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în Viena: AI. Dudes, Heinrich 
3chaUk, Rudolf Masse, 1. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Bannohcr', în Budapesta : A. V. 
Galdbcrgcrg, Eckstein Bornat; în 
Bucurosci: Agence Havas, Suo- 
oursaîe de B, o umani e ; în Ham
burg; Karoîyi & Liebmann,

Prețul In sorți uni I o r: o seria 
garmond pe o coldnâ 0 or. și 
fîOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese dupâ 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 cr. aeu 30 bani.

„5azeta“ iese în flî-car? ți.
Abonamente neutru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlnooă 2 fl. pe an.

Pentru Komânia si străinătate-- 
Pe un an 40 frânai, pe ș6se 
luni 20 fr., pe troi luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franci. 

8e prenumără la tâte oficiole 
poștale din Intru și din atari 

și la dd. colectori-
Abcnamentnl jantru Brașov 

administratiuncB, piața saare, 
Târgul Inului Nr. 30 1] etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe alae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esempiar 5 cr. v. a. 
sân 16 bani. Atât abonamen
tele oât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Terorismul continuă.
Punend cineva față în față sen

tința rostită cplele trecute de tribu
nalul din Oradea-mare. asupra insce- 
-natorilor cunoscutelor vandalisme 
întâmplate acolo acum trei anî, cu 
alte două sentințe rostite dilele aces
tea asupra unor Români din partea 
tribunalelor din Alba-Iulia și Elisa- 
betopol: va pute se șl facă o idea 
destul de clară despre ne mai po
menitul sistem de terorisare, ce se 
esercită asupra Românilor din acest 
stat, și despre cumpăna nedreptă, cu 
care li-se măsură Românilor față cu 
concetățenii lor maghiari.

La Oradea-mare o numărbsă 
cetă de turburători jidano-maghiari 
revolteză massele în contra Româ
nilor, pe cari îi bombardeză cu pietri 
și provbcă scandale și vandalisme 
ne mai pomenite în felul lor, cari 
au revoltat tbte inimele omenilor de 
bine și al căror ecou a străbătut în 
lungul și largul Europei. După trei 
ani lucrul vine la judecată, cea mai 
mare parte dintre acusați sunt achi
tați, vre-o 8 dintre ei sunt osîndiți 
la temniță ușără de câte-o lună și 
abia doi Ia câte șâse luni.

La Blașiu se arangeză anul tre
cut o nevinovată convenire cu ca
racter pe deplin privat-colegiul a stu
denților abiturienți. Nu s’a întâmplat 
nici un scandal, nici o turburare a 
liniștei cetățenilor, nici o bombar
dare a caselor cuiva ori alte scan- 
dale. S’a întâmplat ceea ce se în
tâmplă pretutindenea în lume, ca 
studenții când se despart dela liceu 
să petrâcă între ei într’un local în
chis, lângă un pahar de vin ori de 
bere. Cu tote acestea unul dintre 
tineri e acusat pentru „agitațiune" 
în contra națiunei maghiare, er tri
bunalul din Alba-Iulia îl osîndesce 
la un an închisoreși 400 fl. amendă.

Câtă deosebire între aceste două 
sentințe și între faptele, ce le-au 
provocat!

Cea mai crâncenă terorisare se 

face însă cjilnic din partea gendar- 
milor. Sciri despre asemeni terori- 
sări barbare din partea gendarmi- 
lor primim aprope în fiă-care (ți- 
Astăcți chiar primim o asemenea 
scire din comuna Moroda, unde 
săptămâna trecută gendarmii au ri
dicat ndptea din așternut pe învă- 
torul român și încă pe-un fruntaș 
de-acolo, bătându i și chinuindu-i 
în modul cel mai crud pentru nisce 
simple bănueli.

Mai revoltător decât tote însă 
este cașul dela Elisabetopole. Lăsăm 
se urmeze aci acest cas în tote amă
nuntele sale. El nu mai are lipsă 
de comentar, căci se comenteză în- 
su-și pe sine, făcând pe ori-care ce
titor imparțial se înțelegă, că pen
tru Români nu numai dreptatea, 
der chiar și cea mai elementară 
echitate a dispărut în acest stat.

Etă cașul:

Și bătuți și pedepsiți.
In nr. 143 dela 11 Iulie n. al fâiei 

nâstre am publicat o corespondență din 
Elisabetopole, în care se vorbia de nisoe re- 
voltătâre atrocități, comise de gendarmii 
unguresc! față de mai mulțl locuitori ro
mâni de aoolo.

S’a întâmplat adeoă, că în presăra 
(filei de 7 spre 8 Iunie, cine-va a murdă
rit trei stindarde unguresci și se cjiaea., că 
ar fi murdărit și frontul bisericei evan- 
gelice reformate din Elisabetopol. Bănu
iala, se ’nțelege, a fost aruncată și de 
pstă-dată asupra Românilor. Servitorul pro
topopului român Stefan Câmpean fu dus 
mai întâi prin doi servitori la șeful poli
ției, unde întrebat fiind, el a răspuns oă 
nu scie nimic de tâtă trâba. In (fiua ur- 
mătore fii din nou esoortat din ourtea 
stăpânului seu prin doi gendarml la poli
ția. Adi gendarmii l’au închis într’o odaiă, 
unde l’au maltratat în modul oel mai bar
bar, legându i manile ou lanțul, pe care 
l’au sucit pănă i-au învinețit mâniie. Cu 
tote astea servitorul a mărturisit și acum, 
că el n’are cunoscință de întreg Inorul. In 
<jiua a treia din nou a fost escortat de 

gendarml și internat în închisorea orașu
lui, unde trei nopți a fost chinuit în așa 
mod, că bietul om a trebuit la urmă să 
fasioneze după cum ’i-s’a dictat de cătră 
gendarml. Nenorocitul, în urma atâtor bă
tăi și maltratări, a căpetat epilepsia, deve
nind ou totul hăbăuc.

La câte-va cfiL după asta a fost esoortat 
la polițiă învățătorul român loan Sighișorean. 
Fiind-oă acesta încă a mărturisit, că nu 
soie nimic despre murdărirea stogurilor, 
gendarmii au început a-1 pălmui și a-1 
lovi în cap cu pumnii, er când voia să 
strige după ajutor, îl ghioldeau in coste, 
în partea stângă înoât nu putea să strige 
de loc. Tocmai în asemenea mod a fost 
chinuit și locuitorul George Timar, care ca 
și învățătorul, e om cu familiă. Aoesta a 
fost mai întâiă pălmuit fără milă, apoi fu 
conetrîns să-și ridice mâniie sus, ghioldin- 
du-1 în coste și flămânejare pănă a căcjut 
la pământ.

Unul dintre germani, care era Ro
mân, îngrozit de acest măcel îi cjise atunol 
învățătorului să fasioneze după cum îi oer 
soții lui, căci „’i se rupe inima vexând că 
sufere atâtala cas oontrar îl vor chinui 
de morte și-l vor ține închis mai multe 
luni. Povățuit astfel, bietul învățător a 
mărturisit și el asemenea servitorului spu
nând neadevărul, după cum ’i s’a cerut.

Așa s’a descris acest teribil cas în 
corespondența amintită mai sus. Mai târ
ziu învățătorul, fiind citat la tribunal, a 
spus cum s’a întâmplat lucrul la poliția și 
și-a revooat fasiunea pe oare a făcut’o de 
silă, fiind totodată din oficiu visitat din 
partea medicului de tribunal, care încă a 
constatat loviturile pe corpul învățătorului.

Tâte acestea n’au fost de-ajuns. Pe 
basa mărturisirilor storse cu sila din partea 
gendarmilor, după cum am arătat, tribu
nalul din Elisabetopole a aflat de cuvință 
să pună sub aousațiune pe cinci dintre Ro
mânii bănuițl, între cari și cei maltratați, 
anume: fostul servitor al protopopului Ni- 
colae Cri șan, un băiat de 17 ani ou nu
mele Teodor Stoica, învățătorul lân Sighi
șorean, fratele acestuia George Timariu, și 
protopopul Stef. Câmpean.

Pertraotarea s’a ținut în 21 August. 
Procurorul ceru pedepsirea cât mai severă 

a tuturor acusaților, după care urmă ple
doaria apărătorului. Asupra aoesteia lăsăm 
să urmeze aci, după „Tribuna", următorul 
raport:

După aousator ia ouvântul ca apără
tor d-1 Simion Căluțiu, advocat din Dicio- 
Sân-Mărtin. D-sa arată pănă la evidență, 
că instrucțiunea procesului e manoă, fapta 
punibilă, nu este stabilită, adecă DicăirI 
în acte nu se pote afla, oă s’ar fi consta
tat, că curtea bisericii oalvine, în oare ar 
fi întrat făptuitorul ou puterea în timp de 
nopte, ar fi în legătură cu vre-o locuință 
și nefiind acâsta constatată, tribunalul nu 
pote condamna pe acusați, chiar și când 
ar fi vinovațl pentru crima vătămării do
miciliului privat, fiind-că fapta oe li-se im
pută obiectiv nu-’i adevărată. Apoi cu 
provooare la § 37 al cod. pen., despre 
transgresiuni, dooumenteză cu argumente 
basate pe textul adevărat al legii și pe 
oomentarii redaotate de juriști probați și 
oonsumațl, că murdărirea steagurilor în
fipte de âmenl privați pe edifioiile lor pri
vate fiă acelea și naționale unguresol, nu 
conține transgresiunea cuprinsă în § 37, 
deâre-ce acolo e vorba despre murdărirea 
emblemei și a stindardului publio înfipt al 
țării, al țărilor confederate său al monar- 
chiei autro-ungare, precum și murdărirea 
acelor stindarde și embleme, cari le înfig 
autoritățile civile și militare pentru a-’șl 
semnala cualitatea; arată cu legile a mână 
lipsa substratului acusei. In conseouență 
d-1 Găluțiu deolară totă cercetarea de un 
edificiu ridicat pe năsip, er prooedura ju
delui de instruoțiune de superficială.

După aceste apărătorul repetând pro
curorului: „nuno venio ad fortissimum vi- 
rum" constată, că protopopul Câmpean e 
un bărbat vrednic și cinstit și un oonștiu 
cetățean, așa încât numai răuvoitorii îl 
pot bănui de cele-ce ’i-se împută. D-sa 
cere deci aohitarea tuturor olienților săi. 
Procurorul statului nu replică nimio.

Cătră 7 ore sera tribunalul anunță în 
numele Majestății Sale următorea sentință:

Nicolau Crișan e osândit la 1 an arest 
ordinar și la amendă de 49 fl. sân 4 $ile 
arest, Teodor Stoica, fiind numai de 17 
ani, la 1 lună închisore, și Ia amendă de 
20 fl. sân 2 (ple închisore, pe cuvânt, că

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Blondă seu brunetă?
(Fine.)

Tote școlele de pictură germană ve- 
chiă pictau Madonele, sfinții și pe Eva cu 
păr blond; cu deosebire renumite sunt ca
petele blonde de Albert Diirrer și Rubens. 
Șeâlele vechi italiane piotară numai capete 
negre, afară de Titian. LuațI o Evă blondă 
a lui Diirrer, o Madonă ou părul castaniu 
de Rafael, o Venus roșie de Tițian și o 
Madonă ou părul negru de Murillo — privi- 
ți-le lung, esaminațl și chibzuițl și apoi 
spuneți-ml: Care e mai frumâsă?

Ah! e o alegere forte grea. Fonte
nelle 4ie6a> că 0 blondină frumosă este ca 
o di pliDă cu racfele sorelui, der o frumosă 
brunetă este ca o nâpte plină de mistere 
și de picanterie fermecătore.

In general se consideră blondinele oa 
fidele și grațiose, brunetele ca fooose și 
pioante. Am cunosout însă multe blondine 
picante și infidele, și, dâcă îmi aduc bine 

aminte, în suvenirile mele se ivesc și bru
netele frumâse, oarl au fost atât de reci, în
cât nici nu li-a venit în minte să fiă infi
dele. Istoria cunosce multe blondine-monstri, 
deși blondinelor în genere li-se atribue 
blândețe, bunătatea inimei și tâte calitățile 
delicate. Acum de curând cetii o carte 
despre frumâsa blondină Giulia Ganzago, 
contesă de Fondi, oare a jucat un rol în 
mișcarea religionară din secuiul al XVI. 
După cum se pare, ea avea o rea reputa- 
țiune; un savant autor roman cârcă ca să 
o spele de încriminările, oe i-s’au adus. 
Numai pe una nu a putut să o ștârgă și 
o istoriă, ce se povestește despre dânsa. 
Pentru oa să scape de persecuțiile unui 
admirai desfrânat, care o ținea în prinsore, 
Giulia se lăsa a fi răpită de un nobil și 
adecă noptea, fiind în cel mai mare ne
gligee. Ea a poruncit să ucidă pe galantul 
gentilom, fiind-că o văcjuse în cămașă. Ad
mitem, că o astfel de virginătate stă peste 
noțiunile multora.

Intre naratorii moderni un autor fran
cos, Andre Theuriet, a scris o istoriă tra
gică și interesantă din punct de vedere 

psiohologic, pe a cărei eroină o numesoe 
„Frumosă cu părul de aur". Frumosă Sacha 
Resicliff, O sărmană Rusâică, care trăește 
în Paris, înebunește întrâga lume cu părul 
ei blond auriu, care e atât de bogat, în
cât, ca o manta, îi învălue corpul întreg. 
Un tînăr gentilom frances se înamora în 
acest păr și se căsătoresoe ou frumsețea 
nordioă. Der părul e numai o peruoă, care, 
oe e drept, era pus cu mare artă pe ca
pul ei, împletită ou părul rusâioei. Ar fi 
voit bucuros frumosă femeă să lămurâsoă 
bărbatului ei înșelăciunea, dăr nu îndrăsnește.

Ea-1 iubesce cu pasiune și se teme, 
oă-șl va pierde iubirea lui, dâcă îi va 
spune adevărul. Ar fi dorit să-i spuie, căol 
purtarea perucei îi causa dureri fisice, 
oare-i sdrunoinau întregul ei Bistem ner
vos. Peruca în fine îi causâză mortea și 
desperatul soț se închide cu neînsuflețitul 
ei corp, pentru oa încă-odată să netezescă 
părul ei undulător. Atunci descopere el 
înșelăoiunea. II cuprinde o măniă nebună 
în contra mârtei, care-1 înșelase, o blas- 
tămă și deja mâna sa voesoe să apuce pă
rul ei și să-l calce cu pioiorele. Der re

pede se trage cu groză înapoi și în des
perarea ea se gândesoe, cât de mult l’a 
iubit acăstă femeiă. El o iărtă și păstrâză 
secretul ei pănă în mormânt, numai servi- 
torea credinciosă soia, și cu dânsa împreună 
o pune în sicriu și frumosul păr blond în- 
ounjurâ pe neînsuflețita și în pământul li
niștit, în care a fost așezată. — — — —

Frumose sunt amândouă și blondina 
și bruneta.

Medicii americani au descoperit în 
timpul din urmă, oă pleșuvia e o oonse- 
oință a muncei spirituale, care ucide pu
terea de vieță a rădăcinei părului, și că se 
și moștenesoe ca și părul roșu al femeilor 
venețiane și cel blond al femeilor nordice. 
Dăoă tâte femeile s’ar dedica studiilor sa
vante, să stea nopți întregi plecate spre 
carte, în loc să danseze, și în oel mai fru
mos timp al lor să studieze logaritme și 
gramatica grecâscă, atunol nu vor mai un
duia pe umerii lor nici bucle negre aici 
blonde. Niol un poet nu va mai căuta 
„buclele aurii" și „părul negru ca nâptea 
întunecosă". Damele se vor plimba cu ca- 
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ambii au reounoscut culpabilitatea lor (?) 
atât înaintea poliției, cât și înaintea jude
lui investigator.

Protopopul Stefan Câmpean, învăță
torul loan Sighișorean și George Timariu 
în urma lipsei de dovecjl au fost achitați.

Atât procurorul de stat cât și apără
torul au insinuat apelațiune, cel dintâiti 
contra sentinței de achitare al doilea con
tra sentinței de osîndire.

Banffy despre politica esternă.
Un oolaborator al 4iaru^u^ franoes 

nFigaro“ a interwievat pe ministrul-preșe- 
dinte Banffy asupra cestiunilor esterne. 
Banffy s’a esprimat în următorul mod :

Nu soie cu tfită siguranța dâcă se va 
sohimba său nu politica esternă a Austro- 
Ungariei în urma morții prințului Lobanoff; 
despre acâsta numai Goluchowski ar sci 
răspunde precis.

Din causa Cretei nu se va face bă
tălia.

întrevederea monarchului austriao ou 
regele Remâniei este simplu act de ourtoa- 
siă, și nu are nici o însemnătate politică (!)

Vorbi apoi Banffy despre prietinia 
ruso-francesă și încheiă astfel:

Ungaria nicl-odată nu va uita Rusiei 
anul 1849 și înzadar se trudesce Rusia de-a 
nasoe în întrâgă Europă antipatiă față cu 
Turoii. In Ungaria și astăcțl domnesce sim
patia față cu Turcia și visita Țarului în 
Viena n’a putut să schimbe acestă dispo- 
sițiă.

Serbia contra Turciei.
Ministrul-președinte sârbesc Novalto- 

viei a îndrumat 41!®!® trecute pe toți am
basadorii sârbi aoreditațl la puterile străine, 
să informeze pe guvernele respectivelor 
state, că Serbia care pănă acum a ținut 
8trîns la convențiunea dela Berlin; ba în 
1885 a apucat și arma contra Bulgariei în 
interesul acelei convențiunl — va fi silită 
eventual a nu respecta convenția dela Berlin, 
deoă puterile nu vor presiona asupra Porții, 
oa în înțelesul hotărîrilor dela congresul 
berlinez, să introducă în timpul oel mai 
sourt reformele în Macedonia și în Serbia 
vechia.

Mai departe NovakovicI spune, că pu
terile nu s’au prea interesat, că ce face 
Turcia, și astfel, deoă acâsta se va opune 
de-a întroauce reformele promise, atunci 
Serbia se va uni cu Bulgaria, Grecia și Mon
tenegro cu scopul oa se inițieze și în Mace
donia și Albania o acțiune analogă cu cea 
din Creta.

Prin prooederea acâsta NovakovicI 
crede, că va esopera, ca Puterile să silescă 
Pfirta la introducerea reformelor, seu even
tual să va conohiăma un congres europân, 
care apoi să resfilve definitiv oestiunea 
orientală.

Se <Țoej câ ambasadorii sârbesol deja 
au inounosciințat pe guvernele europene 

despre intențiunile energioului ministru- 
președinte și resultatul se ascâptă în oâte- 
va 4ile.

Măcelurile din Constantinopol.
Un trimis special al 4’arulu* „Bpocau 

descrie înțr’o corespondență mai lungă, 
măcelurile, și peste tot spectacolul, ce l’a 
vădut el în Constantinopol 4*1®^® trecute. 
Etă unele amănunte din aoea corespon
dență :

Joi (15 Aug. v.) diminâța, la firele 10 
am ajuns în apele Bosforului pe bordul 
vaporului român „Gobra44. Eram în total 
vr’o 280 de oălătorl. La Therapia, unde 
voiam să debarcăm am fost întâmpinați de 
d-nii Nanu, însăroinat de afaceri al lega- 
țiunei române, și de vice consulul Geor
gescu, cari ne-au comunicat, că în ajun, 
adioă la 14 August, au isbucnit grave tur- 
burărl în oraș și în oonsecință e cu nepu
tință să descindem în oraș. Noi, nesciind 
gravitatea situației, totuși am înaintat spre 
Constantinopol, unde am ajuns la ora 1 
după amfi4l«

Era îngrozitor spectaoolul oe ni-s’a 
presentat. Lume imensă, cuprinsă de o 
spaimă de nedescris, era adunată pe oheiul 
Galata, Plutoane de trupe cu baionetele 
scose alergau în marș forțat în spre casele 
din spatele „Agenției Române de vapore44 
și după câte-va minute văzduhul era zgu
duit de mii de pușoăturl.

In casele din dosul „Agenției Române 
de vapore14 s’au refugiat sute de familii ar
mene, implorând protecția Românilor. Ar
menii au baricadat tote porțile și ușile 
acelor case. Când au sosit trupele turcescl, 
la comanda unui colonel, ele au dat foc.

Armenii răspundeau și ei cu focuri de 
revolvere. ț>ecl de soldați și trecători în
groziți, au că4ut scăldațl în lacuri de sânge.

Românii sosiți pe vaporul „Cobra44 
cuprinși de grfiză, s’au refugiat pe bordul 
vaporului și s’au întors înapoi la Therapia 
un fel de mahala sâu stațiune de vară a 
Constantinopolului. De aici mare parte a 
pasagerilor, însoțiți de personalul legațiu- 
nei române și de d-1 Coandă, directorul 
serviciului de navigație, au descins la „Sum
mer Palace Hotel14. Alții mai îndrăsnețl, 
printre cari și corespondentul d-vfistre, s’au 
întors cu „Cobra14 la orele 5 p. m. la Ga
lata, unde n’am putut descinde decât sâra 
târ4iu și numai sub proteoțiunea trupelor 
turcescl.

Aci corespondentul descrie atacul asu
pra Băncii otomane, despre care am oomu- 
nicat și noi amănuntele, apoi continuă 
astfel :

A doua 4*i 15 August, imediat
după sosirea „Cobrei14, oasele din dosul 
„Agenței Române de navigație44, au fost asal
tate de trupele turcescl. După o luptă în
delungată Armenii refugiațl aici au cedat în 
fața forței armate. Era un spectaool groznic 
a vedea atâtea trupe în jurul unei case 
unde se refugiaseră 40 de Armeni.

La orele 4 p. m., toți Armenii fură mă

celăriți. Șâse oase din dosul „Agenței Ro
mâne14 au fost distruse de turci și sub ruine 
peste 70 de Armeni. Intr’o casă se afla un 
deposit de grâu: câțl-va Armeni s’au as
cuns în grâu, dâr spre nenorocirea lor, căci 
au fost omorîțl de baionetele soldaților 
turci. In strada Sarab Inskelessi o oasă 
mare este distrusă cu desăvârșire, aici au 
fost omorîțl Joi sâra vr’o 30 de Armeni. 
Trotuarul și din fața casei e plin de sânge; 
fir zidurile caselor de prin vecini sunt pline 
ou pete mari de sânge, pe cari le-au făcut 
soldații ștergându-șl mânile.

Numărul morților, după datele oficiale, 
se urcă la 2000; însă el trebue să fiă cu 
mult mai mare, aprfipe 8000. Cea mai mare 
parte din morțl sunt hamali și oomeroianțl 
mai mici. Pentru a vă da o idee de grosa 
oe domnesoe în oraș, pot să vă comunic, că 
nici o gazetă nu a apărut în 4il®l® de 14, 
15, 16 și 17 August, afară de 4iarul oficial 
„Stambul44, deore-oe lucrătorii tipografiilor, 
mai toți Armeni, parte au fost omorîțl pe 
strade, âr parte s’au temut să-și continue 
lucrul.

A4l 18 August, la firele șese diminâța, 
turburările au înoeput din nou în Galata. 
De pe vaporul „Cobra44 am asistat la salve 
de focuri trase de trupe asupra unei case 
din spatele creditului Lionez. Măcelurile 
vor continua în astă nopte și sunt temeri, 
ca să asistăm la soene mult mai grfiznioe 
ca pănă aoum.

Sâmbătă sâra la Izmid, un sat la o 
depărtare de 80 klm. de Constantinpole, 
mai mult de o sută de Armeni au fost măce
lăriți.

Actualmente tote prăvăliile din oraș 
sunt închise; erl s’a asvîrlit din nou o 
bombă asupra trupelor, cari sa întorcea 
dela serbările Selamlikulia.

Iu momentul de-a încheia aofistă sori- 
sore, Duminecă sâra la fira 7, directorul 
Bănoei Otomane, Sir Edgard Vincent, a 
fost vestit, oă o bombă a fost asvârlită 
asupra palatului Bănoei.

Situațiunea este estrem de gravă. Și 
dfică nu se vor lua imediat măsuri de re
presiune în contra bandelor, suut temeri, 
oa mâne, Luni, aniversarea suirei pe tron 
a Sultanului, Turoii fanatisați să nu reîn- 
câpă măcelurile.

SOIRILE OiLEL
— 22 August.

Programul serbărilor deschid erei Por
ților de fler, după cum anunță „Bud. Tud,44 
este deja slatorit și este esohisă posibili
tatea, ca afară de regii României și Ser
biei să mai ia parte la serbări și alțl dom
nitori, ca ospețl ai monarchului nostru.

—o—
Nanseu în Viena, Un 4>ar din Viena 

anunță, că Nansen va sosi în Octomvre 
seu în Novembre în Viena, pentru ca îm
preună cu geograful Payer să facă corec
turile de lipsă în harta ținuturilor de lângă 
polul nordio.

1
La inortea prințului Lobanoff. Din 

ultimele momente ale prințului Lobanoff 
se mai soiu următfirele amănunte: Când 
sosi trenul de ourte ruseso, oare duoea pe 
Țarul și pe Țarina, la stațiunea Schepe- 
dowsks, împăratul dori să facă o mică 
plimbare în liber. Trenul fu oprit în apro- 
piarea unei păduri mai mid și păreohia 
imperială precum și suita părăsiră vagfi- 
nele și pășiră spre pădure. Prințul Loba
noff înoă se alătură la suita Țarului, după 
oâte-va minute simți însă o indisposițiune 
și voi să se întfircă la vagon. Intr’aoeea îl 
părăsiră puterile și îndată că4u în agoniă. 
Uând fu chiemat medicul suitei Lobanoff 
era deja mort.

—o—
Lordul Fitzmaurice, se află de câteva 

4ile la Sinaia. Lordul Fitzmaurice este 
acela oare, în timpul când era ministru de 
externe al Engliterei, a rostit în Camera 
comunelor, un disours priu care apără cu 
multă căldură causa Românilor din Tran
silvania. piarele de aoum vr’o cinol ani 
erau pline de elogii la adresa aoestui dis
tins bărbat de stat engles.

— o —
In portul Constanța s’au înoeput lu

crările pentru faoerea blocurilor de piatră 
și ciment oare vor fi așe4ate în mare pen
tru formarea jeteului. Pentru ca în timpul 
nopții portul să nu rămâie în întunerec, 
direcția serviciului maritim va instala 5 
lămpi arc, eleotrice, cu o putere lumină- 
tfire ffirte mare.

—o—
In atențiunea Direcțiunei din Clușiu 

a căilor ferate am publioat în nr. 177 al 
ffiiei nostre o soire, în care ni-se spunea, 
că în dimineța 4Jlei de 11 (23) August c., 
12 oălătorl, între cari mai multe țărance 
și țărani români, voind să plece cu trenul 
dela gara Rîșnov spre Zârnesol, au rămas 
de tren din causă, că șeful gărei din Rîș
nov a refusat de-a le da bilete. Tot atunol 
am publicat și o altă plângere din partea 
unor oălătorl, cari în dimineța 4’l®i de 5 
August n. c. plecaseră dela gara din Bra
șov spre Preșmer. Ei aveau bilete pentru 
cl. III, dâr aiol ne mai având loo, oonduo- 
torul le 4iH® să s® urce pe ol. II. In schimb 
însă, după ce plecară, îi sili să plătfiscă di
ferența, fără de-a li-se fi dat măoar vre-un 
mic act despre primirea banilor. Aflăm, oă 
după publicarea acestor plângeri, On. Di- 
reoțiune a căilor ferate a pornit oeroetare 
în oausă. Pentru a putfi constata adevărata 
stare a luorului, d-1 director de căi ferate 
Kovâcs s’a presentat ieri în Redacția nos- 
tră, rugându-ne a-i da amănunte. Provo
căm deol pe domnii, cari ni-au comunicat 
aoele plângeri, să binevofisoă a se presanta 
cât mai ourend la noi în Redacțiă, pentru 
a ne da amănunte asupra cașurilor de mai 
sus, căutând pe cât se pote a-le și dovedi 
cu martori, spre a li-se pute da satisfao- 
țiunea cuvenită.

—o—

pul chel, întrerupt pe la margine de câ- 
te-va fire de păr. Frumosă perepeotivă! 
Păoat, că nu suntem noi nepoții noștri!.. 

Dâr apropos, de blonde și brunete.
Sunt omeni, cărora le place și una și alta, 
după cum 4ic® Gothe:

„Nein, hier hat es ktine Noth
Weisse Mădchen, schwarzes Brod.1 
Morgen in ein and’res Stădtchen
Weisses Brod und schwarze Mădchen!11*)

Ucu.

Țarul Alexandru II- la Paris.
Amintiri și impresiunl de Philippe (le llassa.

Marchisul de Massa va publica în ou- 
rând o lucrare sub titlul „Amintiri și im
presiunl (1840 — 1871). piarul nFigarou a 
reușit a obține câte-va pagine din oapito- 
lul vizitei împăratului Alexandru II la Paris, 
în 1867. D. de Massacareera căpitan de

’) „Nu, nu ducem lipsă, 
Fete albe, pane negră, 
Mâne într’un alt oraș, 
Pane albă, fete negre !“ 

cavalenă, se întorsese din Mexico în MaiO 
1867 și putu asista la tfite serbările date 
în Iunie și Iulie, cu ooasia exposiției uni
versale. Etă cum descrie marchisul de Ma
ssa visita și primirea Țarului Alexandru II 
în Paris:

Sosirea prinoipelui regal de Prusia— 
după aceea Frideric 'al III—și a princesei 
regale, oarl descinseră în strada Lille la 
hotelul ambasadei lor, procedase cu câte
va dile sosirea regelui Wilhelm, căruia 
îl se preparase apartamentele în pavilonul 
Marsan.

Dâr visita Țarului dintre tfite era 
cea mai ou nerăbdare așteptată și acâsta 
pentru două motive: întâiu din causa sim
patiei naturale pe care o are poporul fran
cos pentru poporul rus; și al doilea, din 
causa curiosității pe care o deșteptase Pa- 
risienilor vederea unui monaroh învestit 
cu puterea cea mai absolută care pote fi 
pe lume.

Ofițerii casei împăratului trimiși la 
frontieră pentru a face serviciul de onfire 
pe lângă Alexandru al II-lea pe timpul 

șederei sale în Franța erau: generalul Le
boeuf, adjutant de câmp ; vicontele 01'- 
vier Walsh, șambelan ; baronul Philipe de 
Bourgoing, ecuier; vicontele Arthur de 
Lauriston, oficerl de ordonanță.

Prestigiul, care încunjoră în tot lo
cul persfina Țarului, cere oa la sosirea sa, 
să’i se facă o primire demnă de el. Dru
mul dela gara de Nord era împodobit cu 
stâgurl francese și ruse ; pe laturi era un 
zid de soldați de infanteria dintr’o divizie 
din armata Parisului. Pe cheul de debar
care aștepta Napoleon al III înconjurat de 
principile Murat, de mareșalii Caurobert, 
Regnaud de Saint-Jean d. Augâly, Niel, 
generalul Mellient, de ofioerii superiori și 
de personele oficiale.

Când trenul special se opri în gară 
și ospele imperial se scobori, urmat de fiii 
săi; marele duce moștenitor — pe urmă 
Alecsandru al III-lea — și de marele duoe 
Wladimir, cei doi suverani îșl strînseră 
mâna cu căldură pe când din tote părțile 
se au4iau nesfîrșite urale.

Cortegiul, preoedat de un detașa

ment din garda imperială, escortat de un 
escadron de lănoerl și compus din zeoe tră
suri ale Curței merse pe bulevardul Ma
genta, bulevardul Strasburg, marele bu
levarde, strada Paix, Rivoli, trecu prin 
curtea Luvrului prin piața Carrousel și 
întră în Tuilerii prin pfirta de onore.

Trăsura, în oare erau cei doi împă
rați, pătrunse singură sub bolta pavilionu
lui Herologe și se opri în vestibul, unde, 
la pioiorul soărei, se afla împărătâsa Fran- 
oiei, având alături pe princesele Matilda și 
Murat și la spatele lor pe dame de onore 
și ofioerii Curții.

După presentările de uzagiă, oare se 
făcură în salonul „Primului Consul44, oei 
doi Suverani și marii duol se uroară îm
preună în trăsură și Napoleon al III îi 
conduse la palatul Elysee.

Același ceremonial și același program 
fu urmat după patru 4il® pentru primirea 
regelui Prusiei și instalarea lui în aripa 
drâptă a palatului Tuileries.

A doua 4i după sosirea Țarului fiind 
Duminecă, 4' d® ourse la Longohamps,
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O nouă insectă pericnlosă. Ministerul 
român al agrioulturei constatând presența 
insectei Schizoneura lanigera pe câțl-va meri 
în plantațiunile particulare, cari au fost fă
cute cu arbori oumpărațl dela diferiți pe- 
pineriștl, oarl vin tbmna și primăvara din 
străinătate și fao comercifl cu arbori atât 
în București, cât și în celelalte orașe ale 
țârei; aduce la ounosoința publică: 1) Că 
inseota de mai sus este fdrte mult răspân
dită în Francia, unde faoe adesa ravagii 
însemnate, compromițând în total planta- 
țiunile de mere. Rele'e oe oausăză arbori
lor sunt forte mari și mijlăoele de comba
tere ou totul dificile; 2) Ea atacă în spe- 
oial ramurele tinere, distrugând apropo în 
total ooja lemnului și provocă usoarea ar
borilor de orl-oe verstă; 3) Presența ei nu 
a fost semnalată pănă astăcjl în mod ofi
cial în România și, prin urmare, ministe
rul dorind a opri introducerea și răspân
direa ei în țeră, rogă cu insistență pe toți 
proprietarii, cari au plantațiunl de meri, și 
în special făcute ou arbori cumpărați dela 
pepineriștl, oarl vin în fiă-care an din Fran- 
oia și vând produsele lor în țeră, să bine- 
voâscă a semnala servioiului viticol orl-oe 
cas de meladie a arborilor.

—o—
Mare nenorocire în Budapesta. Ala'l- 

tăerl s’a întâmplat în Budapesta o mare 
nenorocire. Cădend adecă un părete înalt 
al unei clădiri vechi pe care voiau s’o re
noveze, îngropa pe 20 de munoitorl. Din
tre nenorociții omeni, cari au fost sooșl ou 
mare greutate dintre ruine, 2 au murit, 
.ceilalți sunt greu răniți și zao în spital.

—o—
Bandă de anarcliișt! descoperită. Po

liția din Ancona a desooperit o bandă în- 
tregă de anarchiștl. Numele, oe-1 purta 
acâstă societate seoretă, e „Nuova Con
cordia14 și consta din 14 membri. In loca
lurile societății s’au aflat multă dinamită 
.și mai multă materiă esplosivă, precum și 
forte multe scrisori revoluționare.

—o—
Musica orășenăscâ va concerta astă- 

£eră la 772 ore la otel „Pomul verde". In
tre altele va eseeuta și piesa românescă: 
„0 foie de album* de Candella. Intrarea 
30 cr.

Oprirea pelerinajului dela ȘișeștI.
In numerul de Duminecă am 

adus soirea, ca autoritățile adminis
trative ungurescl au trimis gendarmi 
la ȘișeștI, avend ordin de-a împe- 
deca poporul țăran din jur de-a se 
concentra la pelerinagiul dela bi
serica din ȘișeștI arangiat de pă
rintele Lucaciu pe Țiua de S-tă 
Măriă.

Etă ce ni-se scrie din partea 
.unuia, care a fost de față:

Baia-mare, 1 Sept. n. 1896.
Am pornit în societatea mai multor 

•ounoscuțl ai mei la ȘișeștI să fiu și eu de 

alergarea marelui premiu, oare figura în 
program fu disputată în fața Suveranilor 
<și prinților străini întruniți în tribunele 
imperiale.

Marția următore, 4 Iunie, s’a dat o 
jepresentație de gală la Operă. Cea mai 
mare parte din lojile din față și amfitea
trul erau transformate într’o mare tribună, 
pe oare era o estradă în roșu și ou aur, 
sub care Țarul ocupa mijlocul în rândul 
întâiîl având la drâpta pe împărat și la 
stânga pe împărătâsa Franciei. In drâpta 
■împăratului erau așecjațl în ordinea urmă
tore : prinoesa regală de Prusia, marele 
-duce moștenitor al Rusiei, princesa de 
Hessa, marele duce Wladimir, princesa Eu
genia de Leuohtenberg și prințul Ioachim 
Murat. La stânga împărătesei: prințul re
gal de Prusia, marea ducesă Maria a Ru
siei, prinoipele Louis de Hessa, prinoesa 
Lucien Murat, prințul de Saxa-Weimar și 
fratele împăratului Japoniei.

Veohia sală din strada Lepeletier îm
podobită cu alb și aur, făoea să iasă în 
■vedere și mai bine acest amestec soîn- 

față la pelerinagiul și Ruga, ce era să fiă 
aoolo. Der numai era să fiă, oăcl episoopul 
Szabo din Gherla altfel a voit, cum veți 
vedă îndată.

Călătoria nostră, seu mai bine cjis a 
mea, căol eu am rămas de tovarășii mei 
în Baia-mare și de aoi încolo am mers 
Dumai singur; oălătoria mea, (ȘĂc, pănă la 
Baia-Sprie n’a fost interesantă, decât că 
încă în Baia-mare am fost înțeles, că „Ruga 
dela ȘișeștI" va fi oprită. Astfel mi-au 
spus’o asta oâte-va „norode", oarl grăbeau 
spre ȘișeștI.

N’am dat însă crecjSmânt acestei vești, 
căol n’am putut presupune despre „părin
tescul guvern", oa să persecute creștinis
mul ohiar într’atât.

Isprăvindu-ml afacerea privată în Baia- 
mare, am pornit cu carul unui Român de 
acolo oătră ȘișeștI. Am treout printr’un sat 
și ajungem la Baia-Sprie. Dăm apoi pe 
strada, oare duoe la ȘișeștI, aoi steteau 
mulțime de gendarmi, puteau fi oa la 50. 
Ne opreso, întrebându-ne, unde mergem ? 
Spun, că la ȘișeștI! „înapoi", suna din 
gura unui gendarm, „aoolo nu-i ertat a 
merge!" Zădarnică mi-a fost ori câtă trudă, 
căol n’am putut isbuti să ne lase să trecem.

Văcjend, că ou aoeștia n’o pot scote 
la oale și ourios fiind de cele ce se vor 
întâmpla la ȘișeștI, în fața locului, am 
oăutat chipul cum ași pută străbate ori 
oum acolo. Am dat de un om, care și el 
mergea la ȘișeștI, oare apoi cu multă greu
tate pe poteci și cărări ascunse, peste 
ogrăcfl, livecjl, rîturl și mălăoine m’a con
dus, firesce pe jos, la ȘișeștI.

Ajung la oasa parochială (n’am fost 
pănă aouma în ȘișeștI). Aflu o casă paro
chială mică și soundă și întreb pe om, „aci 
șăde părintele Lucaciu?" „Da", a fost răs
punsul. Intraiti. Am aflat acolo pe dâmna 
Dr. Luoaoiu ou oele două gingașe fetițe : 
Veturia și Tulia și cu micul Vasile. Părin
tele Dr. Luoaoiu era la biserică, mărturisea 
cu un alt preot. Era după 2 ore p. m. Am 
aflat acolo încă vre-o 2—3 familii: două din 
Sălagiu de pe la Tășnad, alta din Pir și 
alta din comit. Sătmar.

Abia șe$ui puțin, vine vestea, oă 
„mănăstirea" oum îi mai cjic acolo biserioei 
e încunjurată de vre-o 100 de gendarmi. 
Grăbim sus la mănăstire și groza ne umplu 
pe toți, căci era negru ointirimul biserioei 
de gendarmi, oarl toți ou baionetele pe 
pusei stăteau rotă pe lângă biserică.

Noi voiam să întrăm în biserică; ne 
opreso gendarmii. Vin soția și fiicele părin
telui Luoaoiu și voesc și ele să între în 
biserică. Sunt oprite. Domna Lucaciu faoe 
remonstrărl și în sfirșit gendarmii lasă să 
între pe d-na Lucaciu ou fiioele sale și pe 
noi vre-o 6 inteligențl.

In biserica pomposă și spațiosă era 
multă lume adunată, peste 1000 de omeni 
de prin depărtări.

Intr’aceea afară gendarmii unguri fă
ceau multe vitejii, căci „norodele" cu pra
pori și crucile în frunte scăpau anevoie pe 

teetor de uniforme și toalete și, pănă la 
un punct, aranjamentul tot așa de plăcut 
oa și deosebit. Căol Napoleon al III, bla
jin pa cât de delicat, avusese grije să îm
partă un număr considerabil de invitații 
representanților puterilor străine și mai 
ales baronului de Badberg, astfel că sub 
paravanul acestuia, mai multe păreohl fran- 
cese hostile guvernului, au putut să-și în- 
chipuiasoă oă asistau la acâstă solemnitate 
din grația și numai pentru iubirea M. S. 
împăratului tuturor Rusiilor.

In fața gravei răspunderi, pe care o 
aveu, prefectul poliției ceruse 60 de locuri 
pentru agenții siguranței.

— „Șâse-cjeol!“ (fise Napoleon al III 
suriejend. „Ah! Pietri se vede, că vrea să 
facă negustoriă".

A trebuit să i-se observe, că persona 
sa nu era singură în joo, oum trebuia să-i 
și probeze tragica întâmplare de a treia cji. 

cărări dinaintea gendarmilor unguri, cari 
se întreceau a le alunga ou sulițele și pa
tul puștilor de pe lâDgă păreții „mănăs- 
tirei".

Biată națiă!
Veneau „norodele" și gendarmii le 

alungau suduindu-le de: „Olâh Isten" etc. 
Aucfiai strigări ca aoâsta: „Am venit drum 
de două (jile Pe jos, am postit de dduă 
săptămâni și am venit la sfta „mănăstire" 
să ne pocăim și să ne rugăm lui Dumne
zeu, și nu ne lasă. Domne oe am ajuns!" 
Și plângeau, bătrâni, bărbați și tineri, femei 
și fete. S’a întâmplat chiar, că gendarmii 
au țintit ici colo și sulița spre pieptul ne- 
vinovaților țărani, oarl nu voiau să se de
părteze de lângă zidul biserioei. Dâr nu 
sum să le desoriu tote aoestea, căci mă 
mâhnesoe și mă indignâză, și când mă 
gândesc numai la oele oe am văcjut și 
aucfit.

Ă murit MierourI diminăța un băiat 
și n’au lăsat gendarmii să-i tragă clopotul. 
In sfânta și marea sărbătore „Sftei Mării 
mari" n’a fost iertat să se săverșâsoă sfta 
Liturgiă! Nu a fost iertat a întră în Bi
serică.

Acesta e prea mult.
Veniau gendarmii și în curte la casa 

parochială și dâoă se întâmpla de afla acolo 
câte un țăran era vai de el; ba afla, căci 
ori cum tot veniau ei bieții să’l vadă mă- 
oar pe părintele Lucaciu, oare este mult 
iubit din partea poporului de pe aici.

Ce bine ar fi însă, dâoă răutatea 6me- 
nilor răi n’ar pismui aoâstă mănăstire, căci 
am avâ și noi Românii o „mănăstire" ro
mână și n’am umbla pe la „mănăstirile" 
dela Poci și Biosad, unde sunt nisoe oălu- 
gărl de Ungur și Ruși renegați, oarl ne 
batjooureso și niol nu permit înlăuntrul 
Biserioei săvârșirea Liturgiei în limba ro
mână și poporul, care ia parte la astfel 
de Pelegrmaj nu și-ar da crucerii pe la 
străini, cari în schimb ’1 batjocuresoe, ci ar 
merge banii românesci la Români.

Aoăsta ar trebui să o socotâscă Epis
oopul de Gherla și apoi să fi rugat pe Mi
nistrul să-i trimită 130 de gendarmi la Și
șeștI, căci nu revoluție era să fiă aoolo, oi 
o nevinovată „Rugă". X.

Am publicat cele de mai sus, 
pentru-că adeveresc soirea adusă de 
noi după foile unguresc!. Nu putem 
sci, decă oprirea s’a făcut la iniția
tiva episcopiei din Gherla, și pe ce 
temeiii, seu pdte chiar numai la ini
țiativa administrației unguresc!.

In tot cașul avem de-a face aici 
cu două momente însemnate: Mai 
întâi cu oprirea brutală o unei ser
bări bisericesc!, când deja bmenii 
erau ajunși la fața locului, pe care 
n’am pute-o nici de cum aproba nici 
chiar atunci, când s’ar dovedi, că a 
fost formal îndreptățită din vre-o 
causă seu alta.

Al doilea avem de-a face cu 
marea respundere, ce-a luat’o asupră-ș! 
părintele Lucacin față cu poporul 
credincios prin arangiarea pelerina- 
giului din cestiune.

Ce scop avea în adevăr acest 
pelerinagiu? Se se facă, cum efice 
corespondentul nostru, numai simplă 
concurență cuiburilor de ignoranță 
și de speculațiune dela Poc! și Bic- 
sad, pentru ca banii -e intre în mâna 
Românilor? Der ore nu s’a întrebat 
părintele Lucaciu, care lasă a fi ti- 
tulat cu atâta plăcere „părintele po
porului român14 de cătră credincioșii 
săi, că banii cheltuiț! pentru pele- 
rinagii și timpul cel scump de lu
cru pierdut făiă nici un folos, s’ar 
pută întrebuința în mod salutar 
pentru scopurile în adevăr religiose 
și culturale românesc! ale poporului?

Și de când biserica din ȘișeștI 
a ajuns se fiă mănăstire, când în 
fruntea ei stă un preot însurat, cu 
numărăsă familia?

Der despre acțiunea lui Lucaciu 
pe terenul bisericesc religios vom 
mai ave prilegiu de-a vorbi, ca se 
seim cum stăm și în privința acăsta.

Coresp. part, a „Gaz. Trans.“
Ciclova-română, 20 August v. 1896.
-Onor. Redaoțiune! Preoum oonduoă- 

torii masoerl ai poporului român din alte 
părți au sedus pe mulțl de ai noștrii, suo- 
oedându-le a-i duce la tămbălăul din Iuda- 
pesta, așa și conduoătorii politiol ai co
munei nbstre n’au putut rămână mai pe 
jos de ceilalți și așa în număr de opt inși 
au mers la ludapesta pentru de a aduce 
laudă și mărire adversarilor neamului nostru.

Aceștia sunt: judele cu soția, subju- 
dele, trei jurați, un bootăr de ndpte și un 
soboșiu de țarină. Aceștia deși au oohl nu 
văd prăpastia, deși au urechi, nu aud blas- 
tămile poporului român rămas oonstant în 
credeul său politic. Mă prinde mirare mai 
alee de juratul Ilia Brinzeiu, care la tote 
ocasiunile și-a dat sufletul Sataniei, că nu 
va participa la acel tămbălău și totuși se 
lasă a-i se pune belciug în nas și a fi dus 
unde nu trebuia.

Unul dintre cei ce au mers la Buda
pesta numele nu importă, a pățit’o cam 
prost pe-acolo. Mâncând el adecă prea 
mult papricaș gras, s’a bolnăvit de stomae 
căpătând o diareă. In acâstă stare critică 
s’a răcfimat, bietul de-un zid, ori de-un e- 
dificiu, dăr tocmai în momentul crisei 6tă 
că-1 prinde polițistul de guler. Acum s’a 
ÎBcat un dialog fărte hazliu între ei doi 
unul nu scia românesce, celalalt nu scia 
unguresce. In fine, prin gesturi, a ajuns 
polițistul a fi înțeles de Românul „milena- 
rist", care fără multă întârziere fu con- 
strîns să-și repare faptul, așa ca să nu lase 
urme după sine. Acesta cred, că pănă va 
trăi va avea o plăcută suvenire despre 
acel tămbălău.

Er celorlalți rămână-le ca suvenire 
urgia și blăstămul poporului oiclovean, care 
întotdăuna a fost mândru pe numele său 
de Român, și și-l’a sciut păstra nepătat 
pănă acum.

Un român verde.

DIVERSE.
Concurs de mandoline. Recordul man

dolinei a fost disputat mai (filele trecute 
la Turin. In săptămâna din urmă, patru
sprezece candidați, bărbați și femei, con
curară înaintea unui juriu, concurs oare 
consistă in a-se vedea oare ține mai mult, 
cântând intr’una fără să obosăsoă. Musi- 
canții ne-avend dreptul de a mânoa și de 
a bea, au cântat ou instrumentele lor un 
timp, oare a întreout tote așteptările. Un 
premiu, care consta într’o medalie de aur, 
era destinat pentru învingător. Aoăstă me
dalie a câștigat’o d-1 Luigi Novara din 
Turin, care nu a lăsat mandolina din mână, 
decât după 23 ore și 53 de minute de cân
tare neîntreruptă. Femeile nu au rămas 
prea jos în aoestă luptă. Trei din ele au 
ținut, în continuu cântând, 12 ore. Aoăsta, 
pentru ele, e un frumos „tur de forță". 
Der palmele concurenților, la sfârșitul luptei 
erau pline de răni, buricele degetelor pline 
de sânge, âr întregile mâni umflate și vi
nete. După oum vedem, nu prea e plăcută 
o astfel de concurență.

Literatu ră.
Anunț literar. A eșit de sub tipar: 

Gramatica li mbei latine de Sohultz-Dâvid, 
tradusă și preluorată de Iân Tersigan și 
Traian 1. Farkas, profesori p. ord. la gim- 
nasilui gr. oat. din Beiuș. Curs complet: 
morfologia și sintaxa în usul cl. I—IV. 
gimn. Opul e aprobat deja în manuscript. 
Se pote prooura la firma proprietară: 
„Lampel Robert* (Wodianer F. și Fii) în 
Budapesta. Prețul 1 fi. 50 or. v. a.

Peste câte-va cjile va apără: Legen
dar și Eserciții latine de Divid, traduse 
tot de autorii amintiți. Acest op servesoe 
ca întregitori gramaticei latine, tie va pută 
prooura tot la firma Lampel ou preț de 
1 fl. 50 or. v. a. *

In editura librăriei E. Zeidner din 
Brașov a apărut: „Sintaxa limbei germane, 
întocmită pentru clasele supenăre ale șc6- 
lelor medii, precum și pentru preparandii, 
de Nicolau N. Pilția, profesor ia gimnasiul 
român gr. or. din Brașov". Prețul broș.: 
1 fl. 2b or. *
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Dicționar universal al limbei române, 
apărut în Institutul de editură Ralian și 
Ignat Samitca din Craiova, e prima operă 
românescă de felul acesta, menită a aduce 
mari servicii pentru cunoscerea mai apro
funda a limbei și pentru vulgarisarea cul- 
turei elementare. Autorul ei d-1 Lasăr Șăi- 
neanu, doctor în litere, laureat al Univer
sității și al Academiei Române, profesor 
la școla normală superioră din Bucuresci, 
a voit să pună la disposițiunea publicului 
un repertoriu de noțiunile generale pri- 
vitore la limbă, la biografia, geografia și 
istoria națională, — materii, cari figurâză 
pentru intâia-oră într’o carte românescă 
de-asemenea natură. Dicționarul conține 
aprope 1000 pagine pe 2 col one și în pri
vința esecuțiunei tipografice nu lasă nimic 
de dorit. Prețul e cât se pote de eftin: 
un esemplar broșat costă numai 6 lei 50 
bani seu 3 fi. 10 cr., er legat peste tot 
în pânză, cu inscripțiă în negru, costă 3 
fi. 60 cr. Se pote procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

*
Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Ou titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețidsă, scrisă de d-1 loan 
Turca, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă oarte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă- 
oute; desorierl întregite ou sc-hițe istorioe 

despre oastelele și Țâra Făgărașului etc, etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să ounbscă, ori chiar să faoă esoursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de soiință și de frumsețile naturei, 
acostă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăoută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-]- o cr. 
porto). De vânzare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de oordne ung. 4% . • . 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . , 97.35 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50 
Imprum. ung. cu premii .... 153.75
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr..........................101.75
Renta de argint austr.......................... 101.75
Renta de aur auetr........................ 123.50
LosurI din 1860.......................... 145 50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 962.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 397.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 370.10
Napoleondori..................................  9,51
Mărci imperiale germane . , , 58.60
London vista....................................119.55
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene................................... 44.27%

Cursul pistei brașov.]
Din 3 Septemvre 1896,

B-mcnote rom. Camp. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Cutnp. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.49 Vând. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.% Vând. —.—
Mărci germane Clump. 58.30 Vând.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend.
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 110.75

Proprietar I Aurel BHttreștainta. 
Redactor responsabil Oregarîu îflaior.

Seiden-Damaste 65 Kr.
bis fi. 14-65 p. filet. — fotnie scltwairze, 
weisse utti> farbige Ilenneberg- 
S cide nou 35 ki«. bis fi. 14.65 p. filet. 
— glatt, geftreift, Farriert, genmftcrf. T>ainafte etc. 
(ca. 24O rerfdj. Qital, unb 2000 retfdj. Jarben, 
Seffins etc.J, porto und steuerfrei ins Haus. fiîuf= 
ter ungcțenb. Soppeltes Sriefporto nacb ber Sdjtv613.

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 
6. (k. u. k. Hofl.), Kiirieh.

Nr. 10349-96.

0 W wi
La oficiul orășenesc forestieral 

este de ocupat un post de adjunct fo
restieral devenit vacant.

Cu acest post sunt împreunate 
următorele beneficii.:

Leafa anuală: 700 fi.

Bani de locuință 150 fl. even- 
tualmiute o locuință naturală.

Paușal pentru drum și diete: 
120 fi.

40 metri lemne de fag.
5 quinquenale de câte: 100 fi. 
Drept de pensiune.
Reflectanții au de a-șl aacerne 

petițiunile provecțute cu timbru de 
câte 50 cr., cu testimoniul de botez, 
testimoniul de maturitate dela un 
Simnaeiu seu dela o șcdlă reală su- 
perioră, cu testimoniul asupra ab- 
solvărei studiilor academice, eu tes
timoniul asupra cunoscerei celor 3 
limbi ale patriei, cu testimoniul 
asupra ocupațiunei de păn’acum, cu 
testimoniul de moralitate și cu acela 
asupra examenului de stat depus în 
Ungaria, cel mult pănă în 31 Octom. 
a. c. la acest magistrat.

Brașov, 21 Iulie 1896.
Magistratul orășenesc.

Anunciiiri
(mserțiuKi și reclame)

Swmrfâ a se adresa subscrisei- 
adm mist rațiunii. Bn cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admînistr. „Gazeta Trans.“

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

Gliirftș— Tur d a
Tren 
de 

persdn.
~i

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
304
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

"3755
4.40
5.10

12.OU

Tren 
accel.

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Tren 
deTren 

mixt, persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

porsdn.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

tren 1 
de 

persdn..

tren
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

peradn.

tren 
do 

person.

tren
mixt

tron 
mixt

tren 
de 

peradn.

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40.
9.G9

10.40
11.25'
11.49
11.59
12.29

8.05
5.45 

"9D2 
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

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6lî
6.27
7.27
7.50

4.16

Viena . . . 
Budapesta

pl.
Ț jo u a a p
' Szolnok
j, P.-Ladâny. 

sos. I Oradea-mare 
pl.

P.-Ladâny.

80S.

Y
SOS. I 
pl. I

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciueia . .
B.-Huiediu
Ghârbău .

Clușiu .

{Pl- 
Isos.
A

12.55j 7.30
1.30'1
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27

5.07
5.14
5 59
6.29

1125

6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.-
12.26

1 11
8 30

Tren iren 
de 

mixt perS(5n.

2.30
3 19
4.12
5.12
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Ct- 
O

o
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-Cfl
O

p o 
rtî
P

Oer
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2.

-Cfi
H)

Q 
O
B c
E. a'ja
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CC P 
c' m 
ce cp
CC >'

6 40
7.30
8.00

10.05»
Sms J

8.17
8.33
8.381

9.42
9.44
9.59, 

10.221 
10.511 
11.12
12.26
12.58

1.15*
1.34
2.09'
219
3 01
3.81
9.30:

pl.

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

S11S

țpl.
Isos.
A

Tr. exjr.
_l3 ■*"

- cj 9- P h “
k

3.36
3.18

2.48

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Eiisabetopol 
Sighișdra 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

Spf; } Brașov .

!
SOS.

Timiș . .
Predeal
Bucuresol .

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05

9.39
9.12

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

1.55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

Cucerdea, — Oșcrlieiu — Steg-S».-săsesc.
Tren 

de
Tren 

de ] 
persân. persdn

3.11
3.52|
4.37
5.26
5.36|
7.14|

10.59
11.40
12.26

1.14

8.10
8.51
9.37

10.27
5.40 10.42

12.16
Notă: Orele

7.14

f pl.
I 80S.

. pl.

pl. Cucerdea 
Ludoș . 
Cipău .

sos. i
p], 1 Oșorhei 
sos. Regh.-săs..

Trenu 
de 

persdn.

7.45
7.02
6.28
5Ă4

însemnate în stânga stațiunilor 
înseinneză ârele de nopte.

7.20
1.50'

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23 
tr.pera.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

6.20
8. iu

T28
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

5.20
4.14
3.32

7 33
7.53
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11.20

5.-
5-20 10.41

10.21

persân.

2.20
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ÎGhiriș 
Turda

5.05
4.45
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3.00 8.52
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4.34
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8.42

11.55
1.25
1.48
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8.50
9.15
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3.58
6.35
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3 39

I
Y

pl.
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pl. i

sos.
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Ocna . .

Sibiiu .
4vrig .
Făgăraș

sos.

p).

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28
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1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
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7.16
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' 4.34

10.25
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Brașov
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T2 u a* e ș - *4 im v ■<«

7.44
6.20

1.29
12.05

8 31
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Trenu 
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2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

Trenu 
de 

persdn. 

"kbî
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

Trenu
mixtu

sunt a se oeti de sus

Sibiiu — O 1 s n ă d i e.

4.—
5 03

9.10
110.28

4.20
5 35

Mureș-Ludoș ....
Z a u............................. 6

6.46
5.49

7.21
6.24

2-o g- p 
g S B CL co

6 48 £•12 41 OS >g Țagu-Budatelic . . . 4.50 Qk O- 2.
9.4n

7 38 » 1.54 St. Mihaiu de câmpie . 5 ai 3 44 8.46
1 8.33 3 3.02 £ 1 Lechiuța........................ 2.48 7.43

9 07 § 3 41 z g Ș.-Măg’biăruș .... 2 a 2.01 6 52
9.59 Ș' 4 55 Bistrița........................ 0 = 1.16 5.55

A r a. <1 — T i m i ș «» r a
6.20 11.25 5. • Arad ......................... 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 4 a Timișora.................... 8.20 2.- 9.10

12.47 12 27| 5 10 V Segnedin........................1 6 05 2.30 10 05 2.15

trenu 
mixtu

trenii
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

5.30
5.42
6.U6

2.15
2.27
2.51

7.10
6 57
6.36| 8.46

9.20pl. Sibiiu .
„ Selemberk 
p Cisnădie

în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Nutnerii

9 07

Siglaișora—©iloriseian-sfecuesc.

3 22
3.54
6.20

încuadrațl eu-linii mai negre

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtii

11.08 Sigilișora . . . 9.51 5.32
11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54

1.59 Odorhciu-secuesc. 7.15 3.-

î
f

♦

d
p

9

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


