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înfrățirea serbo-muntenegreană.
Serbii ne dau în aceste mo

mente un esemplu frumos de înfră
țire națională. Vorbim adecă aici de 
Serbii din statele mici balcanice, 
cari se bucură adl de independență, 
și avem în vedere primirea însufle
țită, ce ’i se tăcu principelui Nichița 
al Muntenegrului de cătră poporul 
sârbesc din regat.

Serbii muntenegreni se bucură 
mai de mult de independență, cei 
din Serbia însă numai dela 1878 au 
dobândit independența statului lor. 
Din momentul, când Seibia a ajuns 
să fîă singur stăpână pe destinele 
ei, Muntenegrenii au privit cu ore- 
care temere, ba neîncredere chiar 
la frații lor din Serbia, care deve
nise astfel o însemnată concurentă 
a aspirațiunilor de predominațiune 
muntenegrene.

Tot-deuna Muntenegrenii au 
avut ambiția de-a juca rolul condu
cător în mijlocul întregului popor 
serbesc și, precum se vede, ei o nu
tresc și astăzi- Din cuvintele, ce le-a 
pronunțat principele Nichița la prân
zul festiv, ce s’a dat în onbrea lui 
în conacul din Belgrad, reese, că și 
astăfll dorința și mândria Cernagor- 
ților este, de-a purta ei drapelul ser- 
bismului la mecjă-di.

Este forte caracteristic și ilus- 
trâză în mod viu sentimentele și 
ideile, ce s’au manifestat în Bel
grad la ocasiunea întelnirei princi
pelui muntenegrean cu regele Ser
biei, ceea ce dice Nichița în toas
tul seu.

Inăl(ând cu mândriă drapelul 
serbismului, principele constată mai 
întâiu, că toți Serbii sunt de un 
gând cu el și cu fratele seu, regele 
Serbiei, când îșl întind mâna fră- 
țescă unul altuia. ÎQice apoi, că pe 
acest drapel stau încrise dorințele 
îndreptățite ale Șerbilor, de-a redo
bândi tot ce este al lor și esprimă 
speranța, că aspirațiunile lor vor 

afla răsunet simpatic la tăte națiu
nile, în al cărcr sîn s’a sevîrșit deja 
unitatea. In fine accentueză devo
tamentul „fraților dela medă-n6pte“ 
și împrejurarea, că acele dorințe 
sunt promovate prin legătura cu 
Bulgaria și cu frații Slavi din tâte 
părțile.

Multa consciință de sine și mân
driă exprimă toastul principelui mun
tenegrean, și nu fără causă a făcut 
impresiunea în streinătate, că este 
un fel de anunțare a unei viităre 
federațiuni a statelor slavice din 
Balcani.

A bătut la ochi însă împrejura
rea, că principele Nichița a amintit 
în vorbirea sa pe regele Alexandru 
și pe regina Natalia, dâr nici cu un 
cuvânt n'a făcut pomenire de regele 
Milan. Acâsta se esplică prin aceea, 
că ex-regele Milan a fost, putem 
dice, o causă de căpetenia, că în 
a,oii din urmă a domnit o încordare 
atât de mare între Serbia și Munte- 
negru.

In timpul domnirei regelui Mi
lan, raporturile acestea au devenit 
atât de rele, încât erau persecutați 
acei Sârbi din regat, cari puneau 
piciorul pe pământ muntenegrean 
și tot așa se întâmpla cu Muntene
grenii, carl treceau în Serbia.

Astădf înse, cum vedem, lucru
rile s’au schimbat, dâr nu numai în 
ce privesce raporturile restrinse sâr- 
bo-muntenegrene, ci mai vârtos în 
ce privesce raporturile acestor state 
cu marele puteri.

E invederat, că înfrățirea dela 
Belgrad se face adi sub auspiciile 
marelui nănaș al Slavilor de lângă 
Neva și, pe cât regele Milan se arăta 
supus și leal față cu tendințele pu
terilor centrale, pe atât fiiul seu, re
gele Alexandru, pare înclinat a da 
ascultare numai sfaturilor din Pe
tersburg.

După fraternisarea bulgaro sâr- 
bescă urmeză acum fraternisarea 
sârbo-muntenegrână. S’ar părâ, că 

este sistemă în aceste apropiărl și 
că vecinicul devotament al „frați
lor dela mâdă-nopte“, cum d’se prin
cipele Nichița, este în ajun a da 
slavismului din Orientul european 
un nou avânt prin înființarea unei 
confederațiunl slave balcanice.

Ori cum am lua lucrul, aceste 
aparițiunl sunt mai mult decât tre- 
cetăre, căci își au isvorul în acea 
politică, care neliniștesce așa de 
mult statele apusene ale Europei.

De-ocamdată însă nu se pre
vede, că aceste aspirațiunl ale mi
celor state slave din Balcani ar pu
tă să sgudue pacea, aprincjend cârta 
între marele puteri.

Turburârile din Creta.
Măsurile recomandate de ambasadori 

în favorea Cretenilor au fost presentate la 
26 Iunie Sultanului pentru sancționare. 
Pentru 30 Iunie a fost fixată deschiderea 
dilei, în oare s’a hotărît a-se presenta tra
tatul dela Haleppa ca proiect al guver
nului.

După promisiunile Sultanului, deschi
derea dietei avea să fiă însoțită de-o am- 
nestiă generală. Faptul, că Sultanul a anu
lat sfaturile ambasadorilor, după cum se 
telegrafăză, a produs cea mai bună im- 
presiă în cercurile diplomatice turcesol.

Asupra causei turburărilor din Greta, 
lăsăm să urmeze aci o parte din convor
birea, ce-a avut’o la Constantinopol un 
redaotor al lui „Neue fr. Presse“ cu Khalil 
Rifat-pașa, marele vizir al imperiului oto
man :

La întrebarea, cari sunt căușele tur
burărilor din Creta, marele Vizir a răs
puns : Causa principală e natura Cretenilor, 
cari nu vor să fiă liniștiți. Sunt la Creta 
o mulțime de omeni fără ocupațiă, cari 
caută să pescuiască în apă turbure. Pentru 
a turbura apa, provdcă disordine. Guver
nul greoeso declară, că nu vrâ să se ames
tece, dâr nu împedecă turburârile. Guver
nul Sultanului are la Creta 33 de 'bata- 
liâne și mai pote trimite. Putem obține re

primarea întregă, ori oând voim, dâr gu
vernul imperial nu vrâ să verse sânge 
inutil. De aceea am oerut guvernatorului 
din Creta, ca să oonvbce imediat Adunarea 
națională. Cretenii să-și formuleze dorin
țele. Vom concede tot oe va fi drept și 
cu putință.

— Care e numărul viotimelor din 
Creta ?

— Nu cunoseem încă oifra esactă. 
La Vamos, un batalion de soldițl a fost 
împresurat și vre-o 80 ru fost uciși. La 
Hania au fost omorîțl 30 de Turci. Cu 
totul au căcjut vre-o 3—400 de Turol și 
tot atâția Greci. Sate turoescl au fot in
cendiate. In schimb, musulmanii au inoen- 
diat câte-vâ sate grecesol, după ce au fost 
provocațl de adversarii lor.

— Cum e situația în Anatolia?
— Anul trecut, Armenii au fost pre

tutindeni instigatorii răscolelor. Au pătruns 
pănă și în moschee în timpul rugăciuni
lor și au provooat pe Musulmani. Aoum 
tâtă regiunea e liniștită. Numai săptămâna 
treoută liniștea a fost întreruptă prin erup- 
țiunea, la Van, a unei bande de Armeni 
venițl dela granițele rusă și persană. Ar
menii aceștia au ucis vre-o sută de soldați 
musulmani.

— Crede Alteța Vâstră, că reformele 
proiectate pentru Armenia vor satisfaoe pe 
Armeni? Nu e nici o târnă de nouă tur- 
burărl ?

— Reformele hotărîte vor fi îndepli
nite în înțelegere cu cele trei puteri. Ar
menii cam nu se mulțămesc cu reformele 
promise. Și totuși în cele 6 provinoii sunt 
4 milione de Musulmani și numai 400,000 
de Armeni. Nu cred că s’ar mai pute ivi 
din nou turburărl

— In Macedonia'?
— Aici situația nu e nicldeoum în- 

grijitore. In total suntem destul de tari 
pentru a face ordine în tot imperiul.

Principele Nichița în Belgrad.
La banohetul ce s’a dat Ia Belgrad 

Dumineca trecută în onorea principelui 
muntenegrean și la care au luat parte toți 
miniștrii și toți membrii corpului diploma-

FOILETO.NUL .GAZ. TRANS.“

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

p’atuncl din Lipsea, de Karl Warteritnirg.)
I Fine )

Makovetzky se ținu de vorbă. Der 
nimeni din polițiști, afară de el, spionul 
iscusit, nu sciu secretul tînărului nenorocit, 
care a treout prin mii de pericule pănă a 
străbătut din înohisârea dela Mantua, a- 
flând adăpost la mamă-sa în Viena. Prin o 
scrisore anonimă arăta el doctorului Bar- 
leta, oare firesce scia cine-i Isabela, că 
unica scăpare a Isabeiei este fuga, deore-oe 
numele și secsul său sunt tradate. Planul 
lui succese admirabil. Frăținii fugiră în 
manile lui și Laura deveni nevasta lui. 
Mai târejiu el descopeii acestuia apuoătura 
mișelescă. Dâr vitrega sorte, oe o urmăria, 
nu se mulțămi numai cu atât.. Regimul di- 
misionâ pe Mskovetzky, după. nu mai 
avu lipsă de el, și deci, ca să-și câștige 
mijloce de traiu, se făcu cărț.aș, ne- 

avend altă profesiune, altă ocupațiune, alt 
venit.

Astfel călători el cu tînăra damă, pe 
oare o tortura cu cea mai prostă jalusiă, 
prin tote cetățile cele mari, unde făcea 
repede cunosoință cu cerourile cărțașilor. 
Lung timp purta el acest ram de indus
tria cu sucoes, dâr de-odată îl părăsi no
rocul. Gând veni la Lipsea, întreg oapita- 
lul lui consta din oâte-va sute de florini. 
Masa cea verde dela „Cafâ chinoisw i-le 
răpi și pe acestea.

Mai ave și un inel cu briliant, ce-1 
luase dela un oficer unguresc de honvedl, 
ce fu pușcat după legea statară. Inelul 
era vrednic câte-vs sute de taleri, și Ma
kovetzky, dete acel inel Jidanului polonez, 
cu care veni în cunosoință cu ajutorul 
companiștilor de cărți din „Cafâ chinois". 
Cu viclenia, ce-l oaracterisa, și care-1 fă
cuse și ca spion atât de vestit el soiu 
repede a se informa despre raporturile de 
avere ale bătrânului Jidan, ba-i sucoese a 
afla chiar locul, unde-șl ține în casă scum- 
piile lui. Astfel se ivi în pieptul lui Mako
vetzky planul de-a ucide și despoia pe Ji

dan și acest plan îl desooperi nevestei 
sale, pâte că prin aoeea mai tare să-o lege 
de el,

Acâsta este istoria mutei Signora, o 
istoriă, care-șl are crezare numai în ima
ginea poetului romanțier, și totuși e scosă 
din viâță, deci e adevărată.

2.
Trecură ani dela cele întâmplate. Po

sesorul cafenelei „Chinois“ și hotelistul 
dela „Hala obieotelor de fumat“ erau 
deja de mult duși în povești la stră
moșii lor. Era pe la finea lui Iulie 186x. 
Eu mă aflam în Strassburg, călătorind spre 
Franoia cu amicul meu A. F., un poet 
cunoscut. Am privit ambii tot oe are mai 
interesant fosta oapitală a regatului liber 
german, care numui prin eroismul armatei 
nâstre se înoorporâ erășl la patria mamă. 
Cu respect cuvimoios cercetarăm oetatea 
Munster și locul unde șecjuse măestrul 
Wolfgang Goethe, — un cicerone din 
Strassburg voi, să ne arete chiar ospătă- 
ria în care Goethe, după cum spună el, 
mânca în tore sările de' vară pui de găină 
cu spargă, — am admirat statua renumi

tului general republican Kleber, ridicată 
pe piața cu asemenea numire, âr în ospă- 
tăriă la „Vița de vie“ mâncarăm, apoi âm- 
blarăm prin cetate fără scop.

Așa din întâmplare ajunserăm în 
apropiarea palatului justiției, pe pârta că
reia vădurăm întrând nisoe bărbați în cos
tumul din evul mediu al advocaților fran- 
cesl. Mergeau după ei mulțime de omeni. 
Ne hotărîrăm a merge cu curentul și 
ajunserăm în sala de ședințe, unde jurații 
departamentului casei de jos pertractau o 
cause c&ebre, .oe făcea atunci mare sen- 
sațiă.

Pe linia căii ferate Paris-Marseille 
se întâmplară mai multe omoruri și fur
turi la călătorii din clasa primă, cari oă- 
lătoriau singuri în cupe«. O contesă bă
trână rusă, ce voia a călători la Nizza, fu 
ornorîtă și jăfuită, fără să fi aucjit ceva 
cameriera, ce era numai în cupeul veoin; 
un comerciant bolnav franees fu aprâpe 
sugrumat, jăfuit și numai prin o întâm
plare scăpă, fără de-a afla vre-o urmă de-a 
făptuitorului. Ucigașul de cupee, cum se 
îndatinară a numi pe misteriosul hoț, de- 
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tic, regale Alexandru al Serbiei a toastat 
în onorea lui Niohita, er acesta îi răspunse 
printr’o vorbire mai lungă, accentuând, că 
înoă dela suirea pe tron a regelui Ale
xandru, el a avut dorința să-i facă o vi- 
sită; și-a esprimat tot-odată speranță, că 
încă în deouraul acestei veri va pută sa
luta pe regele Alexandru pe pământul 
muntenegrean.

Vechiul imperiu serbeso, cjise Niohita, 
din causa neînțelegerilor s’a distrus; acum 
rămâne în saroina domnitorilor actuali, ca 
în unire să se îngrijescă de sortea poporu
lui serbeso. Un popor numai atunol pote 
fi tare și respeotat, când trăesoe în paoe 
și armoniă. Ambele popore sunt popâre 
drepte, nu poftesce bunurile altuia și niol 
nu doresce altceva, deoât oa ceea ce au să 
potă păstra. Dreptele lor nisuințe vor fi 
întimpinate de tote națiunile iubitore de 
înaintare, cari deja și-au eluptat unitatea. 
Nisuințele lor află un racjim bun în iubirea 
frațilvr din Nord, cari ou poporul serbeso 
sunt uniți prin religiune, prin sânge, seu 
chiar prin interese. Prinoipele cu bucuria 
goli paharul în sănătatea regelui Alexandru, 
reginei Natalia și a poporului sârbesc.

Mitropolitul Mihail, adresându-se că- 
tră regele Alexandru și cătră principele 
Niohita, li-a pus acestora la inimă, ca să 
se sildscă in unire a îmbunătăți sortea popo
rului serbesc. La ouvintele aceste princi
pele Montenegrului a întins mâna regelui 
Serbiei.

După banohet, regele Alexandru a 
condus pe ospele său la ședința festivă a 
academiei, apoi a visitat institutul „Svetiu 
Sava" etc.

Aoeste și alte manifestațiuni aseme
nea, ce s’a făcut în Belgrad din inciden
tul visitei principelui montenegrean, dove
desc. oă amiciția între Serbia și Montene- 
gru este de-ocamdată deplin încheiată.

Cum predică corifeii unguri po
porului lor.

Deputatul Gabriel Ugron, după cum 
arată semnele, voesce cu tot-adinsul să se 
pună în fruntea mișcărilor socialiste din 
Ungaria. Se scie, că aoeste mișcări aveau 
pănă aci un caraoter internațional; Ugron 
însă tinde a-!e da un caracter național 
maghiar. Probabil, că tendința acesta a și 
fost, oare l’a înduplecat pe el a se face 
un luptător, la aparență cel puțin, atât de 
pronunțat al întroducerei sufragiului uni
versal.

Pentru a-șl ajunge mai ușor scopul, 
Ugron a scos un nou diar săptămâna), în
titulat „Nipvezesu, care e întocmit anume 
pentru popor. Numărul de probă al acestui 
<jiar aduce pe pagina primă portretul lui 
Ugron, stând călare și purtând costum na
țional de pe timpul lui Arpad. Articuîul 
de fond e scris de Ugron. In el se ouprind 
între altele următorele pasagii:

„Poporul pentru aceea este slab, 
fiind-că el însu-șî ajută la punerea 
în jug a fraților săi, căci o parte a 
poporului nu ține cu soții sei, ci cu cei 
ce îl despoiă.

„Poporul e atotputernic, d6că 
simte și lucrbză în unire. Atotputerni
cia tiranilor este basată pe neînțelegerile 
din sinul poporului.

„Un scriitor frances cjice: Asu
pritorii poporului sunt atât de pu
țini, 6r poporul este atât de numă- 
ros, încât decă fiă-care om asuprit 
ar arunca câte-o pbtră asupra lor, 
ei ar ti acoperițî de munți

„De acesta consciință trebue sS fiă 
condus poporul în luptele sale“.

„Kolozsvâr*, reproducând și el pasa- 
giile de mai sus, faoe o observare forte 
oaraoteristioă, dioend, că aoeste învățături 
le-ar pute da Ugron în prima ^liniă „scla
vilor săi săcui" din oomitatul Odorheiului, 
oarl pe sâma lui luereză și al oăror „des- 
poiător" este el însu-șl.

— 19 Iunie.

Esamenul de maturitate la gimnasiul 
din Beiuș s’a terminat cu următorul resul- 
tat: Au fost admiși la esamenul soriptu- 
ristic 44 tineri, dintre oarl 2 au fost rele
gați la repețirea esamenuiui peste un an. 
La eeemenul verbal au fost admiși așa- 
dâră 42; din aceștia au fost declarați ma
turi cu „fârte bine" 2, maturi ou „bine" 
13, maturi cu „sufioent" 22, âr alțl 5 au fost 
relegați la repețirea esamenuiui după trei 
luni din câte un studiu.

o —
„Apostolii limbei maghiare", cum îi 

numeso foile unguresol, sunt ou îmbelșu- 
gare premiațl din visteria statului. Minis
trul instrucțiunei publioe, 'Wlassics, a îm
părțit și acum de . curând premii de câte 
50 fl mai multor învățători și învățătore, 
cari au promovat mai cu succes interesele 
maghrisărei prin propunerea limbei ungu- 
resci în soolele nemaghiare.

— o—
Ungurii i-au bătut pe Sași. In oon- 

gregația dela 26 Iunie a comitatului Târ- 
navei mici s’a făout alegerea pentru pos
turile de fisolgăbirău și solgăbirău în cer- 
oul de ourând înființat al Șinohei mari. 
Dintre patru oandidațl, a fost ales fisolgă
birău Imeos Jeno, er solgăbirău Kisgyorgy 
Lajos. Foile unguresc! se bucură mult, că 
Ungurii au învins față de candidații sași. 
Ele spun, că alegerea funcționarilor un
guri s’a făcut „cu mare majoritate".

—o —
La scola centrală de agricultură din 

Bucuresci se va țină în 5 (17) Septemvre 
a. c. esamen pentru ocuparea a 13 stipendii 
ale statului român. Condițiunile de admitere 
la esamen sunt: a) Să aibă etate» de cel puțin 

16 ani- împliniți (dispensă de etate nu se 
admite); b) Să fi terminat cel puțin 4 olasse 
gimnasiale, classice său reale, ori un alt ours 
equivalent, Absolvenții a 8 olasse gimna
siale și acei cu testimoniul de maturitate 
se primesc fără esamen, o) Să fiă sănătos și 
de-o constituția robustă, care se va con
stata de medicul scolei. Cererea de înscri
ere se va adresa dea-dreptul direcțiunei 
soâlei centrale da agricultură în Buouresol, 
cel mai târcjiu pănă la 4 Septemvre. Infor- 
mațiunl mai detaliate să se câră la direc
țiunea scâlei.

— o—
Stațiunea balneară „Lacul-Sărat" de 

lângă Brăila, mulțămită marilor progrese, oe 
le face din an în an, este actualmente vi- 
sitată de forte multă lume din tote clasele 
sociale. Numai la marele hotel Popescu, 
deosebit de celelalte hoteluri și oase parti
culare, și-au luat locuința de vară, după 
oum spune „Epooa“. peste 100 familii din
tre acelea, cari prefereau mai în toți anii 
băile din stăinătate. Asupra progreselor 
făcute la acâstă stațiune balneară âtă ce 
scrie „Ecoul Lacului-Sărat." : Inoetul ou în
cetul, acâstă stațiune a prosperat atât de 
mult încât pacienții, cari n’au visitat’o de 
6-7 ani, și oarl trăeso înoă sub impresia 
oea rea, ce li-o lăsase acâstă localitate, lip
sită de plante și de oase locuibile, plină de 
oolb și glod, rămân uimiți de progresele, 
oe le-a săvîrșit în așa scurt timp. Atji lo
cuințele de scânduri în mare parte au dis
părut și sunt înlocuite prin oase zidite și 
amenajate în mod oonfortabil; paroul, de o 
întindere respectabilă, nu eBte lipsit niol 
de umbră, nici de agrementele, ce le pre- 
sintă, orl-oe grădină bine îngrijită, și ar 
pute figura ou demnitate în orl-oe stațiune 
balneară din Europa. In el se află așecjate 
diferite joourl; stradele și tdte preâmblă- 
rile, precum și șoseua dela Brăila la Lao, 
plantate ou arbori măriși frumoși,sunt caua- 
lisate în mod sistematic ou tuburi de apă, 
așa, că fiind stropite diimo, oolbul a dis
părut cu desăvîrșire.

— o—

Recolta prunelor din est an în dife
ritele state a le Europei este următorea : 
In Bohemia reedita promite a fi mijlociă. 
In Nordul Ungariei recolta este slabă, în 
Buoovina și Slavonia mijlociă, în Bosnia 
cevașl mai bună oa în anul treout. In Un
garia reoolta întrâgă este socotită la 
250,000— 300.000 măjl metrice. In Serbia 
se spereză, că recolta prunelor va fi de 
200,000 măjl metrice. In Bulgaria, Româ
nia și Basarabia promite a fi mijlociă, er 
în Franoia, unde prunele din causa secetei 
au cădut tare multe, reoolta este slabă. In 
California recolta prunelor este de 250,000 
măjl metrice, numai jumătate ca în anul 
trecut. Exportul prunelor dela noi promite 
a fi mai mare oa altă-dată, dedre-oe recolta 
anului treout tota s’a consumat.

Music» orășcnescă va concerta mâne 
sără, Joi, la otelul „Pomul verde". Intre 

altele va cânta „Cavaleria rustioană" de 
Mascagni, „O ndpte în pădure", de Sohi- 
pek etc. începutul ia 8 ore. Intrarea 30 or.

Dela mănăstirea sf. loan din 
Suceava.

— Bucovina, 26 Iunie n. 1896.
(Fine.)

Etă oe istorisesce un pelegrin, care 
s’a dus la Suoeava spre a afla acolo liniștea 
și ușurarea sufletului :

„Sosind Vineri în 12 Iunie st. n. cu 
trenul aocelerat la Suceava, am descălecat 
la un veohiti amic spre a mă odihni și a 
mă soula a doua di des de diminâță, oa să pot 
întră cât mai curând la moștele Sfântului și 
să mă înohin liniștit, pănă oe nu va năvăli 
încă poporul.

„Sculându-mă a doua cji, adeoă Sâm
bătă, oum se zări de di, pornii spre mănăs
tire. Erau 5 dre diminâța. Curtea mănăs- 
tirei era plină de pelegrini cu capetele des
coperite și lumini în mână. In totă curtea 
domnia o tăcere sfântă și piosă. Insă du
rere, ușa bisericei era înoă înouiată, ou 
tdte că timpul era destul de înaintat. De
odată putui observa o viuă mișoare: Pele
grinii începură a Intra și eși din curtea prio
rului. Poporul sămăna unui lan de grâne, 
ce se mișca de suflarea vântului. Mișcările 
aoeste taotioe le făceau sub comanda unui 
om bătrân oa de 80 de ani, oare purta în 
mână sa o cârjă drept simbol al puterei, 
cu care l’a învestit priorul. Eu nu sciam 
înoă, oe însdmnă mișcarea poporului si ce 
ohiămare are moșneagul și cârja lui. De-o- 
dată aoesta se apropie și de mine și nete- 
cjindu-șl barba, începe a-ml vorbi astfel 
„Poftim la d-1 prior, că pote voescl să plă- 
tescl slujbe, său pentru cetit, seu pentru 
aghiosmă, seu molitvele st. Vasile, seu pen
tru deslegat, său oa st. I6n să-ți ajute, oă 
ddră la aceea ai venit ca să-ți grijescî. cum 
se oade sufletul."

Eu i-am răspuns, oă biserica e în
chisă. Pe aedsta îmi replică moșneagul cu 
aer grav : „Nu în biserioă, oi Ia dl prior 
în casă se plătesc slujbele și tote celelalte, 
precum vedî, că totă lumea o faoe și pre- 
num se face de când stau eu la Domnul. 
Nimenea n'are voia se între în biserică și biserica 
nici nu e deschisă, pănă ce nu va fi dus fiă-care 
închinător la d-l prior, ca să plătdscă acolo, 
ce are de plătit, și așa trebue să mergi și 
d-ta cu min° !“

Eu, începând a mă indigna de cele 
aucțite, răspunsei, oă voiQ să mai aștept 
puțin. Apoi începu bătrânul de nou a striga 
oătră popor : „Haideți, haideți, omeni buni, 
la Domnul la plătit la slujbe, iute, iute, că 
me dor picior  ele âmblând de aăi ndpte în tote 
părțile după voi.1*

Amărît și indignat de oele aucjite mă 
depărtai spre a mă primbla în jurul bise
ricei. Erau 7 dre. Ajungând la acel părete 
a! mănăstirei, care indică locul unde zace

veni spaima tuturor passagerilor olassei 
prime.

Se întâmplase cam ou o jumătate de 
an înainte de mergerea nostră la Strass- 
burg, în Ianuarie 186y, un al treilea cas 
de jaf asupra unui medic engles, care că
lătoria din Paris la Marsilia. Der Engle- 
sul, deși surprins în somn, se sverooli și 
prinse mâna ucigașului, care tocmai voia 
să-i aplice lovitura mortală ou o seoure te
ribilă și-i mușcă un deget. Cu tdte aces
tea pdte că I’bt fi omorît hoțul de nu s’ar 
fi întâmplat să se strice ceva la locomotivă 
așa oă trenul a trebuit să fiă oprit. Acestă 
împrejurare îl scăpa, er pe ucigaș îl puse 
pe fugă.

Câte-va dil® după aceea arestară pe 
peronul gărei dela Saverne un om de 
58—60 de ani, de-o stătură uriașă, care 
oorespondea cu descrierea personei celui oe 
înoeroă să omora pe Engles și care de
scriere fu trimisă prin telegraf la tote sta
țiunile căii ferate și la tote posturile de 
gendarml. Ceea-ce mărea prepusul asupra 
arestatului era o rană afundă, produsă 
prin mușcare, oe o avea arestatul la de

getul mijlociu al manei drepte. El susținu 
morțiș la prima interogația, oă un câne 
l’a mușcat, și tot așa susțină și mai târ- 
cjiu, ddr medicii, cari fură chiămațl oa 
esperțl constatară, că mușcătura este 
de om.

Mai departe susținea învinuitul, oă-i 
Roman și-1 chiamă Matteo de Gustiani, oă 
și-a părăsit patria de mai mulțl ani din 
cause politice. Pașaportul, ' care cam oon- 
suna ou esteriorul lui și care era vizat de 
ambasada englesă din Berna, încă era pe 
acest nume. Apoi vorbia limba italiană per
fect, ou aocent iroman, cum vorbesce ori 
oine limba sa maternă. Tdte acestea făceau, 
oa să fiă atât de mare presupunerea, că el 
ar fi identic cu ucigașul din oupee, încât 
procuratura cesară propusese începerea cer
cetărilor, spre care soop a fost trimis la 
assisele Renului de jos.

Uimit priviam eu în fața cea palidă 
și înorețită a aousatului, înoadrată de-o 
barbă nespus de sură, ai cărui ochi întu
necați iaruncau priviri sălbatice veninose 
asupra soriitorului judecătoriei cesare, oare, 
cu un pathos propriu personalului judecă

toresc tranoes, ceti actele de acusațiune 
contra lui Matteo de Gustiani.

Matteo de Gustiani! Eu n’am mai 
aucjit aoest nume, n’am ounoscut nici oând 
o personă, care să porte aoest nume; și 
totuși trăsurile feței omului, ce ședea pe 
banca aeusaților între doi gendarml, nu-mi 
erau străine. Dâr unde l’am văcjut dre? In 
deșert îmi sfărîmam capul; mi-am cercetat 
cu deamăruntul tdte unghiulețele memoriei, 
der nu ml puteam aduce aminte, unde ași 
fi întâlnit pe acel om. Se înoepu ascultarea 
martorilor și ca martor cu deosebire în- 
greunător se ivi medicul oela engles. Acu- 
satul declara cu totă hotărîrea, oă n’a vă- 
ejut pe martor niol când. Prin aoâstă de- 
olarare întru atâta încurca pe martor, încât 
acesta în adevăr prinse a șovăi, ou deose
bire, fiind-că atacul se întâmplă noptea și 
oupeul din negligență au era luminat, așa 
că medicul vătjuse fața ataoatorului numai 
la radele lunei, ce 6trăbăteau în cupeu. 
Acum făcu procurorul general propunerea 
presidentului judecătoresc, să se dea eou- 
satului un instrument omorîtor, pe care să 
se facă a-1 slobodi asupra martorului.

Peste fața lui Matteo de Gustiani 
trecu un fior și tot corpul lui era ouprins 
de-o tremurare. Se vedea bine, cât de tor- 
terătore îi cădea lui propunerea procurato
rului general. Instrumentul omorîtor fu 
adus, acusatul trebui să-1 prindă și să se 
facă oa și când ar voi să dea cu el în 
martor.

— „Da, da... el este.... îl ounoso, pot 
jura de-o miiă de ori", d’30 doctorul în 
ton hotărît și oonvingător, pe când buzele 
mele rostiră fără voiă numele „Procop Ma- 
kovetzky!" Tocmai în acestă stare vădui 
eu pe Procop Makovetzky, stând înaintea 
nostră cu securea în mână în acea nopta 
de Decemvre, în hala nostră din Lipsea. 
„Procop Mskovetzky!" mai repetaiă odată, 
uitând scena, ce se petrecea în jurul meu. 
Eu nu cred, oă ar fi audit altul, afară de 
acusatul, în apropiarea oăruia steteam, nu
mele său însămnătatea esolamărei mele; 
ddr impresiunea, oe făofi asupra aousatului 
acest nume, fu de nedescris.

— „Da, eu sunt ucigașul... eu am 
ucis și pe ceilalți... voiă constata totul".

La propuaerea proourorului, ședința 



Nr. 136—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

sioriul cu moștele sf. Ion înlăuntru, mi-se 
presentâ un spectacol unic în felul său: 
Pe aoâstă parte a păretelui erau lipite sute 
de lumini aprinse, âr âmenii erau îngenun- 
chiațl si sărutau păretele și pământul. în
trebând, ce are să însemne aoâsta, mi-se 
răspunse, că omenii, venind din depărtări 
forte mari și ne dându-li-se voiă să între 
în mănăstire, cu tote că timpul e de tot 
înăintat, se înohină la sf. rnoște prin pă
rete .

„Abia aprope la 8 âre, după ce a ter
minat priorul pstenitorele sale răfueli și nc- 
■guțări ou pelegrinii, s’a deschis biserica. 
Acum începu ,o năvală teribilă. Fia-care 
■căuta să se apropiă de călugărul de lângă 
moște spre a-i presents țidula, pe oare era 
soris cât a plătit și pentru care funcțiă. Pe 
țidule erau induse sume destul de conside
rabile, precum 2 fi., 5 fi., 3 fi., 6 fl., eto. 
Spre săvârșirea ăstorfel de funcții bine plă
tite se recere timp, și nu sciu cum se vor 
-fi făout ele, căel la orele 93/4 sfîrșindu-se 
liturghia, s’a înouiat ârășl biserica. După 
■închiderea bisericei, iucepu un vifor de indig
nare intre pelegrini și amărăciune adencă cu
prinse sufletele lor. Unii din cei îndepărtați au 
întrat chiar la prior și s'au plâns de acâsta 
procedură neonestă, fură inse dați afară.

„Peste 41 numărul pelegrinilor eresou 
mereu, astfel încât la orele 4 d. a. ograda 
bisericei era plină. Insă și astă-dată ome
nii trebuiră să aștepte pănă la 4 ore, și 
anume din aceeași causă, oa și diminâță....

„La patru ore se începu vecernea. Bi
serica era ticsită de lume. Veoernea abia 
era terminată, și biserioa ârășl s’a încuiat. 
Dâr’ în ce mod s’a făcut aoâsta! Spre a 
scote omenii din biserică, cari așteptau 
sărmanii să li-se oetâsoă pentru cele ce au 
plătit, moșneagul ou cârja a aședat, seu 
mai bine 4's aruncat moștele pe năsălii, 
■strigând oătră popor: „PetreoețI-Vă pe sub 
sfânt, dâră arunoațl și în cutia, ce o am 
în mână, câte-va părăluțe14. Paralele strînse, 
moșneagul porunei să se scotă mâștele 
afară, căci numai așa putu se soape de 
■fimenl mai degrabă. Aducendu-le înapoi 
în biserică, le-a trântit ou brutalitate în 
Iada cea mare. După acâsta biserioa fu în- 
ouiată, spre a fi deschisă abia a doua 4i 
înainte de opt oce*.

Faptele aceste în sine vorbesc des
tul de elocuent și n’au lipsă de oomentar. 
Fie însă nu constitue unicele abusurl, ce se 
comit la mănăstirea acâsta. Există multe 
alte inconveniente, oarl ar trebui delătu- 
rate în interesul bine înțeles al bisericei 
și națiunei române din Buoovina. Cred 
însă, că cele enarate vor fi pe deplin su
ficiente, spre a atrage atențiunea oonsis- 
torului din Cernăuți. Aoest for suprem în 
afacerile uâstre biserioescl reînoit prin băr
bați desinteresațl și plini de îngrijire 
pentru sârtea bisericei și neamului nostru, 
sigur, oă nu vor suferi, ca lumea să a- 
nine de mănăstirea Sucevei oele mai hî- 
dâse atribute. Nu ne îndoim, că aceste 

se suspendă numai decât și acusatul fu 
dus înapoi în închisor«a judeoătoriei. Se 

înoenu o nouă oercetare asupra atentatelor 
comise mai ’nainte asupra trenului.

După câte-va luni primii din Strass- 
burg „Curierul oasei de jos44, ț)iarul con
țină un artioul despre omorîtorul din cupee. 
Ultima propositiune era oam acâsta :

„Prooop Makovetzky a făcut o des
coperire atât de grozavă, înoât de o ape- 
„rare a lui nici vorbă nu mai?pote fi. S’a 
„constatat și aceea, că pașaportul lui, soris 
„pe numele Matteo de Gustiani, a fost fu- 
„rat, oă el a săvârșit ambele atentate asu- 
„pra damei ruse și asupra negustorului din 
.„Lion și oă el mai ’nainte, pe timpul re- 
„voluțiunei unguresci, a fost spion în saldul 
„lui Haynam, a oelui mai faimos măcelar 
„din Bresoia. Jurații îl declarară unanim 
„vinovat și nu acoeptară oondițiunile ușu- 
„rătâre. A4l-diminâță fu dus din viâță la 
„mârte, în ourtea prinsârei44.

Așa se fini Procop Makovetzky, spio- 
mul și bărbatul mutei signore.

I. P. R. 

abusurl maloneste vor fi grabnic dela- 
turate.

încă ceva. In 6 Iulie st. n. este săr- 
bătârea Sânfiienilor, care va într’uni în 
mănăstirea Sucevei de nou o mulțime de 
pelegrini din tâte părțile. Așteptăm, că 
pănă atunci abuBurile enarate vor fi radi- 
oal delăturate. Căci valurile nemulțămirei 
cuprind cercuri tot mai largi și nu credem, 
că lovirea brusoă și esploatarea credincio
șilor să fiă singura chiămare a mânăstirei 
din Suceava.

Alt pelegrin.

Statele europene.
Fâia din Paris „Figaro1 publică o sta

tistică a ministrului de finanoe frances, 
Jules Roche, ou privire la locuitorii Europei. 
In statistioă se face o oomparațiă între lo
cuitorii Europei de acum și oei de mai 
înainte ou 200 de ani.

Cătră sfirșitul domnirei lui Ludovic 
al XIV, scrie Roche, se afla Francia între 
primele state civilisate din lumea întrâgă. 
Franoesii erau un popor constătător din 20 
milione, toți uniți și toți de-o rassă. An
glia pe timpul acela (după Macaulay) avea 
abia 6 miliâne de loouitorl. Imperiul ger
man nu avea mai mulțl loouitorl deoât 
Francia; de el se mai ținea pe atunol și 
Austria cu 10—12 milione de locuitori și 
Prusia, care se făou regat, încă avea vre-o 
2 milione. Rusia era forte neînsemnată și 
nici nu număra intre mișcările europene.

Prin anul 1724 Rusia avea numai 
6,040,000 de loouitorl de genul bărbătesc, 
ceea ce face o populațiă de 12 —13 mi
liâne. Polonia avea 10—11 milione, Spania 
8 — 9, Italia 10—11 milione. Națiunile con- 
ducătore ale Europei numărau 50 — 60 
de milione, âr în Europa întregă erau 
120—130 milione de locuitori.

In fruntea acestor națiuni, preoum 
am amintit, era Francia, nu numai din 
causă, că avea mulțl locuitori, oi și pentru 
bogăția, unirea și puterea sa. Pe timpul 
revoluției Francia numai puțin s’a schim
bat, ea atunol număra 25 milione, Germa
nia tot oam atâția loouitorl, între cari PrușI 
erau 6 milione, Britania mare avea 12 mi
lione. Francia înoă tot mai stetea în frun
tea oelorlalte state și aoâsta era o causă 
principală a învingerilor totale, ce le-a ra
portat Napoleon.

Când erupse răsboiul din 1870, Fran
cia nu mai ocupa looul prim în Europa. 
Franoia număra numai 38 milione, apoi 
urma Austro-Ungaria cu 36 milione. 
Țările, cari compun astă4l imperiul ger
man, numărau la vre-o 38 milione locuitori, 
chiar atât, cât și Francia. Britania mare 
abia avea 30 milione, Statele-Unite încă 
avea 28 milione, ca Francia.

Dela răsboiul din 1870 Franoia s’a 
sohimbat esențial. Cu Elsația și Lotaringia 
pierdu Francia 1,965,000 de locuitori și pe 
lângă pierderea acesta? mai adaugendu-se 
și perderile, ce le-a avut cu ocasiunea răs- 
boiului, numărul locuitorilor a soădut pănă 
la 38 milione, âr în rang aoum ocupă lo
cul al cincilea.

In locul prim stă aoum Rusia cu 100 
milione loouitorl, apoi Germania cu 52’/2 
milione, Austro-Ungaria ou peste 43 mi
liâne, Britania mare cu aprâpe 40 milione 
și în locul al cincelea e Francia cu 38 
milione; după ea urmâză Italia cu 31 mi
liâne.

Pe când loouitorii Franciei în ulti
mul secol s’au îmulțit numai ou 50°/0, pe 
atunci ai Angliei au devenit aprope de 
patru ori atâția, ca mai înainte ou 100 de 
ani. Loouitorii Rusiei s’au îmulțit mai 
mult oa de 3 ori, ai Germaniei mai mult 
ca îndoit (ai Prusiei de 5 ori) și ai Italiei 
abia s’au duplicat. Afară de Europa, în 
Statele-Unite locuitorii s’au urcat la 70 
milione, în Japonia, care și ea aoum în
cepe a se număra printre poporele civili
sate, se află vre-o 42 milione loouitorl, așa 
dâr mai mult ca în Francia.

Jules Roche 4i<!e) că perderea acâsta 
mare e îngrijitore pentru Franoia și faoe 
atențl pe conaționalii săi să nu uite, oă 
primul element al puterii naționale este 
omul.

Convocare.
In 12 Iulie st. n. a. o. se va ținâ în 

comuna Porumbaoul inferior adunarea ge
nerală a despățământului III (Făgăraș) al 
„Asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului român44, la oare 
sunt invitați toți membrii din despărță
mânt, precum și toți binevoitorii și dori
torii progresului român a lua parte.

Programul obiectelor se va distribui 
la fața locului.

Din ședința subcomitetului dela 27 
Iunie 1896.

Făgăraș, 28 Iunie 1896.
Basiliu Rațiu, 
dir. desp. III.

Starea semănaturilor la noi.
In întrâgă țâra ploile torențiale au 

făcut mari pagube, așa că sămănăturile din 
causa ploilor, pe cele mai multe locuri, 
sunt culcate la pământ. Raporturile din 
diferite părți presentă starea recoltei astfel:

La Korăs-Ladăny grânele sunt de tot 
bune, ici și colo numai, sunt culcate de 
plâiă. Săcările pe unele locuri sunt fârte 
bune, âr pe alte locuri sunt cam slăbuțe. 
Or4ul și ovesul sunt rari. Sfeclele pentru 
nutreț, precum și cartofii sunt în stare 
fârte bună. Pome puține, âr viile sunt fru- 
mâse.

La Gyuro (comit. Albei) grâul și să- 
cara promit o recoltă mijlociă, ordul și 
ovăsul oevașl mai slabe, decât grâul și să- 
cara. Sfeclele cam 70°/0 au pierit. Viile 
sunt forte frumâse, pâme însă forte puține.

La Rozsnyo recolta săcărei, ordului și 
a ovăsului promite a fi 5 măjl metrice, a 
grâului de 6 măjl metrice. Nutrețul artifi
cial a fost tare slab. Ierburile sunt rari, 
sfeclele de nutreț le nimiceso purecii. Pome 
puține.

La Farmos (comit. Pestei) grânele 
peste tot rari. Săcările sunt mai bune. Pe 
unele locuri s’au început secerișul. Ordul 
și ovăsul sunt slabe. Fânul mijlociu bun.

In părțile Cipăului (comit. Târnavei- 
mici) sămănăturile de primăvară sunt forte 
frumose. Recolta fânului a fost tare slabă. 
Viile sunt cam bunișore, se pote spera o 
recoltă de mijloc.

La Ocsa (comit. Pestei) grânele pro
mit o recoltă tare îmbucurătore, săcara, cu 
puține escepțiunl. încă e bună. Ordul de 
tomnă e mai frumos ca cel de primăvară. 
Cucurudele și cartofii sunt frumose. Pâme 
puține. Viile pănă acum promit bună re
coltă.

In Belces-Csaba, în urma ploilor, să
mănăturile se desvâltă bine. Recolta gâului 
pe jugăr este socotită la 9 măjl metrice, 
asemenea și a săcărei. Rugină pe sămă- 
năturl numai pe frunde se află. Pome vor 
fi puține, âr struguri să văd forte mulți.

In Perldk (comit. Zala) grâul promite 
o recoltă de mijloc bunișoră. Săcara e rară 
spicul însă e tare frumos. Recolta ordului 
va fi numai de mijloc slăbuță, âr a ovă
sului pe jugăr e socotită la 7 măjl me
trice. Cartofii pănă acum sunt frumoși. 
Fânul a fost puțin.

In ce privesce România, amintim la 
acest loc, că după raporturile oficiale de- 
acolo starea semănăturilor e cât se pâte 
de promițătore și promite un seceriș bogat 
cum de mulțl ani n’a mai fost.

Mulțumită publică.
Ciceu-Cristur, 25 lume n. 1896.

In urma apelului făout în „Gazeta 
Trans.44 pentru biserica incendiată în 17 
MaiQ 1895 din Cioeu-Cristur (corn. Solnoo- 
Dobâca), au incurs ajutâre dela On. Insti
tut de credit din Deeșiu „Someșiana1 200 
fi.; Escelența Sa Mich. Pavel, Episcop în 
Orade 20 fl.; Esoelența Sa Dr. V. Mihalyi, 
Metrop. în Blașiu 10 fl.; Dela fondurile 
dieoesane din Gherla 30 fl. Institutul de 
oredit „Fortuna1 în Rodna vechiă 10 fl. 
Instit. de credit „Speranța1 în B.-Prund 
5 fl. Instit. de credit „Bistrițana1 în Bis
triță 10 fl. Dela Rev. D-n Fehâr Mano 
protopop rom. cat. în Sepsi-Sângeorgiu 2 fl.

Aducem și pe aoâsta oale sincerele 
nostre mulțămite marinimoșilor contribui
tori, cari dorindu-le oa Atotputernicul Dum- 
ne4eu să le îmulțâsoă avutul, ca să potă 
întinde mână de ajutor tuturor celor loviți 
de sorte, precum suntem și noi.

On. Domni, cari au primit Apelurile 
cu lista de eoleotare sunt rugați a ni-le 
retrimite ou orl-ce resultat.

Georgiu Isaiu, Dascalu Mafteiti,
preot și preș. sen. bis. școl. prim curator.

* SOIRI ULTIMI
Budapesta, 30 Iunie. In cercu

rile politice de aici se vorbesce cu 
hotărîre, că camera va fi disolvată în 
timpul cel mai scurt și că chiar și ter- 
minut nouelor alegeri ar fi deja fixat. 
Terminul, se cjice, e [|iua de 10 Octom- 
vre. Acestă scire o înregistreza și 
foile guvernamentale.

Bucurescî, 30 Iunie. Secțiunea 
Ligei culturale din Buzeu s’a desfiin
țat. S’a decis de a-se înființa o noue 
secțiune în Buzeu.

Belgrad, 30 Iunie. Toastul prin
țului Nichița a produs mare sensațiă 
între representanții puterilor străine. 
Principele a cetit toastul de pe hâr- 
tiă și se crede, că el n’ar fi accen
tuat așa de mult aspirațiunile sâr
besc!, dâcă toastul lui nu ar fi pri
mit mai înainte aprobarea celor din 
Petersburg.

Roma, 29 Iunie. Regele Menelik 
pretinde o despăgubire de 36 milidne 
lire pentru liberarea prisonierilor ita
lieni aflători în Abisinia.

Budapesta, 30 Iunie. Mare sen
sațiă a produs aici faptul, că trei 
soți ai vestitului spărgător de casse 
Papakosta, anume Affendakis, Kăzâr 
și Schreiber, astăcjl în c|’’ja mare și 
în nresența unui public numeros au 
fugit din închisore. Cei doi din urmă 
mai fugiră încă odată prin Aprilie, 
împreună cu Papakosta, tot din 
aceeași închisore. Schreiber a fost 
din nou prins

DSVFSSF.
Cnsetoria femeilor veduve arabe. 

Dâcă o femeiă văduvă arabă voesoe ca 
să se mărite din nou, atunci ea trebue 
cu o dl mai nainte de-a se oununa cu noul 
bărbat, să mârgă la mormântul bărbatului 
reposst; acolo ea înehenunohie și se rogă 
plângând: „Să nu fii supărat pe mine și 
se nu fii gelos.44 Dâcă ea încă totuși cu
getă, că reposatul ei bărbat e mănios, 
atunol văduva duce pe un măgar două ve
dre de apă la mormânt și după-ce și-a fi
nit rugăciunea varsă apă peste mormân
tul soțului ei răposat, ca, pentru supărarea 
ce-io f»ce oa măritându-se, se fiă mortul 
răcorit pentru tot-dâuna.

Consumul cărnei de cal în Francia. 
Din statistica ministrului de agricultură 
din Franoia aflăm, oă în anul trecut s’au 
tăiat 23.896 oai, 43 catâri și 383 măgari. 
Greutatea tuturor acestora la olaltă a fost 
5130 tone, cari s’au vândut în 180 de mă- 
oelării. Tot din raportul ministrului fran
ces de agrioultură se mai pâte vedâ, oă 
’/3 parte din tâtă oarnea s’a folosit pentru 
mâncări, âr fi, parte pentru fabricarea de 
oârnațl.

Literatură.
Din „Biblioteca pentru toți1 au apărut 

Nr. 70: Legenda Țiganilor de P. Dulfu, 
o lucrare plină de umor, oare pănă aoum 
n’a mai fost tipărită nicăirl. In partea 
primă se află portretul și o scurtă bio
grafii a talentatului și bine ounoscutului 
autor. Apoi tot de d-1 P. Dulfu: Coțofana, 
legendă poporală și M6ra dracilor (oântul 
12 din epopea poporală „Isprăvile lui Pă
cală44.) In text mai multe ilustrații originale. 
Se pote procura și dela librăria Ciurcu din 
Brașov â 30 bani (8 cr.) volumul.

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

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

*
pilele acestea a apărut „Istoria regi

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

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

Proprietar: Of. Aurel Mure^ianu.

Redactor responsabil Greguriu Maior.

Foulard-Seide 60 kr.
bis fl. 3.35 p. iTtef. — japanefifcfje, dpne* 
fifdje ele. in ben neueften Deffiins unb ^ar« 
ben, foroie fdjmarje, meifje unb farbige 
Henneberg’-Seidle uon 35 fr. bis 
fl. ț^.65 p. Zilei. — glatt, geffreiff, fatrierf, 
gemufferf, Damaffe etc. (ca 2<(O uerfdp Gțiual. 
unb 2000 nerfețib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zilufter 
unigebenb. Doppeltes Briefpotto nad> ber 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
2 (k. u. k. Hofl.J, Ziiricî».

Cursul la bursa clin Veena.
Din 30 Iunie 1896,

Renta ung. de aur 4% .... 122.90
Renta de cordne ung. 4°/o . . . 98.95
Impr. căii. fer. ung. în aur . 124. -
Irapr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 101.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80

Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 149.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25 
Renta de hârtie austr......................... 101.40
Renta de argint austr......................... 101.45
Renta de aur austr.............................. 122.75
Dosuri din I860,........................... 145.—
Aoții de ale Băneei austro-ungară. 957.— 
Acții de-ale Băneei ung. de oredit. 379.50 
A .-ții de-ale Băneei austr. de credit. 350.30 
NapoleondorI.................................. 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.771/2
Dond.on vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.62 */2
Rente de cordne austr. 4%. • • 101. —
Note italiene.................................. 44.40

Publicația de licitare.
Eîooe mori, cu trei petri una, 

învârtită da puterea apei, înlăuntru 
comunei Teiușiu — proprietatea 
a 26 familii, fost grănițeri—pre
cum și dâă intravilane se vend 
(la olaltă, orî separate una de una), 
pe calea licitațiunei libere în 6 iulie 
st. n. a. c. 10 ore a. m. în cancelaria 
comunală a Teiușului.

Condițiunile de licitare se pot 
vedea în drele de oficiu în cancela
ria opidană. 1005,6-6.

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Iulie 1896

Bancnote rom. Cump. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.60 Vend.
Dire turcesol Cump. 10.70 Vend.
Soris. fonc. Albina 5"/o 100.75 Veni. 101.75

Nr. 21/96.

0 0 a ® u ? s.
Pentru ocuparea postului de în

grijitor al cassei 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.

Reflectariții 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 cundsce 
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 1890 
12 ore a. m.

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

Tren 
de 

person.

Tren 
accel.

Tren 
de

TrenTrend
mixt, persân. «acel.

Tren 
de 

porsân. muttis

8.05
2.15
4 16 5.10

Koo-
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12 57

1 09
1 16

Tr. expr.
11.40
11.55

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 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

4.16

1

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Dadâny.
Oradea-mare Ipl.

(sos.

1.55
7.-
3.37
1.19

3.55
4.40
5.10

12.00

5.07
5.14
5 59

6 12
7.5C
8.37
9.07
9.40

10.25

2.52
4.45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

¥
80S. 
pi.

Y
SO8.
pl.

c rrx 
rY 
o

O 
îs- 
ct

-OT

o
E

£

O

G> 
o
B c
0
G

r-*>
P
CT'- 
Q'
O'

c 
p 

<1.

țc c 
E’ co p
E’ 7
640

9.42
9.441
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15!
1.341
2.09!
2 19
3 01
3 31
9.30

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

Ciușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Tei os

Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

r «

Tr. expr.

sus

A

71 £

3 2 d gC-g 
»__m

3.36
3.18

»
e

Oopșa-mică
Mediaș . .
Eiisabetopol 
Sigbișora . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldsdra
Brașov .

Timiș
Predeal 
Bueuresol .

fpl. 
ISOS.

A>
I«k

pl.

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12

"5.35

; Ghiriș
ș Turda

Trend-

I
10.21

Tren trenu

Sibiiu .

. pi.

Tren 
accel.

7 33
7.53

3.05
1 27

12 57

10.30
10.10

3.20
3.00

2.20
3.57
4.19

4.34
6.16
8.42

11.55
1.25
1.48

Trenu 
de 

person.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu. 
de

trenu 
de

Tren 
accel.

trenu 
de 

persdn.

9.12
8.52

7.08
6.39

trenu 
de 

person.

11.01
10 45

Avrig . 
Făgăraș

trenu 
de 

persdn.

Gopsa mica 
Ocna . .

11 -
11.20

12.52
12.20

trenu
de

persdn. niixt
Tren
mixt persdn

trend
de 

persdn. mixtu

trenu
mixtu perg6n.

6.25
5.07
4.40

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

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

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

5.05
4.45

trenu 
mixtu

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

' 180S.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

©ucerdea — Oșarlieftu — Rcgh.-s&sesc

Trenu Trenu Trenu. Trenu Trenu Trenu
de de de de de de

mixtu persdn. persdn. persdn persdn. person. persdn. mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 F pl. Cncerdea . . sos. 6 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Dudoșă. . . 7.02 1.58 7.38 9.59 |
4 12 9.37 4.37 12.26 C>pău . . . 6.28 1.19 6.55 11.01 j
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. i ( pl. 5.34 12.25 5.50 9.54 |
5.40 10.42 5.36 ■r k

pi. J Oșwrheiu . . (sos. 9.20 5.04 9 35 8
7.14 12.16 7.14 Y sos. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05 8

N o t a: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jo
însemneză drele de nopte.

5.30
5.42
6.06

!, cele

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.05
9.38

7.44
6.20

8 31
7 20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtti

trenfi.
mixtu

trcnft 
mixtu

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

6.15
6.38
7.13

=
trenu 
mixtu

Simeria . . 
Cerna.
Hunedora .

8.34
8.14
7.45

1.29
12.05

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

3.10
2.54
2.30

!» t R

4 50 10.25
4.34
4.10

O «

7.39

& i h i i ib — © s s ti fu <i i <•
trenu
mixtu

Brașov 
Zernești

Arartu
Vinga 
Tiuiișora
Segedin

trenu
mixtu

trenu
mixtu

1.10
8.47 p2 27

ti emu 
mixtii

9.20
TOT

8.46

8.35
10.28

4,55
6.36

4.30
5.49

4.— g 9.10 4.20
5 03 110.28 5.35
6 48 ^12 41 aS
7 38 » 1.54 -
8 33
9 07

| 3.02
§ 341 *.s

£ s9.59 Ș- 4 55 V

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelicd .
St. Mihaiu de câmpie 
Becința .... 
Ș.-Măghifiruș . 
Bistrița ....

i m fi

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

2 <1 IZ 
’-î’ 3* c a d
r—< ’-l pDCD» — • 

9.4U 
8.46 
7.43
6 52
5.55

6.20 11.25 5.
7.08 12.15 6.14
8.01

12.47

*5 10.43 3.44
9.42 3.01
8.20 2.—

6.05 2.30 10 05

2.15
2 27
2 51

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

însemnate în drepta de

7.10
6.57
6.36

8$ »»•.->» Aăd®rJnefit;a-seca»esc.

t'J

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu
mixtu

B 3 22 11.08 Sigbișora . . . 9.51 5.32
3.54 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

încuudrațl cu linii mai t.egrejos în sus. — Katnerii

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


