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burg! Karolyi <G Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe o colână 6 or. și 
BCcr. timbru pentru o publi

care. Publicări, mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. oau 80 bani.

„Mi1' iese în flî-care ți.
ĂbcnameniE pentru Ausiio-Uugana: 
Pe un an 12 fl., pe șege innl 

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

Pentrn România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe țjĂoe 
luni 20 fr., pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

fie prenumeră la tdte oficiale 
poștale din întru și din aîară 

și la dd. colectori.
Ai^arnem pentru Brasor 

administrațiunoa, piața mure. 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.; pe un an 10 fl., pe sâse 
lunî 5 fl., po trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă! Po un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei luni 
3 fl. Un esempiar 5 cr. v. a. 
a6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a ae plăti înainte.

Nr. 111. Brașov, Vineri, 19 (31) Mai 1895.

După instalare.
Brașov, 18 Mai v. 1895

Frumhse și înălțătdre de inimă 
au fost festivitățile de primire și de 
instalare a noului Metropolit Dr. 
Victor Mihalyi.

Cu cât viața ndstră bisericescă- 
națională ofere din ce în ce tot mai 
rare momente înveselitore, cu atât 
mai cu sete și mai cu dor s’a avân
tat obștea, adunată din tâte părțile 
Transilvaniei și Ungariei în Blașiu, 
la o manifestațiă puternică de bu
curia, că acum Metropolia română 
unită își are pe mirele său, pe ca
pul și cârmaciul seu dorit.

Acâsta imposantă manifestațiă 
de bucuriă și de iubire îșî are im
portanța ei actuală din mai multe 
puncte de vedere. Ea denotă înainte 
de tâte firma credință a obștei ro
mânesc! în vitalitatea bisericei ro
mâne unite, denotă, că credincioșii 
acestei biserici sunt conscii de mă
rețele și grelele probleme, ce i stau 
înainte noului cap al bisericei, ba 
mai mult, că ei sunt gata și hotă- 
rîți de ai da tot sprijinul posibil 
pentru cât mai grabnica și mai no
rocita resolvare a lor. spre binele 
și fericirea bisericei și a națiunei 
nostre.

Serbările senine, înveselitore și 
încuragiatbre, favorisate și de mama 
natură, care a făcut ca ele să stră- 
luce în cel mai abundant reflex al 
raflelor sorelui încălcător, au trecut, 
și după avântul poetic al acestor 
memorabile flile, urmâză eră-și prosa 
vieții și a luptelor’ nâstre dilnice.

Și prosa acâsta ne aduce aminte 
afli' cu îndoită putere de ceea ce 
simțim, de ceea ce simte întreg po
porul nostru, că ne lipsesce încă, și 
că este neapărat necesar, pentru ca 
stăruințele, luptele și jertfele nâstre 
aduse pe altarul bisericei și al na
țiunei române să nu rămână sterpe.

Și acesta e unitatea de acțiune, 
unitate în biserică, unitate în marele 
nostru corp național, fără de care 
n’avem șanse și prospecte de a putâ 

contrasta cu tăriă și cu succes asal
turilor inimice.

Sărbările de intronisare a nou
lui Metropolit n’au fost turburate de 
nimic, ele au decurs lin și frumos 
în cea mai esemplară armoniă. Și 
totuși pentru ochiul privitorului ager 
n’a putut să rămână ascuns un punct 
întunecos, o notă discordantă, ce a 
trebuit se’l împle de mâhnire și de 
îngrijire.

Când Episcopul instalator, Prea 
Sânția Sa Mihail Pavel, a predat 
noului archiepiscop paliul metropo
litan, l’a salutat ca cap al întregei 
provincie bisericesc!, cu cuvintele: 
,,bucură-te provinciă vastă, căci acum 
ai pe Mirele tău“.

In acest moment sărbătoresc, 
înălțat și prin aceea, că Episcopul 
Oradiei mari a sărutat mâna Metro- 
politului său, întărind astfel cuvintele 
sale pronunțate de pe tronul împă
rătesc al catedralei, a trebuit să bată 
la ochi și să facă o straniă impre- 
siune. că una din diecesele acestei 
vaste provincie, n’a fost representată 
nici de Episcopul, nici de trimiși ai 
săi și ai consistoriului său la solem
nitatea întronisării Metropolitului.

Durerâsă impresiune a trebuit 
să facă împrejurarea, că pe când 
chiar și capitlul bisericei latine un
guresc! a fost representat la serbare, 
nu numai capitlul român din Gherla, 
der și cel din Oradea-mare, al că
ruia cap a funcționat ca episcop ins
talator, au strălucit prin totală abs- 
ținere.

Aceste sunt semne puțin îmbu- 
curătâre pentru interesele de unitate 
și de solidaritate ale provinciei me
tropolitane remâne de Alba-Iulia și 
Făgăraș și nu puteam să nu le re
levăm în acest moment, căci indică 
o parte din greutățile, ce va trebui 
să le învingă înalt Prea Sânția Sa 
Metropolitul, ca să restabilescă pe 
deplin legăturile de unitate dintre 
mădularele provinciei sale.

Abstinența episcopului Gherlei 
și a elicei părintelui Lauran din 
Oradea-mare își află esplicațiunea 

nu numai în raporturile bisericesc!, 
dâr și în stările anormale politice 
de afli, cari favorisâză așa de mult 
tendințele separatiste.

Ceea ce trebue se dorim dâr în 
fața acestei triste aparițiunî, în inte
resul bisericei române unite și a 
clorului și poporului ei credincios, 
este, ca să succâdă cât mai curând 
Metropolitului Victor Mihalyi de a 
delătura cu înțelepciune și energiă 
tote acele piedeci, ce stau în cale 
unității și solidarității, fără de care 
biserica nu pote întreprinde nic! o 
acțiune puternică în apărarea inte
reselor sale de viață

Acâsta, sperăm firm, îi va suc
cede Metropolitului cu atât mai vâr
tos, cu cât, precum s’a putut vedâ 
și la sărbătârea întronisării sale, se 
bucură pe deplin de simpatiile cle
rului și ale poporului din tote diece
sele, neluând afară nici pe a Gherlei, 
care a fost de fapt representată prin 
vicari, protopopi, preoți și mireni.

CRONICA POLITICĂ.
18 (30) Mai.

Din cercuri parlamentare unguresc! 
se anunță, că în delegațiunea ungară se 
va face o interpelare cătră Goluchowslci în 
afacerea Agliardi, cu ocasia desbaterei asu
pra bugetului de esterne. Interpelația nu
mai atunci va rămânâ, dâcă afacerea- 
Agliardi se va resolva pănă atunci în mod 
satisfăcător pentru partida guvernamentală- 
ungurescă.

*
„Pester Correspondent, — cel mai in

fect și scârbos organ al guvernului, care 
în fiă-care minut își schimbă colorea și se 
face sluga orl-cărui regim, ce ajunge în 
Ungaria la cârmă — lăudând și preamă
rind în numărul său de ieri pănă la ceruri 
politica național-niaghiară a lui Banfîy, 
accentuând, pote a miia oră, „învingerea14 
st ’endidă, raportată de fostul pașă dela 
Bistriță, învingere, care cum flice el, i-a 
succes ministrului-președinte îu mânia tu
turor intrigilor făcute contra lui, <jice în 
fine următorele: „Pentru contele Apponyi, 
pentru nobilul conte Ferdinand Zichy, con

ducătorul partidei reacționare austriace, la 
aparință maghiarisate, și pentru Gabriel 
Ugron situațiunea lor politică a devenit o 
tragi-comediă demnă de compătimit, fiind 
ei acuma aclamați de toți dușmanii Unga
riei, mai ales însă de Tersitesul parlamen
tului austriac, de Dr. Lueger, faimosul duș
man al Maghiarilor și cel mai miserabil 
epigon al politicei veche austriace minoi- 
nose, care însoenâză numai ură de rassă 
și agitări religiose11. — Aceste ca model 
de stil al lui „Pest. Corr.u

*
Din Londra se telegrafiază, că guver

nul a hotărît disolvarea camerei comu
nelor, și va fixa nouăle șlegerl pe luna lui 
Iulie c. Lozinca alegerilor va fi: ștergerea 
camerei lorzilor.

„Națiunea română."
Subtitlul acesta „Magyarorszâgu, 

fâia lui Bartha Miklos, publică în 
fruntea numărului seu dela 29 Maiu 
un articol, al cărui conținut aflăm 
de bine a-l schița aici.

Pe teritorul Ungariei nu esista națiune 
română — începe d-1 Bartha. Istoria păs- 
trâză pe acest teritoriu numai amintirile 
națiunei maghiare, legea nu cunâsce decât 
națiunea maghiară, instituțiile le-a înființat 
numai mâna alcătuitore a națiunei ma
ghiare.

Da, — dice d-1 Bartha — sunt âmenl, 
cari vorbesc românesce, cum sunt mulțl, 
cari vorbesc nemțesce, slovăcesce, serbesce; 
dâr națiune numai una este, națiunea ma
ghiară...

D 1 Bartha încurcă multe de tote una 
peste alta, apoi continuă:

Legislația valahă, guvernare valahă, 
administrația valahă nu cunosce istoria pe 
acest teritoriu. Nu esistă un singur docu
ment, care să dovedâscă, că rassa română 
a avut teritoriu deosebit, ar fi adus legi 
deosebite, s’ar fi împărtășit de guvernare 
deosebită. In desvoltarea istorică a Euro
pei și în dreptul ei public, acest pământ e 
luat ca maghiar ; Corâna nostră figureză 
numai ca Coronă maghiară... Pe aoest pă
mânt istoria n’a dat nume altui popor, 
decât Maghiarului.

Tot ce este în acestă țâră bun și rău,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cum a ajuns Napoleon I pe insula 
Elba.

Cunoscutul diplomat Pozzo di Borgo 
a fost trimes la 1813 din Francfurt, cuar- 
tirul principal al aliaților, în Anglia, pen
tru de-a recerca pe prințul regent să tri
mită pe unul dintre miniștri săi pe conti
nent, ca să ia parte la consultările, ce se 
țineau în cestiunea întrărei armatelor aliate 
în Francia. Pozzo di Borgo făcu călătoria 
acâsta pe fregata „Minerva", cunoscută 
bine diplomatului plin de spirit încă de pe 
timpul, când cu 16 ani mai înainte aparți
nuse flotei, cu care renumitul admirai 
Horace Nelson, înainte de-a nimici flota 
francesă la Abukir, crucișa marea la țăr- 
murii Oorsicei, și primia pe acei membri 
ai guvernului, cari trebuiră să părăsâsoă in
sula, când trupele francese victoriose ale 
republicei își înfîpseră acolo stindardele. 
Tinerul Pozzo încă fusese între consilierii 
refugiațl și în curând făcu cunoscință cu 
oficerii mai înalțl ai flotei și mai ales cu 
cei de pe fregata „Minerva11.

Când acum după ani ajunsese ârășl 
x e acea naiă, afla pe ea numai un com- 

modor, cu care făcuse mai înainte cunos
cință pe insula Elba.

Stând la mesă în cabina commodorelui, 
unul dintre oficerii presențl întreba pe con
tele Pozzo:

— „Ce vor face monarohii aliațl cu 
Napoleon, dâcă acesta le va pica învis în 
mâni ?“

— „Asupra acestei împrejurări nu s’a 
luat pănă acum încă nici o hotărîre11, răs
punse genera ui. „Eu cred însă, că în in
teresul păcei europene, se va pretinde dela 
el să abflică la tron, apoi probabil i-se va 
designa un loc sigur și acomodat, unde va 
avâ să petrâcă, fiind strict păzit, ca să nu 
mai potă păși pe pământul Franciei, și să 
nu pâtă pune din nou în flaoărl întrâgă 
Europa11.

— „In cașul acesta11 observă commo- 
dorul. „nu ’i s’ar putâ designa un loc mai 
acomodat, decât insula Elba, de-6rece prin 
clima ei moderată și prin posiția ei geo
grafică, ar fi un loc de esil plăcut și ușor 
de păzit“.

— „Goddam11 striga un comisar de 
marină, care încă era de față^i mânea; „în 
feliul acesta și eu ași voi să fiu mai bu
curos; împărat pensionat și rege al insulei 
Elba, decât domnitor al unui imperiu cât 

de mare. Țărisora acâsta mică, ofere tot, 
ce pote pretinde omul, și pe totă calea 
pănă la Levante nu pote călătorul să mă
nânce nicăirl mai bine decât la masa bir
tului „Croce d’oro11 din portul „Ferrajo“.

Declararea acâsta fu însoțită de un 
rîs cu hohot general. Contele Pozzo însă 
își însămnâ câteva cuvinte în notiț.

Patru săptămâni mai târfliu el enărâ 
la masa împăratului rusesc Alexandru, oon- 
versațiunea, ce a avut’o pe fregata „Mi
nerva11.

— „Idea nu-i rea11, dise împăratul, 
„dâr încă nu suntem așa de departe11.

La acestea replica Pozzo di Borgo:
— „Sire, eu din parte-mi, dâcă ași fi 

întrebat, nici decum n’așl recomanda Elba“.
— „Pentru ce nu?u întrebă împăratul 

uimit.
— „De-orece eu îl cunosc prea bine 

pe Napoleon. El după câteva săptămâni 
din nou ar sta în legătură de pe Elba ou 
aderenții săi din Francia, și înainte de ce 
ar f'ooe un an, ar merge cu pași uriași 
spio r’aris11.

— „Nimeni nu vede viitorul atât de 
negru, ca Pozzo11, dise Țarul Alexandru.

Trei luni mai târfliu, când după luarea 
Parisului se urmau pertractările cu Napo

leon, oare era în Fonteinebleau, prințul 
Metternich dise:

— „Bine, Napoleon să abcjioă, dâr 
unde să-l ducem? Eh între ori-ce împreju
rări este ginerele împăratului Austriei, și 
trebue să se buoure de esistența unui prin
cipe domnitor11.

— „Pentru acesta e grijitu, răspunse 
împăratul Rusiei; „eu propun, oa să-l fa- 
oem domnitor suveran al insulei Elba. De- 
altmintrelea avem aci un bărbat11, continua 
el aruncând privirea asupra contelui Pozzo 
„oare așa de bine este orientat în canalul 
dela Piombino, ca și în strîmtorea de mare 
dela Bonifacio11.

Contele însă clătină îngrijit din cap 
și dise :

— „Eu și acum sunt de firma părere, 
pe care ’ml luasem înc’odată libertatea a-o 
spune Majestății Tale. Elba e o posesiune 
admirabilă. Pentru orl-care alt dușman în
vins și desarmat, ea ar fi un esil și asii 
eminent, numai nu pentru Napoleon. Nu 
e permis, ca el să rămână atât de aprope 
de Francia, căci în cașul acesta deja îu 
anul proxim din nou se începe comedia. 
Sire, Te conjur înc’odată, abandonâză ideia 
acâsta. Precugetă ou ce dușman neliniștit, 
întreprindător și temerar ai de lucru. Nu 
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este numai product maghiar. Legislațiune 
maghiară a frânt acele cătușl-slave-veohl, 
în cari gemea rassa valahă. Principe ma
ghiar a tradus în limba valahă biblia, pu
nând basa culturei de rassă. Iubire de li
bertate maghiară a scos pe Valahi de sub 
jugul jobăgiei. înțelepciune maghiară a 
făcut tare și unită patria prin legea despre 
uniune. Braț maghiar a apărat în acâstă 
patriă causa libertății contra puterei aus
triaco și rusesol etc. etc.

Spune apoi d-1 Bartha, că ce mare 
binefacere este libertatea și cât a dat Ma
ghiarul Valahului.

Ce cerem noi deră? esolamă fanati
cul șovinist ungur. Cerem să se alăture la 
pământul aoesta, care le dă și lor pâne; 
la patria, care le dă și lor drepturi; la na
țiunea, care i-a îmbrățișat. Cerem, ca aici 
să-și oaute fericirea, er nu în țâră străină; 
să cinstdscă instituțiile ndstre și să se su
pună legilor. Să nu ne fiă dușmani, cifrați; 
să nu-i conducă ura, ci iubirea; să nu fiă 
trădători, ci patrioțl.

Der ei vor să fiă națiune ! esolamă dl 
Bartha. Sciu ei bine, oă cuvântul acesta 
însemnă îmbucătățirea patriei ndstre. Tot 
atât. Iubirea de rassă e mai mare în ei, 
decât iubirea de patriă. N’ascultă de cu
vântul înțelept, nu primesc sfat bun. Pe 
ei nu-i conduoe cumpănirea sănătdsă, ci fa
natismul. Nu cunosc treoutul, cu viitorul 
nu-șl trag sema. . Ei nutresc față de noi: 
ură, calomniă, blăsteme, înjurături.

D-1 Bartha cjice apoi, la fine, că tote 
aoestea le-a soris din incidentul festivită
ților din Blașiu.

Adecă dumnealui vre se învețe 
pe Români cum se-și iubâscă patria, 
cum se cinstescă legile; ne cere să-i 
fim frați și să-l iubim, când el agi- 
tăză într’un mod atât de temerar 
contra nbstră. Nu intrăm în discuțiă 
cu domnialui asupra drepturilor nbstre 
la acest păment. Cu de-al de Bartha 
nu se pote discuta. Ținem însă să i 
spunem, că tote cele scrise la adresa 
năstră se potrivesc mai bine la 
Săcuii lui. încât pentru stupenda 
afirmare, că pe acest păment nu esistă 
națiune română, lăsăm aprețiarea aces
tei țese altor factori mai puțin fa
natici față de Români și cu mai 
multe cunoscințe istorice ca d-nul 
Bartha.

Introducerea legilor ‘bisericesci- 
politice.

F6ia vfenesă „iV. W. Tagblatt*  
scrie în ediția de seră a N-rului seu 
dela 28 Mai următorele:

Ministrul-președinte Banffy a fost Du
mineca trecută, în cel mai mare incognito, 

pune din nou în joc liniștea Europei, căci 
pote oosta mult sânge și Franciei nouă 
jertfe“.

— „Și acum trebue să repet“ cfise 
împăratul Alexandru „că vecjl viitorul în 
colori prea negre. Ura personală, care o 
nutrescl față cu Napoleon, te face să fi 
nedrept. Omul trebue să stimeze și cele
britățile că<jute“.

— „Ei bine“ esclamâ generalul, „nu-mi 
rămâne alb-ceva, decât să mă plec înaintea 
poruncei Majestății Tale. Der adu-Țl aminte 
de mine : abia va trece un an și tricolorul 
din nou va fâlfăi pa Tuillerile“.

Când sosi în 1 Martie 1814 la Viena 
curierul trimis de lordul Bourghers, amba
sadorul engles în Florența, cu soirea, că 
Napoleon a părăsit insula Elba și a debar- 
oat la țărmurul Franciei, împăratul Ale
xandru cjise cătră împăratul Austriei și 
oătră regele Prusiei:

— „Pozzo di Borgo a avut dreptate. 
Ar fi trebuit să ascultăm de predica, ce 
mi-a ținut’o. Are o privire ageră și pă- 
truncjătore în viitor, cum puțini diplomațl 
o au“.

Cum se scie, după cele „o sută de 
4ile“ Napoleon fu transportat pe insula Si. 
Elena în marea depărtată, unde și muri.

V. S. 

în Viena. Monarchul l’a primit în audiență 
de 1 dră, în care timp ministru-președinte 
a raportat despre situația politică. Se 4* cs> 
că monarchul s’a esprimat cu mare satis- 
facțiune asupra progresului, ce l’au făcut 
reformele bisericescl-politice, mai ales, că 
Banffy a putut să asigureze Corona, că 
acțiunea se va închoia în Ootomvre și se 
va pute lua la desbatere reforma adminis
trației. La începutul lui Octomvre vor începe 
lucrările lor oficiile conducătorilor de matricule, 
nasceri, decese și căsătorii tot-odată. Monar
chul, di°e foia vienesă, s’a pronunțat fdrte 
favorabil asupra acestor disposițiunl ale mi
nistrului președinte. Tot-odată Banffy a 
adus cu sine autograful prin care se amână 
camera pănă în Septemvre.

Tot în acest obiect „N. Fr. Presse“ 
scrie următorele:

In ministeriul (unguresc) de interne și 
în cel de justițiă s’a elaborat ordinațiunea 
referitore la esecutarea legilor bisericescl- 
politice. Acesta va trece cât mai curând 
prin consiliul de miniștri, unde se va stabili 
textul definitiv, apoi în modul obicinuit se 
va așterne spre aprobare monarohului. La 
început intenția guvernului era, ca legea 
despre matriculele civile să între în vigore 
în Septemvre, âr legea despre căsătoria ci
vilă la 1 Octomvre. Planul acesta însă s’a 
abaudonat, pentru-ca amăndouă legile să între 
în vigăre la 1 Octomvre 1895. Acesta s’a 
întâmplat mai ales din causa, ca să se 
evite conflictele, ce s’ar pute ivi cu con
ducătorii de matricule bisericescl, care s’ar 
fi provocat decă noii conducători ar fi în
ceput să imatriculeze cașurile de nascerl 
și decese mai înainte decât cele de căsă
torii. In sensul ordioațiunei referitore 
la introducerea matriculelor, conducătorii 
acestora vor începe funcțiunea lor cu 
ore-care procedură sărbătorescă, întru cât 
la ast-fel de ocasiunl portă pantlică tri
coloră maghiară, cum e obiceiul în Fran- 
cia, afară de acesta attila lor va fi împo
dobită cu emblema statului ungar. Prin 
acesta vor se esprime suveranitatea statului 
ungar.

Der pintenii și calpacul unde 
remân ?

Escadra română trimisă la serbările 
dela Kiel e așteptată la Stockholm cătră 
finele lui Iunie; data nu s’a fixat încă în 
mod esact. Ea va fi de sigur obiectul unei 
recepțiunl din cele mai cordiale, și consu
lul general al României, d. Fr. Moller, des
fășură o mare activitate pentru preparati
vele primirei, după cum anunță „Agenția 
românău. Corăbiile vor ancora chiar în 
port, și societatea generală a telefonelor a 
cerut oonsulului general al României auto- 
risația, de-a uni aceste bastimente între ele, 
precum și cu vasta rețea telefonică a so
cietății, ceea ce va permite representanți- 
lor României să comunice cu totă Suedia 
și chiar cu Norvegia și Danemarca.

— o—
Inspector suprem al matriculelor de 

stat, cum spune „Magyarorszâg, va fi nu
mit Fekete Jozsef, fost redactor la „Magyar 
Szalon“. Fekete, care e de origină jidan, 
îndată după numire se va boteza, figurând 
oa naș contele Albin Csăky, fost ministru de 
culte și instrucțiune publică.

— o —
Contele Iuliu Andrâssy mare amba

sador. „Koln. Ztg.“ aduce soirea, că în lo
cul lui br. Calice, mare ambasador austro- 
ungar la Constantinopol, ;va fi numit con
tele Iuliu Andrâssy, care a fost deja seoretar 
la ambasada din Constantinopol.

Mulțumită nunciului. Țiarul „Vater- 
land*  din Viena publică următorele : „Fiind
că Escelenței Sale nunciului apostolio nu-i 
este posibil, ca să răspundă la telegramele, 
epistolele și biletele, oe le-a primit în di- 
lele din urmă dela reuniuni religiose, so
cietăți oatolice, precum și dela personagii 
înalte din tdte părțile monarchiei, precum 
nici nu pote să reîntorcă visitele, ce i s’au 
făcut, — suntem autorisațl să espnmăm 

în fcia nostră mulțămită cătră toți aceia, 
cari prin persona sa au dat dovadă de sim
patia și alipirea lor față de Sf. Scaun“.

— o —

Catedrala din Constanța. Cetim în 
„Sentinela Dobrogei“ : La 21 curent se va 
sfinți biserica catedrală din Constanta, dr 
la 22 acea din Cernavoda; pentru prepa
rativele necesarii au sosit d. Dobrescu ar- 
chiteotul ministerului de Culte și cu per
sonalul neoesar. La acâstă sfântă ceremo
nia, care se va oficia de P. S. Parthenie 
Episcopul Eparchiot al Dunărei de jos, vor 
asista D-nii Tache lonescu ministrul de 
culte și Al. Marghiloman ministrul justiției 
împreună cu alte persone marcante. Dela 
Iași va sosi D. Musicescu împreună cu 
Corul Mitropolitan din Iași.

—o—

Fomete în Montenegrin Din Agram se te- 
legrafiază, că în urma zăpedilor mari și a fri
gului din drnă, într’un cerc din Montene
gro din vecinătatea Herțegovinei a isbuc- 
nit fdmetea. Căpitanul din granița monte- 
negrină a reours la guvernul din Serajevo 
pentru ajutor. Acesta a ordonat îndată, ca 
între poporațiunea muncită de fome să se 
împartă alimente și să se dea liberă oomu- 
nicațiă peste graniță. Adamo viei, șeful de 
cerc, și primarul Muharem au și început 
împărțirea alimentelor, la care s’au presen- 
tat întâia oră 600 de persone. Unul dintre 
nenorociți, un bătrân din Montenegru, a 
mulțumit pentru ajutor și șl-a sfîrșit vor
birea 4'cend: „Trăescă împăratul Francisc 
Iosif. Strigarea acesta a aflat răsunet pu
ternic la cei de față. împrejurarea acesta 
a ajuns la urechile guvernului din Cetinje, 
care — după cum se aude — a pornit 
cercetare contra acelora, cari au strigat 
să trăâscă împăratul Francisc Iosif. Din 
causa acâsta multe familii din granița Her
țegovinei s’au refugiat în ținuturi, unde 
pot primi ajutor.

—o—
In amintirea resboiului din 1878. In 

ministerul de răsboiu român se lucreză la 
alcătuirea unui proiect pentru ridicarea unui 
monument comemorativ al luptelor dela 
1878 pentru independență.

—o—
Ininlțirea batalionelor de vânători. 

După cum anunță (jiarul polon „Kurjer 
Lwowski“, în Galiția în curând se va îmulți 
numărul batalionelor de vânători eu trei.

—o —

0 distincțiune germană refusată. Din 
incidentul festivităților dela Kiel, provoca 
împăratul Wilhelm academia din Berlin, 
să-i propună pe mai mulțl învețațl străini, 
pe oarl el să-i decoreze ou crucea pentru 
merite prusiană. Profesorul francos Pasteur, 
oare încă era însămnat pe lista celor ce 
aveau să fiă decorați, răspunse sourt, că el 
se simte onorat, ca om de soiință, nu pote 
însă uita resbelul din 1870 și nu va primi 
nicl-odată un ordin german,

— O'

Milan — diarist. Riarul „Pension 
Slavo1*,  ce apare în Triest, publioă un ar
ticol iscălit de Milan Obrenovici, în care se 
recomandă ca corespondent parisian, după-ce 
nu pote trăi cu cei 1000 de franci votați 
de Scupștina serbescă. Milan are de gând 
să scrie pentru numita foiă câte 4 cores
pondență în fiă-oare lună și oere o recom
pensă de 250 franci, cum ’i dau și foile 
„Svjet*  și „Moskovskja Vjedomosti*.  Astfel 
Milan, ca 4iarisfc> primesoe la an 36,000 
franci. Foia din Triest dice, că a primit 
ofertul lui Milan.

— o—

Bolă între vite. In Brașovul vechiu 
a perit cihele din urmă mai multe vite. 
Causa ar fi, după oum se crede, o buruenă 
veninosă, ce se află pe la Sprechiuț, unde 
pasc vitele. Așa a perit o vacă a locuito
rului român G. Constantin Puiu; lui Iohan 
Lihr i-a murit un bivol, venind pe drum. 
De-asemenea s’a bolnăvit o vacă a lui 
George Hill, oare însă fiind operată de ve
terinar, s’a vindecat.

—o —
Esamenele medicilor de cerc s’au 

țînut în ciclul dela 13—19 1. c. la univer
sitatea din Clușiu. După cum se scie, me
dicii, cari vreu să devină mediol de oero 

în servioiul statului, trebue să mai depună, 
după oe au diploma de dootorl, înoă un 
esamen fisic. Intre alț:i au depus acest 
esamen d-nii loan Eltcheș, medic de cero 
în Sebeșul săsesc ; George Prunaș, medio de 
cer în Orlat; Matei lleni, medic de cerc 
în Bodna vechiă și Gavrilă Turcu, medic 
corn. în Abrud.

— o—
Conflict la granițele rusesc!. Dela 

granițele ruso-prusiane se scrie despre 
un conflict, oe s’a întâmplat între soldați 
ruși și o cetă de emigranțî, pe cari aoeia 
i-au persecutat mai multi kilometri în lăun- 
trul Prusiei, au prins dcuă persone dintre 
ei și au chinuit mai mulțl țărani germani, 
făoend la ei și perchisiții domiciliare neîn
dreptățite.

— o —
Maialul școlarilor rom. gr. or. din 

Preșmer se va țină Luni în 22 Mai v. c. 
a doua di de Rosalii, în pădurea comunală 
din Preșmer. La timp nefavorabil se amână. 
La acâstă festivitate școlară se învită toți 
iub torii tinerimei. — Corpul învățătoresc.

— o —
Catastrofă pe mare. După-o telegramă 

din Paris, vaporul francos „Don Pedro“, 
care mergea din Havre oătră La Plata, a 
suferit naufragiu în apropiere de Vigo. Se 
cjice, că 10 omeni s’au îneoat. Căpitanul și 
25 matrozi au putut să scape.

— o —
învățat german în academia francesă. 

O soire telegrafică din Paris spune, că 
academia medicală a ales în ședința dela 
28 1. c. pe medicul german Esmarch din 
Kiel, ca membru corespondent. Prin căsă
toria Esmarch este rudenia de-aprope a 
împăratului german.

— o —
Reuniunea femeilor sârbe la Natalia. 

Regina serbescă Natalia a primit alaltă-erl 
pe membrele reuniunei femeilor serbescl 
din Belgrad. Deputăția, care a constat din 
mai mult de 2000 de femei, a fost primită 
de-odată de regină, căreia femeile sârbe 
i-au sărutat mâna.

—o—
Concertul d-rei Maria Rosenkranz, 

cântăreță de opere, se va da MercurI în 5 
Iunie în noua sală de ooncerte cu concur
sul bine-voitor al d-lui dirigent R. Lassel 
Atragem atențiunea publicului asupra aces
tui concert. Etăoe scrie „Musik-Zeitung“ din 
Vieua: Am audit într’un concert de bine
facere o cântăreță tînără din Brașov (Tran
silvania) a căreia voce este în adevăr de 
un timbru plăout viu și răpitor, tonurile 
curate, predarea plină de temperament; la 
aoesta se adauge și figura-i și mișcările ei 
simpatice. Mai ales în Aria oea mare 
„Ânchen*  din Freischiitz, tînăra artistă a 
secerat aplause sgomotose, și a trebuit să 
repeteze Aria, primind dela public cununi 
de flori. Credem der, că cerourile musioale 
se vor interesa de acest concert al D-rei 
Rosenkranz și dorim cel mai frumos suc- 
oes. Bilete se capătă în librăria W. Hie- 
mesch și în sâra de concert la casă. Foto
liu 1-50, balcon 1’50, I parchet 1-20, II 
Parchet 1 fl. I. Rang 80 cr. Loc numero
tat 60. Entre 60 cr. Studenți 40 cr.

„Aparatul Spectralin*  e o invențiă nouă, 
care ofere copiilor o distraoțiă forte plăcută, 
înlesnindu-le a forma beșicl frumose de 
săpun pănă la o mărime de 30 cm. în 
diametru. Aceste beșicl le pdte copilul în
șira una lângă altă pe covor, unde de multe 
ori se adună pănă la 4 — 5, și le pdte și 
din aer prinde pe câte o bucățică de pos
tav. Decă se suflă ium de țigară într’o 
beșică, apare ca o bilă albă de bilard, care 
salta în aer. Tot aparatul constă dintr’o 
cutie de carton, care conține o țdva de 
tinichea la un căpătâi în forma unei stele, 
o sticluță cu fluidul Spectralin și un bhdi- 
șel, în oare să se torne acest fluid. Se pdte 
procura la firma A. Gebauer din loc.

Dela, comună. Ședința din 29 Maiii c. a re- 
presentanței orașului Brașov. Primarul subs
titut lacobi deschicjend ședința face cunos
cut, că adausurile la leafa primarului s’au 
aprobat de cătră forurile mai înalte; mai 
departe împărtășesoe, că magistratul a 
votat mici ajutore la unii locuitori săraci. 
Se trece apoi la ordinea cfilei:

1) Se cetesce hârtia vice-șpanului, 
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prin oare se spune, oă congregpțiunea 
comitatensă oere unele modificări în sta
tutul oomunal și salarial. Ansă la o des- 
batere mai intensivă a dat ștergerea unui 
paragraf, care împuternicea pe primar și 
magistrat a însărcina pe funcționari și cu 
alte agende în cas de lipsă d. e. bâlă, 
vacanță. La propunerea magistratului adu
narea a primit tâte modificările cerute.

2) Magistratul propune construcțiunea 
de fier sistem Ign. Griedl a ooperișului 
dela scola de călărit din casarma oavaleriei; 
adunarea primesce acestă oonstrucțiune cu 
votare nominală.

3) Se primesce funcționarea proviso- 
rică a actualilor amploiațl dela apăduct 
pănă la 30 Iunie 1896.

4) Contabilitatea orașului oere ca titlu 
28 din buget „curățirea orașului11, fiind ne
suficient, să se mărâscă ou suma de 1592 
fi. v. a., — se primesce.

5) Raportul comisiunei despre folo
sirea sumei de 600 fi. din partea căpită- 
natului orașului pentru poliția secretă se 
ia spre sciință și se votâză o sumă egală 
și pe anul 1896.

6) Se dă inginerului orașului Christian 
Kertsch un nou concediu de 6 săptămâni.

7) Se primesce propunerea fișcalului, 
ca după răposatul los. Kurth să plătescă 
văduva Rosa Kurth jumătate din spesele 
spitalului Petcuț.

8) Sublocotenentului polițian Pavel 
Străulea i-se dă un concediu de 2 luni.

9) Lăcătușul Alfred Widmann se pn- 
mesoe în sînul comunei pe lângă o taxă 
de 50 fi.

10) Urmâză cel mai „interesant14 
obieot: Cererea societății maghiare teatrale 
regnicolare, ca orașul Brașov să cultiveze 
în viitor arta teatrală maghiară mai intensiv 
ca pănă aci, societatea sperâză că după 
serbarea mileniului nu se va mai juoa în 
teatrul din Brașov alternativ unguresce și 
nemțesoe, ci numai unguresce. Magistratul 
propune treoerea la ordinea cjiLi. Dr. 
Gusbeth spiijinesce propunerea magistra
tului și îșl espnmă părerea de rău, că nu
mita sooietate nu a documentat simț de 
dreptate și echitate față de celelalte na
ționalități din „scumpa patrie Ungaria11. Se 
primesce propunerea magistratului cu adau
sul lui Gusbeth.

Coresp. „Gaz. Trans.“

Clușiu, 28 Maiu 1895.
Onorată Redacțiune 1 La unul dintre 

procesele cele multe de pressă, pertraotate la 
noi, s’a fost 0& 4,are^e oostre de facto 
le redactâză publicul nostru, prin nume- 
râsele sale corespondințe.

Aserțiunea aeâsta onorifică, noi Clu- 
șienii puțin o merităm, pentru-că, deși se 
referâză dela noi despre câte-un proces de 
interes public, nu ne privesce pe noi, cari 
în timpurile din urmă mai nici nu mai dăm 
vr’tin semn de vieță.

Cu atât mai bine mi-a părut, când am vă- 
rjut, că directoriul casinei nostre a aflat de 
bine a convoca inteligința română din loc 
pe 24 1. o. la conferință prealabilă, spre a 
•se consulta asupra următârelor trei obiecte 
■de interes general, și anume :

a) Statorirea adunărei generale a ca
binei locale.

b) Statorirea cjhei ȘÎ locului pentru 
^adunarea despărțământului XIV al Associa- 
țiuuei transilvane.

c) Alegerea unei representațiunl la 
instalarea mult doritului Metropoht la 
Blașiu.

Da, apoi când am văcjut și aoeea, 
că la âra precisată spre acest scop, afară 
de convooătorl, din numerosa inteligință 
•Clușiană numai 2-|~2 s’au presentat, bucuria 
mea încă s’a depărtat.

Dâcă e adevărată disa poetului că: 
,„unde-i unul, nu-i putere11, și ,,uude-s doi, 
puterea cresce11, — nici aceea nu e mai pu
țin adevărat că: doi cu doi puțin spo- 
.jesoe.

Și dâcă vom lua în considerare, că 
Românii din fosta capitală a Transilvaniei 
dormeză o mică insulă, în mijlocul mărei, 
pe care o spălătocesc valurile de tâte păr
țile, atunci indolența nostră este și păcat. 
Eră discordia dominantă la noi învâlvă în 
sine decadența nâstră totală. — Pe lângă 
tâte aoestea cu puțină dispută s’a sta
bilit :

a) Adunarea generală a casinei pe 9 
luniu a. o.

b) Adunarea despărțământului pediua 
-de 17 luniu a. c. la Clușiu.

c) In representațiune la Blașiu s’au 
ales 5 membri, și al 6-lea de oonducător; 
acesta însă a declinat dela sine acestă 
onore, și apoi constituirea ei a rămas, deși 
nu casus belli, dâr oasus domi, — pe care, 
precum ulterior cu bucuriă am audit, chiar 
Stimatul D. Dr. A. Mureșianu a condus’o la 
liman.

Din cause de aceste și motive nemo- 
tivabile, a devenit problematică și sortea 
casinei locale, spre rușinea nostră și bucuria 
altora.

Erl a decurs și congregațiunea comi
tatensă, la care s’au presentat dintre mem
brii români: patru oficiali, un profesor și un 
preot.

La votarea relocării banilor orfanall, 
numai un vot s’a ridioat contra băncii! ro- 
mânescl „Economul11; peste tot s’a obser
vat mai multă bunăvoință față de Români, 
ca în trecut.

Dâră apoi s’au și votat fără contrazi
cere 11 șooll de stat în acest comitat, și 
mai cu sâmă tot în comune românescl. — 
De sine pricependu-se, că unde sunt școli 
confesionale corăspundătore, susțiitorii lor 
nu sunt obligați la suportarea speselor ce
lorlalte.

Acestea nu se pot de-altceva privi, 
deoât de încercări moderne, cari față cu 
vatra și biserica nu vor învinge pănă-’i 
pasca!

Numai indolența și disoordia nostră 
de ar peri, atunci și Israilul va trăi!

Multn.

Blașiu, 29 Mai 1895.
Prea Onorată Redacțiune ! Să cade, ca 

lumea să cunâsoă voinicâsele opintiri ale ar- 
chi-șoviniștilor dela „Magyarorszâg,“ aoâstă 
ciupercă otrăvitore, care n’a putut înoăpâ 
de divisa pusă pe tabloul maturisanților din 
Blașiu.

Se svonesce, că „filoromânul11 (??) Put- 
noky Miklâs a pus la cale, prin inspectorul 
suprem Kuncz din Clușiu, interogatorul, 
care s’a luat adl cu-o parte a maturisanți
lor din Blașiu, remânând o parte a lor pe 
diua de mâne.

Dau pe scurt întrebările puse studen
ților în causă (comisari au fost Deac, pro
fesor de istoriă, și Alesiu Viciu).

1) „Ce înțelegi sub: idealul național?
2) Cine v’a îndemnat să puneți aoâstă 

devisă.
3) Unde v’atl oonsultat și consultatu- 

v’ați asupra devisei *)  înainte de-a-o fi pus?
4) Ați pus’o ou soirea profesorilor 

(profesorului de clasă) seu nu ?

*) E vorba despre ceea ce a raportat 
diarul „Magyarorszâg11 cu privire la o fo
tografia a 33 studențl maturisanțl diu Blașiu, 
oarl au pus pe tablou devisa: „Venin vom 
lua, în foc ne vom băga pentru idealul na
țional11. Soirea foiei ungurescl am repro- 
dus’o și noi în Nr. 105 al „Gazetei11 din a. c.

La acestea și alte întrebări, studenții 
au răspuns așa cum 9ste starea lucrului și 
cum au cugetat încă dela început: 1) Pro
gresul națiunei, ca să fiă' în rândul celor
lalte neamuri culte, atât în privința inte
lectuală, cât și materială. 2) Nu ni-a îndemnat 
nimeni. 3) Mergând la fotograful unul a spus 
una, altul alta, și în fine ne-am oprit la 
devisa din cestiune, care n’a propus’o ni
meni cu scopuri rele. Profesorul de clasă 
nu a sciut nimica, cu atât mai puțin pro
fesorimea, ci tot lucrul destul de nevinovat 
după intenția nostră, este din capul nostru.

Așa răspund tinerii unanimi. Că ce is- 
prăvurl vor urma de-ocamdată nu seim. 
Sunt însă în preajma maturității, și apoi în 
țâra nostră ne putem aștepta la multe mi- 
rozenii. Tot luorul acesta a produs indig 
nare în întreg Blașiul.

B.

Bătaia cu flori în București.
Cetim în „Timpul11:
O serbare reușită și petrecere și mai 

reușită. Și succesul a fost cu atât mai 
mare, cu cât s’a organisat pentru prima 
âră în Bucurescî, și a reușit totuși admi
rabil.

Dela rondul al II-lea pănă la hipo
drom, alea cea mare era decorată cu mult 

gust: mii de stegulețe, sute de coșuri cu 
flori și pretutindeni o crdine perfectă. Splen- 
dârea toaletelor, originalitatea decorațiunei 
trăsurilor, animația publicului, care crescea 
din minut în minut, au dat serbărei aspec
tul unei panorame mișcătâre, care schimba 
mereu tablourile.

La început se observa o jenă ore-care 
destul de esplicabilă. Multă lume nu vă- 
cjuse încă o așa serbare, nu se strînseseră încă 
acei cari se cunosceau reciproc pentru a 
putea începe bombardarea cu flori; pietonii 
mai cu sâmă nu îndrăsneau să dea asalt 
asupra trăsurilor. Dâr în curând înoepu 
lupta. Din parțială — din trăsura în tră
sura cunosouților — bătaia deveni curând 
generală și se comunica între- tâte trăsurile 
fără a se ținâ sâmă de cunoscuțl sâu ne- 
cunoscuțl, și între trăsuri și pietoni.

Florile sburau peste capetele ome- 
nilor pentru a cădea în fața unei cuoonițe, 
pe pălăria unei domnișore, în jobenul unui 
cavaler, și cele cari nu nimereau țînta, erau 
smulse de pe jos de pietoni pentru a fi din 
nou asvîrlite.

Mult a contribuit la crescerea ani
mației afabilitatea cea mare a Altețelor 
Lor Regale, principele Ferdinand și prin
cipesa Maria, cari veniseră într’o trăsură 
decorată cu o bogățiă și un gust remar- 
oabil. Principesa Maria a început ataoul, și 
cu cât lumea din trăsuri și pietonii au fost 
darnici cu proiectilele arunoate în trăsura 
prinoiară, cu atât mai darnice au fost Al
tețele Lor în bombardarea publicului. Totă 
lumea a fost unanimă a lăuda afabilitatea 
prinoipilor Ferdinand și Maria.

Printre trăsurile mai frumos împo
dobite am remarcat pe ale d-nelor N. Fi- 
lipescu, Lascar Catargiu, G. Cantacuzino, 
G. Em. Lahovari, Victor Ionescu, I. Leoca, 
C. Disescu, Plaino, Gr. și N. Cerchez, Pe- 
trovicI-Armi8, Th. Văeărescu, Greceanu, 
Sihleanu, An. Stolojan, Cârlova, C. Mi- 
olescu, general Arion, Dim. Butoulescu, apoi 
breacurile regimentelor de artileria din gar- 
nisona Bucurescî și breacul Presei.

De remarcat e, că pe la orele 8, când 
totă lumea era deja obosită, animația nu 
a scădut, și dâoă Altețele Lor Regale, pe 
fețele cărora se cetea bine obosâla, nu 
dădeau semnalul sfirșitului serbărei prin 
retragerea Lor, lumea ar fi continuat să 
arunce resturile de proiectile.

In resumat, bătaia cu flori a reușit 
admirabil, grațiă muncii și talentului orga- 
Disator al d-nei și d-lui N. Filipescu, și a 
produs și un beneficiu net de 9000 lei, de 
care se vor bucura acei, pentru cari s’a 
destinat folosul serbărei.

Sciri telegrafice.
Viena, 29 Mai. Erl a fost ales 

de cătră consiliul comunal din Viena 
cu 70 voturi Dr. Lueger primar dl 
orașului Viena. Lueger Inse declară., 
că nu primesce demnitatea, ce i-se 
ofere.

DIVERSE.
Museul Richard Wagner. Museul Richard 

Wagner, fondat în Viena de d-nul Oester- 
lein, care timp de 20 ani a lucrat la al
cătuirea lui ou o sîrguință și o pricepere 
artistică mai presus de orl-ce laudă, con- 
stitue astăzi cea mai importantă colecțiune 
adunată în onârea unui musicant. întreți
nerea museului fiind înse o sarcină prea 
grea pentru fondatorul său, cât pe aci erau 
Americanii să-l capete în virtutea puterei 
banonotelor: și Bayreut, orașul căruia deo
sebita predilecțiune a lui Wagnar i-a adus 
și-i aduce venituri colosale, stetea indife
rent față cu acâstă înstrăinare iminentă. 
Din ferioire un alt oraș german, Eisenaoh, 
vechea capitală a Saxoniei, solul natal al 
măestrului, s’a găsit ca prin subscripții să 
adune suma de 86,000 mărci (106,000 fr.), 
care deși nu acoperă cheltuelele făcute de 
d-nul Oesterlein, a reușit să păstreze Ger
maniei și Europei acest tesaur artistic. Din
tre subsoriitorl vom cita pe trei, cari au 
făcut sensațiă: un fabricant de cosmetice 
pentru lumea teatrală a dat 50,000 fr.; un 

șef de orchestrăjdin Augsburg 10,000 și uu 
simplu inspector de păduri 1,200 fr.! In 
apropiere de Eisenach e situat celebrul 
castel Wartburg, monumentul, ce repre- 
sentă mai bine veohea Germaniă, și ale 
oărui vederi formâză decorurile din Tann- 
hăuser. Nici un alt oraș german nu era 
pote mai sugestiv pentru a conține mn- 
seul Richard Wagner. Viitorul director al 
museului, d. consilier Iosef Kiirschner, va 
începe în curând, sub privegherea sa per
sonală, transportarea lui la Eisenach, unde 
mari solemnități sunt proiectate pentru 
tomna viitore, când se va redeschide mu
seul; și o societate Richard Wagner se va 
constitui pentru întreținerea și înmulțirea 
museului și a bibliotecei, care oonține deja- 
totă literatura apărută asupra operei mă- 
estrului.

Un tâlhar călugăriță, țliarele din 
Geneva povestesc întâmplarea următâre: 
într’o sâră veni la preotul din Valletti o 
călugăriță tînără și ceru adăpost pentru 
acea nâpte, temându-se a călători nâptea 
singură. Preotul îi dete îndată o oameră 
și o pofti la masă. Văcjend însă, că acestă 
călugăriță mâncă cât doi și bâ cât tr< i 
popa prinse bănuială și trimise după gen- 
darml. Aceștia năvăliră în camera sorei și 
o esaminară de aprope, cu tâte protestările 
ei. In hainele de călugăriță era un tâlhar 
tînăr, armat cu un pistol, un pumnal și ou 
fluer. Tâlharul fu legat și condus la postul 
gendarmilor. Peste nopte gendarmii au are-. • 
tat pe mai mulțl tovarăși ai banditulu:, 
cari cu ajutorul lui aveau de gând să jă-

Literatură,
In editura librăriei Carol Muller diu 

Bucurescî (Calea Victoriei 53) a apărut 
romanul original Lume nouă și lume 
vechii, de Duiliu Zamfirescu. Format estetic 
de 206 pag., tipar frumos. — Prețul 3 lei.

*
Diu „Biblioteca de popularisare*  (Ra- 

lian și Ignaț Samitca Craiova) a apărut Nr. 
4: „Schițe și tablouri*,  de marele scriitor 
bohemian Jan Neruda. Prețul 30 bani. Acest 
volum este de un interes deosebit prin fap
tul, că literatura bohemiană, astădl una 
dintre cele mai bogate și interesante, est» 
forte puțin cunoscută la noi, âr autorul, 
ales de d-1 traducător Hussar, redactorul 
„Bibi, de Popul.11, este recunoscut prin ca
racterul sănătos și cu vlagă al scrierilor 
sale. In aoest volum sunt desorise ou mă- 
estriă mici schițe din vieța poporului, ta
blouri, cari îți dau farmecul realității, pre
cum și o sohiță din România, scrisă c u 
ocasia trecerii autorului prin Bucurescî, în
titulată „Si 1 u e t au. Recomandăm în aten
țiunea publicului cetitor acest volum, cari 
pre lângă calitățile-i particulare, pote să 
dea cetitorului și o ideă generală despre 
frumuseța literaturei boeme. Operele lit - 
rare11, ce vor apărâ ,în numerile următore 
ale publicațiunii „Biblioteca de Populari- 
sare sunt: Nr. 5 Șâse Novele de I. P. I.i- 
cobsen (scriitor danes); Nr. 6 Din vie,a 
Poporului, de Alex. Iwientochowsky (Polon); 
Nr. 7 Nuvele de H. de Balzac (Franoes).

*
Din „Biblioteca pentru toți*,  editată de 

librăria Carol Muller din Bucurescî (Calea 
Viotoriei 53) a apărut volumul al șâsele i, 
întitulat „Icdne șterse11, o nouă operă a 
d-lui A. Vlăhuță, conținând novele, ou por
tretul și iscălitura autorului și o scrisori 
de Barbu Delavrancea. Și acest volum costă 
30 bani (15 or.) Din oele 6 volume apă
rute pănă acum vedem cu buouriă, că 
„Biblioteca pentru toți*  a d-lui C. Miiller 
publică opere de-o valore reală, urmând 
din ce în ce mai bine. Abonate 10 numere 
de-odată costă numai 3 lei, âr 24 de nu
mere (un an) 7 lei. Abonații pe un an vor 
primi gratis și, franco volumul „Poveste 
Tristă11, roman de Fr. Coppee, care costă 
în iibrăriă 1 leu 50 bani.

Proprietar: Dr. Aurei HSuresianu.
5

RfillCtor responsabil; Gregorîu Sfiaior.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis p. 3.35 p. Ulei. — japanefifdje, dpne» 
fifdje etc. in ben neueffen Deffiins unb $ar- 
ben, fotuie fcbroarje, tveipe unb farbige 
Mennebei*$-Seide  non 35 fr. bis 
fl. (A 65 p. Zlîet — glatt, geftreift, famert, 
gemuffei'f, Damafte etc. (ca 2^0 nerfdp <Ș>uaL 
unb 2000 nerfdpb. ^arbcn, Dcffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Maifter 
umgebenb. Doppeites Briefpotto nad? ber 
SdjiBeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Kisriclt.

vadiul de 10% a prețului de stri-
gare, Ia subscrisa comisiune în Nă-
seud.

Aceste oferte vor căta s6 cu-
prindă declarațiunea apriată a ofe-

sa

Cursul piețea Brașov.
Pin 30 Mai 1895.

'bancnote rent. Gump, 
Argint român. Cuiap. 
;?iappleon-d’<?rl Oump. 
Galbenii dnmp.
Mărci germane Oump. 
Ruble rusesc! On mp. 
Lire turnesol Cump. 
.Scris, fono. Albina5%

9.61 Vând, 9.64
9.56 Vând. 9.60
9.63 Vând. 9.67
5.75 Vând. 5.80

59.20 Vând, î;-.—
130. - Vend.

10.90 Vend. —h-r
10025 Vend. 101.25

rentului, că cunbsce bine condițiu- 
niJe de licitațiune, le primesce în 
tot cuprinsul lor și se supune lor 
necondiționat.

Condițiunile de licitațiune se 
pot vede în cancelaria fondurilor în 
orele oficibse dela 8—12 și dela 3—6.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratbre de fondurile centrale sco
lastice și de stipendii din districtul 
Năseudului, ținută în Năseud la 27 
Aprilie 1895,

Președinte; Secretar:
Dr. loan Pâp, Nestor Simon.

Vifcâriu. 2—3

PUBLICAȚIE
Se deschide a XVIII

LOTERIA DE STAT REG. UNG. CU SCOP FILANTROPIC, 
al cărei venit curat conform înaltei hotărîrl a Măiestății Sale apost. c. r. este 
astfel a se împărți: cu a cjecea parte din venitul curat ce se speră a obține: 
Spital de copii sSracI din Pesta; Reuniunea Femeilor din Buda; fondul ce 
se va crea spre ajutorarea veduvelor și orfanilor de funcționari lipsite de mij- 
loce; MeDsa academica; Asilul copiilor orfani din Trei-scaune ; Institutul surdo- 
muților din Olușiu; șcdla de surdo-muț din Arad--Orfelinatu Maria din Fiumn. 
Cu a doua-decea parte: Institutul Ranold de educație; Spitalu general din Nagy- 
Mihăly; Reuniunea Crucea albă, și Pensionatu damelor englese din Budapesta.

Câștigurile stabilite in total cu 39S9,
Conform următorului plan de joc fac 960,000 fi., și adecă:

1
1
1
1
1
1

Cursul 9a bursa din Viena.
Din 29 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.40
.Renta de corone ung. 4% . • • 99.10
■Impr. oăil. fer. ung. în aur 4'/2% • 126.50
i mpr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 103.35
Oblig. cSil.fer.ung.de ost. I. emis. 124.50
Bonuri rurale ungare4°/0 . . . 98.30
Bonuri rurala croate-slavone, . . 98.75
1 mprum. ung. cu premii .... 159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.25
1 tenta de hârtie austr..........................101.45
Renta de argint austr.......................... 101.35
Renta de aur austr............................... 123.25
LosurI din 1860 . . •. . . . 158.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1072.
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 470.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 402.75
Napoleondorl.................. 9.65
Mărci imperiale germane . . . 59.50
London vista . •.............. 121.85
Paris vista.................................. 48.27 !/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.20

Zeller

«uscw®

Schutzmnrke.

fi.Iunie 1895.

câștig principal de fl. 60,000 2 câștiguri ă . . . fl. 2000
n n n 77 15,000 cd 4 71 71 * ’ “ 71 1000
n 71 77 71 10.000 ‘-Uj 20 77 71 * ' 71 500
n n tt 71 5,000 fl 

cd 50 71 71 * • 71 100
71 77 77 4,000 200 71 71 * * n 50

n 71 T) 77 3,000 3000 71 71 * • 71 10
costă 2— Un losse face irevocabil 

c a p S t ă: La
la 26
direcția loteriei Budapesta (Poșta ofic. vamal

Tragerea
LosurI se _

principal), la tote oficiile de loteriă, sare și dare, la cele mai multe oficii poș
tale, la Mercur Viena, și la debitanții de losurl însărcinați cu vendarea lor în 
tote orașele și localitățile mai însemnate.

Budapesta, 17 Ianuarie 1895.
direcția loteriei re§*.  ung.

1 1 ——''iHiiii ii  

/ Jfâarea Descoperire a Veacului \ 
ELIXIRUL GOD9NEAU este singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc.

ÎNTINERIREA si prelungirea VIETE!■>_____ __________________________________ v_____
Administrația 3iSX.I25XIK.lCriL.TJi GtOX>X35JE3 AU la PARIS, 7, r. Saint-Lnzare. 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\
St filcpe ELIXIRUL GOOINEAU fi la BUCUREȘTI, la Iile TZilSFIBESCU, draghut; /

la JAȘl, la D.D. Frați KOZVYA, farmaciei. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nii J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,,MINERVA.“

•>

Nr. 154—1895.___ _________  l
a. f. c. sc. d.

Publicațmne de licitațmne.
Domeniul fondului central șco- 

laatic din districtul Năseudului din 
comunitatea Ceanul mare, care are o 
ostensiune de 1030 jugere 1204(,O 
pi constă din arătură, fenaț și pă- 
șmne, dimpreună cu edificiile de lo- 
i uință și economice, ce se află pe 
densul, se va da în arendă pe 10 ani 
începând din 24 Aprile 1896, stato- 
i ndu-se prețul de strigare a arendei 
anuale de 3500 fi. v. a.

Licitațiunea se va ține esclusiv 
cu oferte scripturistice sigilate, cari 
t-unt de a se trimite pănă în 30 Iu 
lie 1895 la 6 ore după arnecji, cu

carl au efecta escelenta în contra tu
turora boleloru de stomachii, sunttt una 
inedicameniîi iieaperatft «Se 
lipsă, pentru ®rs-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stama- 
chului, respirația cu mirosii greu, vân
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bați! și sigurii de vindecare.

La bdlele indicate s’a constatata 
picăturile Mariazeiler ca cela mai bund 
leacd, care confirmă sute de testimonii. 
Prețuld unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 41® Cfi’. Sticla îndoita 
de mare 91® CB-, Espediția centrală 
prin farmacistula CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile sunta numai 
acelea, pe a cărora embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazelier veritabile 
se află: Brașovd: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Fd. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jeke.lius. Osernât- 
falu: farmacia Josef Drodilejf.

I
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o

X

ABONAMENTE X
§

aw

fc'z. 3912-1895. tlkvi

Arveresî hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosăg kbzhirre teszi, bogy 

az „Albina" takarek- es hitelintezet brassbi Fioktelepe vegrehajtatonak 
Birth Juou es neje Birth Paraschiva vegrehajtăst szenvedo elieni 600 
frt. tbkekoveteles es jar. irâtiti vegrehajtăsi iigyeben a brassbi kir. tor
venyszek (a brassoi kir. jbirosăg) teruletbu levfi, Brassb văros teriiletân 
kkv<5 a brassoi 2712. sz. tlkjvben A. f alatl foglalt 3057 es 3058 hrsz. 
i-igatlanra az ârverest 750 frtban ezennel megâllaptott kikiăltăsi ărban 
•drendelte, es hogy a fenaebb megjelolt ingatlau az 1895. evi augusztus 
hă 8. napjătl d e. 9 orakor ezen kir. torvenyszek tlkvi irodâjăban meg- 
nrtando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiăltăsi ăron albi is el- 
adatni fog.

Ârverezui szăndekozok tartoznak az ingatlan becsărănak 10°/0-ăt, 
vagyis 75 frtot keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. § ăban jel- 
zett ărfolyammal szâmitott es az 1881. evi nov.ember ho 1-ea 3333. sz. 
alatt kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes 
t!t tekpapirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: t. cz. 170. 
Ș;-a ertelmeben a bănatpenznek a birosâgnăl elbleges elhelyezeserbl ki- 
allitott szabălyszeru elismervenyt ătszolgăltatni.

Kelt Brassoban, 1895. evi măjus ho 16 ăn.
A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosăg.

KOVACS, 
egyes bird.
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Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni

> luni
anu

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:

3
6

12

fi.
fi.
fi.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei luni......................................................
șese luni ... ................................
unu anu.....................................................

10 fr.
20 fr.
40 fr.

agate h ea fate fa Duaanecâ.
Pentru Austro-Ungaria:

anu........................................................... 2 n. -
șese luni.......................... , . i fi. -
trei luni................................................ ă>0 cr.

Pentru Romanșa și străinătate:
anu..............................................................8
șese luni...................................................4
trei luni...................................... .2

francii 
franci, 
franci.

1.1

X
X

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se faeft mai ușori și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se vorfi abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admmistrațima „Gazetei Transilvaniei."

X
X
X
X
X
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Sosirea și plecarea Imurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Român: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am, 
Trenul mixt: 7 ore 1 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 37 minute sera. 
Tr. expr. Român : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernescî la Brașov. 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimindța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am..
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sdra, 
Tr. expr. RornâD : 10 dre 19 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenulfi accel.: 4 ore 59 minute dimin,-. 
Trenula mixta: 11 ore înainte de amecjl.
Trenula accel.: 2 fire 19 min. după am,.. 
Tr. expr. Română: 5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașov la Zernescî:

Trenul mixt: 8 dre 35 min. diminâța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 15 min. sera.

Tipografia A. Muroșianu-, Brașovu.

cSil.fer.ung.de

