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Evenimentele din Orient.
Una dintre cele mai importante 

cestium politice europene este fără 
îndoială cestiunea orientală, care 
apare din când în când pe orison- 
tul politic, acum sub o formă, acum 
sub alta, punend pe gânduri întreaga 
lume politică.

Odată o provdcă Bulgarii, altă
dată Macedonenii, Armenii seu Cre- 
tenii, așa încât Turcia e mereu ame
nințată de isbucnirea unei revolu- 
țiuni.

Ne aducem aminte, că în ierna 
trecută s’au iscat grave turburări în 
Armenia, s’au comis atrocități și mă
celuri din partea poporațiunei mu
sulmane în contra Armenilor. înalta 
Portă s’a încercat a potoli răscdla 
prin mesurl violente, d6r înzadar, 
căci strigătele de durere ale popo
rațiunei armene schingiuite răsunară 
în Europa întregă, câștigând simpatii 
pentru causa armeană. Marile pu- 
teil europene se vedură obligate 
moralicesce a face demersuri ami
cale pe lângă guvernul otoman pen
tru a se da reforme Armenilor.

Nu trecu multă vreme și în 
altă parte se ivi spectrul unei re- 
voluțiuni, și adecă în Creta, a cărei 
poporațiune grecăscă de multe-ori 
s’a încercat se scuture jugul turcesc 
și se se uneȘcă cu patria mumă, 
Grecia.

Mai multe revoluțiunl ale Cre- 
tenilor au fost suprimate cu torța 
armelor, pănă când în fine Europa 
a trebuit se intervină și astfel s’a 
încheiat tratatul dela Haleppa din 
anul 1878, precum și articolul re
feritor la Creta din tratatul dela 
Berlin din 1879, prin cari Porta se 
obliga se facă reforme în Creta. 
Aceste tratate au rămas însă numai 
pe hârtiă, căci poporațiunea cre- 
tensă a fost espusă și de aici înainte 
la atrocități din partea stăpânirei 
turcescl.

încă din tdmna trecută au în

ceput Cretenii în mod serios și ener
gic a-șl manifesta nemulțămirea față 
de stăpânirea turcăscă, cerend cu 
insistentă ameliorarea sărtei lor. S’au 
constituit îu comitete secrete, spri
jiniți de conaționalii lor din Grecia, 
organisând trupe de insurgenți, cari 
cu armele în mână caută a-șl do
bândi independența patriei lor.

Porta otomană, îngrigiată din 
causa acestor turburări, a numit un 
vali (guvernator) militar, dându-i 

-putere discreționară și o formidabilă 
forță armată. Cretenii însă nu s’au 
supus, ba au început lupta cu tru
pele guvernului, provocând astfel 
represalii sângerâse.

Telegraful în fiă-care c|i ne 
anunță încăerărl sângerâse, căcjend 
victime din ambele părți. Cretenii 
sunt sprijiniți, se (jice, chiar de că- 
tră guvernul grecesc.

Puterile garante, semnatare ale 
tratatului de Berlin, au decis, ca în 
deplin acord să intervină în mod 
amical pe lângă Portă, pentru ca 
acâsta să dea reforme Cretenilor, 
cari nu cer altceva, decât respecta
rea tratatelor esistente și cu deose
bire respectarea convențiunei dela 
Haleppa, ale cărei puncte principale 
sunt: numirea unui guvernator creș
tin și confirmarea acestuia pe timp 
de 5 ani de cătră puterile europene, 
apoi canvocarea Adunărei naționale, 
care se compune actualmente din 
30 deputațl creștini și 30 turci.

Dela 1889 încâce Pârta a sus
pendat autonomia Cretei și Aduna
rea națională nu s’a mai convocat 
de atunci.

Soirile mai nouă telegrafice ne 
anunță, că revoluția continuă și că 
agitațiunea se întinde și în celelalte 
ținuturi ale insulei.

Etă, deci, că imperiul turcesc 
e amenințat a fi sguduit în teme
liile sale, așa încât numai o înțele
gere deplină a puterilor garante, 
cari țin Ja principiul susținerei Tur
ciei, a înăbușit revoluția armeană. 

Aceste puteri recunosc, că ori-ce 
schimbare a statului quo în Orient 
amenință pacea europeană. Tote cri- 
sele orientale s’au născut din atitu
dinea diferită a puterilor față de 
Turcia,, astăcji însă tote puterile sunt 
de acord, ca să asigure esistența 
imperiului turcesc.

Se crede, că Sultanul cedând 
sfaturilor representanților puterilor, 
se va ÎDcerca a intra în negocieri 
cu Adunarea națională din Creta, 
obligându-se a respecta convenția 
din Haleppa.

Prin acâstă convenția de loc nu 
se stirbesce suveranitatea Sultanului, 
ci țintesce Într’acolo, ca insula Creta 
să fiă scdsă din preajma focului re
voluționar, din care sar scântei, 
cari pot pune în joc esistența im
periului.

Piarele mari din străinătate și 
cu deosebire (fiarele englese dau în 
colânele lor espresiune dorinței, că 
Sultanul, consciu de pericolul, ce-1 
amenință, va asculta sfaturile bine- 
voitâre ale puterilor și, dând Jreforme 
Cretenilor, va delătura, cel puțin pe 
un timp 6re-care, desfășurarea din 
nou a cestiunei orientale.

Puterile europene, prin urmare, 
hotărîndu-se a face demersuri pe 
lângă Pârta otomană, pentru paci
ficarea Cretei, au fost pătrunse de 
dorința menținerei păcei.

Rămâne însă o cestiune des
chisă: reuși-vor puterile, ca pentru 
mult timp să mențină pacea, când 
tunete înăbușite din orisontul înde
părtat prevestesc, pdte, deslănțuirea 
furtunei.

Viitorul, și încă p6te cel mai 
apropiat, ne va dovedi acâsta.

Deputațiunea renegaților gr. cat. din 
Hajdu-Dorog.

Acestă deputațiune, despre care 
am făcut amintire și în numărul 
trecut, a sosit la Budapesta la finea 

septemânei trecute. Fiindcă scopul 
ei era de-a cere introducerea limbei 
maghiare în biserică și înființarea 
unui episcopat gr. cat. unguresc, de 
sine înțeles, că din partea șoviniș- 
tilor, deputațiunea a fost întâmpinată 
cu deosebită bucuriă. Tbte foile un- 
gureșei salută cu entusiasm depu
tațiunea și pledâză cu foc pentru 
împlinirea cererilor ei.

De-ocamdată publicăm după 
foile budapestane următorele amă
nunte asupra isprăvilor făcute de 
acestă deputațiune în Budapesta:

Deputațiunea a constat din 58 mem
bri, la cari s’au mai adaus și delegați din 
partea dieceselor Muncaciu, Eperjes, Ora
dea mare și Gherla, fiind cu totul vre-o 
220 de inși.

Sâmbătă diminăța, în 27 Iunie n., 
membrii deputațiunei au ținut să arate Un
gurilor din Budapesta, cum se pdte oficia 
în biserica greco-catolică serviciul divin și 
în limba maghiară. Ca probă ei au și ofi
ciat un astfel de serviciu în biserica de 
pe pieța Universității, luând parte lume 
multă de curioși, între oari și camerarii 
papali Krizsănmha\y și Bundula Mihaly, cari 
după cum îi arată numele sunt de origine 
Români. Serviciul a fost ofioiat de Ujhelyi 
Andor, plebanul gr. cat. din Hajdu-Dorog, 
asistat de doi oapelanl. La finea litur- 
giei, preotul celebrant a făcut o rugăoiune 
„pentru papa, pentru patriă și pentru re
gele11.

De aci deputațiunea a mers Ia pala
tul ministrului-președinte Banffy pentru a-i 
presenta un memorand.

Memorandul, care a fost presentat 
guvernului și dietei, este de următorul cu
prins :

In patria acesta, se 4’ce în memorand, 
se află un popor „de rassă maghiară11 în 
număr de vre-o 200,000, cari se țin de 
legea catolică cu rit grecesc. In decurs de 
un secol acăstă confesiune luptă pentru 
câștigarea dreptului legal de-a se pută 
ruga la Dumnezeu „în limba proprie ma
ternă11, seu mai bine dis de-a avă biserica 
sa națională, dăr fără sucoes. Coreligionarii 
lor slavi și români se buoură de secoll de 
acest avantagiu, numai ei, „cari sunt Ma-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Signora mută.
(O foiță memorativă din diarul unui student de 

p’atuucl din Lipsea, de Karl Warteriburg.)
(Urmare.)

Intr’acestejmă hotărîi a-ml vinde viăța 
cât numai s’ar pută de scump. Cugetul de-a 
striga după ajutor, nu-mi veni în minte; 
de-altmintrelea ar fi fost cu totul zadarnic, 
căci coridorul cel întunecat și ograda cea 
largă nu permiteau venirea la timp a aju
torului.

— „Amândoi trebue să muriți", re
petă atacatorul meu înc’odată și ochii lui 
erau roșii ca sângele.

Eu simulam o răcelă și liuiște, ce 
de-altmintrelea nu le aveam.

— „Nu more omul atât de iute, Pro- 
cop Makovetzky, cu deosebire când are de 
lucru cu un spion laș!“

Soiam bine, că cu vorbele acestea 
l’oid aduce într’o furia nebună și ohiar 
prin ecăsta mi-1 void face nemilostiv, fiind
că din aceste vorbe ale mele va sci, că e 

descoperit. Dăr eu îmi făcusem un plan, 
voii a-1 rețină, a-i esoita curioeitatea, a 
câștiga timp.

Când rostii numele Makovetzky, se 
retrase îndărăpt și mă privi ca o nălucă, 
dinții lui cei albi asouțițî, oari se rinjau 
ca ai unui animal răpitor, îșl mușcau buza 
din jos și privirea lui era țintită aspru spre 
mine.

— „Procop Makovetzky11, șopti el în 
fine ; și aoăsta ți-a povestit’o șerpoioa asta ?“ 
îmi efise arătând spre frumosa femeiă leși
nată, apoi rîse satanic : „huha! tu și ea, 
voi nu veți mai spune nimănui. Signora 
cea mută va căpăta un însoțitor mut".

In loo de răspuns, îi aruncaid alter
nativa cea vechia :

— „Te înșeli, iubite prietine11, îi cji- 
seiti eu oât numai se păte de liniștit. „Soirea 
e deja în gazete".

El se întinse curios spre gazetă, căută 
ou nerăbdare corespondența din Londra și 
cu o furiă satanică mototoli hârtia. „Soirea 
despre omul cel periculos nu-ți folosesce 
nimic", epse el stringend bărduța și mai tare. 
„Un mut nu mai păte spune istoria lui 
Procop Maoovetzky.

— „încă nu sunt mut", răspuneeid 
ou, ridioând mâna spre a para prima lovi
tură.

— „îndată vei fi“, <jise el ou vocea 
înădușită, ridicând spre mine arma, dăr eu 
zădărnioii lovitura, punându-i masa în cale. 
In acel moment aucjii o lătrătură pe cori
dor, ăr în ușă se ivi repede „Tiras", care 
sări în odaiă.

— „Tiras ! Vino!" strigaid eu răsu- 
flând greu și în acel moment puternicul, 
ouragiosul și fidelul animal fu lângă mine. 
La semnul dat el sări spre uoigaș.

Dâr „Procop Mskovetzky în adevăr 
era un asasin laș. El nu așteptă năvala 
cânelui. Ca fulgerul de iute sări îndărăt pe 
ușă afară, închicjend ușa și învârtind cheia 
în broscă. Noi eram acum prisonerl șl asa
sinul avu timp destul pentru a fugi. Dăr 
acăsta nu mă preocupa; gândul meu era 
Ia leșiuata signoră, oare stetea tot fără 
consoiință. Ea era, care-mi atrase totă 
atențiunea.

Ii frecai templele ou spirt de sala- 
miao și o stropii în față cu apă rece. 
Mult timp au fost zadarnice încercările 
mele. In fine dete semne de vieță, îșl des

chise oohii și înoeroâ a se ridica. Căc}u 
însă pe un scaun, îșl ridica părul cel des 
și negru de pe frunte și de pe față și sta 
încremenită. O cuprindeau fiori din când 
în când.

— „Unde-i el?“ întrebă ea înoet.
— „S’a dus, a fugit, dăr spune-mi 

d-ta, era el în adevăr bărbatul d-tale?
Ea plecă capul acoperindu-șl fața cu 

amândouă manile și erupse într’un plâns 
dureros. Eu tăoui și mă gândiam, cum s’ar 
fi putut, ca o ființă atât de drăguță să fiă 
Devasta unui astfel de monstru. „Tiras“ 
zăoea tăcut la piciorele aoestei neferioite 
și privia cu ochii lui bruni asupra plân- 
gătorei femei. De-odată îșl ascuți urechile 
și lătra tare. El reounosouse pașii lui 
George.

N’a fost mică surprinderea, ce l’a 
cuprins pe George când află ușa încuiată, 
der cănd văcju pe Signora aci, rămase mai 
mult decât uimit.

Cu mare grabă îi împărtășii cele pe
trecute în absența lui, ăr el gândeai, oă-ml 
sorbe totă vorba. „Tiras“ fu mântuitorul 
nostru dimpreună cu portarul, cu acel să- 
tos ciobotar, care și ac|l a fost beat șiga
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ghiarl de baștină ou trup și suflet" nu pot 
nici pănă afil a se ruga Dumne^eulni lor 
„pe față și în mod legal în scumpa lor 
limbă maternă."

încă în 1843 ei au adresat dietei o 
petițiă, în oara au cerut, că având în ve
dere situațiunea materială lipsită a lor, să 
lase a se traduce pe cheltuâla țârei cărțile 
bisericesc! și tot-odată să li-se permită a 
se ruga și la altar „în limba maternă ma
ghiară". La 1868 s’a ținut în Hajdu-Dorog 
o adunare mare a representantilor tuturor 
„credincioșilor maghiari catolici greco-serbl 
din j. atriă", care de-asemenea a oerut în
ființarea unui episcopat maghiar, al căruia 
episcop să fiă îndrumat a introduce limba ma
ghiară in biserica lor; la 1881 s’a făout 
încă o înceroare de felul acesta, ba chiar 
„înțeleptul patriei", Franoiso Deak, a de
clarat afacerea acesta oa o „cestiune sfântă 
a națiunei, a patriei", der cu tote acestea 
lupta lor a rămas pănă ac|l fără suoces. 
Răsplata multelor oererl și osteneli se 
mărginesee Ja atâta, oă în Hajdu-Dorog s’a 
înființat o locotenentă episoopesoă aprope 
fără mol un cero de influență, der intro
ducerea liturgiei maghiare s’a amânat. Li- 
turgia în limba rusâscă și valahă însâ, ce 
se foloseso' adl în biserica lor, nu e în- 
țelesă de loc de popor.

Cestiunea înființărei unui episcopat 
maghiar, se 4106 Memorand, acjl e ne’n- 
doiosă, căci „dâcă avem în vedere mijlo- 
oele <w cari se foloseso mai ales coreligionarii 
noștri de naționalitate valahă pentru oulti- 
varea naționalității lor, și decă ținem semă, 
că acest curent păgubitor și periculos pentru 
națiune ișl est înde blăstemata sa inflwnță și 
activitate și asupra coreligionarilor noștri ma
ghiari din cel mai unguresc ținui și chiar și 
aețî ocupă tot mai mult teren, nu esităm a 
declara, că înființarea unui episcopat ma
ghiar este de neapărată necesitate și din 
punct de vedere al interesului național1*.

8e spune mai departe in acest Memo
rand, care dealmintrelea e adresat cătra dietă, 
oă la Hajdu-Dorog se află biserică destul 
de pomposă pentru a servi ca catedrală; 
edificiu pentru residență încă, restând nu
mai salarul flitorului episoop. Termină ce
rând, oa dieta se îndrume guvernul a face 
monarohului fără amânare propunerea, de-a 
înființa „pentru toți catolicii cu rit grecesc 
și de rassă maghiară din patria* un episco
pat și un capitlu în Hajdu-Dorog.

Ministrul președinte Banffy a promis 
deputațiunei, oă va face tot oe se pote, der 
resolvarea oestiunei reoere timp mai lung, 
dedre-ce trebue sâ intre în înțelegere ou 
Scaunul apostolic din Roma.

Lela Banffy deputațiunea a mers la 
Desider Szilagyi, președintele oatnerei. Aoi 
conducătorul deputațiunei, Nagy Miklos, 
4ise, că „este o sută de ani, de când ei luptă 
în contra valahisărei.'* Un alt membru al 
deputațiunei, Fejârvâry Imre din Maoău, 
făcu cunosoută situațiunea credincioșilor 
maghiari gr. cat. din diecesa Oradiei-marI 
și „în mod forte interesant a arătat uneltirile 
popilor și dascălilor valahi1*. Alt membru 
dete lui Szilagyi un esemplar din liturgia 
tradusă pe unguresce.

Szilagyi a răspuns îndemnând pe 
membrii deputațiunei să lupte și mai de
parte ou constanță, ori îșl vor ajunge 
aoum scopul, ori nu, „oăol numai oel tare

pote să-și ajungă scopul propus". „Pre-i fostul regent al Serbiei, 
cum văd", 4ise Szilagyi, „oestiunea întâm
pină numai impediment bisericeso, nu dog- 
matio, niol disoiplina.r, oi pdte că Scaunu 
apostolio se teme, că esemplul va fi lipicios. 
Dâr apoi dre numai limba maghiară este 
lipicidsă?" — d'se Szilagyi.

Aoi reproducem după „M-g.“ și ur
mătorul dialog:

Szilagyi: Eu încă sunt din Bihor; în 
care parte loouesc oredinoioșii asupriți 
maghiari 1

— Sus spre Dobrițin.
— Pănă unde se estinde oeroul de 

influință al episcopiei din Oradea-mare ?
— In jos, pănă la Macău.
— Și acolo încă se faoe serviciul di-

în limba valahă ?
— Noi ne rugăm unguresce, liturgia 

însâ se faoe în limba valahă, deși fiă-care 
Valah scie unguresce; numai cătră Nădlao 
se află de aceia, 
nostră.

— Episcopul 
Szilagyi.

— A lăudat 
nostră.

— Aoesta e Firczăk, observă Szilagyi 
(Firczâk e numele renegatului episoop ru- 
ten dela Munoaciu. — Prad.), der ce-a cțis 
celalalt? (adeoă episcopul Pavel. —Traci.)

— Acela nu vorbesce cu noi.
Szilagyi n’a fost surprins de 

râspuns, 4’ce fdia maghiară, ci a 
numai puțin din oap.

Dela Szilagyi deputațiunea a mers la 
ministrul de culte Wlassics. Aoi conducă
torul deputațiunei vorbi de „lupta, pe care 
greco-catolicii maghiari o portă de 50 de ani 
contra direcției de valahisaie*. Wlassics a 
promis și el tot concursul, declarând, că 
„ce privesce cultivarea spiritului național, 
acesta e problema guvernului, a-l face atent 
in privința acesta e de prisos “

Cetitorii pot se vadă din aces- 
că aici se urzesce un atentat 
în contra bisericei române gr. 
Cea mai puternică armă de luptă 

cu care renegaților din Hajdu-Dorog 
li-a succes a câștiga inimile miniș
trilor unguresci, este ura de 
față 
mai 
nim

vin

tea, 
nou 
cat.

oarl vorbeso rău limba

ce-a cțis? întreba aoum

forte mult pornirea

de Români. Cestiunea e 
importantă, decât se nu 
asupra ei.

acest 
clătit

rassă 
mult 
reve-

____  . __ ___~La oonac, i Nichita a fost primit de regina Natalia, 
asistată de personalul curții. Dala gară pănă 
la conac au făcut spalir trupele din loo. 
La 11 dre a. m. principele, însoțit de re
gele Alexandru și regina Natalia, au asis
tat la parastasul oficiat pentru cei oăduțl 
pe câmpul mierlii la 1389. Principele Ni
chita a pus o ooronă pe mormântul prin
cipelui asasinat Mihail. Regele Serbiei a 
distins pe principele Nichita numiudu-1 
proprietar al regimentului de infanteriă Nr. 
9 și totodată și comandant al batalionului 
3 de gardă.

*

Din Tiflis se telegrafâză, că în Tehe
ran s’a făout un atentat contra Șahului 
Persiei, Muzafir-Eddin. Șahul 
plare a rămas neatins. Se 4'oe, 
torul este unul dintre membrii 
biste, care a omorît și pe fostul 
Eddin, tatăl lui Mazafir. Atentatorul a fost 
prins.

din în tem- 
că atenta- 
secției ba- 
Șah Nasz-

„Liga
Seim, că comitetul central ales 

congresul Ligei din Maiti a. c. a 
un organ al Ligei.

uitat porta deschisă. De nu era porta des
chisă, cânele n’ar fi putut străbate iniă- 
întru.

Intr’aoestea Signorei erășl ’i-se făou 
atât de râu, încât furăm nevoițl sâ soulăm 
pe proprietara otelului, deore-ce Signora 
pentru cât bine-i în lume n’ar mai fi intrat 
în odaia, ce-o ocupase cu bărbatul sâu. 
Eu oeroetaid odaia aceea, — era golă; lu
crurile aruncate in pripă prin odaiă și hai
nele împrăștiate trădau graba, ou care se 
gătâ mișelul de fugă.

Veniră curând și proprietara hotelu
lui cu soțul sâu. Ei nu se puteau destul 
mira de oele în âmplate; nu-șl puteau în
chipui, cum se pote întâmpla așa-ceva în- 
tr’o casă cinstita din Lipsoa. Necasul oel 
mai mare al hotelierului era, oă teribilul 
om, Prooop Makovetzky, nu-șl plătise da
toria ce-o făcuse în ultimele trei cjde.

Der totuși se arătară destul de pre
venitori față cu tînăra damă, o primiră în 
odaia lor propriă și trimiseră după medio.

Signora avea friguri și fantasa.
(Va urma.)

CRONICA POLITICA.
— 17 (29) Iunie.

Un nou conflict s’a^isoat între pa- 
triarohul serbeso Brankovici și între minis- 
trul-president Banffy. Ansa, se ’ntelege a 
dat’o Banffy, oare ou ignorarea patriarchului 
s’a apucat și i-a comunicat direct nou ale
sului episcop dela Verșet, Gavil Zmejano- 
vioî, soirea despre întărirea alegerei sale 
din partea monarohului, provocâudu-1 tot
odată, oa fără amânare sâ plece la Buda
pesta pentru depunerea jurmământului . 
Despre aedstă procedare a lui Banffy, 
Zmejanovid imediat a încunosciințat pe 
patriarchul printr’o telegramă. Patriarohul 
imediat a și plecat la Budapesta, pentru 
oa de aci sâ întreprindă pașii necesari la 
monarch spre a ’i se da satisfacția pentru 
ofensa, ce ’i s’a făcut din partea îngâmfa
tului ministru-president.

*

Precum se vede, ideile monarcliiste 
prind tot mai adânoi rădâoinl în Francis. 
Ca dovadă in privința acâsta pdte servi și 
următdrea împărtășire a 4larului părisian 
„Intransignant", oare intr’unul din numerii 
sâi mai noi scrie : „Locuitorii Parisului au 
fost fdrte surprinși într’o dimineță, oând pe 
păreții tuturor oasarmelor din Paris s’au 
aflat afișate placate ou insoripția: „Trăescă 
principele Victor Napoleon! Trăâscă împă
ratul!'* Făptuitorii suut neounosouțl, dâr 
faptul se presentă cu atât mai sensațional, 
căci astfel de placate au fost aflate și pe la 
soldați prin busunare.

*

Principele Montenegrului, Nichita, a 
sosit Sâmbătă la 9 ore a. m. în Belgrad. 
La gară a fost primit de regele Alexandru 
și de numerose somități ale Serbiei. Re
gele și principele Nichita s’au îmbrățișat. 
Priuoipele s’a întreținut ou mai mulțl din
tre cei presențl, între oarl și cu ambasa
dorul austro-ungar Sohiessll și cu RisticI,

de 
decis a înființa 
Sâmbătă a apărut primul număr a? 
acestui organ, sub numele de „Liga 
Română11. Va ieși dela 15 Septemvre 
v. încolo regulat în fiă-care Dumi
necă. Numărul întâiu a apărut acum 
pentru că — cum c|ice comitetu. 
— „situația, ce ’i-s’a creat Ligei 
culturale dela Congres înebee de 
cătră domnii, cari au făcut parte 
din vechiul comitet central al ei, 
reclama o lămurire autentică11.

Piarul e tipărit pe șesă colbne 
format mare și conține articule des, 
tul de variate privitbre la Ligă și 
la cestiunea națională.

Etă cum desfășură însu-șl co
mitetul, care dirige fbia motivele, 
ce l’au îndemnat a-o scote. In frun
tea numărului I al „Ligei Române11 
cetim următbrele:

Cestiunea națională luase în ultimii 
ani un avânt atât de mare și puternic în 
Transilvania și la noi, încât tâtă societa
tea românâscă începuse a-șl da sâmă 
de existența acestei oestiunl, care acum 
vr’o 6—8 ani par’că niol nu exista pen
tru noi.

începuse deci și la noi în țâră o eră 
senină de interesare patriotică și de sim
patia pentru oausa fraților noștri subjugați 
și pentru toți susținătorii ei.

Mișcarea română de peste Carpați 
tre4ise în noi sentimentele ndstre firescl 
de comunitate națională; suferințele celor 
asupriți ne înduioșau; aspirațiunile lor ne 
încălflia, manifestările vitalității lor ne um
pleau sufletul de mândriă națională și în- 
tăriau nu numai în noi, ci și în străini, 
credința în destoinicia și viitorul neamului 
românesc.

Lumea politică străină începuse sâ 
afle, că Româaii sunt un popor da 12 mi- 
lidne de Latini în Sud-Estul Europei, oă 
ei constitue o națiune geograficesoe și et- 
nicesce bine închiegată, că aeestă națiune 
deși despărțită a4l prin hotare politice ar
bitrare este perfect conscientă de comuni
tatea intereselor sale permanente și for- 
meză astfel o formidabilă falangă, una și 
nedespărțită când e vorba de apărarea in
dividualității sale naționale.

Totă lumea ndstră bine simțitdre era 
mulțumită, oă în sfârșit s’a deșteptat în 
noi toți consciința despre existența unei 
cause mari și sfinte, menită a potoli din 
când în când pasiunile ndstre politice, o 
oausă menită a ne face sâ uităm și unii 
și alții animositățile nostre trecâtore și a 
ne înălța și pe noi cu inima în sferele 
ideale, în cari se mișcă o parte mare a 
națiunii ndstre, o parte, ce luptă și sufere 
pentru drepturile la vieță ale întreg nea
mului nostru românesc.

Astfel se începuse a se da străină
tății sâ înțelâgă, că cei ce atentâză la exis
tența națională a poporului român din 
Transilvania, ioveso în interesele și senti
mentele naționale și ale Românilor din

România și se găsesc astfel față în față 
nu cu 3, ci cu 10 milione de Români, firm 
hotărîțl a lupta ou energiă pentru dreptu
rile oelor impilațl.

Pornită de peste munți, mișoarea na
țională se repercuta la noi, cuprinse tdte 
inimele grnerose și tote inteligențele se- 
riose, âr resultants acestui entusiasm ge
neral alcătui temelia „Ligii pentru unita
tea culturală a tuturor Românilor".

Timp de câțl-va ani activitatea Ligii 
a fost roditore și 
mâsură la avântul, 
rea națională între 
lumi oivilisate.

In timpurile i 
tea Ligii începu, 
așa, că în fața Congresului din acest an, 
Liga se găsea în agoniă, și tota mișoarea 
națională 
4escă.

Toți 
mare și 
cestiunea națională sâ nu lînce4âscă 
uu dispară dela ordinea dilei, oi sâ conti
nue a face obieotul preooupațiunilor nos- 
tre constante, 
de mult și 
necesitatea 
acest sens.

„Ligă 
punde acestei necesități.

Conduși de ideia, ca fliarul „Liga Ro
mână1* se fiă o tribună liberă pentru discu- 
țiunea academică a intereselor ndstre na
ționale de pretutindeni, vom stărui, oa prin 
artioole obieotive, prin studii și informa- 
țiuni exacte și bogate să dăm publioului 
româneso putința de-a judeoa marile inte
rese ale naționalității ndstre din t6te punc
tele lor de vedere.

• Cu desâvîrșire independent, organul 
Ligii nu are în vedere, decât scopul senin, 
pentru care este înființat și se adresâză 
deopotrivă la toți Românii fără nici o dis- 
tincțiune de partide politice.

Suntem siguri, că toți Românii de 
bine vor soi să aprecieze hotărîrea nostră 
și ne vor. da tot oonoursul lor, pentru oa 
„Liga Română1* să potă prospera.

Membrii 
tiv al Ligii: 
Vlădescu, C. 
Nenițcscu, C. 
viei, A. D. Fior eseu, V. A. Miculescu, Co
lonel C. Angelescu, Colonel V. Obedeanu, 
Eremie Popa.

Intre celelalte articule privitbre 
la situația actuală a Ligei remar
căm căldurosul Apel al comitetului 
secțiunii BucurescI a Ligei, ales în 
întrunirea de Joia trecută.

Dorim noului confrate vieță 
lungă și prosperă!

a contribuit în mare 
pe care-1 luase mișoa- 
noi și în fața întregii

din urmă însâ aotivita- 
din păcate, sâ decadă,

la noi în țâră începu să lînce-

câți sunt convinși, că este un 
permanent interes național, ca 

și să

vor admite, oă se simția 
eijl mai mult ea ori și când 
unui organ de publioitate în

Română" este menită a răs

Comitetului Central Execu- 
Ionel Grădișteanu, Mihaiu 
Disescu, Dr. Obreja, D. S. 

Radulescu-Motru, Dr. Staico-

SOIRILE piLEI.
— 17 (29/ Iunie.

Esamenul verbal de maturitate la 
școla comercială superidră gr. or. română 
din loc s’a ținut în 13 și 14 v. o. Ca co
misari la acest esamen au fost d-nii: 1)
Nicolae Putnoky, direotorul gimnasiului su
perior din Lugoș, ca representant al minis- 
teriului de oulte și instrucțiune; 2) Fran- 
oisc Koos, consilier reg. și inspector de 
șcdle în pensiune, oa representant al mi- 
nisteriului de oomerciu, și 3) Vasile Voina, 
protopop și vioe-președinte al Eforiei șoo- 
lare, ca representant al oonsistoriului ar- 
ohidiecesan. La esamen s’a supus 22 can
didați, dintre cari au fost declarați maturi 
ou nota „foite bine11 trei, maturi cu nota 
„bine1* șâpte, maturi cu „suficient'* opt Cu 
„forte bine" au eșit: loan Comșa, loan 
Oancea și Romul Tocanie; ou „bine" au 
esit: N. Bercu, I. Dejenar, Afil. Popovicl, 
St. Popovici, I. Preda, G. Stoica și I. Șu
șotit; cu „suficient" au eșit: G. Băluț, Argh. 
Baloiu, G. Bomben, P. Burz, A. Damian, 
T. Herseni, C. Simu și G. Stănescu. Ceilalți 
patru s’au avisat la amendarea esamenului 
după 3 luni.

Restaurațiunea generală municipală a 
orașului Timișora s’a efeptuit Joia treoută.

•r
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„Dreptatea* spune, că toți funcționarii de 
mai ’nainte, dela primar pănă la cel din 
urmă, au fost realeșl prin aclam ațiune. In
tre aoeștia sunt și 2 Români la posturi 
mai alese: D-l Emil Bârdossy, căpitanul 
poliției looale și Georgiu Popa, perceptor 
la ofioiul de contribuțiune. Mai sunt încă 
câțl-va Români aplicați oa canoeliștl. Voind 
a fi drepți, caută să oonstatăm, Z*00 orga
nul timișorean, că la oraș elementul ro- 
mâneso este proporționalminte totuși mai 
bine representat între funcționari, decât la 
comitat și la justiția, apoi de perseouțiunl 
looale șoviuistioe încă au fost binișor cru
țați Românii din partea autorităților looale. 
In chilia a doua după restaurațiune a sosit 
dela minister aprobat noul statut, oare urcă 
binișor salariele funoționarilor și le sporesce 
și numărul.

—o—
0 nonă demonstrația a studenților 

croați. Din Viena li-se comunică foilor un- 
gurescl, că vre-o 150 studenți croați uni
versitari au făout mari demonstrații contra 
profesorului de universitate și consilier de 

■ curte Jagio, pentru-oă ou ooasiunea dele- 
gațiunilor acesta s’a alăturat la Kallay, c}i- 
când, oă despre o limbă bosniaoă, oa limbă 
separată, nici vorbă nu pote fi. Când pro
fesorul Jagic a eșit dela universitate, stu
denții s’au luat după el înjurândul și stri- 
gându-i: „Jos cu Croatul trădător !"• Stu
denții să fi amenințat pe Jagio ohiar ou 
bătaiă, așa oă acesta abia a putut să se 
•refugieze.

—o—
Grindiuă. Vinerea și Sâmbăta trecută 

■a oă<jut în apropierea Brașovului grindină, 
oare, după cum ni-se comunioă, a pricinuit 
pagube mari mai ales pe hotarul comu- 
nei Bod și a Stupinelor, nimicind sămă- 
năturile.

—o —
Cursul de bone din Blașiu. Ni-se co

munioă : Cursul de îngrijitore pentru asilu- 
■rile de copii, ce s’a deschis în Blașiu la 1 
Maifi, s’a încheiat în 22 Iunie. Au luat 
parte la curs 5 bone, între cari și d-na 
Maria Halmaghi din Brașov. Prelegerile 
s’au ținut sub conducerea d-șorei Melania 
Brendușanu, âr esamenele s’au depus în 
presența d-lui Ioan F. Negruțiu, ca președinte 
și a întregului senat șoolar.

—o—-
Logodna lui Jloltke, Două nume mari 

istorice au venit cjilele aceste în legătură 
mai strînsă unul ou altul. Contele Molike, 
fiiul ambasadorului danez din Paris și tot
odată strănepotul marelui beliduoe german, 
s’a logodit cjilele acestea ou fiica răposatu
lui oolonel Gerome Napoleon Bonaparte.

Măcelul dela Mehadica.
Telegrama de mai jos ne co

munica pe scurt soirea, că 30 de 
•omeni au fost împușcațl din partea gen- 
darmilor ungureștii. Pănă vom pute 
aduce raport special în causă, 
lăsăm se urmeze aci câte-va amă
nunte după o telegramă mai lungă 
a lui ..Budapesti Hirlap*. Se’nțelege, 
raportul fdiei ungurescl tinde a 
arunca tdtă vina asupra Românilor. 
Etă cum descrie cașul:

In 24 Iunie s’a presentat în marea 
comună Mehadioa conducătorul cărților fun- 
duare din comitatul Caraș-Severin, anume 
Sulyok Arpad, ou scopul oa să măsure 
și să introducă în cărțile funduare intravi
lanele, oe au fost luate din bunul statului 

.și au fost trecute în proprietatea comunei. 
Fiind vorba de măsurarea pământurilor, lo
cuitorii au considerat aoesta ca o vătămare 
a dreptului lor, au arborat steg negru pe 
casa oomunală și, la sosirea funcționarilor 
dela cărțile funduare, agitatorii au dat avi- 
sul prin descărcaturi de pistole. La audul 
împușcăturilor, s’a adunat popor în număr 
de vre-o 500, gata de-a năvăli asupra noi
lor sosiți. Aceștia, vădendu-se în primejdiă, 
se întorseră repede la gară și de aci ple- 
oară mai departe cu trenul.

Se părea, că ordinea e restabilită. 
.Autoritățile comitatense însă au trimis pe 
.sergentul d-e gendarml Kornyei, ca să por- 

nâsoă cercetarea. Acesta a și prins pe. 15 
inși sub prepus, ca ei ar fi agitai, și i-a de
ținut la casa comunală. Poporul prin acâsta 
s’a iritat și mai mult. Pentru suprimarea 
unei eventuale resvrătirl, au mai sosit la 
fața locului și loootenentul de gendarml 
Bânyay și solgăbirăul Glevaux Bela.

După amâcjL Pe când aoeștia făoeau 
oercetaree, ca Ia 1000 de omeni înarmați 
ou cose și arșauă năvăliră asupra lor pre
tinzând să libereze pe cei deținuți, oeea 
oe s’a și întâmplat. După liberare însă, 
aoeștia din nou au ațîțat poporul, care ceru 
aoum să Ji-se dea în mână primarul comu
nei. „Omul aoeBta este dușmanul poporului; 
dați-ni-1 înodce să-l tragem în țâpăl* — 
striga mulțimea. Gendarmii au declarat 
însă, oă pe primar nu-1 vor preda; înouiară 
porta și îndărătul ei îșl luară posițiă gata 
de-a împușca. Mulțimea a smuls însă porta 
din țîțînl și a năvălit în curte, unde se 
aflau 9 gendarml. Banyay a oomandat 
„foc!* și atunci oei 9 gendarml pușcară de-o- 
dată. Țipete și sbierete teribile din pieptu
rile mulțimei. Dinfe Valahii răsvrătitori 4 
câdură rnorțl, âr 16 au fost greu răniți. 
Nu peste mult au murit încă doi dintre 
răniți.

Pentru moment, răsvrătitorii, cari nu 
s'au așteptat la așa ceva, aureterat; în mo
mentul următor însă din nou s’au aruncat 
asupra gendarmilor, dâr aoeștia n’au mai 
recurs la armă, ci s’au apărat eroicesce pănă 
săra târcjiu, oând răsvrătitorii s’au depărtat 
ou amenințarea, că în c|iua următore din 
nou vor începe lupta.

In decursul nopții faotorii prinoipall 
ai răsvrătirei au fost arestați. La ordinul 
fișpanului Jakabfiy, în 27 Iunie a plecat 
din Caransebeș o companie de soldați la Me- 
hadica. Localitatea este sub asediu.

Acestea sunt informațiunile ten- 
dențibse ale fdiei unguresc!, care nu 
se rușindză a numi pe gendarmii 
ucigași '„bravîf, lăudându-i pentru 
„eroismul11 lor. Se vede, că avem și 
aici de-a face cu o barbariă monstră. 
Așteptăm informațiuni consciențidse 
și amănunțite în causă.

Esamene în Brasov.
Erl s’a ținut esamenul practic cu ele

vele din Internatul-orfelinat al Reuniunei 
femeilor române din loo. Lipsa de spațiu 
ne silesce să amăDăm publicarea unui ra
port amănunțit asupra acestui interesant 
și bine suoces esamen p9 mâne.. De-ooam- 
dată lăsăm să urmeze aci următorul ra
port privitor la esamenul școlei nâstre fre- 
beliane:

Brașov, 17 (29) Iunie.
Sâmbătă în 15 Iunie la orele 10 a. m. 

un public forte număros aștepta începerea 
esamenului cu copiii dela școla frebeliană 
din Scheitt. Plăcut și admirabil esamen, oa 
și cum rar avem ocasiune să vedem. Cei 
70 de copilași și copilițe pășiră voinicesce 
în sala cea mare a gimnasiului sub con
ducerea plăcutei lor profesore, a D-rei 
Maria Bogdan, cântând în gura mare 
marșul „AdI eșim la preumblare14. Defilarea 
înaintea publicului se făcu cu multă preci- 
siune. Mai cântară tot în marș „O păsărică 
strigă11, „Printre ârbă cresce“, „Hai venițl 
frați și surori* ș. a.

Se făcură apoi în oere diferite eser- 
ciții libere gimnastice și se predară jocu
rile de oero „Pe câmpia cea vercjie“ și 
„Eu sum d-nul maior“. Doi oopii numărară 
în serii de câte dece pe toți ceilalți, âr o co- 
piliță spuse povestea „Mioa păstoriță de 
gâsce11, după care urmă esamen din istoria 
naturală, în care se desorise gâscă.

Punctul de culminațiune mi-se pare, 
oă au fost jocurile libere „Somnordse pă
sărele11 de Eminescu, „Odat’o copiliță* de 
Z. Boiu, „Porumbarul* și „Musca*. Jocu
rile acestea sunt combinația proprie a D-rei 
Bogdan și-ți făceau impresia unei operete, 
oăcl în vreme ce corul executa cântările, 
o parte a copilașilor representau în reali
tate, cum se adună somnorosele păsărele 
pe la cuiburi, cum trece lebeda printre 
trestii să se oulce, cum se apropia ângerii 
și cum se arată blânda lună eto. etc.

In fine copilașii se așe<jară frumos pe 
mioile lor bănci jur împrejur, er profesora 
le împărți la toți bombone, o recompensă 
binemeritată pentru drăguțele lor presta- 
țiunl. Apoi aranjându-se ârășl 2 câte 2, 
eșiră în marș triumfal oântând „Să mergem 
der să mergem*.

E greu să represințl în soris tabloul 
aoestui esamen de model. Publioul asis
tent a fost animat de-o neîntreruptă ve
selie. Domnișâra M. Bogdan s’a arătat o 
talentată măestră și pe terenul acesta atât 
de neobiolnuit la noi la Români. Noi îi 
aducem omagiile nostre de recunoscință și 
din tâtă inima îi gratulăm.

a.

ProducțiunT și petreceri.
Comitetul societății „Academia ortodocsău 

pentru literatură, retorică și musică biseri- 
câscă în seminariul arehidiecesan din Cer
năuți învită la Conferența solemnă, ce se 
va ține Duminecă în 30 Iunie (12 Iulie) 
c. la ore p. m. în sala sinodală. Pen
tru Comitet: Presidentul: Vasilie Cilieviel, 
stud. în teolog.; Secretariul I: Eugeniu Ta- 
rangul, auc). de teolog.

Programul: 1.) „Cuvânt de deschi
dere,* rostit de președintele societății; 2). 
„Psdm 149* comp. în As-dur; 3). O piesă 
musioală rutână; 4.) „Cântec de lume*, 
cuvinte de V. Alexandri, comp. în F-moll 
și Es-dur; 5.) Un tractat istoric în limba 
rutenă, de Th. Hlevca; 6.) „Un sălut de 
nopte*. cuv. trăd. de I, Ieșan compus în 
Es-dur de Stork; 7). (Dupăpausă): „Psalm 
149“ comp. în E-dur (rut.); 8). „Reflec- 
siuni asupra indiferentismului religios în 
urmările sale fuueste*, de A. German ; 9). 
„Cântecul Prutului*, cuvinte de Nenițescu 
compus în As-dur ;). 10 „Psalm 85* comp, 
în Es-dur (ruten.) 11). „Mortea lui Mihai 
Vitezul*, cuvinte de D. Bolintinânu, comp, 
în C-B-F-și (A-dur de I. Vidu. Tote cele
lalte piese musicale sunt de I. =Vorob- 
cheviol.

♦

Junimea academică din jwul Ciceu- 
Crisiurului (corn. S.-Dobîca.) Invită la Pe
trecerea de Vară, ce se va aranja la 12 
Iulie n. c. în Cioeu-Cristur (Csicso-Keresz- 
tur), sub scut sigur. Venitul curat e desti
nat îu favorul bisericei române gr. - cat. 
arsă, ce se edifică acum. Prețul întrărei de 
personă 1 fi. în familie 80 cr. Inoeputul la 
6 ore p. m.

Pentru comitet: Georgiu Isai, președ.; 
Ambr. Plaian, v.-preș; Iac. Marga, casariii; 
Val. Deac, secret; Sever Groze contr. ; 
Teod. Brehariu, Vas. Borgovan, Gr. Blaga, 
A. Chinteuan, I. Cioroeriu, G. Moldovan, 
T. Morariu, D. Rus.

Suprasolvirile și ofertele marinimose 
se vor primi cu mulțămită și chita pe cale 
Ziaristică. St. familii sunt avisate la provi- 
siunea proprie. Pentru beuturl bune cu 
prețuri moderate se va îngriji comitetul.

Gara în loo ; Trenul sosesoe: direc
țiunea Bistrița-Deș 6 ore a. m., 3 6re p. 
m. Deș-Bistrița: 10 6re a. m. și 8 ore 
p. m.

NB, Toți aoei d-nl. resp. familii ro
mâne, cari din erore, ori pote din vre-o 
meregularitate a poștei nu vor fi primit 
invitări, sunt rugați a se considera prin acesta 
ca invitați.

SOIRI ULTIME.
Mehadica, 27 Iunie. (Inform, part, 

a „Gaz. Trana.11) In (țiua de 26 Iunie 
pe la orele 5 sera gendarmii unguresc! 
au pușcat în comuna Mehadica (comi
tatul Caraș-Severin) treizeci de băr
bați și femei.

Bucuresci, 16 (28) Iunie. AstăcJI 
era ae se țină întrunirea convocată 
de membrii vechiului comitet în sala 
Hugo cu scop de a lua posițiune 
față cu decisiunile ultimului Congres 
al Ligei, contra cărora, cum scițl, 
au protestat cei din vechiul comitet. 
S’a făcut mare propagandă, ca se 
se adune membrii secției desființate 
de cătră actualul comitet central, 

der cu tdte sforțările nu s’au putut 
întruni în numărul recerut de sta
tute, fiind de față numai 200—250, 
între cari partea cea mai mare iunc- 
ționari. De aceea adunarea s’a ame- 
nat, Be Țice, pe Dumineca viitbre.

Bucuresci, 16 (28) Iunie. Se asi
gură, că prințul Ferdinand al Bul
gariei va veni la finele lunei vitore 
la Sinaia pentru a visita pe Regele 
României. Principele Ferdinand va 
sta câte-va Țile la Sinaia și se crede, 
că în acest timp se vor pune și 
basele unei convențiuni comerciale 
cu România.

NECROLOG. Greu lovită de sorte 
văd. Ioana Popescu n. Sandor ca mamă, 
Gizela Truția ca soțiă, Victoria, loan, 
Iosif, Rafila, Sofia, luliana și Teodor ca 
frați și surori, Sidonia Crisianu, Pavel 
Siendrea și Simion Butnariu ca cumnată 
și cumnațl, Ioan, Maria și Ionel ca nepoți, 
anunță tuturor rudeniilor și cunoscuților 
treoerea din vieță a prea riubitului lor fiu 
soț, frate, cumnat ș’ unoheșl.

Dr. Emiliau Popescu, 
profesor la gimn. din Brașov, care după 
grele suferințe și-a dat nobilul său suflet 
în mânile Creatorului în 26 Iunie 1896 în 
al 33-lea an al etății.

Rămășițele pământescl se vor așeZa 
după ritul bisericei gr. or. în 27 1. o. la 
4 ore p. m. în cimiteriul bisericei gr. or. 
din loc.

Dumbrava, 26 Iunie 1896.
Fiă-i țărâna ușoră !

DIVERSE.
Monumentul Jidanilor în Egipet. 

Dintre tote monumentele aflătore pănă 
aoum și sorise cu hieroglife, nici pe unul 
nu se află scris cuvântul „lsrailu. Acum 
numai s’a aflat un monument, pe oare în
tre altele, se află și un șir soris despre Ji
dovi și sună astfel: „Poporul lui Yțirail 
este deja estirpat, deorece nu mai are copii**. 
Insoripția acâsta se crede a fi de pe tim
pul lui Faraon, care a demandat, că fiă- 
care Israeliten nou născut să fiă arunoat 
în apă.

Cariera de medic în Rusia. Cea mai 
tristă sorte, între toți speoialiștl Rusiei o 
au medicii. O statistică din Rusia arată, că 
cel mai mare contingent al sinuciderilor î 
dau medicii, în comparare cu ceilalți. Causa 
acestor sinucideri este trista stare mate
rială, în care se află medicii din Rusia. 
Despre un medio, care pe an câștigă 2000 
ruble, se Z^oe« 80 aflA în starea cea mai 
bună; oei mai mulțl mediol însă, au un oăș- 
tig anual de 600—1200 ruble, der și aoeș
tia numai cu mare trudă îi pote câștiga, 
așa, că de diminâța pănă sâra trebue sâ 
muncesoă, cercetând pe bolnavi, ba chiar 
și nopteu trebue să faoă visite bolnavilor. 
Față de aoeștl medici lipsiți de mijloce 
sunt însă unii, oarl sunt milionerl; așa de 
esemplu Saoharin, renumitul profesor din 
Moscva, care nu de mult dărui o jumătate 
de milion de ruble pentru scopuri de bine
facere.

Literatură.
Din „Biblioteca pentru toți1* au apărut 

Nr. 70: Legenda Țiganilor de P. Dulfu, 
o lucrare plină de umor, care pănă acum 
n’a mai fost tipărită nicăirl. In partea 
primă se află portretul și o sourtă bio
grafă a talentatului și bine cunoscutului 
autor. Apoi tot de d-l P. Dulfu: Coțofana, 
legendă poporală și Mora dracilor (oântul 
12 din epopea poporală „Isprăvile lui Pă
cală*.) In text mai multe ilustrații origi
nale. — Repetăm a recomanda și cu acâstă 
ocasiune tuturor celor oe vor să aibă o 
bibliotecă bine alesă operele apărute pănă 
acum din „Biblioteca pentru toți* edată 
de Librăria Carol Miiller din Buouresci. 
Se pote procura și dela librăria Giurou din 
Brașov ă 30 bani (8 cr.) volumul.

tTAZi.IL


Din cunoscuta și răspândita ^Biblio
teca pentru toțiu â, 30 bani (8 cr.) numărul 
au mai apărut:

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), unul dintre cei mai spi
rituali gazetari români.

Nr. 62 Enoch Arden, poemă forte 
frumosă de Tennyson. Acestă 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. Satirile 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. 
Limb^ d-lui Olănescu este dintre cele mai 
fl’Umose,

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

Cu acestă ocasie recomandăm căldu
ros tuturor celor interesanți „Biblioteca 
pentru toțl“ 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 
pensionelor, proprietarilor, primarilor, pă
rinților si tuturor, cari doresc ca copii să 
cetescă lucruri sănătose și plăcute. Libră
ria editore Carol Miiller, (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 apără DAN, de V. Vlahuță.

*
Escursiunî pe munții Țerei-Bărsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul aoesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiosă, scrisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă oarte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tote poteoile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru cei oe 
vor să oundscă, ori chiar să facă escursiunî 
Ia munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii do sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia păuă acum nu 
avem scrisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositdre tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fl. (-|- o cr. 
porto). De venejare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

Proprietar: Dr>, Anarel Mure^îaioiu.
Redactor respoosallil Gregariu fffiaior.

Cursul la bursa din Viena.
Din 28 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.80
Renta de corâne ung. 4% • • • 98.95
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124. —
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.25
Oblig, căii, fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.90
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. cu premii .... 149.50
LoaurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr.................. 101 30
Renta de argint austr.........................101.40
Renta de aur austr..............................122.40
Losurî din 860 ......................... 145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 957.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 379.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 351.10
Napoleondorl......................... . 9.52y2
Mărci imperiale germane . . . 58.77'/2
London vista .................................... 119.90
Paris vista.................................. 47.65
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.05 
Note italiene.................... • . , . 44.40

(XXXXXXXXXXXXXXX) 
0 "bona,

care a absolvat cursul, din acest 
an, la Asilul român de copii din 
Blașiu cu succes forte bun, caută 
ocupațiune la vreo grădină de copii 
sbu la vre-o familiă privată.

A se adresa la administrația 
„Gazetei Transilvani ei “.
cxxxxxxx>oooooooc>

Cursul pieței Brașov
Din 29 Iunie 1896.

Cump.
Cump.
Cump,
Cump.
Cump.

9.47
9.40
9.50
5.60

126.50
58.60
10.70

100.75

9.50
9.45
9.53

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni 
Ruble rnsescl 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Soris. fono. Albina 5%

Vând. 
Vend. 
Vând. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 101.75

Pentru ocuparea postului de în
grijitor al casaei și servitor la spitalul 
cetățenesc public din loc, se escrie 
concurs: Plata anuală este 300 fl., 
îmbrăcămintea oficială, locuință li
beră și anual 16 metri lemne de ars..

Reflectanții la acest post nu pot. 
concura, cari vor fi mai tineri de 
20 de ani, seu au trecut peste 40 de 
ani. Totodată au de a documenta 
prin un testimoniu de morali
tate conduita lor.

Dela reflectanți se cere a sci se 
cetescă, scrie și socoti, a cunbsce 
limba germană, maghiară și română.

Petițiile pentru ocuparea aces
tui post provecjute cu testimonii de 
botez, șeblă și de moralitate sunt a 
se preda Domnului președinte al comi- 
siunei adm. a spitalului Alfred Schnell 
consilier magist. pănă în 6 Iulie 1896. 
12 ore a. m.

Brașov, 22 Iunie 1896.
1012,1-2. Comisia adm. a spitalului

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I SS36
G li i r i s n — T u r d a

Tren 
de 

ipersdn.

Tren
accel.

Tren 
deTrenă

mixt. pers6n.

Tren
accel.

I Tren
I de
Ipersdn.

Trend
mixtu

Tren 
accel.

Tren-a 
de

Tren
accel. 'peraân.

trenu 
de 

persdn.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42 ‘
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07.
8.34
8.49 J
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
8.-

4.40
5.10

12.00

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
109
1.16 

Tr. exm. 
11.40 
11.55

4.16

5.07
5.14
5 59

5.10
8.00

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

pl.

sos.ț 
pl.

VieDa . . .
Budapesta
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
BratcB . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbâu .

Clușiu .

sos.
A

1.55
7.-

Ipl.
Isos.

A

: 11.—
12.26

6 29 1 11
11.25 8 30

cr 
cf- 
O

O

ct
-(£
O

p 
c
5
o
crO c*
c-1
2 SD
-x

cp 5'
C c© Ct- LP 
5' 7

6 40
7.30 
8.00

10.05 
S'i‘8)

Q O
B e 
P 
ft pa.

8.17
8.33|
8.381

sos.
pl.

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu • 
Micăsasa

sus

j Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora ■ 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldiora

Sph } Bra?ov • 

Timiș . 
Predea 
Bucuresol

l
SCS.

,1 P1- 
|SO8.
A

(pl.
Isos.

A

pl. 
sos.

î
pl.

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10 05
9.39
9.12
5.3o

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

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.perg.

“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

7 33 11 — 5.- 10.21 I
7.53 11.20 5-20 10,41 1

Ghiriș
Turda

10.30£ __  __
4.45 10-10 3.00 8.52
5.05 3.20 9.12

Copșa-snică — Sibiiu — Avrigii — IFăgărașii
trenu 

de 
person.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn.
U

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

sos.) .. J pl.
pl. I felbnu ' • ‘ Isos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . p).

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27

12 57

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

3 13
3 39îI

1 * 6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

S I 111 e r I a (P i S k i) — 1B 11 11 e «1 6 1* a
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixtii

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu. 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23 ! Simeria.........................

Cern a.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12 1

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

fiSrasov — Zer n ești
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
lijîxtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55
6.36

4.30
5.49 î Brașov .........................

Zerneștî.........................
j 7.44

6.20
■1.29
12.0&

8 31
7 20

V0 «a r e ș - ÎL cu «ft «» ș - £.2 i s t r i ț a.

5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

a!
■4^-

hJ os3 o

4.20
5.35

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelicfi .
St. Mihaiu de câmpie 
Lecioța....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

6.46
5.49

o °

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48 
2.01
1.16

2. Cz 
o£.3 g rt>-

9.4U
8.46
7.43
6 52
5.55

Cwcerciea — Oșorheio — Kegli.-săsesc.

Trenu
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Tronu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 • F pl. Cucerdea . . sos. ! 7.45 2.36 8.31 12.42
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