
Maciiiim. Ateistaliniiea, 
îi Tiposraia

Brașov, piața mara 2îr. 30.
Scria ori ncfranoata nu ae 

primesc. — M.&nuaajțipto uc a a 
Tctcimet,

IKSERATE ea primesc la Adml- 
nlatrațiune în Brașov și la ur- 
mătârel© Birouri de wnunoluri: 

în Vi ©na: Af. Dukes, ăsinrich 
Schalek. Rudolf Mossc, A. Gppeliks 
Nachiolger; Anton Oppeîik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bernal; în 
Bucurescî: Agence ffavas, 8uc- 
cursaie de Ro umani©; în Ham
burg; Jfaroiyi <£ Liebmann.

Prețul Inaerțlunilor: o seria 
garmond pe o coidna fi or. și 
80or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deae după 
tanlă și învoială.

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

Z.TX.

„dazeta-1 iese în sa-cars m.
Abonamenie jentrn Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoi 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătaie:
Pe un an 40 franol, pe ș6a© 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8© prenumără la t6te oficiela 
poștal© din întru, și din aîară 

și la dcL colectori.
Ahonameanii jcdîib Brașov 

administrQțiunea, piața raure. 
Tfirgul Inului Nr. 80 l] stagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 6 rt., pe trei lum 
o fi. Un esomplai' o cr. v, a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inoerțiunile sunt

_ a se plăti înainte.

Brașov, Mercur! 4 (16) Septemvre 1096.

Măsuri desperate.
Acum, că se apropiă sfîr^itul 

exposiției milenare cu uriașele sale 
fiascurl și deficite, fișpanii și vice- 
șpanii de prin comitate au primit, 
se vede, ordin de sus, ca se facă 
ce-or face și se ducă negreșit dmem 
la exposițiă.

Ei, după cum vedem din soirile 
sosite din diferite părți ale țerei lo
cuite de Români, au și pornit prin
tre poporul nostru o venătdre des
perată. Așa, de esemplu, în Bihor 
se cțice, că preoților români li-se 
pun în vedere subvențiuni din bud
getul statului, decă vor da dovecpL 
de „patriotismul" lor prin mergerea 
la exposițiă. Se cțice, că îu urma 
acesta unii dintre preoții lacomi de 
argint se și pacheteză de drum.

La Selagiu, după cum se asi
gură, inspectorul unguresc, de șcdle 
Petri Mor a isbutit se înhațe încă 
o cetă de învățători români, pe cari 
în c|iua de 18 Septemvre n. c. îi va 
duce el însu-și la exposițiă, ca se se 
producă cu ei. Trebue, că asupra 
acestor învățători se face o presiune 
ne mai pomenită în felul seu, căci 
altfel nu ne putem închipui, cum a 
putut acest inspector unguresc de 
scole se ducă la exposițiă și în săp
tămânile trecute un număr însemnat 
de învățători români din Selagiu, 
cari pănă aci se bucurau de-un nume 
frumos și despre al căror caracter 
românesc aveam pănă aci cele mai 
bune păreri.

Din comitatul Caraș-Severinului, 
cum spun foile din Budapesta, ce 
ne sosesc afli, vor pleca la exposițiă 
în curend încă doue transporturi: 
unul constatator din 420 de Români 
din cercul Făgetului și al Mureșului, 
care va sosi la Budapesta în 23 Sep
temvre. Al doilea transport va consta 
din 720 Români din cercurile Tere- 
govei, Orșovei, Timișului etc. și va 
sosi la Budapesta în 3 Octomvre. 
Intre aceștia, cum spun foile ungu- 
rescl, vor fi și 36 preoți și învăță
tori, vor merge la exposițiă cu lău
tari și vor juca acolo „Călușerul". 

Pentru ca monstruositatea să fiă com
pletă, ei vor duce cu sine și o ti- 
neră părechiă, care se va cununa 
acolo ! Nu ne vine se credem în esac- 
titatea acestei sciri, dăr de-ar fi și nu
mai pe jumătate adevărată, ea este 
de-ajuns pentru ca se completeze 
durerosa operă de rușine, cu care 
au debutat Românii acelui comitat 
în decursul acestor c|ile de ispite.

Mult caracteristică pentru pro- 
cederea necruțătbre a autorități
lor unguresc! ni-se pare soirea, ce 
o primim ac|i din părțile Mediașului. 
Aci încă stă gata vice șpanul comi
tatului cu un transport de 817 dmeni, 
pe cari i-a prins în cursă pentru a-i 
duce la exposițiă. Corespondentul 
nu ne spune, câți dintre aceștia sunt 
Sași și câți Români; la tbtă întâm
plarea însă, decă fruntașii poporului 
nostru din acele părți nu vor grăbi 
să ia măsuri pentru de-a lumina pe 
omeni asupra cursei, ce li-s’a întins, 
Românii din ținutul Mediașului au 
se se ilustreze între Românii arde
leni mai altfel și decât Hunedorenii, 
de unde satrapii comitatului încă au 
isbutit se ducă la exposițiă o cetă 
de Români, recrutați mai ales din
tre primari, pe cari i au amenințat 
cu pedepse la cas de neascultare.

Ce e mai dureros, în fața ne 
mai pomenitelor ispite și uneltiri, ce 
se fac ac|i în mijlocul poporului nos
tru, nu avem scire se se fi desfășu
rat pănă acum nici într’o parte vie-o 
acțiune seridsă din partea fruntași
lor săi, pentru a paralisa uneltirile, 
a nu lăsa poporul se cadă victimă 
amăgirilor și a scuti oaărea stindar
dului nostru național.

La Mediaș, de esemplu, după 
cum ne împărtășesce corespondentul 
de mai sus, încă de pe la începutul 
lunei lui August s’au făcut între po
por colecte de câte 6 fi. 15 cr. de 
personă, ca taxe de călătoriă și sus
ținerea în Budapesta pe timp de 
patru cjile. Plecarea era se fiă la 22 
August n., der s’a amânat pentru 
c|iua de 8 Septemvre. Atunci vice- 
șpanul a primit dela direcțiunea ex
posiției soirea, că pentru o taxă atât 

de mică nu-i este cu putință de-a 
susțină timp de patru c|ile atâta „su- 
medeniă" de om. Vice-șpanul însă 
s’a provocat la ofertul de mai îna
inte făcut de însa-și direcțiunea ex
posiției și a amenințat, că de nu se 
va țină de ofert, va face arătare la 
ministrul. Atunci directorul exposi
ției s’a învoit a lua în primire pe 
cei 817 ămeni și pe lângă taxa de 
6 fi. 15 cr. de personă, însă numai 
pentru o durată de 3 cjile, stabilind 
tot-odată cjiua plecărei pe 22 Sep
temvre n. c.

Și ăre despre tote acestea se 
nu aibă nici o cunoscință cărturarii 
români dela Mediaș, între cari și 
doi protopopi? Și dâcă au cunos- 
cinț^, de ce au tăcut și tac despre 
aceste uneltiri, ce se urzesc înaintea 
ochilor lor?

In adevăr, nu seim cum să ne 
esplicăm aceste durerăse semne de 
indiferență din partea cărturarilor 
poporului nostru. A trebuit să aflăm 
din scrisărea unui simplu țăran despre 
cele ce se prepară acțl la Mediaș, — 
un țăran, care ne spune, că „mulți 
și-ar lua banii îndărăt, căci atunci 
(22 Sept, n.) e tocmai timpul semă
natului și n’ar risipi bucuros vremea 
pe la Budapesta, der ăia din gura 
lupului nu o mai poți scote!"

Sunt desperate măsurile, la cari 
recurg adversarii noștri pentru a-ne 
sparge șirurile și a-și face fală gălă 
pe conta bietului țăran român. Dăr 
ori cât de mare ar fi presiunea din 
partea organelor puterii și ori cât 
de multe mijlăce de ademenire Ji-ar 
sta la disposițiă, totuși suntem con
vinși, că tăte aparițiunile triste mai 
sus amintite sunt în cea mai mare 
parte o urmare a indiferentismului 
conducătorilor nemijlociți ai popo
rului.

Acolo, unde fruntașii satelor, cu 
deosebire preoții și dascălii, sunt Ro
mâni cu inima la loc, ori-ce încer
cări de ademenire a poporului din 
partea adversarilor sunt și rămân 
zădarnice.

De aceea trebue se ne inspire 
seriăse îngrijiri în fața celor ce 

se petrec prin ținuturile amintite*  
căci ele sunt tot atâtea semne du
rerăse ale destrămărei.

*) Sît (Seth-Typhon), căuta de mult 
sâ ucidă pe Osiris, dâr, pănă acum vigi
lența sorei și soției acestuia Isis, îl oprise. 
Osiris plecase în Asia însoțit de Thot și 
Anubis, spre a învâța și altor popdre arta 
de a lucra pământul și de a trăi în pace. 
El lăsa îu looul lui, ca regentă, pe sora și 
soția sa Isis. înainte de a se întdree la 
Memphis, Sît și cu câțl-va ofioerl de-ai lui 
Osiris formâză o oonjurațiă. Ei chiamă pe 
Osiris la un banchet, sub pretest de a-i 
serba triumful victoriilor câștigate. In tim
pul banchetului se aduce pe masă un coș
ciug și Sit propune comesenilor sâ între 
fiă-care pe rând în cosoiug, spre a-se ve- 
dâ cine-1 umple tocmai pe tocmai. Toți 
încercară; când veni însâ rândul lui Osiris, 
acesta, fără sâ bănuesoă adevâratul scop al 
conjuraților, se așâză în cosciug. A&uncI 
Sît și ceilalți puseră capacul peste cosciug, 
îl țîntuiră, âr găurile le umplură cu plumb 
topit. Cosciugul fu apoi încrediuțat lui 
Anubis, care l’a arunoat într’una din ra
murile Deltei, Tanitica. Ceilalți 4eb d® 
târna noului rege, îșl ascunseră sufletele în 

Și în aceste timpuri pline de 
ispite și de pericule pentru națiunea 
năstră, nu destrămarea, ci unirea si 
întărirea este ce trebue se-o căutăm 
și la care trebue se nisuim.

CRONICA POLITICA.
— 3 (15) Septemvre.

Etă pasagiele mai însâmnate din vor
birea oontelui Apponyi, ținută în Ipolysăg, 
despre care făcurăm ieri amintire: „Parti
dul liberal ne provooă la luptă. Este grea 
problema partidului național, deore-ce duș
manii în tote părțile stau armați, pănă 
când noi ne punem la luptă ou pieptul gol, 
cu convingerea și tăria caracterului nostru. 
Provoo pe toți partisanii mei se nu se gân- 
descă la nici o fusiune, ci sâ sâ pregătâscă 
pentru cea mai înverșunată luptă. In mo
mentul de față fusiunea ar însemna capitu
lare. Cine voiesce milă, să poftâsoă la ei, 
(liberali) pe mine însă nimeni nu mâ va 
vede în fruntea unui astfel de conduct trist 
și nedemn. Ne amenință un paot nefavora
bil ou Austria. Nu basa dela 1867 e de 
vină la acâsta, ci.spiritul ou oare ne întâl
nim pe tote terenele publice. Ungaria nu 
va înflori, pănă oe uoi nu vom asedia oas- 
telul, în care s’a încuibat aoel spirit. Tre
bue sâ luptăm din tote puterile pentru in
teresele naționale; se pote ca sâ cădem 
pentru ele, der nu le vom abandona niol- 
odată. Deci se nu ne gândim la fusiune, și sâ 
ne ferim de astrologi politici, cari voesc 
sâ îmbete lumea ou aoeea, că în partidul 
nostru se află diferite curente14.

*
După cum făcurăm amintire în nu- 

mârul nostru de ieri, în curtea oasei sfatu
lui din Viena se ținu alaltăerl adunarea 
țeranilor din Austria de jos sub egida lui 
Lueger și a anti-liberalilor și în ființa de 
față a representantului guvernului austriac. 
La adunare luară parte peste 10.000 țâ- 
ranl și se discutară oestiunl interesante eoo- 
nomice și comerciale. Subprimarul Lueger 
salută adunarea țeranilor în numele ora
șului, apoi ținu o cuvântare mai lungă, îu 
oare atinse diferite cestiunl, dâr mai ales

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Civilisația Egiptului.
(Urmare.)

Sâ pășim încă și mai departe.
Lângă aceste animale, al căror ins- 

tinot de conservare a dat nascere jaoestui 
prisos de imaginație, mai sunt și unele 
plante a oăror manifestare nu puțin a atras 
atenția acestui popor, oăruia nitnio nu tre
cea fără sâ fiă observat.

Astfel, grațiosa sensitivă, ale oărei 
fruneje se contraotau deodată îu momentul 
în care era atinsă de un corp străin, și 
oare, după densul, poseda calități sensitive 
miraoulose; astfel era acaoia mimosa și 
parsea laurus, cari „soiau sâ plângă și sâ 
gemă"; astfel acele plante, cari îșl des
chideau corola la radele sorelui și o în
chideau pe dată ce apunea....

Și apoi șopîrlele, cari îșl petreceau 
vieța prin erburi, erau verijl ca și iârba 

care le nutrea, și crocodilul de asemenea; 
âr plantele erau productul solului născut, 
crescut și intreținut de Nil, părintele și 
dătătorul de viâță al tuturor ființelor ani
male și vegetale...

Sufletul lui, nesfârșit de mare, nesfâr
șit de bun și, mai presus de tâte, nesfârșit 
de înțelept, trebuia negreșit sâ fiă împăr
tășit la tote făpturile, cari emanau dela 
densul....

...Și cum totul se transforma — Egip
teanul, vedea petrecându-se acest fenomen 
sub ochii lui; — și cum sufletul părăsea 
corpul, în care trăise o sumă însemnată de 
ani, cu speranța ca, după un timp ore- 
oare sâ se reintorcă și sâ se întrupeze în
tr’o ființă 6re-care, superioră sâu inferiora, 
după cum fusese mai bun sâu mai râu in 
vieță, lesne șl-a putut înohipui că sufletul 
lui, seu cel puțin al strămoșilor lui, sâ fi 
fost vreo-dată întrupat în vre-un animai 
6re-care....

Altfel nu ne putem esplica cum o 
parte diu 4®h l°r erau representațl prin 

animale. Auubis (Anpu), de pildă, era re- 
presentat sub forma unui șaoal*)

Tot așa Râ, ou capul de vultur, Thot 
cu ciocul lung de Ibis. Hâthor din Den- 
derah, una din formele cleiței Isis, era re- 
presentată printr’o vaoă; Bastit avea ca
pul de pisică sâu tigresă; Nekhabit din 
El-kab avea capul de vultur pleșuv, Erau 
apoi dei cu capul de câne, ounoscuțl sub 
numele de cinocefall, 4®i'Șerpi, zei-croco- 
dill etc...

Și după lupte uoigătdre, tot așa și 
omenii trebuiau negreșit sâ reînvieze pen
tru ca, într’o viâță viitore sâ urmeze lupta, 
fără oa sâ aibă speranța unui succes deplin 
și imediat.

Trebuia sâ se prepare de luptă, sâ fiă 
gata în tot momentul. Cât timp sufletul râ- 

animale. Isis îșl tăia părul și pleca sâ caute 
cadavrul lui Osiris, pe care-1 găsi la țăr
mul mării, aninat de rădâoÎDa unui salcâm 
gigantic. Când mai târdiu, fiul sâu Horus, 
devenit mare, bătu, pe Sît și oăpâtâ domnia 
părinților sâi, conjurații lui Sît îșl asoun- 
seră și ei sufletele în gazele, spre a scăpa 
altfel de drepta râsbunare a lui Horus. 
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când ajunse la oestiunea renoirii pactului, 
se esprimâ în mod forte vehement contra 
Ungariei. După acesta adunarea luâ o re- 1 
soluțiune, îd urma oăreia pactul cu Unga
ria numai în acel cas să se renoiâsoă, dâcă 
cvota ungară va $ ridicată în mod conside
rabil, și deoă Ungaria va oferi garanții, că 
ea va respecta în mod cinstit convenția 
vamală și comercială^ care se va încheia.

Din Constantinopol se anunță, că co
mitetul armean a însciintat alaltăerl amba
sadele, că va da din nou semne de viăță, deoă 
nu vor înceta presecuțiunile în contra Ar
menilor. E temere de o lovitură de mână 
în contra unei ambasade. S’au luat măsuri 
de precauțiune și s’au făout numărose ares
tări. Un mare număr de Armeni au fost 
trimiși la vetrele lor. Mareșalul Șakir-pașa 
a fost numit șef al cabinetului militar al 
Sultanului și președinte al comisiunei de 
repatriare a Armenilor. Dragomanii amba
sadelor vor asista la ședințele acestei co- 
misiunl.

*
Alaltăerl s’au efectuat alegerile co

munale în Bulgaria. Cu ooasia oonstituirei 
biroului eleotoral s’a produs o ceartă, care 
s’a terminat cu o învălmășală, în care mai 
mulțl au fost răniți cu lovituri de pietre. 
Radoslaviștii voind se ție un meeting în 
fața inointei biroului eleotoral; poliția a in
terims acest meeting, deore-ce este contrar 
regulamentelor electorale. Alegerile se fac 
într’o liniște perfeotă, oposiția este neliniș
tită, disperă, că nu va obține măoar un 
succes parțial. Soirile dinăuntru anunță, că 
în tote orașele alegerile se fac în cea mai 
mare liniște. Șansele partidului guverna
mental sunt peste tot minunate chiar în 
localitățile unde oposiția dispune de forțe 
multe, ca în Tirnova și Varna.

Organ frances
despre situația politică din Ungaria.

piarul frances „Tempsa din 
Paris, în numerul seu dela 12 c. se 
ocupă la loc de frunte cu situația 
politică din Ungaria. Semi-liberalul 
„Pești Napl6“ susține, că aminti
tul articol este evident scris pe basă 
de informațiuni „dușmănose“, așa în
cât pare a ieși din până vr’unui cjiarist 
naționalist, care locuiesce în străi
nătate. Eată în reasumat ce scrie 
„Temps“:

Serbările milenare, cari au transpus 
țâra într’o disposițiă lirică și au legăuat’o 
în străluoirea apoteosei, sunt pe sfârșite. 
Parlamentul s’a întrunit, și se pare, că ces- 
tiunile, oarl în decursul somnului frumos 
au fost suspinse, acum se vor întorce în 
mod cu atât mai neplăout, și vor pretinde 
resolvare.

Guvernul Ungariei și partidul liberal 
au ajuns la orisă în urma regulărei acelor 
raporturi, oari îi lâgă de Austria. Este ade
vărat, că Austria, sâța Ungariei, nu începe 

acuma de întâiaș-dată a protesta contra 
preponderanței maghiare. Ungaria totdâuna 
a nisuit la domniă. In tot locul și-a băgat 
ochii și mânile. Dâr acum s’a finit ou ames
tecul. Când Ungaria a început a-se făli cu 
aoeea, că pote ea singură purta în spate o 
curte, făr’ de ajutorul sâței sale, Austria 
i-a cerut socotelile spre esaminare, pentru 
ca să se oonvingă, că ore nu trage ea 
scurta ?

Intrâgă Ungaria, începând dela gu
vernul liberal și pănă la oposiția estremă, 
cu unanimitate protestâză contra ridicărei 
sarcinei, ce oade asupra ei din spesele co
mune. Austria nu mai puțin declară apo- 
dictio, că Ungaria, dela înoheierea pactului 
din 1867 încoce, s’a înbogățit, a prospe
rat, deci trebue să plătâscă o sumă mai 
mare.

E probabil, oă monarchul va prelungi 
statul quo pe timp de un an; der modalita
tea acesta numai va îngreuna situația. Opi
nia publică in Viena este 'forte înverșunată 
asupra presiunei ungare, oare voiesoe cu tot 
prețul, oa și în Viena să se faoă numai po
litică maghiară. Se ’nțelege, că părerea 
acâsta nu este a 4iartJI°r oficiâse seu a ce
lor liberale, ci domnesce ou atât mai mult 
în cercurile aristocratice, antisemite, conser
vative și creștin-sociale.

Antipatia față cu prepotența sa o 
pote mulțămi Ungaria în mare parte succe
selor lui Lueger. Faptul acesta ar trebui să 
pună și pe Maghiari în griji. A bătut 6ra 
crisei!

Programul militar pentru primirea 
împăratului Austriei.

Ministrul român de răsboiu a stabilit 
următorul program — așa cfisul program 
militar —pentru primirea M. Sale împăra
tului Franciso Iosif:

In (jiua de 15 Septemvre întrega di- 
visie I-a din corpul I de armată va fi așe
zată în linie de bătaie la frontieră, în apro
piere de Vîrciorova, în așa mod ca să pâtă 
fi vă$ută de împăratul Austriei din tren. La 
intrare în gara Vîrciorova, o companie cu 
musioă și drapel va face onorurile militare, 
O baterie va da 101 salve în momentul întră- 
: ei trenului în gară. La oprirea trenului în gara 
Vîrciorova, d-1 general oomandant al corpu
lui I de armată, având la stăDga sa pe co
mandantul Statului-major al corpului I, va 
presinta M. S. împăratului Franciso Iosif 
situația și raportul trupelor corpului 1 de 
armată; apoi se vor uroa în trenul impe
rial. In tot timpul musioa va cânta imnul 
austriao.

După plecarea din gară, trenul va 
merge ou o forte mică viteză, așa că îm
păratul să potă observa mai bine trupele 
din divisa I, așecjate de a lungul drumului 
ferat în linie de bătae. D-1 general va da 
esplicapunile oerute.

La Severin o companie cu musică și 
cu drapel va face onorurile cuvenite. 101 
tunuri vor anunța venirea în gară a tre
nului imperial. M. S. Regele .României, 
după ce va asista la serbarea Porților de 
fier, se va reîntorce la Craiova unde va 
aștepta sosirea împăratului Austriei. Se vor 
alia la gară M. S. Regele cu stat,-majorul 
s6u, casele civile și militare, M. S. Regina 

o întrâgă armată de muncitori, a fost acela 
care a ridicat prima piramidă și cea mai 
gigantică în același timp. OrI-ce cugetare 
omenâsoă nu pote să afirme altfel decât, 
oă numai o sforțare fără sâmăn, făcută de 
un mare număr de omeni, a putut parveni 
să creeze nisoe monumente, cari par a fi 
fost înzestrate ou nemărginita, putere de a 
pute resista furiei distrugătâre a vâou- 
nlor.

Regii, cari conduceau lucrările erau 
architeoțl emerițl. Regele Aseskar, spune 
Diodor, era legislator, geometru, astro
nom....

Opere de oonservare prin excelență, 
piramidele au fost construite astfel, încât 
să pâtă străbate secolele, fără oa cea mai 
mică bucată dintr’ânsele să potă fi deta
șată din cfidul din oare făcea parte.

Ce mărturie mai puternică pdce atesta 
despre gradul de oivilisațiă atins de un po
por, a cărui vieță se strecura prin cutele 
timpului de acum câteva mii de ani?

(Va urma.) 

cu damele de ondre și AA. LL. RR. prin- 
oipele și prinoipesa României ou casele lor. 
De-asemenea toți d-nii miniștri cu dâmnele, 
și ofioerii cari nu vor fi sub arme. După, 
ce o companie din divisia Il-a de musioă 
și drapel va faoe onorurile militare, trenul 
imperial, în care vor lua loo MM. LL. Re
gele și Regina, AA. LL. BR, principele 
și prinoipesa României și d-nii miniștri, va 
merge încet așa ca M. S. împăratul Aus
triei se pâtă treoe în revistă trupele din 
divisia Il-a și elevii scolei militare din 
Craiova.

La gările Slatina și Pitești, unde tre
nul se va opri, onorurile militare vor fi 
date de gărcjl de onore din divisia Il-a.

La gara de Nord din oapitală o com
panie eu drapel și musică, din divisia IlI-a va 
face onorurile militare. D-1 comandant al 
oorpului II de armată va presinta raportul 
și situația trupelor. Dela gară la CotrooenI 
trăsurile Auguștilor Suverani vor. fi escor
tate de întreg divisionul de gendarml 
călări. Pe tot parcursul stradelor se vor 
afla pe ambele trotuare trupe de infanterie, 
âr pe piețe și loourl libere esoadrone de 
cavalerie și baterii de artilerie.

Defilarea corpului II de armată se va 
face în (jiua de 17, ârele 9 dimineța pe 
platoul dela CotrooenI. Ambii Suverani vor 
încăleca dela palatul CotrooenI și vor merge 
pănă la locul de defilare, situat la spatele 
casărmei geniului, printr’o alee de arcuri 
de trimuf. Terenul despre Nord și Vest al 
platoului va fi închis cu stâlpi decorativi 
legați ou frânghii.

Programul de ordinea defilărei nu s’a 
întocmit înoă.

Se va atașa corpului II de armată o 
brigadă de roșiori compusă din reg. 1, 3 
și 4. Infanteria va avă bataliânele com
puse din 500 omeni; Cavaleria și esca- 
drânele de 120 oai; Artileria având regi
mentele de 6 baterii compuse din 6 tunuri, 
1 f'urgon și 3 ohesone.

După terminarea defilărei, la orele 12, 
se va da un prâmj de gală la Cotroceni, 
âr la orele 2 trenul imperial va conduce 
pe înaltul ospețe la fortul Ohitila, unde se 
vor e8eouta trageri de răsboiil cu piesele 
fortului.

Linia ferată dela gara Ohitila pănă 
la forturi va fi deoorată cu arcuri de triumf. 
La debarcare se va construi un frumos pa
vilion. Garda de ondre va fi compusă din 
compania de asediu.

La orele 5 sera împăratul Austriei va 
părăsi Bucuresoii. Trenul imperial nu va 
întră în gara Ploescl, ci va trece pe la ra
cordarea liniei Bucurescl-Ploesci-Smaia. In 
acel loc, trupele divisiei a V-a din corpul 
Ilf de armată vor fi așacjate în linie de 
bătaie, așa ca să pâtă fi observate de M. S. 
împăratul din tren.

La Sinaia, batalionul de vânători va 
faoe onorurile cuvenite. După ce M. S. 
împăratul va visita Castelul Peleș, va pleca 
chiar în acea nOpte prin Predeal.

SOIRILE ȘILEI.
— 3 (15) Septemvre.

Congresul studenților din România. 
Studenții din BuourescI și din Iași au 
hotărît să se întâlndscă la Pașcani în tjiua 
de 3 Septemvre, ca de acolo să mergă 
împreună la Fălticeni. In (jiua de 3 Sep
temvre orele 12 va avea loc banchetul 
oferit studenților de cătră cetățenii fălti- 
oinenl. După banchet se vor întruni comi
tetele respective, oarl vor hotărî următâ- 
rea ordine de di: piua I și II congresul 
propriu tjis, ou conferințele și cu discuția 
diferitelor cestiunl ce se vor ridica în con
gres. In (jiua a treia escursiune la nBaia“ 
localitate istorică importantă, unde se va 
ține o oonferință; după amâcfi se va face 
o escursiune la GăeștI, unde d-1 Țenov, 
posesorul moșiilor coronei GăineștI și Mă
lini, va oferi studenților un banchet și 
găzduire. O parte din studențl vor fi găz- 
duițl la mănăstirea Slatina, In (jiua a patra 
vor lua funicularul, care parcurge o dis
tanță de câte-va deci de kilometri și vor 
fi transportați la „Negril6sa“ ; de aici la 
Borea, unde, suindu-se pe plute se vor tran
sporta la Piatra N. de unde în fine se vor 
despărți.

— o—
Sânțire de biserică în Diug. D-1 pa- 

rooh . Teodor Cotuțiu, și comitetul paro
chial, dimpreună cu poporul român al pa- 
rochiei gr. or. din Diug, invită la serba
rea Sânțirei bisericei de-acolo, ce se va face 
în 15 (27) Septemvre o. Programa festivi
tăților: 1) In 13 (25) Sept, primirea Esoe- 

lenței Sale Metropolitului Miron Romanul; 
2) In 14 (26) Sept, la 4 âre p. m. insera
tul ou lithiă prin Esoelența Sa; 3) Sera 
serenadă Esoelenței Sale din partea popo
rului ; 4) In 15 (27) Sept, salutarea dimi
neții prin salve cu treascurl; 5) Prim’rea 
d-lor âspețl; 6) La 8 ore a. m. începutul 
actului sânțirei bisericei și oontinuativ s. 
liturgiă; 7) După s. liturgiă presentărl la 
Escelența Sa; 81 La 1% âre banohet în 
localitatea destinată spre acest scop. (De 
oouvertă 1 fi. v. a.); 9) Petreceri poporale 
ou dans; 10) La 7 âre sâra petreoere cu 
dans pentru inteligență în favorul biseri
cei. Intrarea de persână 1 fl., de familiă 
2 fl. Alte invitări speciale nu se fao. Dă
ruiri benevole în favorul bisericei se pri- 
meso ou mulțămită pe lângă ohitare pu
blică. Programa se va executa și în timp 
nefavoritor. Doritorii de-a participa la 
banohet sunt rugați a se însinua prin o 
corespondență poștală (în Diug, p. u. Is- 
pânmezo) cel puțin cu 4 (file înainte de 15 
(27) Sept, la adresa parochului.

—o—
Dojana imperială. Din ordin impe

rial rusăsc, trei funcționari superiori ai po
liției din Mosova, doi coloneii și un looo- 
tenent-colonel au fost aspru dojeniți pen- 
tru-oă au negligiat datoriile lor, după cum 
o dovedesoe ancheta privitâre la oatastrofa 
din Ghodinsky.

—o—
ț Vasile Mihail Lazar. Erl pierdurăm 

din mijlocul nostru pe un credincios amic 
și vredinc Român. Prea de timpuriu l’a 
smuls omul cu cosa din sînul familiei sale, 
pentru a căruia fericire trăia. F. M. Lazar 
a fost descendent din marea familiă George 
Lazar dela Avrig. El șl-a făout studiele 
academice la Viena. Aici era mult iubit de 
colegii săi pentru firea lui simpatică, inteli
gentă și înclinată spre orl-oe nobilă însuflețire' 
In calitate de membru al „României Junea, 
V. M. Lazar s’a distins printr’o lucrare 
frumâsă, ce dă mărturiă de sentimentele 
sale adevărat românescl. El a oompus adeoă 
un poem epic într’un cânt, întitulat „Plev- 
ua“, pe oare societatea a aflat de bine a-1 
publica și a-1 vinde în folosul fondului ei. 
MbI târtfiu V. M. Lazar treou în România 
oa inginer la oăile ferate române, în care 
servioiu a înaintat și a fost și dis
tins. Plini de întristare adresăm familiei 
răposatului condolentele nostre oale mai 
adânci.

— o —
Concertul d-șorei Lula Gmeiner, oe 

s’a dat ieri sâra în noua casă de concerte, 
a mulțămit deplin pe ascultători. Tînăra 
cântărâță nu e neounosoută publioului bra
șovean, care a avut ooasiune să o audă 
de mai multe ori și în anii treouți. Vooea 
ei pare a mai fi câștigat în putere, așa 
oă d-șâra Gmeiner dispune acuma de un 
alt frumos, plin și timbrat. Piesele din 
program, preoum și oâte-va afară de pro
gram, le-a câDtat d-șâra Lula Gmeiner ou 
sentiment și aourateță, fiind sgomotos 
aplaudată de publioul auditor, și singura 
observare ce i-s’ar pute faoe, este, că întreg 
programul de oonoert l’a umplut d-șâra 
Gmeiner ou oântecele sale, nefiind între
țesute, spre variațiune, și ou câte-va alte 
piese, d. e. cu vr’un solo de pian sâu 
vioră ou acompaniere eto. Sperăm oă la 
proxima ooasiune se va lua în oonsiderare 
faptul acesta deâre-ce și cântul celei mai 
escelente și admirabile oonoertante e în 
pericol de-a deveni monoton, dâcă ești 
osândit a’l asculta cu înoordare timp 
de două âre, cu puține întreruperi și fără 
niol o variațiune.

— o—
Manevrele din Francia. Președintele 

Republioei a sosit alaltăerl la 9 âre diminâța 
la Angouleme. A fost primit de generalul 
Billot care i-a presentat pe oficerii străini 
cărora d-1 Felix Faure le-a adresat cu
vinte de bună venire. La banohetul oferit 
de municipalitate d-1 Felix Faure, răspun- 
(jând la toastul primarului, a c}* s> că marea 
armată a Franciei este basa și speranța 
patriei. Se felioită văcjend cât de mult An- 
goulâme se asociază la simpatia generală 
din totă țâra pentru puternicul Suveran 
oare va veni în Franoia. Aoest eveniment 

măsese în oorp, acesta din urmă fusese 
prezervat de descompunere și Egipteanul 
atribuia numai sufletului acâstă putere.

Odată sufletul plecat în călătoria cea 
mare, corpul cădea în descompunere, deoă 
ar fi fost părăsit în voia elementelor. Tre
buia deci găsit mijlocul de a lupta în con
tra acestor elemente, și mijlocul a fost 
găsit.

Printr’un procedeu ohimic, forte oom- 
plioat, preoții egipteni aflase metodul de a 
prezerva cadavrele în contra descompunerii. 
Odată îmbălsămate, ele erau depuse în 
nisce cavouri construite astfel, încât agenții 
distrugători ai aerului nu puteau străbate 
pănă la densele.

Crearea, prin urmare, a aoelor monu
mente, neimitate încă de vre-un alt popor 
pe lume, nu este un fenomen neexplicabil. 
Eu atât ca o minune trebuesc privite pi
ramidele, cât mai mult oa un resultat prac
tic al unei selecțiunl de vâourl.

După cât se sciă, faraonul Kuwii seu 
Kufui, (Cheops) primul rege din dinastia 
IV, zugrăvit pe monumente, înconjurat de
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arată lumei sinceritatea reciprocă a senti
mentelor celor două mari națiuni, unite 
într’o singură dorință de pace.

— o —
Lipsă de vagone la căile ferate ro

mâne. Este aprope o lună de cj’le de oând 
se simte o mare lipsă de vagone pentru 
transportul cerealelor. Pentru a’șl închipui 
cine-va — scrie „Timp.“ — câtă necesi
tate se simte de vagone, vom spune, că 
astăc}! sunt puse la dieposiția agricultori
lor din totă țâra numai 3000 de vagdne, 
și că, pentru a satisface tote trebuințele, 
ar mai fi nevoie încă de 5000 vagdne. 
Direcția generală a căilor, care cundsce 
forte bine aodstă mare lipsă, ar face cel 
mai mare serviciQ agricultorilor, ddcă, în 
loc să împrumute vagdne altor State, 
(Alusiă lâ faptul, că direcția C. F. R. a 
împrumutat direcției oăilor ferate ungu- 
resol în vara aoâsta 500 de vagdne. Red. 
Gaz.) le-ar lăsa în serviciul țării și, la ri- 
gdre, să împrumute ea vagdne dela alte 
State, care, din mila lui Dumnejeu sunt 
mai bogate decât noi.

—o—
Corone eterne. Din inoidentul morții 

D-lui Dr. Ștefan Pop din Făgăraș, onor. 
D-n Petru Pop jude reg. în Brașov, ca ru
denia a răposatului, ni-a trimis în locul 
unei oununl peritdre pe sicriu, 15 fi, drept 
coronă neperitdre, contribuțiune la fondul 
pentru școlarii români săraci, înființat în 
memoria iubiților răposați. Se ohitâză 
aodstă sumă în acest mod și se arată, că 
s’a adaus la numitul fond. Brașov, 2 (14) 
Septemvre 1896: <7t»m7eiwZ parochial român 
gr. or. din Cetatea Brașovului.

—o —
Școla comercială germană din Bra

șov- Prelegerile la școla comercială ger
mană din Brașov se vor înoepe Luni în 
21 o. Insorierl se pot face la curatorul co- 
misiunei pentru șcdlele oomeroiale, d-1 
Friderio Binder sen.

Rămășițe de Romani în Galiția.
Părintele Em. Eugen Vorobchievicl, 

preot gr. or. în Lemberg, în curând va 
pune sub tipariu o interesantă lucrare isto
rică în limba germană sub titlul: „Die 
Ueberbleibsel des Romanenihums in Galiși en 
inwieweit dieselben aus topo- oro- und hydro- 
grapischen, ferner aus allgemein gcographi- 
schen und eihnograpischen Nomenclaturen nach- 
weisbar sindu.

Privitor la acdstă luorare a sa, d-1 
autor scrie următorele:

Studiând cu de-amăruntul istoria și 
mai ales geografia Galiției, m’am uimit, 
când am aflat în numirile geografice ale 
acestei țări atâtea numiri de origine ro
mană. Luând după aceea istoriile vechi la 
mână, m’am înoredințat din ele, că mai 
iotă Galiția a fost odinidră locuită de Ro
mani.

Studiul acesta așa ’mi-a plăout, încât 
am început a mă adânci într’însul cu cea 
mai mare acurateță, și etă am iscodit în 
adevăr din autopsie, oă e forte adevărat 
ceea-ce soiu mulțl autori, oă adecă Ro
mânii au locuit odată mai preste totă Ga
liția.

Deocamdată voeso numai pe scurt, să 
dau o icdnă despre numiri topografice în 
regatul Galiției, și când aoestea vor fi bine 
primite, voiu urma cu datele din: orogra- 
fiă, hidografiă și etnografia, mai departe 
din nomenclatura poporenilor, cari tote 
împreună vor dovedi, că în clina de acjl 
trăesce în Galiția un număr forte consi
derabil de Români slavisațî cu totul.

E fârte interesant faptul acesta, mai 
ales că numirile topografice nu sunt numai 
în una său în altă parte a Galiției, oi ele 
se află împrăștiate prin întregul regat (pro
vincie), ceea-oe dovedesoe că Romanii erau 
băștinași aici în Galiția și loouiau preste 
tâtă țâra, ohiar și în părțile locuita adl 
curat de Leși seu Poloni. Se află între 
altele numiri de sate atât de românesol, 
înoât mai bine nu le afli nici chiar în fun
dul Moldovei (României) și te cuprinde o 

jale, oând vejl, cum cu timpul tote s’au 
perdut pentru Români.

Unele din satele odinidră românesol 

din Galiția ’și-au sohimbat numele lor pro
priu și original și s’au numit din partea 
Slavilor: „Wolochu, „Wlach“, „Bloch“, 
„Boloch“, „Wloohu etc., âr’ altele au pri
mit cu timpul la fine terminațiunl slovane, 
d. e.: din satul „Albine“ s’a făcut „Albi- 
ndwu etc. (Vom reveni asupra acestora). Al
tele însă au rămas pănă în jiua de acjl cu 
numirile lor curat românesol originale, pe 
cari nu le-au putut schimba nici secoli, nici 
năvălirile poporelor străine.

Vom da aici un șir de numiri topo
grafice, cari există în diua de adl în Ga
liția : Porcoavă, Pietrici, Doră, Miculiceni, 
Strâmbă, Pariște, Gropeni, Striganci, Bă- 
linci, Țeniavă, Ilince, Țuțulină, Tuhloavă, 
Ferescul, Slupeică, Acrișoare, Bania, Brus
turi, Ranguri, Chiudaci, Șișiorii, Tecuci, 
Belelnia, Albinow, Miculinoi, Stezovă, Ro- 
șoohaci, Bobulici, Iapovă, Trajanowcă, Tu- 
dorovă, Mușoătoavă, Șupărcă, Boșeici, Bor- 
deiacovă, Țiganii, Strioja, Luoăviță, Ver- 
ceni, Ruda, Julină, Faliei, Stăniavă, Balici, 
Suljatiuă, Woloskiselo, Bolahow, Bubuiste, 
Ciolhani, Herenia, Tiapșa, Tiurja, Pietrianoă, 
Ripianoă, Raehitina, Dcbșoară, Neagră, Mi- 
zună, Strutină, Poiană, Dumiană, Thulă, Urici 
Jeravă, Cotoreni, Proteasă, Urmanei, Plaușă, 
Polutori, Șibaliu, Voloșoena, Romanov, 
Brendză, Fragă, Zugrav, Rocșeni, Chorzovă, 
Bolduri, Strigancă, Romanoveă, Mocanii, 
Pietrici, Tură, Balaoeni, Ratiște, Caleasantă, 
Farovă, Breculi, Săpături, Romanowe, Ba- 
cină, Bercea, Bolochowey, Bortui, Brunari, 
Botine, Woloșoe, Dialovă, Hărbari, Hășani, 
Clopotniță, Cornii, Comicele, Măgură, Mă
garii, Tură-mare, Româniască și forte multe 
altele.

Din acestea e învederat, că Romanii 
au locuit odinidră prin Galiția, și nu numai 
preoum presupun istoricii, în munții Car- 
pați ai țării, ci și în Podolia și în țările, 
unde atfb alură de unele nume, n’au rămas 
nimic de Romanii lui Traian și Dioolețian.

S’ar păre, că cu Marou Aurel (266) 
s’a perdut vaza Românismului în părțile 
aoestea, dâră n’a fost așa, căci în timpul 
retragerii de aici a coloniilor romane în 
Mesia, se vede că mulțl Romani au rămas 
încă aicea și că s’au amalgamisat cu ve
neticii slavoni, începând din secolul 5 
pănă prin al 9-lea și mai departe.

In oro- și hidrografia Galiției avem 
și mai bune dovedi despre faptul acesta, 
și la timpul său vom da încă amănunte și 
dovecjl tot mai eclatante despre existența 
de odinidră a Romanilor în Galiția.

(„Gas. Bucov.u)

©rescerea cHmmalâtățâs.
Sub acest titlu „L’Independence Rou- 

maineu a publioat dilele aceste un intere
sant articol, în oare se ocupă de tabloul 
ce-1 dă statistica judițiară despre cresoe- 
rea criminalității în România.

Ne place să constatăm — cjice nu
mita foie — cu o justă mândriă progresele 
materiale, ce le-a realisat România de 30 
de ani încooe. Arare-orI însă ne între
băm, ddoă din punct de vedere moral 
mersul progresiv a fost același, dre ge
nerația actuală întrece pe cea prece
dentă în privința morală?

La acesta pote răspunde statistica ju
dițiară, a cărei serviciQ a fost creat în 
România la 1867. Etă datele ce se găsesc 
în luorarea consoiențiosă a d-lui I. Tano- 
viceanu, profesor de legislațiunea penală 
la universitatea din Iași, pănă la anul 
1886:

In 1867 numărul total al preveniți- 
lor în țâră a fost de 19,642, adeoă circa 
4 la miia de locuitori. Condamnările au 
fost în număr de 13,659, seu 3 la miia de 
locuitori.

Douăzeci de ani mai târdiu, în 1886, 
oifra preveniților este de 134,049 (25 la 
miiă), âr numărul oondamnaților, de 70,383 
(13 ia miiă).

Categoria preveniților a devenit de 
șăse ori mai mare, aceea a oondamnaților 
de cinei ori, ținendu-se sămă de îmulțirea 
poporațiunii, oare s’a urcat dela 4,600,000 
în 1867 la 5,300,000 in 1886.

Cum se vede, der criminalitatea în 
România a crescut în mod îngrozitor. 

Acesta va bate la ochi mai alee, ddoă vum 
compara-o cu aceea a altor țări.

In Francia numărul preveniților s’a 
urcat dela 317,601 în 1830 la 604,255 în 
1880. Cu alte ouvinte crîfhinalitatea în 
Franoia a devenit îndoit de mare în 50 de 
ani, pănă când în România ea s’a încincit 
în 20 de ani.

In Italia ea s’a îmulțit ou 25% în 
16 ani, în Anglia cu 50% în 30 de ani, 
în Prusia cu 40% în 24 de ani. In Austria 
progresiunea e cea mai rapidă, criminali
tatea devine îndoit de mare în 13 ani; 
România însă le întreoe pe tdte.

Cum să ne esplicăm acdsta constatare 
desastruosă?

Sunt cause generale comune tuturor 
țerilor, cari contribue la creșterea crimina
lității : aglomerarea poporației în orașe, 
progresul poliției, slăbirea sentimentului 
religios eto.

Nu-i vorbă, orașele ca Buouresoii, 
Ploieștii, Brăila, Botoșanii etc. sunt tot
deauna și focare de corupțiune, însă cu 
greu să le putem atribui o acțiune pre- 
ponderantă asupra creșterei criminalității 
în România, unde aglomerațiile din orașe 
sunt departe de-a fi așa de numărdse ca 
în străinătate.

Progresul poliției este general în tdtă 
Europa, der ar fi ilusoriu de a-1 recjima pe 
constatarea aoestui progres. Ori oare ar fi 
el, numărul delinouenților nedesooperițl și 
prin urmare nepedepsiți va rămâne tot- 
dăuna fdrte mare, p9ntru-că măsură în care 
poliția să perfeoționâză, răufăoătorii îșl ra- 
fineză tot mai mult procedările. Chiar și 
în Francia, unde organisația polițiană este 
cea mai perfeotă, numărul mijlociu al in- 
divicjGor judecați în fiă-oare an pentru 
furt a fost dela 1875 pănă la 1881, așaderă 
în timp de 6 ani, de 34,501 și în mai mult 
ca38,000 de cașuri de furt autorii n’au putut 
fi desooperiți.

Este de lipsă s’o mai spunem, că 
slăbirea sentimentului religios, reaoțiunea ma
terialistă a epocei, în care trăim, sforțarea 
generală de a cultiva inteligența și nu mo
ralitatea contribue mult la lățirea crimina
lității? In șcdlele primare copii îșl găsesc 
instrucțiune, însă nu și educațiune; cea 
dintâiQ neputând suplini nicl-deoum pe oca 
de a doua, care singură urmdză ființa 
morală.

Ddr aceste sunt mai mult său mai 
puțin cause comune tuturor țerilor euro
pene. Care este în special însă causa, câud 
în România criminalitatea oresce mai rapid 
oa în alte părți? Numita foie promite a 
reveni asupra acestei condițiunî.

NeCFOlOgr
Vasilie Michail Lazar inginer, șef de 

seoțiă la C. F. R., Cavaler al Coronei Ro
mâniei, în etate de 49 ani, după o căsă
toria fericită de 11 ani, în urma unui morb 
grav, fiind împărtășit cu Sfintele taine, a 
încetat din viâtă astătjl în 2 (14) Septem
vre la 3 dre p. m. Despre acdstă irepara
bilă perdere încunosciințăm cu profundă 
durere pe tote rudeniile, amioii și ounos- 
cuții.

Rămășițele pământesol ale soumpului 
decedat se vor așetja spre veolnică odihnă 
din casele parochiale din Brașovul-vechiu, 
MierourI, în 4 (16) Septemvre a. c. la 3 
dre p. m. în oimiterul biserioei Sfintei 
Adormiri din Brașovul-vechiu.

Brașov, 2 (14) Septemvre 1896.
Fiă-i țărâna ușdră și memoria bine

cuvântată !
Elena Lazar năso. Perșinariu, ca soție, 

George, Horia, Mircea, Radu și Vasilie ca 
fii. George Perșinariu, paroch și Susana 
Perșinariu oa socrii; Ana Ștef, ca soră; 
Ana Ștef, ca nepotă ; loan și David Ștef, 
ca nepoți; Grigorie Lăzăroiu ea nepot; Eu
genia Saftu, oa cumnată; Profesor Dr. Va
silie Saftu și Inginer Aurel Perșinariu ca 
cumnați.

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 14 Septemvre. MM. 

LL. Regele și Regina au sosit astăc}! 
diminâță la orele 8.15 la Sinaia, cu 
un tren special, însoțite de d-1 Dim. 
Sturdza, președintele consiliului, și 

de d-nii miniștri Cantacuzino, Poni, 
Eug. Stătescu, Pallade și general Bu- 
dișteanu, cari merseseră la Predeal, 
pentru a întâmpina pe suveranii 
români la frontieră. La gara din Si
naia MM. Lor au fost întâmpinate 
de A A. LL, RR. Principele Ferdi
nand și Principesa Maria, toți mem
brii corpului diplomatic aflători la 
Sinaia, d-1 director general al tele
grafelor și poștelor, d-1 prefect al 
Poliției Capitalei și mai multe per- 
sâne de distincție. Starea sanetăței 
Suveranilor este din cele mai îm- 
bucurătâre.

Budapesta, 14 Septemvre. Con
tele Iuliu Szapâry, șeful acelei grupe 
de deputațl dietall, cari stetea afară 
de ori ce partid, a convocat pe mâne, 
Miercuri, la o ședință în locuința sa 
pe amicii săi de principiu. Se sus- 
țiune, că partidul lui Szapâry se va di- 
solva, deore-ce Szapăry s’a convins, 
că între raporturile politice de as
tăzi este cu totul imposibil o de
plină înțelegere între partidele stă- 
tătore pe basa tactului dela 1867, 
și astfel el află de consult a se in- 
torce în pariidul liberal. împreună cu 
Szapăry, se c]ice. că vor întră în 
partidul guvernamental opt deputațl 
ai partidei lui disolvat, doi vor 
remâne și mai departe afară de par
tide, trei se vor alătura la partidul 
național și în fine doi vor întră în 
servicii! de stat.

Zala-Egerszeg, 14 Septemvre. 
Deputatul din Perlâk Iosif Csesznăk 
a pușcat astăcți c'un revolver de trei ori 
asupra locotenentului de husari Emeric 
Svastics, fiiul lui Svastics Beno, fos
tul fișpan al comitatului Zala. Lo
cotenentele Svastics a încercat se 
insulte acum a doua-6ră pe Csesznâk, 
care la începutul anului curent prin 
descoperirile sale făcute în „Magyar- 
orszăg“ contra fișpanului Svastics a 
făcut ca acesta se fiă ridicat din 
postul seu. Locotenentul Emeric 
Svastics zace greu rănit în spitalul 
militar de aci. *

Londra, 14 Septemvre. Ț)iarul 
„Eastern Daily Mercury1,1 anunță, că 
Turcii din Constantinopol s’ar fi în
țeles să măcelărescă în timp de 10—14 
file pe toți locuitori creștini din capi
tala Turciei. O mare mulțime de 
Armeni îmbarcați pe vapbre turcesc! 
au fost măcelăriei și cadavrele lor au 
fost aruncate în mare.

DIVERSE.
Trădătorul de patrie. Căpitanul fran

cos Dreyfus, oare de present îșl împlinesce 
peddpsa pentru tradare de patrie, pe in
sula Guyana, din nou atrage atențiunea 
publioă asupra sa. In cjilele trecute se te- 
legrafase diu Guyana, că el ar fi deșertat. 
Soirea acâsta dela început se părea de ne
credul. Căpitanul Dreyfus îșl are locuința 
pe „insula dracului11 lângă insula Guyana. 
„Insula draoului“ e cea mai mioă și mai 
stânobsă dintre tote celelalte aflătore pe 
acolo. Pănă în anul treout pe insula aoâsta 
locuiau numai leproși. Când insula a fost 
destinată pentru căpitanul Dreyfus, tote 
oasele de pe insulă au foet arse și au fost 
edificate douâ case mari de lemn; în una 
locuesce paza, constătătâre din 7 persbne 
și doi servitori deportați, âr în cealaltă 
loouesoe fostul căpitan Dreyfus. Sunt deja 
18 luni de când Dreyfus e deținut pe „in
sula draoului“. El tot-dâuna este urmărit 
de un păzitor, oare nici oând n’a vorbit 
cu căpitanul. Dinaintea odăii sale de dur- 
mit înoă stă un păzitor. Căpitanul e fbrte 
supărat, și în epistolele lui în continuu îșl 
aooentuâză nevinovăția, și din oând în oând 
scrie președintelui republioei franoese oâte 
o rugare oa sâ-1 grațieze, dâr acesta nu-i 
răspunde nicl-odată. Sănătatea căpitanului 
e sdruncinată, și după cum scrie un călă
tor, ce a fost pe acolo, Dreyfus a îmbă
trânit forte tare și o barbă căruntă îi în- 
ounjură fața palidă.
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Literatură.
Dicționar universal al iiinbei române, 

apărut în Institutul de editură Kalian și 
Ignat Samilca 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 Șâi- 
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 figureză 
pentru intâia-oră într’o carte românescă 
de-asemenea natură. Dicționarul conține 
apropo 1000 pagine pe 2 colone 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 inscripția în negru, costă 3 
fi. 60 cr. Se pote procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

*

Escursiuni pe tiiUnții Țerei-Bârsei și 
a Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 

în tipografia „A. Mureșianuu din Brașov 
o carte forte prețiosă, scrisă de d-1 Ioan 
Turcii, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In aoâetă oarte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tdte potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi vieța ciobanilor și păstorilor din

munți ou multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țera Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru oei oe 
vor să cunâscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, cu un cuvent, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acăstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta în limba românăscă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositâre tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-}- 5 cr. 
porto). De vendare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

Proprietar: Di*.  AupcI Rlureșâanu.
Redactor responsabil Grego rău

Cursss! pieieă Smsow, 
Din 15 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Gump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’orI Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Veud. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. — 
M&rol germane Cump. 58.30 Vend, — 
Lire turcesc: Cump. 10.60 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

GnarsaS Ba foasrsai dive Uiena.
Din 14 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% ...» 
Renta de corone ung. 4% . . ,
[tcpr. oâil. fer. ung. în aur 4'/2°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale oroate-slavone, . .

122.05
99.40

123.15
101.10
121.40
97.40
97.50

Imprimi, ung. cu premii .... 155.—
L isurl pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr. .... 101.60
Renta de argint austr......................... 101.60
Ranta de aur austr.............................. 123.30
L os cri din 1860.......................... 145.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 953.—

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 402.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 367.75
Napoleondorl........................................ 9.53y2
Mărci imperiale germane . . . 58.65
London vista....................................119.60
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corbne austr. 4°/0. . . 101.25
Note italiene.............................  . 44.30

Antreprise de pompe funebre

I
USrașov, Strada JS°oi-tii £2.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)

Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așe4ămentul
seu de înmormântare bogat asortat în carl tote obiectele, s|| 
atât sortele mai de rend, cât și cele mai fine, se pot că- ra 
păta cu prețuri ieftine. ||

Comisiune și depou de sicriwi de metal ce se pot H 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena,

Fabricarea propriă a tuturor sicriuriloi*  de lemn, de 
metal și imitatiuni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantîcî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 Și CU -4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru copii; precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, iau 
asupră-mi și transporturi de morți in "streinătate. ||

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate. gag

La cașuri de morte a se adresa la gâ
12—* E Tutsek. ||

UZersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I fem IMS
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4 45
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7.01

11.55
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11.12
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2.19
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Apahida
Gbiriș . .
Cucerdea .
Uiudra . . 
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștoufalvi 
Apsța . . 
Feldiora

a
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8.49

țpl.
Isos.

A

■

2.48

2.15
2.12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

8.23
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Sph} Bra?ov • 

Timiș .
Predeal
Bucuresol80S.

I
pl.

10.10
10.05
9.39
9.12
5.35

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
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4.14
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Cucerdea — OșorSaeiu — Regh.-săsesc.

însemnate în stânga
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persân.
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de 
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Trenu 
de 

persân.
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2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. a 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

Oșorhei .
f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 1 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 4 sos. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

stațiunilor sunt a se ceti de susNotă: Orele 
însemn eză drele de nopte.

4.20
5.35

Arad
Vinga
Timișora 
Seghedin.

6.20
7.08 
8.01

12.47

11.25 5.
12.15 6.14

1.10 7.39 1 ■b8.47 12 27 5.10 ¥

ălureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelic
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. 
Ș.-Măghiărnș , 
Bistrița . .
'd — T i

S i h i k ii — €' i s u ăd i e
trenu
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

trenu 
mixtu

trenu
mi£tu

trenu
mixtu

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
344
2.48
2.01
1.16

2
2 5 BO- —•

9.4u
8.46
7.43
6-52
5-o5O 3

10.55
IU.II

9.10
2.15

A 10.43 3.44
9.42 3.01
8.20 2.—

4 h 6.05 2.30 10 05

Siglrișora—Odorhein-sâcnesc.
trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

pl. bibiiu
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

în jos, cele însemnate în dr^pta de

7.10
6.57
6.36

9.20
9U7
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

8ighiș6ra . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorlieiu-secuesc.

I trenu
! mixiu

r

trenfi
mixtu
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9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

jos iu sus. — Numerii încuadrați eu linii mai negre


