
Maciinm Âtonistrațiiiea, 
îi îițonria:

Brașov, piața mare fifr. 30.
8crisori nefranoate un aa 

primase. — MasraasGripto nu aa 
ro trimet ț

INSERATE ae primesc ia Adml- 
nlfltrațluna în Brașov și la rtr- 
mătdrele Birouri do anunaluri: 

în Viena : Jf. Dukes, Heinrich 
Schatek, Rudolf Moss6, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppeiik, J. 
Danntbcr, în Budapesta: A. K. 
Goldbcrgcrg, Eckstein Rcrnat; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suo- 
cursale de Roumanie ; în Ham
burg: Karolyi Liebmann.

Prețul InserțluniIer: o seria 
gurmond pe e coidnă 8 ct. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 30 bani.

;,S8zeta‘‘ iese in fla-care ei.
Atonamente pentru Anstro-Ungaiia: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii do Duminecă 2 fl. pe an*

Pentru România si străinătaie:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânat.

Se prenumără la tdte oficiol® 
poștale din întru și din afară 

și Ia dd. colectori.
Dementul pentru Brașov 

administratiunea, piața i-ourc, 
Târgul Inului Nr. 30 U otagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șâae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casa.: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe troi luni 
3 fi. Un esompiăr o cr. v. a. 
aâu Io bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile sunt 

a 3e plăti înainte.
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Măcelul dela Mehadiea.
Până în momentul de față nu 

avem un raport fidel și amănunțit 
asupra celor petrecute la Mehadiea. 
Tot ce seim se reasumăză la infor- 
mațiunile aduse în numărul nostru 
de eri, cu adausul îDsă, că după cea 
mai nouă scire telegrafică sosită din 
Caransebeș, din numărul total al 
Românilor căcjuți victimă barbariei 
gendarmilor ungurescî au murit până 
acum trei-spre dțece inși, er alțî 18 sunt 
greu răniți. Causa conflictului iscat 
între gendarmî și popor se atribue 
împrejurărei, că poporul a cerut dela 
solgăbirău suspendarea primarului 
învinuit cu defraudații. Se cjice, că atâta 
a fost tot.

Dâr pentru a ne face o jude
cată asupra măcelului dela Mehadiea, 
ajunge se luăm de basă și numai 
raporturile toilor ungurescî. Ori cât 
s’ar sili să întbrcă lucrul pe-o parte 
și pe alta, din aceste raporturi reese 
clar, că autoritățile comitatului au 
voit să suprime cu forța brachială 
manifestarea orl-cărei nemulțămiri 
din partea poporului. De aceea s’a 
trimis de timpuriu o trupă de gen- 
darmi la fața locului; de aceea s’a 
dat unui simplu sergent de gendarmî 
împuternicirea de-a face însu-șl cer
cetare într’o causă ca acâsta, prin
zând și arestând după liberă voiă 
pe 16 dintre locuitorii aleși ai sa
tului.

Decă este adevărat, că în popor 
se observa o iritațiune extra-ordi- 
nară, după cum susțin raporturile 
foilor ungurescî, apoi prin astfel de 
măsurî au crezut ore organele pu
berei să liniștâscă iritațiunea popo
rului ?

Procederea acâsta, ea singură, tra- 
dâză nu numai o lipsă totală de 
tact, ci și acea răutate și desăvîrșită 
lipsă de bunăvoință, ce se manifestă 
din partea organelor unguresc! în 
toțî pașii, în tdte atingerile lor cu 
poporul nostru.

Mai mult: măsurile brutale și 
volnice, la carî au recurs în cașul 
de față micii tirani dela Caransebeș, 
ne dovedesc, așa Zi0^11^, în modul 
cel mai ne’ndoios, că ei au voit 
anume să provbce scandalul, cău
tând astfel ocasiunea de a terorisa 
pe popor și de a-1 face să simtă 
„puterea statului maghiar“, — acea 
„putere11 fatală, ce se manifestă 
prin baionetele gendarmilor și . care 
la noi e ridicată aZî la înălțimea 
unui principiu de stat.

Der să trecem un pas mai de
parte. Foile ungurescî spun, că la 
comanda locotenentului Bânyay, 9 
gendarmî (alte raporturi spun, că 
au fost 12) au descărcat puscile asu
pra „Valahilor1*, er aceștia, fiind-că 
„nu s'au așteptat la o asemenea întorsă
tură a lucrului11, s’au retras pentru 
un moment.

Din acestea reese clar, că aci 
s’a săvîrșit un atac pe neașteptate; 
atacul a fost îndreptat în contra 
unei mulțimi, ce n’avea la sine nicî 
puscî, nicî pistole, nici baionete, va 
se Zică nici intenția de-a se încăera 
la o luptă seribsă n’a putut s’o aibă. 
Acâsta reese de-altmintrelea în mo
dul cel mai vedit și din împrejura
rea, că gendarmilor nu li-s’a întâm
plat absolut nimic, nimenea pe ei 
nu i-a atacat, cu pietri nimenea nu 
i-a bombardat, ba nici măcar vre-o 
insultă nu li-s’a făcut.

Evident așa-deră, că poporul n’a 
avut intenția de-a se bate, cu atât 
mai puțin nu putea avea intenția 
de-a se încăera la luptă cu-o ceta în- 
tregă de gendarmî înarmați din creș- 
cet pănă’n tălpi. Și cu tbte acestea 
gendarmii „pe neașteptate11 au tras 
foc în carne viiă, o câtă întrâgă a 
descărcat de-odată puscile asupra 
Românilor, lovind, rănind și uciZend.

Și acești ucigași monștri sunt 
preamăriți pentru faptul lor de foile 
ungurescî, atribuindu-li-se gloria unei 
„bravuri și „eroism11 !

Somăm pe ori-și-cine să ne 
arate un singur cas analog în tbtă 
Europa cultă! Somăm pe ori-și-cine 
să ne arate un singur cas, când foile 
ungurescî au ridicat acusațiunî con
tra vre-unui gendarm pentru-că a 
stîns -v sța unui Român!

Cașuri de acestea nu cunbscem, 
nu se pomenesc. Cu glbnțe și cu 
săbii Românul trebue făcut să simță 
„puterea statului maghiar.11

Acesta e principiul.

Ce este liberalismul unguresc ?
Etă, în oe mod minunat caracterisâză 

foia ungurâscă „Alkotmâny" liberalismul 
unguresc:

„Liberalismul estejăfuire șitirăniă. 
Nu întot-deuna a fost așa, nu fiă- 
care liberalism este astfel, der libera
lismul unguresc așa este, așa a devenit 
sub îndelungata stăpânire a lui Co- 
loman Tisza și a urmașilor săi. Jă- 
fuesce averea miliănelor de omeni în in
teresul câtor-va mii de credincioși ai sei 
prin legi de dare nedrepte, și prin 
favorurile de dare acordate capita
liștilor și fabricanților, prin între
prinzători protegiați din partea sta
tului. prin transporturi, prin favo
ruri de călătorii pe calea ferată, 
prin arendarea de regalii, prin legi 
de credit făcute în interesul ban
cherilor și acționarilor de bănci, prin 
convenții vamale și comerciale pă- 
gubitore pentru agronom, prin tole
rarea speculațiunilor la bursă, prin 
judecătorii de burse favorabile înșe
lăciunilor și prin procedura concur
selor cridale, — și mai pe sus de 
tote astea prin afaceri, funcțiuni și 
pensiuni pe sâma membrilor partidei 
liberale.

„Urmarea acestui sistem este, 
că în libera concurență cei slabi cad, 
cei tari și cu protectori se îmbogă
țesc ușor, milionele de popor sără
cesc, compania liberală se îngrașă și-și 
petrece pe banii altora.

„Deore-ce însă poporului nu-i 
place acâsta, dupăjăfuire urmesă tiră- 
nia, ca se suprime nemulțumirea. Totă 
puterea se concentreză în ministerii 
și acestea nu cunosc lege și dreptate, ci 
pentru tăie găsesc paragraful, pe cure-l 
voesc ei, seu dau ordinațium precum ei 
doresc.

„Aceste ministerii de 20 de ani 
formeză proprietatea partidei libe
rale și pe sâma ei lucreză. In comitate 
au numit fișpani cu putere discreționară, 
cari nimicesc orî-ce autonomiă, orî-ce 
drept al poporului și- ori-ce libertate po
litică, după îndrumările, ce li-se dau, 
sâu după bunul lor plac, ori prin 
momeli și mituiri, seu prin intrigi 
ori forță.

„Garanțiile constituției, dreptul de 
întrunire, dreptul petiționarei, dreptul 
electoral: tote le-au falsificat, tote se ero- 
negă și se calcă în piciore. Cu atât mai 
mare libertate însă au liberalii de a 
comite tote nepedepsiți, dâcă fac 
servicii intereselor puterei. Ultimele 
mijloce ale tiraniei este temnița și arma: 
și pe acestea le aplică liberalii pen
tru asuprirea poporului și a celor 
de păreri contrare cu ei.

„Partida liberală în Ungaria e 
viclenă și neumană. In decurs de ani 
de Zile ne-am convins despre acesta 
și ne putem convinge din nou în 
fiă-care Zi- Ori dâcă privim faptele 
guvernului, ori decă ne uităm la 
legislațiunea camerei, ori dâcă avem 
în vedere aparițiunile vieței sociale: 
pretutindenea ne întelnim cu egoismul, cu 
despotismul liberalilor*.

Voci asupra discursului lui Tisza.
Discursul, pe care l’a ținut Co- 

loman Tisza înaintea alegătorilor 
săi din Oradea-mare și despre care 
am vorbit și noi în numărul de Du
mineca trecută, este viu comentat 
nu numai de într> ga pressă ma
ghiară din patria, ci chiar și de 
unele Ziare vienese. Se ’nțelege, rep-

FOILETONUL „GAZ. TBANS.“

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

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

După oâte-va dd0 de răpaos signora 
era ârășl mai restaurată. In timpul acesta 
ea scria mereu și părea preparată pentru 
orl-oe eventualități, dâr șiîngrijată tot-odată. 
Nici George, nici eu nu o vădurăm în 
aoest timp, nu voirăm a-i mai reaminti în
tâmplările din noptea aceea.

Când se simți destul de restaurată, 
ne invită însăși la sine. Ședea în ferestră 
când intrarăm la ea și privia spre hotelul 
Briihl, cel plin de zăpadă, unde se vedeau 
grupe de Jidani polonesi în talarele lor 
lungi și negre. Când intrarăm noi trecu, o 
roșață fină peste palida ei față. Ne întinse 
apoi mâna și ne mulțămi, plecându-se adânc, 
că prin noi fu scăpată de acel om fără 
suflet, de care o legase o sdrte tristă.

—. „D-Vdstră mi-ați mântuit vieța, 

mai mult decât viâța, că traiul, ce-1 du
ceam în apropierea lui, îmi era ca un iad. 
Din aceste hârtii ve-țî afla enigma, ve-ți cu- 
ndsce împrejurările, cari mă împinseră în 
brațele acestui om“.

La .vorbele acestea, ea se plecă spre 
masă. George, a cărui pasiune pentru ne
norocita se schimbase in adevărată compă
timire, după împărtășirea, că ea în adevăr 
a fost nevasta lui Makovetzky, George, 
amicul meu, flic, o înoredințâ, că va face 
tot ce numai îi va sta în putință, spre a-i 
ușura starea acâsta tristă. Ea mulțămi prin 
o dîmbire mole și tristă, cum nu se pote 
descrie.

— „La revedere... la curândă reve
dere !“ flise George, stringendu-i mâna. Ea 
răspunse priutr’o privire mută, caracte
ristică.

Noi n’arn mai vădut’o nioi-odată. In 
a doua fli aflarăm dela hotelierul nostru, 
că signora a plecat cu trenul cel mai de 
dimineță spre Dresda, lăsând pentru noi 
două mii de salutări și mulțămite. Nici 
c’am fost surprinși de asta, deorece din 
hârtiile, ce ni-le dase signora sciam lămu

rit, că are să plece fără de a ne mai vedâ. 
Ar fi fost o scenă durerâsă, panică chiar.

După hârtiile signorei o să vă enarez 
aci trista istoria a ei.

Tatăl Laurei de Petrino, așa era nu
mele ei de familiă, a fost Italian, se însu
rase însă ou o Germană din Viena. El lo
cuia în Milano și a luat parte ca revoluționar 
contra Austriacilor, dimpreună cu fiiul său 
Giuseppe, unicul frate al Laurei. Ambii au 
fost prinși și judeoațl la morte prin pul- 
vere și plumb. Fiiului îi succese să scape 
noptea în ajunul flilei hotărîte de a-1 
omorî, tatăl însă a fost pușoat în Mantua. 
Giuseppe era atunci un feoiorandru de 17 
ani, tiner, frumos ca Adonis, după esterior 
ca o fată, dâr ouragios și erou ca Achile. 
Tribunalul militar trimise scrisori după el 
și s’a pus un premiu de 1000 fl. pentru 
cel ce l’ar afla, dâr tote au fost înzadar. 
Mama Laurei, Dotnna de Petrino, se re
trăsese într’aceea la Viena, unde avea rudenii 
bogate. Dâr nâmurile din Viena, așa Zișii 
negrii-galbinl, cum se nutniau atunci parti- 
sanii austriacl habsburgicl, nu voiau a sci 
nimic d9 rudeniile rebelilor. Domna de Pe- 

trino ajunse într’o stare tare critică. I-se 
gătară curând bani? ce-i adusese, âr ave
rea bărbatului ei era confiscată. Pe lângă 
starea ei oritică împărția ce biata avea ea 
cu o rudeniă, o fată mare, palidă, deși
rată, care cam șchiopăta în urma unei că- 
dăturl din copilăria. Ea ajunse în Viena 
îndată după sosirea aci a Domnei de Pe
trino, palidă, bolnavă, gata de morte, sră- 
bătând cu greu din causa resbelului, oe se 
înoinsese în Italia și în care îșl pierdu pe 
t-tăl ei, pe unicul sprijin. Cel puțin așa 
spunea Domna de Petrino puțiuilor omeni, 
cu cari avea ceva amestec, dedrece Isa
bela, așa se numia rudenia, numai rar se 
putea vedâ. Și lui Procop Makovetzky, 
care atunci se ținea în capitala Austriei și 
adecă în partea dinaintea casei, unde D-na 
de Petrino ținea două odăi mici dindărăt, 
și lui Prokop Makovetzky, die, îi spuse 
ea acestă întâmplare, și deveni tare per
plexă D na Petrino, când acesta îi făcu 
observarea, că-i de mirat, oum o fată cu 
un obraz atât de fin, ca Isabela, e atât de 
țdpăn clădită.

In acest timp Makovetzky, care se 
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tilele guvernamentale îl laudă, cele 
opositionale îl critică cu vehemență.

Etă câte-va voci:
„Nemzeti Ujsfig" cjioe: „Prin o poli

tică (oa a lui Tisza) nu se pot servi nici 
interesele progresului, nici ale libera
lismului, nici ale libertății. Căci pro
gres, liberalism și libertate nu sunt nu
mai nisce simple devise, pe cari să le 
buoiume în lume un politic său altul. Spe
răm însă că (filele acestui sistem politic la noi 
sunt numerate. Sperăm, că „națiunea" va 
veni la consciința de sine și va vedâ, oe 
mare nenorocire i-a adus asupra capului 
spiritul de partid al puterei".

„Budapestei1 Tageblatt" : „Dăm de
plină dreptate lui Coloman Tisza, când 
îșl teme națiunea de „patimi de partid pe- 
riculose". Aceste patimi au făout parlamen
tul ungar incapabil de-o acțiune și în ten
dința, de-a strica cu orl-ce preț inimicilor, 
am ajuns acolo, oă a dl fiă-care bărbat dis
tins și de valore al parlamentului privesce 
eu neîncredere vădând, ce omeni incapa
bili ocupă a<jl cele mai alese posiții ale 
vieței de stat. După scandalurile cu Mi- 
kloș _ Pulszky și după cele întâmplate la 
Neutra, Giralt și Stomfa, este în adevăr 
fdrte ou minte din partea lui Tisza, când 
vorbesoe despre patimile de partid, cari au 
causat Ungariei multe pagube și pot să-i 
causeze înoă și mai multe".

„Altkotmliny", organul „partidei po
porale" : „Pentru-ce dise Tisza, că perico
lul stă în aceea, că „națiunea se desbină în 
partide, cari doreso a se nimioi unele pe 
altele ca dușmane", — el care în totă vieța 
sa s’a silit să nimicâsca, ca pe dușmani, 
partidele, ce nu erau de-o părere ou el ?..• 
Insa-șl partida liberală este aceea, care a 
făcut alegerile dela Stomfa și dela Neutra, 
ea le-a dirigiat, ea face conscrierl false și 
șterge din liste pe alegători, ea influințâză 
asupra convingerei alegătorilor cu presiuni 
din oficiu și cu gendarml, ea bănuesce cu 
nepatriotism pe cei ce se alipeso la cre
dința și prinoipiile lor... Tisza bănuesce 
partida poporală și pe conducătorii săi, 
că se aliâză ou dușmanii patriei, — el, 
Tisza, care pe timpul când era minisiru-pre- 
ședințe a cerut ajutor dela Papa din Roma 
pentru partida liberală, pentru corteșirl elec
torale — și a cerut ingerința S-lui Scaun într’un 
timp când nu era pe tapet politica bisericescă.*

„Vaterland" din Viena: „La tâtă în
tâmplarea, e forte întârdiată posiția, ce se 
ia prin acâstă vorbire față cu curentul 
kossuthist, pe care tocmai el Va sprijinit și 
promovat in cel mai sistematic mod. Calvinis
tul nu s’a lăpădat de sine nici în acâstă 
vorbire și a mers pănă a suspiționa în mod 
ou cotul ordinar pe conduoătorii partidei 
poporale. Cine a primit din mâni prusiace 
clieltueli electorale pentru scopuri con
trare Habsburgilor, unul ca acela irebue se 
fiă mai precaut când vre se ridice contra cui
va acusațiunea alianței cu contrarii țerei*

— 18 (30) Iunie.

Esamenul verbal de maturitate la 
gimnasiul român gr. or. din loc s’a ținut 
erl și a<Ț, sub presidiul d-lui arohimandrit 
și vioar arohi-episcop Dr. Ilarion Pușcariu, 
ca delegat din partea Consistorului archi- 
dieoesan din Sibiiu, âr oomisar din partea 
guvernului a fost d-1 Nic. Putnoky, direo- 
torul gimnasiului superior din Lugoș. S’au 
supus la esamenul verbal 11 tineri, dintre 
cari au fost declarați maturi cu nota de 
„forte-bine* doi, maturi cu „&îms“ șâse, âr 
maturi ou „suficient* trei. Cu „fârte bine" 
au eșit: G. Noghia și I. Nistor; cu „bine": 
I. Botto (Slovao), C. Dimian, N. Ghircoiaș, 
V. Meșter, I. Popovicl și C. Sporea. Cu „su
ficient" : I. Câmpean, I. Ciuleiu și C. Glo- 
dariu.

—o—
Imormentare civilă. Fâia guverna

mentală „Magy. Ujsâg11 publică următor ea 
soire oaraoteristioă: „Țăranului agrioultor 
Tât Gâbor din oomuna Dees, în oomit. 
Tolna, i-a murit un copil; insinuând cașul 
la conducătorul de matrioule, el s’a bucu
rat mult oând a aflat, oă acestuia n’a avut 
de a-i plăti niol un crucer. Țăranul s’a 
dus apoi la preot și la cantor, ca să-i îmor- 
mânteze copilul, dâr oând aceștia au pre
tins să li-se plătâscă stola, el a spus, că 
n’are nici un ban, de-altmintrelea dâcă 
conducătorului de matricule n’a trebuit să-i 
plătescă nimic, de sigur nici aoestora nu 
trebue să le plătâscă. Când a sosit timpul 
îmormântărei, nu s’a presentat nici preotul, 
nici cantorul. Tatăl înfuriat deolara atunol, 
că decă preotul și cantorul nu vine, el va 
face imormăntare civilă și în adevăr, el in- 
su-și ișl îmormenta copilul fără nici o bine
cuvântare. De altmintrelea de două săptămâni 
încoce acesta este al doilea cas de felul acesta 
și de sigur in curend se vor afla și mai mulțl 
imitatori, dedreoe poporului îi plaoe mult 
procedura civilă gratuită. Ofioiul parochial 
însă a făcut arătare contra lui Toth Gâbor 
la fisolgăbirăul din Szegszârd". — Din mo
dul acesta de scriere se vede, că foile ji- 
dano-liberale ungurescl se bucură și luorăză 
din răsputeri pentru propagarea păgânis- 
tnului in statul ajuns pe manile lor.

—o —
In cestiunea înființărei internatului 

român în Cernăuți. „Societatea pentru 
cultura și literatura română din Bucovina" 
a ținut în 21 Iunie n. o. o adunare ge
nerală extra-ordinară sub presidiul d-lui 
br. Eudoxiu Hormuzachi. In acâstă adu
nare s’a disoutat asupra oestiunei, de-a se 
cumpăra și arangia Iooalul necesar pentru 
internatul studenților români, ce se va în
ființa la Cernăuți în tomna proximă. S’a 
hotărît prin majoritate absolută de voturi 
a se da oomitetului împuternicirea, de-a 
cumpăra un loc potrivit și de-a zidi 
însu-șl pe acel loo un edificiu pentru 

asilul de studențî români, corăspuncjâtor 
tuturor cerințelor și mărețului scop, adtip- 
tându-1 cu tâte cele de lipsă și introducând 
tot-odată și oanalisarea și apaductul după 
sistemele moderne.

—o—
0 reuniune de te mp erau ță ungurâscă 

s’a înființat în comuna Szent-Tamâs din 
Ungaria, al oăreia scop este estirparea pa- 
timei beției. AparițiunI de felbl acesta 
pănă acum nu s’au prea pomenit între Ma
ghiari. Foile catolice atribue și acest me
rit „partidei poporale", care singură între 
partidele ungurescl cuteză a lua posițiă 
față cu esploatările jidovescl.

—o—
Ceva despre „domna baroniță". La 

un otel din Șopron descăleca dileie aces
tea „d-na baroniță" Klokow. Curând după 
sosirea ei, proprietara otelului făcu arătare 
la polițiă, că „d-na baroniță" i-a furat 
nisce hârtii în valore de 500 fl. Pe lângă 
asta, „d-na baroniță" îșl desshisese credit 
la vre-o 10 comeroianțl, dela oarl cumpără 
mărfuri peste mărfuri din cele mai fine, cum 
se cade unei baronese, fără însă de-a le 
plăti. S’a făcut oeroetare și când colo ce 
să vecjl? — D-na „baronesă Klokow" nu 
era alt-cineva deoât fiica unui păzitor de 
nopte din Frankfurt, care pentru purtarea 
ei imorală a stat și prin spitale. Numele 
adevărat al ei este Lisa Klogo. Când era 
de 16 ani e fugit dela părinți, în Breslau 
și alte orașe a figurat ca teatralistă, mai 
târcjiu s’a măritat după Paul Busch diu 
Berlin, dâr în 1888 a fugit dela bărbat. 
Poliția din Viena o urmărise de mulțl ani. 
De-ocamdată „d-na baroniță" se răooresoe 
în temnița dela Pojun.

—o—
țliarist arestat. La ordinul autorită

ților polițienescl din Viena, poliția din Bu
dapesta a arestat pe dianstul Josef Schatz 
din Przemysl, urmărit pentru înșelătorii. 
Jupanul adeoă se refugiase îu „patria" sa 
Juda-pesta, unde oa mâne l’ai fi văcjut as
cuns sub numele de „Kincs", deoă din în
tâmplare poliția n’ar fi pus mâna pe el 
înainte de-a fi treout prin acâstă metamor- 
fosare.

—o —
Jidani în Bosnia. Cu ocasiunea celei 

mai nouă numerărl a poporațiunei bos
niace s’a constatat, că în cei din urmă 
trei ani numărul Jidanilor din Bosnia s’a 
îmulțit cu 5000. „Noii Maghiari" se vor 
bucura de sigur de acâstă sporire a se
minției lor, bietul popor bosniac însă de 
sigur, că nu se bucură.

—o —
Striviți de un butoiu. Se sorie, că în 

comuna Sinte de lângă Lipova doi omeni 
au îndurat o morte forte îngrozitâre. Anu
me locuitorii George Surican și Pavel De
mes, voind să cobâre un butoiii cu vin, de 
cinci hectolitre în pivnița lui Pavel Ge- 
bici, funia, care ținea butoiul să nu alu

nece la vale, s’a rupt și butoiul se rosto
goli peste ei, strivindu-i și omorîndu- 
imediat.

—o —
Sesonul de băi la Zizin se va des

chide în 1 Iulie n. c., fiind numit medic 
al băilor d-1 Dr. Sânto Emanuel din Bu
dapesta.

Esamene în Brașov.
Brașov, 17 Iunie v.

Esamenul praotio cu elevele din In
ternatul - orfelinat al Reuniunei femeilor 
române s’a ținut Duminecă după amâcjl. 
Afără de membrele Reuniunei cu comitetul 
său, au fost de față mai mulțl dintre pă
rinții elevelor, și un număros publio, dâmne 
și domni, cari s’au interesat să vadă, cum 
se desvoltă din copilăriă harnica găzdâiă.

Internatul, sub dirigiarea eminentă a 
d-rei Carolina Teclu, arată din an în an 
mai mari progrese. încă la prima pășire în 
sală îți atrăgeau privirea, mai multe ma- 
.șinl de cusut, pe cari se aflau broderii de 
diferite speoialitățl.

Esamenul s’a deschis de d-1 Protopop 
V. Voina printr’o vorbire, în care accentua 
cu deosebire zelul și stăruința, ce și-o dă 
oomitetul Reuniunei pentru înaintarea a- 
cestui internat - model ou deosebire aduse 
laudă D-nei presidents A. Dușoiu și D-nei 
casierițe Elena Săbădeanu, cari cu totă 
stăruința se îngrijeso de înaintarea lui.

S’au esaminat elevele mai întâiiî din 
croit, desemnând pe tablă diferite tipare 
de tălii pentru dame, pentru copile, apoi 
bluse, cămăși bărbătescl și femeesol, tote 
acestea cu’o rară precisiune, ce trad au o 
esoelentă metodă a d-rei Carolina Teclu. 
In timp ce unele desemnau, altele brodau 
și cosiau cu mașina.

După esaminarea în croit, urmă esa
menul teoretic din ale bucătăriei. La în
trebările privitore la gătirea diferitelor 
bucate, elevele răspundeau pănă la cele 
mai mici detailurl cu multă siguranță. Se 
putea vedâ, că îutr’adevăr ele pricep să le 
și eseeute perfect.

La cetirea clasificațiunilor, ce urmă 
după acesta, se dete fiă-cărei eleve câte-un 
mic dar drăgălaș și practic, ca premiu din 
partea Reuniunei.

Publioul scoborî pe urmă în parter, 
unde elevele înoepură a-șl arăta și în praxă 
ounosoințele lor teoretioe din buoătăriă. 
Una întindea tăieței, frecăței, sâu tranșa 
un puiu fript, alta servea cu cafea, cu 
prăjituri, cu fripturi eto. Nisce prăjituri și 
cu deosebire nisoe cozonaci de tâtă frurn- 
seța, ce erau espuși, îți furau ochii.

Tot în parter mai erau, pe lângă ad
mirabile lucruri de mână atât în cusături 
de albituri, broderia, tapiseriă, crosetăriă 
în tote ale lor variațiunl și speoialitățl și 
nisce rochii adm’rabile ale elevelor, cusute 
și croite tot de ele. Scurt, în tot chipul

lăuda, că are un oficiu în ministeriul es- 
ternelor și că ar fi favoritul principelui 
Felex Schwarzenberg, ceru pe Laura de 
nevastă. Dâr pe lângă totă situațiunea cea 
critică și a viitorului celui nesciut, Laura 
respinse mâna omului, față de care avea o 
antipatiă nespus de mare, și mumă-sa con
simți ou ea. Din minuta aceea întrerupse 
Makovetzky visitele la familia Petrino, ba 
se chiar muta din acel cuartir, der Laura 
cu Isabela au observat de bună sâmă, că 
la preumblările lor sunt urmărite de el. 
Aceste preamblărl în timpul din urmă de- 
veniră clilnioe, pe când la început, preoum 
amintisem, Isabela mergea forte rar din 
casă afară. Der bătrânul doctor Giovanni 
Barletta, un Italian din Modena, care deja 
de vre-o patru-cjecl de ani petrecea în 
Viena și pe care d-na de Petrino și-l luase 
medio de casă, acest doctor ordinase, ca 
Isabela, la care se încuibase și o tușă sus
pectă, să âmble în fiă-care <ji câte-va ore 
la aer liber.

Intr’o <ji, era în Mărțișor I860, într’o 
prea frumâsă di de primăvâră, când reac- 
țiunea serba cele mai frumose triumfe în 
totă Europa, veni doctorul Barletta tot în

tr’un suflet și forte iritat la dâmna de Pe
trino. Ea avu cu el o intrevorbire lungă, 
la care luară mai târcjiu parte și fetele Isa
bela și Laura, cari venise dela preâmblare. 
Oând merse doctorul Barletta, d-na Petrino 
și fată-sa Laura era cu ochii roșii de plâns 
și numai Isabela ședea fără laorăml, cu 
privirea posomorită, și ou gura înoleștată 
țâpăn, și privia din ferâstră tăoută spre 
curte.

Chiar și bătrânul doctor îșl șterse 
ochi și se reîntârse dela ușă repede sprei 
Isabela și o îmbrățișa și săruta atât de 
cordial, ca un amorez pe amoreză, sâu ca 
un tată pe fată.

In sera c|Lei următâre se opri o ca- 
lâsoă înaintea casei, unde locuia d-na de 
Petrino și Laura se urca în ea ou rudenia 
ei, cu Isabela. Domna de Petrino stătu în 
ușița calescei și-și mai luâ odată adio dela 
ambele fete, cari purtau haine de călătoria 
și aveau cu ele un giamantan mare. Se 
pare oă d-na de Petrino mai cu greu se 
desparte de rudenia ei cea tinăra, deoât 
de însă-șl fiioa sa, căoi tot mereu se apro
pia de obrazul isabelei și o săruta. In 
urmă oalesca plecă, er d-na de Petrino ră

mase palidă ca mârtea și nu se întorse în 
casă pănă ce perdu din vedere calâsca.

Trăsura merse ață la stațiunea tre
nului de nord. Pre acel timp poliția ces. 
reg. supraveghea cu cea mai mare aten
țiune stațiunile căii ferate; nu numai, că 
era o mare câtă de polițiști, dâr mai era 
postată la gară și milițiă. Se spiona după 
trădători și rebeli contra majestății oesaro- 
regale. Capitala dunăreană era sub asediu 
încă. Cu Welden, generalul de artileriă și 
guvernorul Vienei, nu era de glumit.

Cu tote aoestea ce interes putea să 
aibă poliția față de două fete tinere, oe 
mergeau pâte la băi? Laura îșl și făcu loc 
prin mulțimea polițiștilor postați și înainta 
spre cassă, oa să cumpere biletele, pe când 
Isabela merse în sala de aștepare.

— „Două bilete de clasa a doua la 
Praga", dise Laura cătră oassar.

In acest moment o mână se puse lin 
pe umărul Laurei. Tinăra fată îșl întorse 
fără voiă capul, să vâdă, a cui e aoea mână, 
cine îșl permite disorețiunea acâsta? Der 
palidă ca mortea se retrase văcjând fața 
antipaticului Procop Makovetzky, care sta 
înaintea ei cu un surîs satanic.

— „Unde vrâi să eălătorescl domni- 
șâră de Petrino?" întreba încet, privindu-o 
aspru cu ochii iui oei de fiâră și trăgen- 
du o nițel la o parte.

— „La Praga și de-acolo la...Teplitz 
la băi", răspunse ea.

— „Singură?"
— „Da, singură..." cȚs0 e“ forte 

încet.
— „Dâr d-ta ai cerut două bilete"... 

continua el cu aoela-șl sarcasm.
Laura deveni perplexă, apoi răspunse : 

„Verișâra mea Isabela... voi să mă petrâcă 
pănă la Brîinn".

— „Așa! pănă la Briinn ?.... Dâr 
șeii d-ta, domnișoră de Petrino, oă mie 
chiar mi-a spus un polițist, că verișâra 
d-tale Isabela, care a intrat colo în sală, 
ar fi suspeotă, că duce cu sine lucruri 
oprite. Dumniata soi, că trăim sub asediu 
și oă poliția e fârte rigurosă. Agentul in
sistă, ca să visiteze pe verișora d-tale colo 
în odaiă.

Ochii Laurei se painginiră. „D-ta soi 
totul..." murmura ea.

Makovetzky făcu din cap un semn 
afirmativ.
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publicul a putut să fiă pe deplin mulțămit 
de tote cele văcjute ȘÎ aurite aol.

Acest internat, dâoă va urma astfel, 
va înflori tot mai muit și multe harnice 
găzdâe, menite odată de-ai ferici pe-ai lor, 
vor avă de-a mulțămi creșterea lor cea 
bună numai eminentului internat al Reu- 
niunei femeilor române și conducătârei sale 
escelente, d-rei Carolina Teolu.

X.

Dela mănăstirea sf. loan din
Suceava.

— Bucovina, 26 Iunie n. 1896.
Falnica Bucovină, leagănul gloriei 

române de odinioră, care ne reamintesce 
cele mai sublime suvenirl istorice, și în 
al cărei pământ zac âsele oelui mai mare 
prinoipe, pe care l’a născut ginta latină 
din Dacia traiană, acest pământ oferă în 
diua de adl un trist și dureros spectacol. 
■Românii Bucovinei, odinioră singurii domnî 
ai acestei țări, nu sunt acjl, decât heloții 
slugarnici ai veneticilor. Boerimea, odată 

’fala și oel mai puternic sprijin al Româ
nismului, și-a pierdut prin ușurință moșiile 
moștenite, care le vedem acjl în mâna Po
lonilor și a Jidanilor. Mână în mână cu 
expropriarea proprietarilor mari merge și 

-ceea a țăranului oătjut pradă unelfrilor 
slave și jidovesol, și astfel vedem acjl ele
mentul român desoompunendu-se sub ochii 
-noștri.

Plugarul Bucovinei e om evlavios și 
ou frica lui Dumnezeu. Suferințele, ce 
bântue trupul și sufletul acestui sclav mo
dern, află alinare numai în credința sa, că 
bunul Dumnezeu se va îndura și de dân
sul, mântuindu-1 odată de tote năcasurile. 
Insă, durere, chiar și acestă credință ’i-se 
răpesoe cu mână frivolă, precum se pâte 
observa aoâsta mai ales în mod revoltător 
,1a mănăstirea sf. loan din Suceava, a cărei 
conduoere este înoredințată faimosului egu
men Ciuntuleac Emanuil.

Voi să fiu franc: Descoperind faptele 
nedemne, ce se întâmplă de un timp în- 
coce la mănăstirea acâsta, voesc să atrag 
asupra lor atențiunea publicului mai larg, 
însă mai ales a faotorilor normativi, adecă 
a consistorialul gr. or. dm Cernăuți.

Suceava, fosta metropoliă a Moldo
vei, este pentru Creștinii gr. or. ai Buco
vinei ceea ce este Mekka pentru Osmani. 
Aici zac moștele marelui muoenic loan cel 
•nou, oare este tot-odată și patronul Bu
covinei.

Am cjis, oă poporul nostru, mai ales 
păturile de jos, este pios. Nenorocirile, de 
cari este înceroat, greul vieței, ce îl apasă, 

■fac, ca acest popor martir să-și cate refu
giul și salvarea sa în sinul aoestei mănăs
tiri la sicriul marelui martir, care a sufe
rit cu atâta tăriă chinurile oele mai gro
zave ; el este limanul, în care se retrage

— „Indurare! Milă.... suspină ea, „e 
unioul meu frate... mama ar muri11...

Makovetzky se rînji. Eu nu sunt se
tos de sânge, ou atât mai puțin sunt dis
pus de a vedâ în furci pe fiitorul meu 
cumnat ca rebel. Laură, te învoesol acum 

>să fi a mea?14
Tinăra fată îșl pleoâ capul ca un miel 

dus la jungiere (de jertfă).
— „Vrei11, repetă el, „său să spun 

poliției, că signora Isabela Angelini, oare de 
•6 luni de cjile șAde la d-vostră, e fratele 
d-vostră Giuseppe de Petrino, oare e urmă - 
rit ca revoluționar și pe capul căruia e 
pusă o miiă de florini?14

— „Sunt a d-tale...u șopti ea înădușit.
— „Bine14, răspunse Makovetzky în 

ton triumfător. „Atunci să ne înturnăm cu 
Isabela la mama d-tale, și în 4lua nunții 
nbstre signora Angelini va pută oălători 
cu un pas în tâtă regula, unde va voi. 
Ea îșl pâte apoi vindeca unde va voi rana 
din picior, cea oausată de glonț, și cea 
din piept causată de vârful baionetei, oare 
■rană ârășl a erupt causându-i tusa cea 
îirită14.

(Va urma.)

naufragiatul spre a afla scut de nimioito- 
rele valuri ale ursitei. Astfel vedem cji 
după Qi pelegrinând sute și mii de neno- 
rooițl spre acest lăcaș. Numărul peregrini
lor se uroă pe an la 20—30 de mii de 
omeni.

Aici mai trebue amintit, că pelegri
nii aceștia nu se reorutâză numai din Bu
covineni, ci și din o mulțime de Gali- 
țienl, Români din regat, Ardeleni etc. îm
prejurarea acâsta e de cea mai mare în- 
sămnătate, oăol Suoeava devine astfel lo
cul de întâlnire al națiunilor celor mai di
ferite. Este evident, oă pentru Românii bu
covineni, 6- mai ales pentru cârinuitorii bi- 
sericei nostre nu pote fi indiferent, ce fel 
de impresiunl iau cu sine pelegrinii streini. 
De aoeea grija cea mai mare a oonsistoru- 
lui gr. or. din Cernăuți a fost, de a ocupa 
postul de egumen el mănăstirei acesteia 
cu un bărbat, care, să represente intere
sele bisericei și națiunei nostre în mod 
cât se pâte de demn.

Vom vede acuma, oe se petrece la 
aoâstă mănăstire și oum înțelege aotualul 
egumen al acestei mănăstiri înalta sa chiă- 
mare.

(Va urma.}

Esamenele la gimnasiul din EasSud.
Năseud, Iunie 1896.

Esamenele finale la gimnasiul din Nă- 
săud pro 189b—6 s’au terminat în 23 Iunie 
v. o. Comisari din partea patronatului au 
fost denumiți cu deoret de dto 9 Iunie o. 
Nr. 431 d-nii Dr. Ioan Pop, vicar foraneu 
și președinte al administrațiunei fonduri
lor, și loachim Mureșianu, advooat și cel 
mai vechiu membru în administrațiune.

Esamenele publioe în clasele I—VII 
s’au ținut în 11, 12, 13, 15, 16, 17 și 18 
Iunie, âr Duminecă în 21 Iunie a urmat 
mai întâifi un Te-Deum, apoi promoțiunea.

Esamenul de maturitate scripturistic a 
avut loc în 18 Maid și dilele următore, 
oel verbal în 19, 20 și 22 Iunie. La aoest 
din urmă a luat parte ca comisar ministe
rial d-1 Nicolae Putnoky, director gimnasial 
în Lugoș. Directorul suprem gimnasial, dl 
Kuncz, împedecat fiind, n’a putut să par
ticipe.

înscriși în clasa VIII la începutul 
anului au fost 30 de școlari, dintre cari 2 
au părăsit gimnasiul în deoursul anului, 
rămânând astfel 28, cari toți s’au supus cu 
succes la esamenul de olasă și la oel sorip- 
turistic, la care s’au mai insinuat 4 inși, 
căcjuți din tote studiile în anul treout, și 
unul din anii de mai înainte, de toți deci 
33. Alțl 4 inși au repețit esamenul câte 
din un singur studiu.

Resultatul esamenului de maturitate 
s’a publioat în 23 Iunie, eșind: 1 matur cu 
„eminență14, 1 matur cu „bun44, 18 „maturi14, 
10 relegați la repararea esamenului după 
3 luni din câta-un studiu (4 din limba ma
ghiară, 4 din limba latină, 1 din limba ro
mână, 1 din matematică), 2 relegați la re- 
pețirea esamenului din tote studiile, 1 că
rând acum a doua oră (a căcjut pentru 
totdâuna).

După publioarea acestui resultat, co
misarul ministerial, într’o vorbire scurtă, 
salută pe cei ce au dat esamene bune și 
mângăiă pe cei ce n’au reușit într’o privință 
ori alta. Cei relegați la repețirea esame
nului să-și dea totă silința a reuși și ei la 
timpul său, aducându-șl aminte de vorba 
românâscă „ai carte, ai parte14, etc., âr cel 
oăcjut să nu despereze, căci nu pe toți îi 
ajută puterile și împregiurările, și sunt 
multe alte chiămărl, în cari și ei se pot 
ferici și pot să fii folositori și sooietății. 
Mai încolo le atrage atențiunea asupra mai 
multor lucruri din viâță, d. e. „să se fe- 
resoă de molohul politicei, care îi pote 
înghiți încă înainte de-a întră în viâță44; 
se urmeze în privința acesta „marilor1* băr
bați Gaal, Serb, Hosu etc., cari și caRomânl 
sunt bravi patrioțl (sici); să aibă pururea 
înaintea ochilor treimea: patria, religia 
și pe rege; âr părăsind Năsăudul, să-și 
aducă cu mândria aminte de acest gim- 
nasiu și de profesorii, sub cari și-au făcut 
studiile. — rin —

Societatea „Progresul* din Făgăraș.
Apel.

P. T. Domnule! încă în anul 1884 s’a 
înființat în Făgăraș o sooietate sub numele 
„ProqresuV*, al cărei soop, conform statute
lor, este: „lățirea culturii, desvoltarea gustu
lui estetic și a simțemintelor nobile și morale 
și cultivarea musicii vocale și instrumentale11.

Frumosa și nobila chiămare a sooie
tății dovedesoe în destul însemnătatea ei 
pe terenul oultural-sooial și prin urmare 
prosperarea acesteia este un interes gene
ral româneso și în speoial pentru Țera-Fă- 
gărașului.

E soiut însă, că activitatea și resulta- 
tele unui astfel de societăți atârnă dela 
părtinirea căldurâsă și dela spriginul moral 
și material, de care este împărtășită din 
partea publicului român.

Lipsită de mijloce și nefiind în des
tul spriginită, sooietatea „Progresul14 niol 
după o viâță de peste 10 ani nu șl-a pu
tut lua avântul acela, care cu drept cu
vânt se recere spre realisarea cu suoces a 
mărețului său scop.

Inteligența română din ținutul Făgă
rașului este ou deosebire chiămată a arăta 
mai mult interes față de sooietatea „Pro
gresul14, oare are tot-deodată a întruni în 
sine tâtă inteligența română din Țâra-Oltu- 
lui, ca astfel să pătă deveni un factor prin
cipal și conducător al oulturii și vieții so
ciale românesci din aoest ținut. Spre oare 
soop ne vom nisui, oa „Progresul11 să dea 
la timpul său producțiunl teatrale, musicale 
și literare și prin comunele centrale din 
împregiurime, făcând în modul aoesta po
sibil și poporului dela sate a gusta și a se 
bucura de rodele culturii nostre românesci.

Și deore-ce înaintarea și desvoltarea 
unei activități mai intensive, pe lângă alte 
greutăți, cu oarl avem a ne lupta, mult 
ni-o împedeoă și lipsa de piese teatrale și 
musicale, și în general lipsa de opuri literare, 
precum și anevoința, cu oare ni-le putem 
procura în cas de trebuință 'am aflat de 
forte neoesară formarea unei biblioteci a so
cietății, cu deosebire din opuri teatrale, 
musicale și literare, mai cu sâmă româ
nesci, oare bibliotecă să fiă spre folosința 
întregului ținut.

Starea materială de acum a sooietății 
este însă, durere, atât de tristă, că pe lângă 
aoeea zădarnică ne este orl-ee nisuință, âr 
plănuita oreare a bibliotecii ar rămânâ nu
mai o pie dorință.

Ne adresăm deol cătră P. T. D-vos
tră, să binevoiți a ne da tot spriginul posi
bil, intrând în șirul membrilor dimpreună 
ou stimata dâmnă și câștigând de membri 
(membre) sâu spriginitorl pe toți amioii și 
cunosouții D-vâstre, oarl se interesâză de 
viâță culturală și înaintarea poporului ro
mân din Țâra-Făgărașului, ceea-oe este ou 
deosebire datorința morală și națională a 
tuturor fiilor luminați eșițl din acâstă fru- 
mâsă țâră.

Lista de înscriere, dimpreună ou tao- 
sele sâu contribuirile încassate, Vă rugăm 
să le trimiteți până în 3 (15) August a. c. 
la adresa cassarului sooietății nostre: loan 
Dejenariu, oomptabil la banca „Furnioa44 în 
Făgăraș.

Făgăraș, în Maiă 1896.
Pentru comitetul societății „Progresul11:

Dr. loan Șenchea, 
președinLe. 

Ioan Dejenariu, loan Berescu,
cassar. secretar. 

Producțiuni și petreceri
Inteligența rom. din Betlean (comit. 

S.-Dobâea) ou conoursul mai multor tineri 
aoademicl va arangia uu Bal Filantropio 
în sala casinei de-acolo la 11 Iulie n. c. 
în favorul bisericei și școlei rom. gr. cat. 
Intrarea : de personă 1 fl. în familiă 89 or.

începutul sâra la ore. Suprasol- 
virile și ofertele marinimose se vor primi 
ou mulțămită și chita pe oale diaristică.

Pentru buna reușită a acestui bal se 
fac pregărirl mari, așa că ele promite a fi 
între cele mai bine succese petreceri din 
aoele părți. Se ține deosebit cont de în-

destulirea ospeților, cari se și speră, că 
vor participa în număr mare.

*
Inteligența română din Sângeorgiul de 

campiă și jur învită la petreoerea de vară, 
oe se va ținâ Dumineoă în 19 Iulie n. c. 
în localitatea școlei confesionale gr. oat. 
de-acolo. Venitul curat e destinat în fo
losul nou-edifioatei biserici gr. eat. locale: 
Intrarea: de familiă 2 fl, de persână 1 fl. 
începutul la 5 6re p. m. Ofertele marini- 
mo- a se vor ohita pe cale diaristică. Vip- 
tualele rămân deo-oamdată în provederea 
stimatelor familii.

*
In Vașas-Sântioana se va arangia o 

Petrecere de vară în folosul biserioei gr. 
cat, la 26 Iulie n. c. în arena grădinei 
paroohiale, la timp nefavorabil sub sout. 
Intrarea de personă 1 fl.; în familiă: 80 
cr. începutul la 5 âre p. m.

Petru comitet: Vasilie Pușoariu pro- 
top. presid; Nio, Kabdebo, v.-presid; I. 
Godolean. oassariu; Auxentiu Mureșan, 
seoret, ; Dem. Todoran, seoret;

Suprasolvirile se vor ohita în cjiare. 
Pentru mâncări și beuturi va fi ospărar. 
Comitetul va fi cu mulțămiță, dâoă cei 
oh ămațl vor învita pe pretinii și cunos- 
cuții lor. *

Tinerimea română studiâsă din Năseud 
învită la Petreoerea ou joo, oe-o va aranja 
Sâmbătă la 4 Iulie n, c. îu sala de gim
nastică a gimnasiului. Prețul îutrărei de 
personă 70 or. Începutul la 8 ore sera. 
Venitul curat este destinat parte pentru 
fondul școlarilor morboșl dela gimnasiu, 
parte pentru aii scop filantropic. Supra
solvirile marinimose se vor chita pe cale 
diaristică.

NB. Damele sunt rugate a se presanta 
în toalete de promenadă.

DIVERSE.
Li-Hung-Csang la Bismark. Li-Hung- 

Csang, vioe-regele din Pecili, a făout cailele 
acestea o visită prinoip91ui Bismark, ou 
care a discutat timp îndelungat despre 
multe luorurl interesante. Despre visita lui 
Si-Hung-Csang, foia „Post1* din Berlin sorie 
următârele:

Bismak a primit pe âspele în uni
forma regimentului său de ourassierl, eșin- 
du-i înainte pănă la portă și acia i-a strîns 
mâna. La început numai amândoi se aflau 
în odaiă și cu interpretul. Ei au vorbit în
tre altele și despre politică :

— Scopul visitei mele, cjise Li-Hung- 
Csang, este, oa să Vă cer sfatul.

— Cu privire la ce? îl întrebă Bis
mark.

— Cum s’ar pntâ reforma China ?
— Asta n’o pot eu judeca de aci.
— Cum ași pute eu dobândi voia de 

a lucra contra curții din Peking?
— In contra curții nu se pote. In 

contra voinței domnitorilor nu se pote ni
mic. Ministeriul seu dă numai sfaturi, seu 
împlinesce mandatele domnitorului său.

— Dâr oum s’ar putea realisa voința 
domnitorului ?

— Singur numai cu armele, cjise Bis
mark; principiul meu este, că fiă armata 
cât de mioă, de-ar fi ohiar numai de 50,000 
de omeni, asta nu hotăresce, luoru de că
petenia e, că armata să fiă bună.

— Omeni ar fi ei, dâr lelipsesoe ins
trucția. Dela răsoâla din Tei-Ping înoâce, 
oare a întărit dinastia de acum, noi n'am 
făcut nimic pentru desvoltarea armatei. Eu 
mi-am ridicat vooea în oontra aoestei stări 
de luorurl, dâr fără suoces. Acum vom în
cepe luorul ou ofioeri prusienl după siste
mul lor.

— Luoru prinoipal nu este aoela, ca 
armata să fiă împărțită în diferite părți ale 
.erei, oi cum se se potă concentra mai iute 
într’un loo anumit, cjîse Bismark.

După aoeste a urmat dejunul. Li-Hung- 
Csang 4ise> că lui i-ar fi plăcut, oa de 30 
ani să fi făout cunosoință cu Bismark. Vi
sita a durat 1 oră și 30 minute și la de
părtarea lui Li-Hung-Csang, Bismark ârășl 
.’a petrecut pănă afară.

Proprietar: Atapei HSupe^ianu.

Redactor resiioiisatlll Sregupîa ^aîtfp.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122,80
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.95
Irapr. o&il. fer. ung. în aur 41/2% • 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.25
Oblig. cS.il. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 149.50
Losuri 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
Losuri din 860 . ■...................145.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 957.—
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 379.75
Aoții de-ale Bftncei austr. de credit. 351.10
Napoleondor!........................................ 9.52y2
Mărci imperiale germane . . . 58.7772
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.65
Rente de corone austr. 4%. . . 101.05
Note italiene.............................  . 44.40

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Iunie 1896.

Lire turnesol
Scris, fono. Albina 5°/0

Ruble rusesc! Cump.
Mărci germane Cump.

Cump.

B-inonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.

9.47 Vend. 9.50
9.40 Vând. 9.45
9.50 Vând. 9.53
5.60 Vând.

126.50 Vend. —.—
58.60 Vând.
10.70 Vend. —.—

100.75 Vând. 101.75

cererile instruate în regulă cu docu
mente despre etatea, religiunea, sta
rea familiară, referințe de servițiu 
militar, studiile absolvate, cualifica- 
țiunea recerută, cunoscințele de limbi 
și eventual despre servițiul de pănă 
acum, la subscrisa comisiune admi- 
nistratore pănă în 15 Iuliu st. n. a. c.

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

Năseud la 13 Mai 1896.
Președinte: Secretariu:

Dr. Ioan Pop m. p. Nestor Simon m. p.

Anrniciur!
(mserțiimi și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
admsBiâstratiunî. In cașul pia- 
blicârii unui anunciu mai intuit 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orL

Administr, «Gazeta Trans“.

Nr. 328—1896, 
a. f. c. sc. d.

Concurs
Ba post de învețătoriii.
Prin acesta se escrie concurs la 

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

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

Dela învățătorul ce se va alege 
se cere ca să fiă cive a statului un
gar, se posâdă perfect limba română 
ca limbă de propunere atât în scriere 
cât și în vorbire.

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

învățătorii cualificați, cari do
resc a concurge au se-și înainteze

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Maiu

T«n I Tren | Trent.

. accel. person.|
I

mixt.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

1 Tren
I de 
jpersân. m“tfl

Trend Tren
accol.

Tren 
accel.

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
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.-

T.55
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

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14

5.10 
ăoo

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17'
2.52
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

J

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . 
Ciucia .’ . 
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu . pl. 
sos.

1.55
7.-
3.37
1.19

cr

O 
fi

O 
po 
ci

O

Q
O

B □ p
Q
0*

p 
D

O

h-OPet
O 
cr
PCX'

O

,-a .
CC P

OJ
■— • w
P5 I

6 40
7.30
8.00

10.C5
Sms i

8.17
8.33
8.38

909

pl.

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

SUS

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora¥

&ph} Bra?ov •

Ț Timiș
! Predeal

sos. Bucuresol

A

I P1-
1SO8.

A

hip ro

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

I pl. 
Vos.

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

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

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.2:1
tr.pora.
~~4JÎ5

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

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.- I
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.201
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
9.0)
8.28
7.48

Lud.® $

CJ Ba 5 r i ș ii — T u »• d a
trenu 

de 
persdn.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
do 

persdn.

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

Ghiriș.........................
Turda ........................

Ai
T

uv

10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41

1

¥
5.05
4.45

9.12
8.52

C®j»8a-SMÎcă — Sibiiu — Avrlgii — Făgărasă j
trenu 

de
M persdn.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn.

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

sos. 1 / pl.
pl. J SlbllQ • • • Los.

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 39
î
|
1
9

V

•

h
9

k

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 ni c i* i u (Piskl) — fii ea a» e «8 ® r a
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu 1

1

trenă 
mixtu

trânti 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

w

V

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

1

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
8.148
7.45

—

35 raswv— Cernești
R trenu 
■] mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu j
mixtu

| 8.35
10 28

4.55
6.36

4.30
5.49

T

V

Brașov .........................
Zerneștî.........................

A
1

7.44
6.20

j 1.29 
12.05

8 31
7 20

5.20
4.14
3.32

9.08
8.28
8 01
3.15

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

« 9.10 
șl 0.28 
rl2 41 
=• 1.54 
| 3.02
Ș. 3 41
?• 4 55

4.20
5.35
* * +>• — 
S =

8
O

Mureș-Lndoș .... 6.46 7.21
Z a u............................. w 5.49 6.24
Tagu-BudatelieQ . . . 4.50
St. Mihaiu de câmpie . 1 3 tr 3 44
Lecința ....... 1 2.48
Ș.-M&ghiăriiș . . • . i £ * 2.01
Bistrița........................ o 3 1.16

I
2.
Ol

9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

Cucerdea. — O^orheiu — BRegia.-săsesc..

însemnate în stânga

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenu
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 LudoșQ. . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37. 4.37 12.26 Gipău . . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos.) f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

1 5.40 10.42 5.36 pl. j Oșorheiu . . i3ClS. ■ 9.20 5.04 ^’9 35
I 7.14 12.16 7.14 ¥ sos. Regh.-săs.. . pl. - 7.54 3.30 8:05

Nota: Orele 
însemnezi drele de uopte.

I

6.20 11.25 5. ■ Aradu ........................ A 10.43 3.44 10.05
7.08 12.15 6.14 Vinga . . . 9.42 3.01 10.1J
8.01 1.10 7.39 f Timișdra . . 8.20 2.- 9.10

12.47 8.47 12 27| 5.10 Segedin . . . 4 6 05 2.30 10 05 2.15

trenu
mixtu

S î I» i â sa — C i s sa ă «I i e.
q trenu
8 mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtă

trenu 
mixtu

| 5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos. 7.10 9.20
5.42 2.27 „ Selemberk „ 6,57 9 07

f 6.06 2.51 „ Cisnădie pl. 6.36 8.46

SâgSsîșom—fi&d®r3&eîw-seewesc.
trenu ii
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
11.48 Hașfaien . . . 9.02 4.54

1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

3 22
3.54
6.20

stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta dd jos în sus. — Numerii încuadrațl ou linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


