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Continuarea luptei
n.

Brașov, ?1; Iunie v. 1-895
La întrebarea, eum se se accen

tueze și f&e se daaâă mai departe 
lupta nostră pentru -egala îndreptă
țire națională, respiaasul umteză de

• sine.
■Se se.<realiseze iprogramsal nos

tru de luptă și, înteți cât nu este 
complet șL trebue întregit,-se-se . în- 
tregescă făflfă de amânare.

Resistența legală, enunciată în 
conferențele nostre naționale, ssă nu 
rămână de «aici încolo imai mult-nu- 
mai o piă dorință a luptătorilor noș
tri, ci se fia i tradusă în Lapte «ener
gice de apăsare și de salvare.

Lucrării - sistematice, a adversa
rilor noștri, întreprinsă ou întreg 
aparatul, de <>-care dispune puterea

• de stat, și sprijinită de societatea 
maghiară, pemtru a distruge și .ză
dărnici tot ce pa?te fi cât de puțin fa
vorabil idesvoltării ndstaie ca indivi
dualitate națională, trebue -sed opu
nem din jparte-iae erășî ■© lucrare sis
tematică de conservare șși de ape- 
rare pe tete terenele.

Tendințelor violente de maghia- 
risare trebue se le opunem națio
nalismul înflăcărat românesc, con- 
șciu de puterea sa și de dreptatea 
•cause! sale.

Lozinca trebue se ne fiă mereu: 
. înainte'.

înainte, ,luptând înlăînteu pentru 
■consolidarea năstră, pentru deiătu- 
rarea relelor din mijlocul nostru și 
pentru concentrarea jforțelor națio
nale priutr’o crganisare și discipli
nare tare a lor.

înainte, luptând îaafară contra 
.atacurilor gi încălcărilor necurmate 
ale adversarilor limbei și naționa
lității nâstre, și pentru Lbenda pos
tulatelor nbetre naționale.

înainte, luptând pe tete acele 
terene, pe cari suntem atacați de 

maghiarismul 'violent, pe terenul po
litic, cultural, economic și social, 
pentru apărarea și salvarea româ
nismului nostru.

■Mijlocele &e luptă legală, ce ne 
stau la disposițiă și le credem jpriin- 
ciose, se le folosim deplin -și cum 
se cuvine, fără cea mai mică șovăire 
și eu tot devotamentul, ce’l pretinde 
sfințenia causei.

Se organisăm înainte de tote și 
se accentuăm cu încordarea tuturor 
puterilor ndstre, pe tetă întinderea 
teritoriului locuit de Români, lupta 
pentru limbă, lupta în contra despotis
mului eserciat în detrimentul drep
tului nostru de limbă.

©e-odată cu lupta pentru limbă, 
în care se concentreză și care tre
bue să lege ca un fir roșu totă ac
țiunea nbstră politică, culturală și 
economică, să inaugurăm o luptă-sis- 
tem atică în municipii, făcend se re- 
sune dela un colț la altul al țării 
protestările nostre în contra abisu
rilor, aeuprirei și nedreptățirilor, ce 
le îndură poporul din partea admi
nistrației.

Un mijloc puternic de luptă- 
sunt și vor fi întrunirile de tot soiul, 
Se nu treeă nioî o singură ocasiune,. 
ca Românii, în interesul causei lor,. 
să nu folosâscă .aoest drept, ce le 
compete în egală măsură eu toți cei 
Kalțl -cetățeni.

Până când va esista în acest 
stat o constituția, fiă cât de vitregă 
■pentru noi, nu este modru de a ne 
opri se ne folosim pentru înaintarea 
causei nostre de mijlocele de luptă, 
ce ni-le pote oferi, numai bărbații 
noștri se fiă la înălțimea chiămării 
lor, eu inima la loc și eonseii de 
marea răspundere, ce-o au, în aceste 
critice vremuri, față eu națiunea lor.

Să mergem der înainte, desfă
șurând pe tetă linia o lucrare siste
matică și energică de apărare. Să 
nu uităm însă nici de îndatorirea 
ce-o avem de-a ne îngriji totodată, 

pe cât este posibil, ca aedsta lucrare 
de apărare se fiă și susținută.

Pentru scopul acesta tr-ebue se 
ne nisuim de-a informa pressa favo
rabilă nouă din monarchiă și din 
afară într’un mod serios și demn 
asupra stărei și a luptelor ndstre.

In deosebi față cu România și 
față cu simpatiile căldurose, ce le-au 
manifestat și le manifesteză necur
mat frații noștri de dincolo de munți, 
fără nici o deosebire, pentru causa 
nbstră, ni-se impune datoria de-a 
veghia ca aceste simpatii, atât de 
prețibse pentru noi, se ne fiă con
servate neturburat și se încolțăscă 
și înflorescă din ce în ce mai mult.

De aceea -trebue se luăm grab
nice măsuri, ca să se curme acele 
uneltiri din sinul nostru, cari pot 
lăți în România credința, că am fi 
îngrațl față cu simpatiile, ce ni-le 
dovedesc frații noștri, și să facem 
să se restabilâscă cât mai curând 
în tetă țera încrederea, că noi Ro
mânii asupriți am privit și privim 
causa nostră de-o causă generală a 
nemului românesc și nu vom per
mite nici un moment, ca ea să fia 
■exploatată la noi în contra unuia 
său altuia dintre partidele de dincolo.

Mai avem apoi îndatorirea de 
a îngriji și pentru întărirea și mă
rirea forțelor nostre.

Acâsta o putem ajunge înăun
trul nostru printr’o luptă sănătosă și 
priincibsă pe teren economic, care 
să ne scape poporul de totala să
răcire., er în alară prin realisarea do
rinței esprimate de conferențele nos 
tre anteriore, ca să căutăm a întră 
în înțelegere cu naționalitățile ne- 
maglfiare din acest stat, mărind, pe 
cât se pbte, fără de alterarea pro
gramului național, contingentul nos
tru prin concursul lor la lupta co
mună în contra sistemului asupritor.

Bărbații noștri conducători mai 
au și chiămarea sfântă de a se pune 
în legătura cea mai strînsă cu po
porul, de a studia necontenit starea 

lui, de-a cunosce tete năcazurile lui, 
ca să-i pâtă sări în ajutor cu sfatul 
și cu fapta, ori de câte ori va avâ 
necesitate de ele.

Activitatea acesta trebue se se 
manifesteze pe tote terenele luptei, 
nostre și în deosebi pe terenul cul
tural și economic.

Să încheiam între noi o legă
tură sfânta cu scop de-a feri popo
rul nostru de relele urmări ale sis
temului de esploatare pentru inte
rese streine, la cari este cțilnic espus.

Luptând astfel cu puteri unite 
și îndoite pentru limbă, cultură, casă 
și moșiă, vom face în scurt timp, 
ca să amuțescă învinuirile ridicule 
ale adversarilor, că poporul nostru 
e blând și mulțămit cu sortea lui 
și că cei, ce strigă prin gazete și 
prin conferențele lor în contra asu- 
prirei, sunt numai câți-va agitatori', 
cari fiind băgați la dubă, va fi pace 
și liniște în țeră.

Atunci de sigur guvernului nu-i 
va mai da mâna să trecă așa de 
ușor peste gravaminele Românilor, 
âr fișpanilor de prin comitate le va 
trece gustul de a se recomanda înal
tei sale bunăvoințe prin raporturi 
false și tendențiose.

N’am voit se desfășurăm aici 
un program, ci numai se indicăm 
în trăsături generale cum înțelegem 
nci continuarea luptei, și care trebue 
se fiă, după noi, problema viitorei 
nostre conferențe.

N’avem lipsă nici de optimiști, 
nici de pesimiști în conducerea luptei 
nbstre, ci de omeni politici cu inima 
caldă, dâr cu mintea rece și pre- 
vecjetbre,

Aceștia vor ave să judece, decă 
calea, pe care trebue se pășim îna
inte, este cea umblată de trei ani 
încâce, ori că avem să pășim îna
inte cu fotă hotarîrea bărbătescă pe 
calea de-a ne ajuta noi înși-ne mai 
întâiu, ca să ne ajute și Dumnec|eu!

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Frumseță femeii. «

Când aucjl dicend, că „elu este un 
Adonis, acesta nici decum nu se ia așa 
în considerare, ca și când se dice, că „ea“ 
e o frumseță. De aceea cu tot dreptul se 
privesce, ca lucru principal, la femeiă frum- 
seța. De aci dorința tuturor femeilor de-a 
fi frumose, și atragerea mare pe care o au 
ele cătră studiul frumosului. Din acest 
punct de -vedere, femeile sunt înrudite cu 
pictorii, numai cât aceștia generalisăză și 
fac din „frumos11 studiu.

Nebuniile modei, din nefericire, adese
ori au nimicit și nimicesc frumseță femeii. 
Cei vechi s’au îmbrăcat secoll întregi in 
același feliu, și arta chiar și astădl trebue 
să împrumute dela simplicitatea acelora, 
când voiesce să evite caricatura. Ore ar 
pută fi representat „tragicul11 în vestminte 
moderne cu trenă lungă, cum le place as
tăzi femeilor? Asemeni și alte nebunii de 
jnodă nu aparțin de cercul frumosului și 

nici pe femeiă n’o fac frumosă; din contră, 
ele servesc pentru a slăbi frumseță singu
ratecelor și a face pe femei asemenea una 
ou alta. Acesta, cum dice Alphonse Karr, 
este una dintre oele mai mari crime ale 
modei, căci face pe femei să fiă tdte for
mate după o mostră. De aceea fiă-care 
femeiă să fiă condusă de principiul de ași 
alege haine, cari îi stau mai bine, cari îi 
ridică calitățile frumose și îi ascund scă
derile.

Femeia să precugete, că farmecul cel 
mai mare zace în individualitatea sa, care 
o deosibesce de altele. Succesele în socie
tate, în artă, sciință și literatură le mulță- 
mim împrejurărei, că ne deosebim de alții 
din jurul nostru. Un esemplu: Intr’o soci
etate de dame frumose, bogat îmbrăcate și 
împodobite cu brilante, apare de-odată o 
femeiă îmbrăcată într’un vestmânt simplu 
și negru de mătasă, fără de nici un orna
ment; tote die, că ea e regina sărei. Tot 
asemenea se pote observa împresiunea, ce-o 
produce o femeiă cu părul blond între mai 
multe brunete, seu întors. Intre aparințt.v 
cele mai nenaturale sunt femeile, cari, se

duse de modă, îșl schimbă coldrea natu
rală a pârului lor ou una artificială, oare 
stă în oea mai mare contrarietate ou ființa lor. 
Și precum cu părul, așa și cu îmbrăcămin
tea. Durere, naturalul și simplul face loc 
nenaturalului și bizarului. Din causă, că fe
meile mai mult său mai puțin țin la „fashion“ 
nu ved cum le diformăză acesta.

Este fapt, că femeia nu pote comite 
o greșelă mai mare, decât aoeea de-a nu 
fi frumosă. Frumseță este pentru ea para
disul, totul. Dăr cu timpul se pierde frum- 
seța, și atunci coe de făcut? întrebă, oe- 
titorule, sexul frumos și î-țl va spune: 
„Astăcjl înțelegem mai bine să aducem la 
ivelă frumseță.“ Și e drept, astădl nu mai 
sunt femei urîte. Cât de drăgălaș înțeleg a 
manua penelul, cât de bine soiu întrebuința 
pudra, tușul și lacul. Teintul lor adese-orl 
este numai productul simțului lor deosebit 
pentru colori, sprincenele nobil volburate 
și roșața învitătore de sărutat a buzelor, 
pot mulțămi farmecul lor unei singure tră- 
;■' Ine cu penelul. De forte multe-orl nu 
ești în stare a deosebi, ce este natural și 
ce artificial pe fața unei femei frumose. In 

multe fețe frumose natura apare mai ales 
oa o edițiă de lues îmbogățită și nouă — 
adese este opul său propriu! Ore ce aspeot 
oferă câte o față admirabil de frumosă, 
vădută în bal, diminâța înainte de ceremo
nia idealisărei, când se scolă din pat?

E lucru ourios, că mai înainte „co- 
regeau natura11 mai mult damele de posi- 
țiă înaltă și oele dela teatre; astădl însă 
și Anița și Mariora înțeleg bine de-a în
trebuința penelul, tușul și pudra. Este ri
dicol, cum cele mai multe dame voieso se 
apare tot mai tinere și mai frumose, decât 
în realitate. Onorabila dbmnă nu voiesoe 
nici deoât să trăoă peste 2o de ani, pănă 
în fine e necesitată se vadă, că —• o 
urîtă.

Marele poet spaniol Cervantes, cjice: 
„Ceea-ce susține lung timp frumseță, este 
virtutea11, un adevăr, care servesce, ca imn 
de laudă pentru ființe femeiescl mai îna
intate în etate, dâr totuși încă frumose. 
In tinereță este ușor a fi frumos, der no
bilă e frumseță, când părul încărunțesce. 
Francesii numesc frumseță naturală de tote 
ciilele a fetelor tinere „beaute du diable“,
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Din delegațiunî.
In 11 Iunie n. subcomisiunea de es- 

terne a delegațiunei ungare a ținut înainte de 
amâdl ședință. Președinte Ooloman Tisza, 
raportor Max Falk.

Președintele deschise ședința, sa
lutând pe noul ministru Golucliowski, în 
convingerea, că pe lângă apărarea intere
selor celor două state, cari compun monar- 
chia, se va mai nisui, ca pacea să se sus
țină, să se consolideze, tripla alianță să 
esiste și legăturile ei să fiă tot mai intime, 
păstrându se bune relații și cu celelalte pu
teri, oarl stau afară din acâstă alianță.

Luă apoi cuvântul contele Agenor 
Goluchowski, — 4lse> din cuvânt in cu
vânt, următorele:

Fiind numit ministru de esterne din 
graț’a Majestății Sale împăratului și re
gelui, am onore a-mă presenta în acestă 
calitate înaintea stimatei sub-comisiunl a 
delegațiunei.

Este o deosebită onore pentru mine, 
oă am fost designat, oa urmaș al acelui băr
bat cu mari merite, care aprâpe 14 ani a 
condus afacerile esterne ale monarchiei cu 
atât noroc și cu atâta dibăciă, și sub care 
politica, pe care de sigur va trebui s’o 
reounoscem de oea mai corectă și mai co- 
respundătore pentru interesele nostre, a 
prins rădăcini atât de adânol. Acâită poli
tică, al cărei fidel și zelos urmaș i-am fost 
eu tot-dâuna, o sumez în următorele scurte 
cuvinte:

Alipire neînfrântă la basa înființată prin 
alianța celor trei puteri europene centrale, 
care nu esohide nutrirea de cele mai ami
cale raporturi cu tâte celelalte puteri fără es- 
cepțiune, ci le chiar condiționâză. Raportul 
amical, ce-1 susținem ac|i pretutindeni, co
respunde atât de necondiționat relațiilor 
nostre de alianță ou Germania și Italia, în
cât susținerea și desvoltarea lui ni se presenta 
ca o poruncă a datoriei și, fiți convinși dom
nilor, că eu nu voiu intrelăsa nimic, ca sâ 
corespund acestei îndatoriri.

Din cele spuse pănă aiol puteți vede, că 
deși în ministerul de esterne s’a făcut un 
sohimb de persone, totuși nu pole fi absolut 
vorbă despre schimbarea politicei nostre es
terne, ori despre o schimbare de sistem. Re- 
sultatele, ce le-am ajuns pe calea urmată 
pănă acuma, sunt atât de satisfăcătore, în
cât nu putem dori nimic mai bun, și încă 
cu atât mai puțin, pentru-că basa înființată 
prin acesta corespunde cel mai fidel tradi
țiilor și aspirațiilor monarchiei, care —de
parte, de-a urma tendințe agresive — s’a 
nisuit tot-dâuna, să afle mulțumire și sa- 
tisfacțiune în desvoltarea paclnică a relații
lor internaționale, în întărirea în afară a 
autorității și posiției sale de putere, precum 
și în promovarea progresului și bunăstării 
poporelor sale.

Dela sesisarea ultimelor delegațiunî, 
siiwa/za favorabilă politică, pe care am ac- 
centuat’o tocmai acum, nu s’a schimbat, și 
nu văd pe orisont nori mai serioși, cari ar 
deștepta temerea, că situația acesta ar pute 
fi întunecată într’un viitor, ce se pote pre
vede. Considerând acâstă. constelatiă liniș
tită, un deosebit câmp al activității mele 
văd înainte de tote în desvoltarea poten
țată a politicei nostre comerciale și, în le
gătură cu acâsta, în desvoltarea anumiților 
râmi ai representanței nâstre, respective a 
afacerei nostre consulare.

adecă o frumseță, care înfloresce și se 
trece în scurt timp. Frumseță acâsta trecă- 
târe place pentru moment, însă nu ține 
legat pe om, și nu-i insuflă pasiuni mai 
durabile. Din contră înBă trăsuri nobile, 
ochi lucitori, frunte înaltă, privire senti
mentală, gură espresivă și amicală, ton 
simpatio, un esterior nobilitat prin o viâță 
bogată internă, prin un sentiment cald, 
minte sănătâsă, prin talente și spirit — 
aceste suDt însușirile, cari farmecă și legă. 
Ființele, cari le posed, cu tot dreptul sunt 
iubite cu pasiune și admirate. Femeile mai 
puțin frumâse devin atrăgătore și chiar 
frumăse prin darul de-a fi ou spirit, ceea 
ce li-se pote ceti de pe față.

Ce se ține de durută frumseței, damele 
din societățile mai înalte par’ a rămână 
mai scurt timp frumose, decât femeile din 
popor, ceea ce ușor îșl pote esplica omul 
din traiul oe-1 duo. In Sud femeile îmbă
trânesc mai iute, din contră în Nord omul 
află multe femei bătrâne frumose.

(„B. Tbl.“) V. S.

In scopul acesta am inteuția, oa îna
intea delegațiunilor viitore se present pro
iecte, cari vor cere, ce-i drept, nouă jertfe, 
dâr a căror punere în praxă se par nece
sare, având în vedere evenimentele din- 
Orientul cel mai depărtat.

Și acum dați-ml voiă, domnilor, ca de 
rândul aoesta să nu mă dimit în desvoltărl 
mai ample. Sunt uu oficiu de forte 
scurt timp și cunoso încă forte puțin 
singuraticele cestiunl amănunte ale resor
tului meu. Voiu numai să mă recomand bu
nei d-vostre voințe și Vă rog, să fiți con
vinși, oă nu voiu întrelăsa nimic, ca să am 
și pe viitor încrederea D-Vostră; căci nu 
trebue să Vă asigur deosebit, că țin strîns 
la inima mea interesele Ungariei, ca și ale 
monarchiei, și mă voiu nisui tot-dâuna, ca 
să le represent după oea mai bună a mea 
ounoscință și consciință.

îndată după Goluchowski luă cuvân
tul raportorul Max Falk, care într’o scurtă 
vorbire spuse, că espunerile ministrului de 
esterne au aflat cea mai viuă aprobare. 
Ele nu sulevâză cestiunl speciale, de-6reoe 
pentru politica din trecut, nu e responsabil 
ministrul de acum.

Contele Albert Apponyi dise, că față 
cu noul ministru aplică obiectivitatea. 
Aprobă alipirea esprimată de ministru la 
principiile fundamentale, cari au format 
basa între fostul ministru de esterne și de- 
legațiunea maghiară, adecă principiile cu
prinse în alianța celor trei puteri. Fiind
că espunerile ministrului nu indioă vre-o 
schimbare a direcției politicei nostre es
terne, vorbitorul trebue să presupună, că în 
politica esternă a noului ministru se va va
lora principiul, oa să se escludă orl-ce in
fluență și proctectorat străin în desvoltarea 
statelor din Peninsula-balcanioă.

Contele Ferdinand Zichy declară, că 
salută fără de ori-ce comentar espunerile 
ministrului; îi esprimă recunoscință pentru 
declarația, că se va nisui a îmbunătăți 
și desvolta raporturile materiale și comer
ciale ale țării.

Cornel Abrânyi sulevâză numai o Ges
tiune, adecă „cestiunea agitațiilor valahe'1. 
In primul rând contele Apponyi a dat 
acestei cestiunl oaracter intern, cântând 
vindecarea ei în sfera guvernului dela in
terne. Nici el nu cere mai mult, însă vrâ 
să atragă atențiunea ministrului de esterne 
la acea parte a cestiunei, față de care ni
mic nu pote contribui mai mult decât ar
mata. Ideia, oe-o aduoe înainte nu este 
nouă; în delegația ungară s’a dat de multe 
ori espresiune dorinței, ba s’au făcut ohiar 
și propuneri concrete, ca nu numai în Ga- 
liția și Tirolul-sudic să se facă fortifica- 
țiunî, ci și în Ardei. Nimic n’ar fi acomo
dat pentru a reduce fantoma cutezătore a 
agitatorilor valahi de cât întărirea Ardea
lului milităresce, ceea ce nu s’ar îndrepta 
contra României, cum nu se îndrâptă con
tra Italiei fortărețele din Tirol. Căci, dâcă 
agitatorii de profesiune români, cari umblă 
și ies din Ardei, vor vedâ în strîmtorl for
tul monarchiei austro-ungare și ar ceti, oă 
întregitatea Ardâlului nu este numai afa
cerea specială a Ungariei, și că forturile in- 
tregei monarchii austro-ungare protesteză 
și spun, că acest pământ nu pote fi nici 
odinioră al altuia: de sigur, că atunci ei 
ar suna alte cârde. De altă parte negli- 
garea fortifioărei Ardeiului, ar fi apă pe 
mora lor. Așa dâră de sine se pune între
barea, că de oe sunt fortărețe în Tirol, âr 
în Ardei nu? Rogă pe ministrul de esterne, 
să-și valoreze influența și în direcția, oa 
ministeriul de interne să pregătesoă cât 
mai în grabă raportela asupra fortifioărei 
Ardâlului.

Stefan Keglevich se vede silit a com
bate cu totă liotărîrea pe antevorbitor, de- 
negându-i dreptul de-a cjice) că esprimă 
dorința delegației maghiare, când cere for
tificarea Ardâlului. Gestiunea acesta s’a dis
cutat odată în subcomisiunea de esterne. 
Ungaria nu se unesce cu vederile lui Abrânyi 
în acâstă cestiune.

După acâsța ne mai insinuându-se 
nime la cuvânt, președintele declară, că 
suboomisiunea primesce budgetul, ca basă 
a desbaterei speciale, peste care s’a trecut 
în câte-va minute.

CRONICA POLITICĂ.
— 1 (13) Iunie.

Cele mai multe 4’are psrisiene accen- 
tuâză însemnătatea declarațiunilor miniș
trilor Hanotaux și Kibot, făcute în ședința 
de alaltăerî a camerei franoese, unde 
întâia oră s’a numit în mod ofioial „alianță" 
raportul dintre Francia și Rusia. „Figaro" 
amintind depeșa, pe care o trimisese mi
nistrul de esterne Hanotanx ambasadorului 
frances din Petersburg. în oare se spune, că 
Francia pune peste tâte stima față cu ali
anțele sale, cjice, că depeșa acâsta este o 
dovadă incontestabilă despre esistența unei 
alianțe cu Rusia. „Siecle" afirmă, că textul 
convenției de alianță se va publica câte-va 
flile după festivitățile dela Kiel: „Journal 
des Debats" declară, că nu are ounoscință 
sigură despre o convențiă formală cu Rusia, 
și nici despre aceea, că ore are Francia 
permisiunea de a-o publica. ț)iarul „Temps" 
afirmă, că Kronstadt-ul și Toulon-ul sunt 
dovedile cele mai puternice despre esistența 
alianței franceso-ruse.

*
Serbările oficiale pentru îuangurarea 

canalului dela Kiel vor dura patru d^6- 
Ele vor începe la 19 Iunie st. n., la Ham
burg, pfintr’un mare banchet oferit de mu
nicipalitatea acestui oraș comandanților și 
oficerilor corăbiilor escadrelor germane și 
ai puterilor străine ancorate în port. Joi, 
20 Iunie, la orele trei diminâța, yachtul 
imperial „Hohenzollernu, având pe bord 
pe împăratul Wilhelm II, va străbate ca
nalul, urmat de bastimentele companiilor 
maritime din Hamburg și Brema, cari vor 
conduce pe membrii corpului diplomatic, 
ai parlamentului german și pe cei-l’alțl in
vitați. Apoi vor veni corăbiile puterilor 
străine. La orele 2 după amiadl vor sosi 
la Holtenau. împăratul va primi atunci la 
orele 5, pe bordul lui „Hohenzollern“, pe 
comandanții marilor corăbii ale escadrelor 
străine. In sâra acelei dil® va A UQ bal 
mare. Vineri, 21, la orele 11 dimineța, îm
păratul va pune ultima piatră a canalului, 
apoi, după amiadl, va trece în revistă, de 
pe bordul lui „Hohenzollern“, năile dife
ritelor escadre, piua se va sfîrși printr’un 
banchet servit sub un cort imens și presi- 
dat de împărat. Sâmbătă, 22 Iunie, numai 
corăbiile germane vor esecuta manevre în 
fața împăratului și a comandanților celor- 
l’alte escadre. In aceeași di vor pleca tote 
escadrele.

*
Foia englesă „Daily Cronicle" pri

mesce din Moscva informațiunea, că Rusia 
face pregătiri militare. Corpul de armată 
XX, care pănă acum eră în Kutaris (Cau
cus), a primit ordin să se retragă în Kars 
și în alte orașe din granița ruso-turcâscă. 
Transportorii din Kars și Tiflis au primit 
comande marl de victualii. Centralisarea 
armatelor rusesci la frontieră este tot așa 
de neașteptată, oum de neesplicabil e mo
dul, în care se întâmplă.

îj:
In Austria dă mult de gândit re

forma electorală, proiectată de principele 
Windischgraetz, ministru președinte al Aus
triei. Etă, în trăsături generale, acestă re
formă, care a stârnit atâtea furtuni în tim
pul recent Proiectul dă poporeloi1 din 
Austria 400 de deputațl în loo de 353 — 
ceea ce faoe 47 de deputațl mai mult — 
cari vor fi aleși de o nouă clasă de ale
gători, o a cineea curiă, care ar fi compusa 
din toți Austriacii, cari plătesc mai puțiu 
de o fiorini imposit direct, și din toți mun
citorii înscriși la o casă de ajutor, isbițl 
pănă acum da incapacitate electorale, deși 
însorierea la casele de ajutor este obliga
toria. Aceste două nouă categorii de ale
gători ar forma două colegii electorale deo
sebite : contribuabilii, cari ar alege 34 de 
deputațl, și ajutații, cari ar alege 13.

Crisâ în Austria.
De mult în Austria se aștâptă isbuc- 

nirea unei crise politice, adecă a căderei 
guvernului de coalițiune. Crisa aoesta se 
pare a fi acum num.fi cestiune de câte-va 
<jile.

Causa înființării unui gimnasiu sloven 
în Cilii, care preocupă de timp așa de în
delungat cerourile politice din cealaltă emis
feră a monarchiei, și despre care se cjicea 
cu luni de 4'1® înainte, că va frânge gâtul 
guvernului și a ooalițiunei austriace, s’a ri
dicat astă4l la cestiune de mare actua
litate.

Comisiunea bugetară s’a ooupat în 11 
Iunie n. cu afacerea înființării acestui gim
nasiu, și disouția a ținut 8 ore întregi, fără 
de a fi ajuns la vre-un resultat ore care.

Raportorul Beer 4,S0t că guvernul 
are, ce-i drept, datoria, de-a satisface pre- 
tensiunile orl-cărei naționalități, dâr în afa
cerea înființării gimnasiului din Cilii nu l’a 
silit la acțiune nici hotărîrea dietei pro
vinciale, nici votul parlamentului central. 
Nu se pote lua ca motiv, că în Cilii tre
bue să se ridioe gimnasiu, pentru-că s’a ri
dicat și în Marburg, oăol aici sunt cu to
tul alte raporturi. Raportorul prin urmare 
nu este în posițiă de-a recomanda spre 
primire proiectul guvernului.

Halhvich 4ise, că consiliul comunal 
din Cilii deja în 1894 a declarat hotărit, 
că înființarea de classe paralele, sâu a unui 
gimnasiu sloven, ar însămna a estrada ele
mentului sloven uu oraș de baștină ger
man. Mai târfiiu dieta provincială din Sti- 
ria a avertisat serios pe ministrul de ins
trucțiune, să se păzâsoă de periodul șcâle- 
lor asistente și de sguduirea păcii între na
ționalități ; guvernul însă n’a băgat în sâmă 
acesta. In orl-ce parte a țării se pote per
mite înființarea unui gimnasiu sloven, dâr 
nici odată nu vom da mână de ajutor, ca 
să se realiseze scopurile de partid politice, 
oarl emanâză din agitațiunile de naționali
tate. Argumentarea, că guvernele anteriore 
au făcut promisiuni în privința aoâsta, noi 
Germanii n’o putem primi. Când Germanii 
au întrat în ooalițiune, n’au sciut nimic des
pre astfel de promisiuni. Germanii au ară
tat, că în privința politică și națională sunt 
capabili de abnegare, însă acâsta ei o cer 
și dela oelelalte partide ale ooalițiunei. 
Vorbitorul declara apoi, <A toți membri stân
gei germane unite vor vota contra infințărei 
acestui gimnasiu, âr partida va deoide, ce 
consecințe trebue să tragă din acâstă afacere.

Ministrul de instruoțiă Madeiski, luând 
cuvântul, declară, că guvernul a primit da
toria de-a înființa un gimnasiu sloven în 
Cilii încă dela guvernul precedent, și-și ține 
de datoriă, să păstreze ore-eare ’conti
nuitate în privința acâsta. Guvernul res- 
pectâză sentimentele de naționalitate, instl 
în privința acâsta nu pote consimți cu Ger
manii, și se alipesce la punctul său de ve
dere, trebuind se realiseze disposițiunea, a 
cărei corectitate a recunoscut’o, și pentru care 
s’a hotărit guvernul întreg. Ar regreta, dâoă 
stânga germană unită ar vota contra gim
nasiului din Cilii, el însă îșl ține de dato
riă a-șl împlini cuvântul dat.

Cel din urmă vorbitor a fost Cehul- 
tinăr Herold, care a deolarat, că partida 
lui votâză posiția din budget pentru înfiin
țarea gimnasiului, însă prin acesta de loo 
nu voteză și încredere guvernului.

După ședință membrii mai distinși ai 
stângei unite au ținut o conferență în care 
au hotărît, că vor eși din coalițiune, îndată- 
ce se va vota posiția din cestiune.

Ministrul de finance Plener a declarat 
și el, ca rămânerea sa în ministeriu atârnă 
dela hotărîrea, ce-o va lua partida în Joia 
următâre.

SCimLE Ș1LO.
— 1 (13) Iunie.

Mouarchul la Huedin. Din Huedin se 
scrie, că Majestatea Sa are să ceroeteze 
Huedinul cu ocasiunea manevrelor, ce se 
vor ține anul acesta între Oradea-mare și 
Clușiu. Pregătirile pentru manevre sunt în 
curgere. Ciocnirea se va face între corpul 
de armată din Sibiiu și între cel dela Ti- 
mișâra.

— o —
Chipul lui Iancu dispărut. In museul 

„Szabadsâgharczu din Arad se afla un 
chip al eroului Avram Iancu, lucrat în 
oleu, după fantasia cutărui „fenegyerek“ 
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șovinist. Chipul presenta pe Iancu într’o 
stare înspăimântătore, c’un fluer în gură. 
Aoest chip, spune „Magyar Hirlap“, a dis
părut cjilel0 acestea din museu, fără a-se 
pute măcar bănui „hoțul“. — Mare supă
rare pe „patrioții“ unguri.

— o—
Asociațiunile unguresc! de ban!, în

ființate, precum seim, în cea mai mare 
parte prin comunele române, pănă acum 
au prins în oursa lor, după cum aflăm din- 
tr’un articol de fond al lui „Kolozsvâr“, 
peste 100,000 de membri. Ceea ce cu deo
sebire amăgesee pe omeni este faptul, că 
ouotele membrilor sunt atât de mici, încât 
și cel mai sărac locuitor potedeveni mem
bru cu drepturi egale, oa și toți ceialalțl. 
Atât în oe privesce dreptul de vot, cât și 
ridioarea împrumuturilor, nu se face nici 
o deosebire între un membru, care are 
numai o cuotă, și între unul, care are mai 
multe cuote, deorece și proprietarii mai 
multor cuote au dreptul numai la un vot. 
Pentru a da un avânt și mai mare acestor 
sooietățl ungurescl, „Kolozsvâru propune 
aducerea unei legi în favorul deponenților, 
în înțelesul, oa banii depuși la aceste bănci 
pănă la o anumită sumă să nu pdtă fi se- 
cuestrațl din partea nimănui și nici în- 
tr’un cas. Acesta de-altmintrelea n’ar fi 
ceva nou, deorece și prin legea privitore 
la institutele de păstrare dela poște, su
mele depuse pănă la 1000 fi. sunt scutite 
în contra seeuestrărei.

— o—
Monarchul nostru a trimis prin am

basadorul Revertera o sumă însemnată Pa
pei pentru scopul înființării unui colegiu 
rutân.

—o—
Stare escepționalâ în Viena. Din 

Viena se anunță, că tot mai mult prinde 
rădăcini convingerea, că la cas, decă se vor 
mai continua turburările de muncitori, se 
va proclama starea esoepțională asupra 
-orașului.

—o—
Cununia. D-l George Coșbuc, cunoscu

tul nostru poet, se va cununa Duminecă în 
4 Iunie v. c. la Câmpina, cu d-ra Elena 
Șfetea, o soră a d-lui Const. Sfetea, librar 
în Bucurescl. — Adresăm sincere felicitări 
tinerei părechi.

— o —
Proces <le pressă. Pentru un articul 

cu tendințe socialiste, publicat în „Typc- 
grafia“ din Budapesta, funcționarul privat 
Zaka Lajos, ca autor, a fost condamnat 
cjilele acestea la 3 luni închisore pentru 
„agitațiune în contra unei classe și pentru 
preamărirea unui fapt punibil*.

— o —
Maghiarisarea Rutenilor. „Budapesti 

Hirlap“ publică următdrea scire : Cu 15 — 20 
ani înainte de asta, între țăranii ruteni din 
Maramureș, cărora în părțile acelea le cjio 
Rusniacl, vorba ungnrescă nu era cunos
cută nici măcar după nume. Bătrânii nici 
astădl nu prea sciu unguresce, generațiunea 
■tinără însă totă scie limba maghiară. Mai 
•ales în părțile „Borkut“-ului maghiarisarea 
ia mari întinderi între ei, așa că „nu este 
tiner său tineră“, care să nu vorbeScă „cu- 
rat“ și „fluent* unguresce. Năsdrăvanul, 
oare în timp atât de scurt a soiut „maghia- 
risa“ un popor întreg, este, după fdia un- 
.guresoă un învățător din Borkut, cu nu
mele Lengyâk Istvân, despre care cu multă 
mâhnire spune „Bud. Hirl.“, că n’a fost 
între acei învățători, pe cari ministeriul 
ănstrucțiunei publice i-a premiat pentru 
maghiarisare.

— o —
ț Nicolae Roman. Din partea subscrisei 

Direcțiuni se aduce cu durere la cunoscință, 
cumcă Nicolae Roman, deșteptul și neobo
situl comptabil-șef al institutului „Bistri- 
țiana*, în urma unui morb de pept, agra
vat în mare măsură prin jertfele lui perso
nale, șl-a dat blândul său suflet în manile 
Creatorului a<jl în 10 Iunie st. n. 1895 la 
4 ore d. a. în al 29-lea an al tinerei sale 
etăți și în al 4-lea an al serviciului său 
•esemplar la institutul „Bistrițiana*.

Rămășițele pământesol se vor astruca 
.după ritul greoo-or., Mercur!'în 12 Iunie n. 

c. la 3 ore d. a. în cimiterul rom.-cat. 
din loc.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria eternă! 
Bistrița, în 10 Iunie 1895.
Direcțiunea institutului de credit și 

economii „Bistrițiana.*
Nioolae Roman a fost mai înainte 

comptabil la „Institutul tipografic* din 
Sibiiu, în care calitate fu încurcat, și el în 
procesul „Replicei*, fiind condamnat ia un 
an închisâre. El șl-a făcut pedepsa în în- 
chisorea dela Seghedin, și aici, având o 
constituția mai slabă, i s’a sdruncinat mult 
sănătatea. Tot oa comptabil al tipografiei 
— mulțămită patentelor austriaco, de cari 
guvernele maghiare sciu să useze atât de 
bine, când e vorba de Român, — Nicolae 
Roman fusese încurcat și în procesul Memo
randului, der a fost achitat. La ambele 
ocasiunî, acest tînăr simpatic s’a distins prin- 
tr’o purtare resolută și francă, care i-a și 
atras aprobările tuturor. — Dumnedeu să-l 
odihnescă în pace!

—o —
Societatea „Petru Maior* a tinerimei 

române din Budapesta și-a înoheiat acest 
an școlastic, care este al 33-lea an al ac
tivității sale, prin ședința generală jdela 30 
Mai n. c. Din raportul general al comite
tului, apărut în broșuri tipărite însemnăm 
următorele :

In ce privesce lățirea sentimentului 
de colegialitate și închegarea forțelor, se 
observă la tinerimea nostră din Budapesta 
un progres frumos. Acesta o dovedesce nu
mărul membrilor ordinari, care în acest an 
a fost mai mare, ca orl-când, de oând esistă 
sooietatea. Anume au fost membri ordinari 
69 (mai mult cu 19 ca în anul treout), 
extraordinari 4, onorari 32, fundatori 25. 
Societatea a ținut peste tot 25 ‘ședințe, în 
cari s’au cetit mai multe operate literare 
și s’au desbătut afacerile curente de admi
nistrația. Mult i-a preocupat pe membrii 
societății idea, de-a eda o foiă literară ti
părită ; din causa lipsei de mijldce însă a 
rămas, ca în viitor societatea să stărue a 
se înființa cât mai curând o asemenea foiă, 
dâr nu sub egida societății. S’a făcut apoi 
începutul pentru lucrarea istoriei societății, 
care se speră a se termina in anul viitor. 
Biblioteca sooietătii oonstă din 1531 opuri, 
averea totală la finea anului: 6192 fi. 44 
cr. Societatea, care dela 1 Maiu și-a stră
mutat localul în strada „ Zăldia nr. 43 par
terre 4“, dispune încă de 364 esemplare 
din Istoria pentru începutul Românilor, de 
Petru Maior.

*

Aceeași societate ^Petru Maioru, faoe 
cunoscut, că pe durata feriilor de vară a 
încredințat cu purtarea agendelor o comi
sie de trei, în înțelesul regulamentului in
tern, și rogă pe cei interesați a se adresa 
în cașuri necesare membrului din acestă 
comisie: llarie Chendi, student în filosofiă, 
Szâsz-Sâros, u. p. Erzsebetvâros, Transil
vania.

— o —
Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moll lifer antul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provădut cu marcă și 
subscriere.

Din budgetul comun.
Ministeriul de esterne.

Conducerea centrală . .
Fond de disposițiune și

. 606,000

alte lipsuri neprevădute pen-
tru informațiunl politice . . . 600,000

Cheltuell pentru diplo-
mațiă....................................... 1,505,300

Cheltuell consulare . . . 1,199,400
Suma: 3,910,700

Ministeriul de risboiu.
Armata......................... 136,604,701
Marina........................ 13,581,260

La olaltă: 150,185,961
Ministerial comun de finance.

Conducere centrală . . . . 146,620

Casa centrală......................... 25,760
Clasa numerică.................... 43,870

La olaltă: 216,250

Pensiuni.
Ministeriul de esterne . . 384,000
Pensiuni acoperite de vis- 

teria militară și de marină . . 1,320,000
Pensionare funcționarilor 

dela curtea de corupturi a ar
matei și marinei, precum și 
pensionarea servitorilor, vădu
velor și orfanilor acestora .... 35,000

Pensiunile ministeriului
de finance................................. 58,000

Pensiunile curții de corup
turi supereme comune .... 55,000

La olaltă: 2,068,250.

Starea agricolă în România.
„Timpul“ scrie:
Scirile, ce sosesc diu totă țera, întă

resc credința, că vom ave o recoltă din 
cele mai bune; rapița, grâul, orcj.ul, po
rumbul sunt frumose peste tot; în totali
tatea producțiunei, pagubele făcute de 
inundațiunl și grindină nici nu se vor 
simți.

Pe de altă parte, în porturile nostre 
și pe piețele străine de cereale, prețurile 
se țin bine și se urcă necontenit.

Avem der tot temeiul să credem, că 
după o așa de îndelungată încercare, după 
o crisă așa de aspră, ca aceea, prin care 
am trecut, suntem aprope să intrăm într’o 
periodă de îndulcire.

Pentru stat, ca și pentru particulari, 
perspectiva acesta are o mare importanță.

Cultivatorii mici și mari, meseriașii, 
industrialii, c'omercianții, totă lumea pro- 
ducătore va răsufla și se va pute gândi la 
reconstituirea reservelor, pe cari crisa le-a 
cam secat. Tote afacerile se vor resimți și 
vor lua un nou avânt.

Din tote punctele de vedere ne bu
curăm (deci de perspectiva unei recolte 
frumăse și îmbelșugate. Ar fi însă de do
rit să nu uităm prea lesne durerosa espe- 
riență prin care am trecut. Firea omului 
în genere, și mai ales a Românului, e aple
cată să uite repede întâmplările neplăcute, 
îndată ce a început a merge bine; acesta 
e un mare defect care trebuesce îndreptat.

Multe, forte multe au avut de învățat 
agricultorii noștri din crisa grea prin care 
am trecut.

In primul loc, marii cultivatori au 
trebuit să se convingă în sfârșit, cât de 
periculos e să mai urmeze cu sistema ru
tinară de pănă acum și câtă nevoe e pen
tru dânșii să introducă în esploatările lor 
sistemele moderne de cultură.

In al doilea loc, au trebuit să vadă 
cât de greșită e gona după grâu și lipsa 
de variațiune. In al treilea loc, au putut 
simți, oe va să dieă a’’ nu avă rezerve 
pentru totă întâmplarea; cheltuind prea 
larg în vremurile cele îmbelșugate, crisa 
i-a surprins pe mulțl fără absolut nici o 
economiă, așa, că au fost siliți să vândă în 
pagubă, mai jos chiar decât costul de pro- 
ducțiune.

In sfîrșit, marii cultivatori au trebuit 
să înțelâgă, ce greșelă fao, când nu se in- 
teresâză de feliul și cantitatea producțiunii 
din alte părți. Credând, că e destul să ari, 
să samenl și să recoltezi, când a sosit mo
mentul desfacerii produselor s’au pomenit 
cu tote piețele pline de produse similare.

Acum, când crisa e pe sfîrșit și sun
tem în pragul unei periode mai favorabile, 
marii cultivatori n’ar trebui să uite tote 
învățămintele aceste, pe cari le-au plătit 
cu grele suferințl.

DIVERSE.
Pălăriile damelor parisiane. Pote le 

va interesa pe cetitore să scie, care este 
în Paris moda cea mai nouă pentru pălă
riile damelor. Pălăria cea mai elegantă pen
tru vara acesta este așa numita „ Trianon*, 
din pae fine, negre, cu margini late, îm
podobite cu câte o penă de struț, seu cu 
câte-o flore ce se potrivesce la îmbrăcă
minte. Pălăriile aceste de pae se potrivesc 

,și la toalete deschise. Parisienele mai portă 
apoi pălării de pae și albastre, galbine și 
verdl, garnisite cu tot feliul de produote 
botanice, așa încât pălăriile gem sub greu
tatea florilor grămădite pe ele. Oa lucru 
distins se ține, de-a purta atât pe prome
nade, cât și în salone flori vii pe pălării 
seu în păr.

Erede americane. Politicianul ameri
can Mr. Carthy a venit la idea, de-a îm- 
pedeca pe calea unei „resoluțiunl* pes- 
mrea nobililor sărăoițl din Europa după 
erede americane. Ca om galant el nu vo- 
iesce să le interejică fiioelor statului Illinois 
de-a se mărita după lordl englesl, marchisl 
francesl și baroni germani, oi le arată așa 
cjicând în mod oficios, oât de condamna
bilă este procederea lor și se îndrâptă că
tră ele cu următdrele euvinte mișcătore 
și înalt-poetice: „Membrii asembleului ge
neral al statului Illinois, au hotărît a re- 
cerca pe fiicele din Illinois, de-a nu-șl da 
mâna individilor, cari nu sunt oetățenl ai 
statelor unite, și credem, că fiiicele statului 
Illinois ar trebui să fiă bune patriote și 
oă n’ar ave să pună nici un preț pe titu- 
lele unui străin'4.

Literatură.
Istoria Imperatulni Traian și a con

timporanilor săi, de Dr. Heinrich Francke, 
traducere autorisată de Petru Broșteanu. 
Fascioul I. Brașov 1895. Editura traducă
torului. Cuprinsul: Partea primă: Afacerile 
esterne ale Imperiului roman sub Traian. 
Vieța și rbsboiele lui Traian. I. Patria lui 
Traian. II. Numele și dignitatea lui Traian: 
A) Filius; B) Tribuniera potestas ; O) Con
sul; D) Pater patriae; E) Optimus prin- 
ceps; F) Germanious; G) Dacious; H) Par- 
thicus; I) Caesar; K) Imperator. III. Fa
milia lui Trajan: A) Traian pater; B) 
Pompeia Plotma; C) Marciana Motida. 
IV. Traian in Germania: A) Colonia Tra- 
iana; B) Documentes agri, Limes Roma- 
norum; C) Munimentium Traiani; D) Cas
trul la gura rîului Main ; E) Re’ntorcerea 
lui Traian din Germania. V. Geții și Dacii: 
A) Teara; B) Răsbbiele Geților său Daoi- 
lor înainte de Traian : 1. Filip Macedonea
nul ; 2. Aleosandru cel mare; 3. Lysima- 
chus; 4. Galii; 5. Bastarnii ; 6. M. L’vius 
Drusus; 7. Crasus.

Intențiunea d-lui P. Broșteanu la tra
ducerea și edarea acestui op este, precum 
se vede și din invitarea de prenumerațiune: 
a procura poporului român ocasiunea, d’a 
cunosce mai d’aprdpe viața și faptele îm
păratului Traian și prin aducerea aminte 
de descedența sa gloridsă, a’l întări în vir
tuțile sale strămoșescl, a redeștepta și cul
tiva simțământul de consoiință și de dem
nitate națională, și astfel a-1 însufleți și 
oțeli pentru o resistență puternică în lup
tele funeste, ce s’au întins pe tote liniile 
vieței nostre pentru limba și individuali
tatea nostră națională.

D-l Broșteanu a făcut însă mai mult 
decât a fost promis în invitarea sa de pre
numerațiune, și spre surprinderea cea mai 
plăcută a cetitorului, ’i se 'presintă fasoiclul 
I. pe pagina primă a învălitdrei cu o he- 
liogravură, representând busta împăratului 
Traian după o monetă originală, apoi cu o 
ilustrațiune forte frumosă, representând 
statua imposantă a împăratului Traian după 
oea din Museul din Neapole.

După împărtășirile primite dela d-I . 
Broșteanu, se vor adauge la fiă-care fasci
cul câte una său două ilustrațiunl: împă
ratul Traian, apoi zidiri monumentale, soene 
diu răsboiele Daoiei de pe columna traiană 
etc. etc.

Un format plăcut, un tipar curat și 
bine îngrijit, un stil ușor și fluid, pe lângă 
tote greutățile, cu care are a se lupta tra
ducătorul la tălmăcirea cât se pâte de fi
delă a ideilor, cugetelor și espresinnilor 
scriitorului originar. Tote aceste ne îndâmnă, 
și ou privire la nobila intențiune a d-lui 
Petru Broșteanu, a-i recomanda opul acesta 
de o valore nedisputabilă, în modul cel mai 
călduros binevoitorului sprijin al publicului 
românesc.

*
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„Prietinul sâtdnului român". Aceeta 
este titlul unei frumose colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulțl, compusă de loan Pop Beteganul. Cu 
un adaus de poesii alese11. Acestă oărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-o 
30 de poesii frumdse. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 or. De vendare la tipografia 
editore „Awrnra" A. Todoran în Gherla 
(Szamosujvâr).

*
Din „Biblioteca pentru toilu, editată de 

librăria Carol Muller din BucurescI (Calea 
Victoriei 53) a apărut volumul al șaselea, 
întitulat „Icone șterse", o nouă operă a 
d-lui A. Vlăhuță, conținând novele, cu por- 
jțrețul și iscălitura autorului și o scrisore 
'de Barbu Deiavrancea. Și acest volum costă 
30 bani (15 cr.) Din cele 6 volume apă
rute pănă acum vedem cu bucuriă, că 
„Biblioteca pentru toțl^ a d-lui C. Miiller 
publică opere de-o valore reală, urmând 
din ce în ce mai bine. Abonate 10 numere 
de-odată oostă numai 3 lei, er 24 de nu
mere (un an) 7 lei. Abonații pe un an vor 
primi gratis și. franco volumul „Poveste 
Tristă", roman de Fr. Coppâe, care costă 
în librăriă 1 leu 50 bani.

*
In tipografia arohiepiscopescă Silvestru 

Morariu-AndrievicI din Cernăuți (Buco
vina) a apărut: Carte de cetire pentru 
cursul de repețire, de Nicolae Ieremievicî- 
Dubău, învățător la școla de aplicațiă a pe- 
dagogiului i. r. în Cernăuți. Cartea conține 
117 bucăți de cetire alese, da diferiți scrii
tori buni. Prețul unui esemplar de 260 pag. 
format mare costă numai 80 cr., legat 1 fl.

Cursul la bursa din Viena.

Doritorii de a întreprinde acesta 
clădire, vor fi datori a depune un 
vadiu în bani gata, seu hârtii de va- 
ldre în suma de 10°/0 dela suma de 
esclamațiune statorită cu 6612 fl. v. a.

Din ședința comitetului parochial gr. 
or. din Poiana Merului, ținută la 26 
Februarie 1895.

Oficiul parochial gr. or

Ofertele au de a conține un vadiu de 
B°/o din suma oferată; acest vadiu se pote 
estinde atât asupra întregului material de 
lemne, cât și asupra singuraticelor părți de 
pădure. — Numele și locuința oferentului 
au de a se aminti ou acurateță.

Deschiderea ofertelor va ave loc în 
4 Iulie-a. c. după prând la 3 ore în biroul 
primăriului.

Brașov, 8 Iunie 1895.

725,1—3 Magistratul orășenesc.

Moise Micu, 
7212—3 paroch.

Picaturile ac stomaclia

Eeli « ■

SchutzmArke.

Numai puține dile sunt până 

la Tragerea Loteriei 
de binefacere a statului reg. ung., 

care va fi la 26 Iunie 1895.
Câștigul principal 60,000 fi.
SW Tote câștig’iirilie 160,000 fi. "W

Losurî ă 2 fl. se pot căpeta la direcția Loteriei 
din Budapesta (Vama centrală) la tbte oficiile de loterie, de 
dare și sare, la cele mai multe oficii poștale, la „Mercur" în 
Viena și la organele însărcinate cu ven4area losunlor în orașe 
principale.

Budapesta, în 17 Ianuarie 1895.

O

X 697,2-2 Direcția Loteriei reg. ung.

Din 12 Iunie 1895.
Renta ung. de aur 4% - • • • 123.30 
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 125.25
Impr. căii. fer. nng.în argint 472% 103.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 123.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 148.—
Renta de hârtie austr........... 101.20
Renta de argint austr.............. 101.30
Renta de aur austr................... 122.85
Losurî din 1860   156.70
Acții de ale Băncei austro ungară. 1077.—
Acții de-aleBâncei ung. de credit. 494.50
Acții de-ale Băncei auscr. de credit. 409.—
Napoleondori........................................ 9.6372
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista....................................121.50
Paris vista...................................... 48.17
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.—

cari au efectă escelentă în contra tu- 
turortt bol el orii de stomachu, suntă unii 
itsefiieamentiî neag»ei*atu <le 
lipsă. pentru ©a’i-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirațiă cu mirosi! greu, ven
turi, râgăelă, colică, cataru 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, 
ficatu și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® cr. Sticla îndoită 
de mare 70 cr. Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

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

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Brașovă: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Both, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernăt- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

Nr. 7074-1895.

8 Prafurile-Seidlitz ale lui 1011 I
O Veritabile numai, deeă ftăeare cutia este provădută cu marca de y 

aperare a lui A. Moli $i eu subscrierea sa. A
X\ Prin efectulu de lecuire durabilă alu Prafuriloru-SeidIitz de A. Moli în contra greu- A
jjt tățiloră celorfi mai cerbicose la stomachă și pântece, în contra cârceilorîi și acrelei la sto- \ 
O machU, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorii și C f\ a coloră mai diferite bole femeesci a luată acestă medicamentă de casă o răspândire, ce A 
>£ cresce mereu de mai multe decenii înedee.—Prețulă unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. y 
O Falsificațiile se vorii urmări pe cale judecătorescă. v

q Franzbranntwein și sare a lui
P. 1/nnî4nk 11|î num'll d6că fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și
X VuiILaUlIU IlUIIIdl, plumbulă lui A. Moli.
W Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca ună remediu poporală
O deosebire prin trasă (frotată) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoră urmări 

răcelă Prețulă unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apă de a im NML
M (Pe basa de natron Acid-salicilict’)

eu e

cu -J
de Cț

£

► La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ori-ce etate și a
u adulțl, asigureză acestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dințiloră. Pre- v 
' țulă sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. ?

5
%

Trimiterea principală prin O

Farmacistailii A. 1TOLL, W 
c. și r. furnisoru aia curții imperiale Viena, Tiiciilaubeii 9 x 

Comande din provinciă se efectueză dilnicu prin rambursa poștală. W
La deposite se se ceră anumită preparatele provecțute cu iscălitura și marca Q 

apărare a lui A. MOLL. O
Deposite în Brașovă : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și C? 

Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 2ȘL
Geisberger. 20—52. W

z

£ Ed.

Nr. 33—1895. parochial.

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Iunie 1895.

Bancnote rom. Gump. 9.54 Vend. 9.57
Argint român. Cump. 9.48 Vând. 9.53
Napoleon-d’orI Cump. 9.59 Vând. 9.63
Galbeni Cump. 5.70 Vend. 5.75
Mărci germane Cump. 59.— Vend. —.— 
Ruble rusescl Cump. 130.— Vând. —.— 
Lire turcesol Cump. 10.90 Vând. —.— 
Scris, fono. Albina5°/U 100.25 Vând. 101.25

Proprietar: o»*» Aurel BSureșiasîM.
Redactor responsabil: Gregoriu BWaior.

PUBLICAȚIUNE
Din partea subscrisului oficiu 

parochial se aduce la cunoscință pu
dică, cumcă Duminecă în 7 Iulie st. 
n. a. c. la 2 ore p. m. se va da în 
licitațiune publică minuendă, în cance
laria parochială din comuna Poiana 
Merului, clădirea edificiului școlar din 
acesta comună, constatator din 6 
odăi, conform planului de edificare, 
aprobat din partea Preaveneratului 
Consistoriu, în ședința de dto 14 
Ianuarie 1895 Nru. 8951 Epitr.

Condițiunile de licitațiune, pla
nul, precum și preliminarul speselor, 
se pot vede la cancelaria oficiului 
parochial în ori-ce bună vreme.

PUBL1CAȚIUNE
Comuna orășenescă Brașov (în Unga

ria) intenționeză de a vinde per trupina 
venitul materialului de lemne pro 1893, 
pănă inclusive 1895 din pădurile de pe te
ritoriul Săcelelor, și anume :

1. In revierul Cernat „în partea de 
pădure „Dâvid Mârton-volgye" 1067 m3 
lemne de fag și 3756 m3 lemne de brad.

2. In partea de pădure, „Kisâg" (cer
cul Satulung) 15399 m3 lemne de fag.

3. In revierul „Zizin," în partea de 
pădure „Sugd" 1272 m3 lemne de |fag, și 
925 m3 lemne de brad; în partea de pă
dure „Tejkd" 1397 m3 lemne de fag, și 
1118 m3 lemne de brad; în partea de pă
dure „Nagy sugo patak" 694 m3 lemne de 
fag, și 1050 m3 lemne de brad.

Condițiunile de oferte și de acele con
tractuale se află la oficiul orășenesc fores- 
tieral spre examinare în decursul orelor 
oficiose.

OferențiI au de a-șl așterne ofertele 
provădute cu timbru de 50 cr., cel mult 
pănă în 4 Iulie a. c. înainte de prânz 
la 12 ore la primarul orașului Brașov. In 
ofert are de a se aminti în cifre și litere 
suma ce se oferă pentru metrul cubic a 
lemnelor de fag și de brad și tot-deodată 
dechierațiunea, cumcă oferentului i sr t 
cunoscute condițiunile de ofert i acele 
contractuale și că se supune lor necondi
ționat.

Sosirea sl plecarea Imurilor h Brașoy.
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 aocel.: 10 6re 37 minute sâra,
Tr. expr. Româu: 10 6re 19 m. sera,

3. Dela Zernesci la Brașov.
Trenul mixt: 7 ore 36 min. diminâța.
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am.
Trenul mixt: 8 Ore 31 mit), sera.

Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 ore 10 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul mixt: 4 6re 50 min. dimin.

Plecarea trenurilor din Braș»
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am» 
Trenul de persdne: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român : 10 6re 19 min. sera,

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenulil accel.: 4 6re 59 minute dimin, 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amdcjl. 
Trenulă aooel.: 2 ore 19 min. după ami 
Tr. expr. Română: 5 bre 14 m. dimin,

3. Dela Brașov Ia Zbrnesci: 
Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminâța,

„ „ 4 „ 55 m, după am.
Trenul mixt: 9 ore 15 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul mixt: 8 6re 19 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 51 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 20 min. sera.

■vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei so potti face și reirio-i 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-căroi luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea s6 li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din ndu, se binevoiască a scrie adresa 

lămurit și sâ arate și posta ultimă.

Adminiștraț. „Gaz. Trans.'1
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


