.................................. 47 65
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Iunie 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.50
Argint român. Gump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump, 9.51 Vend, 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Dra AusreS Wîure^iainu.
Redactor responsabil Cregoifiu

Tron 
de 

person.

Tren
accel.

Trenu 
mixt.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8ĂJ0

9.07
9.37

10.37 
Tr. pis.
11.10
11.27
12 30
12.57

1 09
1.16

TI.HPI
11.40
11.55

Sz. 133 — 1896 vâgr.

Arveresi hirdetmeny,
Alblirott birosâgi vegrehajtâ az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. § a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a brassâi kir. torvenyszeknek 
2461/896 sz. a. kelt vegrehajtâst rendelfi es a Zernesti kir. jârâsbirâ- 
sâguak 1323/896 sz. a. kikiildetest tartalmazo vegzese folytân Albina 
takarek es hitel intezet javâra Metian Traian, Zernesti lakos ellen 800 
frank toke, ennek 1896 ev Februâr 116 27 napjâtol szâmitandâ 6°/0 ka- 
matai es eddig oszesen 35 frt. 20 kr. perkolts''g koveteles erejeig elrendelt 
kielegitesi vegrehajtâs alkalmâval birdilag lefoglalt es 954 frt. becsiilt 
ingâsâgok u. m. szarvasmarha, lovak, hâzi biitor st., nyilvănos ârveres 
utjân el fognak adatni.

Mely ârverâsnek az 1588/896 sz kikiildetest rendelo vegzbs folytân 
a helyszinen vagyis Zernesten a kOzsâg hâzânâl leendo eszkozlesere 
1896-ik evi Julius h6 7-dik napjânak delelâtt 11 6râja hatâridOtil kitii- 
zetik es ahhoz a venni szândekozbk ezennel oly megjegyzessel hivatnak 
meg: hogy az erintett ingosâgok. ezen ârveresen, az 1881-ik evi LX. 
t.-cz. 107. §-a ertelmeben a legtobbet igerânek becsâron al61 is elfognak 
adatni, a netalâni elsobbsâgi igenylok pedig felhivatnak, miszerint jo- 
gaikat az emlitett t.-cz. 111 es 112 §-a alapjân ârverezes megkezdeseig 
ervenyesitsek.

Az elârverezendo ingosâgok vetelâra az 1881-ik 6vi LX. t.-cz. 108 
§-a szerint fizetendO.

Kelt Zernesten 1896 ev Junius ho 12.
Huszar Vilmos, 

1009,1 — 1. kir. birosâgi vegrehajtd.

V î Si
Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîno 

ori și când dela 1-rna și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.

Administraț. „ta. Trans.‘

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I ftfîaiu
Budapesta — K*  redea!
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person.

Tren 
accel.
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Trend
mixtu

Tren 
accel.

Trenu 
de

Tren

aooel. persân.

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10.40
11.25 
1149 
11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27

8 05
5.45
9 02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
406
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

j

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

6

1.55
7.-
3.37
1.19

4.16

5.07
5.14
'5 59

6 12
7.50
8.37
;9.07
9.40

10.25
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9.42
9.44
9.59

10 22
10.61
11.12
12.26
12.58'

1.15
1.341
2.09
2 19
3 01
3.31
9.30

809, 
pl.

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiediu
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

<pl.
Isos.
A

2.48

j. Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopcr 
Sighișora - 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Ap8ța . . 
Feldidra .

1 I
I

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54
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Timiș . ?
Predea
BucurescI

8 
y 

sos.

10.10
10 05
9.39
9.12

'5 35

8.00
7.10
6.13
5.38
5 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

I

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

i
7.20
1.50

11.44'
10.03

■ 8.43
8.38
8.11
7.46

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30 
7.09
6 56
6.54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Oșorlteiu — SS.egl8.-săsesc.

însemnate în stânga stațiunilor

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
do 

persân

2.30 8.10 3.11 10.59 9 pl. Cucerdea . . 80S. 1
3 19 8.51 3.52 11.40 LudoșO. . •
4 12 9.37 4.37 12.26 Cipău . .
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. 1 f pl-
5.40 10.42 5.36 pl. i Oșorhein . • 1 sos.
7.14 12.16 7.14 Y sos. Regh.-săă.. . pl.

Nota: Orele 
însemneză drele de nopte.

Trenu 
de 

persân.

7.08
6.39

5.23 
tr.poTS. 
”4.35

4.03.
2.55'
2.25 
2.08 
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10 
11.05 
10.48
10 18

9 43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
4.28
2.17

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

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9,08
8.28
8.01
3.15

1

II i r i « u — T « iP <1 a
| trenu
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trenu 
mixtu
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mixtu

trenu 
de 

persân.
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de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

10.307 33 11.- 5.- 10.21 Ghiriș........................ A 5.05 3.20 9.12
7.53 11.20 5-20 10.41 I Turda ........................ l 4.45 10.10 3.00 8.52

©®pșa-B«Bacă. — SâBsîSa — A.vrigii -
trenu 

de 
persân.

Tren 
mixt

trend 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

person

trenu p 
de 

persân.

1 2.20 4 45 11.55 7.10 pl. Copșa mică . sos. * 
f 9.34 3.05 6.25 12.35

3.57 6.35 1.25 8.50 3 13 Ocna . . . 8.11 1 27 5.07 11.01
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 sos.l f pk

pl. f • • • Isos.
7.44 12.57 4.40 10.301

4.34 2.05 T 7.29 857
6.16 3.58 Avrig . . . 6.02 7.16
8.42 6.35 sos. Făgăraș . . pl. 3.28 4.30

8 i m e r i a (P i s k i) — M u n e d 6 r a
trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu
mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu

6.15 11.35 4.25 10.28 î Simeria......................... *
0 4.50 10.25 3.10 8.34

6.38 11.54 4.48 10.46 Cerna............................. 4.34 10.05 2.54 8.14
7.13 12.20 5.23 11.12 1V Hmiedora.................... 4.10 9.38 2.30 7.45

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4 30
5.49

8.35
10 28

trenu 
mixtu

s t i

4.55
6.36

8% I

7.44
6.20

1.29
12.05

Brașov 
Zernești.

8 31
7 20

Sj «h «B rt

4.— =? 9.10 4.20 w Mureș-Ludos .... 6.46 7.21 Vi' 
cir

5 03 gl0.28 5.35 Z a u............................. 5 5.49 6.24 - * a M O p u
6 48 £12 41 aS «3 Țagu-Budateliciî . . . p A- 4.50 <X' -•

9.40
7 38 » 1.54 îs “ St. Mihaiu de câmpie . 3 44 8.46
8 33 8 3.02 -a

si §
Lecinta........................ 2.48 7.43

9 07 S 341 Ș.-Măghiăruș .... £ 73 2.01 6 52
9.59 ?• 4 55 7 Bistrița........................ 6 1.16 5.55

d — T i un i

Trenu 
de 
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Trenu 
de

Trenu
mixtu

trenu.
mixtu

6.20i 11.25 5.- 1 f Aradfi ........................ A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga ........................ 9.42 3.01 1U.11
8.01 1.10 7.39

4 ft Timișora.................... 8.20 2.— 9.10
12.47 8.47 12 27 5 10 f Segedin ........................ ft 6 05 2.30 10 05 2.15

trenu
mixtu

tionu 
mixtd

trenu
mixtu

trenft 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixiu

trenu
mixtu

Si^hlșdra—©d®rSaei®S"Sec8icsc.
7.45
7.02
6.28
5.34

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

8.31
7.38
6.55

12.42
9.59

11.01
K50j 9.54
5.041 9 35
3.30 8:05

sunt a se ceti de sus îa jos, cele

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos.l 
„ Seleinberk „ 
„ Cisnădie pl.l 

însemnate în drepta de

7.10
6.57
6.36

9.20
907
8.46

11.08 Sigliișdra . . .
11.48 Hașfaleti . . . 

6.2O| 1.59 Odorheiu-secuesc.
jos în sus. — Numerii încuadrați cu linii mai negre
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3 22
3.54

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—


