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INSERATE se primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și la ut- 
măt<5rele Birouri do anunoluri: 

în Viena: Dukes, Heinrich
Schalek. Rudolf Mos&s, 2. Oppeltks 
Nacirfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : 1. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucuresci: Agence Haxas, Suc- 
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burg: JEarotyi & Liebmann.

Prețul Inaorțlunilor: o seria 
garmond pe a eoldnă 6 oi. și 
aOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deeo după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a S-a o 
seria 10 cr, s6u 30 bani.
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„Gazeta11 iese în trâ-care (i.
ASonamBBie pentru Anstro-Unaaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese -uni 

6 fi., pe trei ium 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe an.

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

Se prenumără la t6te oficiole 
poștale din întru și din ataiă 

și la dd. eolectori-
IhraamnU pentru Brașov 

administrațiunea, piața mare. 
T&rgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe b^șh 
luni 5 fi., pe trei lunî 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 11., pe trei In di 
3 fi. Un esomplar 6 or. v. a. 
său 15 bani. Atăt abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Nou abonament 

6AZETA TRANSILVANIEI
Cn fi thilie fi§®5 st. v.

ge deschide nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentuluis
Pentru Austro-Ungaria:

•o-ix azn.
șese liixii
trei

£L. 
£L. 
fl.

pe 
pe 
pe

12 
e 
3

Pentru România și străinătate:
ia.zx an ..................... 40 frazn-cî
șese   20
tzei Ixlxli ..................... IO

Fe 
pe 
pe

Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
uși an .......... 
sese luni .................................. . .

Pentru România si străinătate:»
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4 »
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Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Noul ministers engles.
Brașov, 16 Iunie v. 1895

Seim, că dintr’o causă forte ba
gatelă, în Anglia a isbucnit la în
ceputul acestei septemânî crisă mi
nisterială.

Crisa acâsta și-a avut începutul 
în ședința parlamentului, în care mi
nistrul de resboiu Campbell a ra
portat, că prințul de Cambridge, 
adecă unchiul reginei Victoria, se 
retrage din activitate după 40 ani 
de serviciu. Prințul fusese 40 ani 
comandant suprem al armatei en- 
glese, în care timp a dat dovecțl de 
consciențiositate și dibăciă în înalta 
sa funcțiune. El s’a retras din causa 
betrânețelor adencl, și camera în- 
trâgă a dat espresie recunoscinței 
sale față de meritele bătrânului mi
litar.

In legătură cu acest incident, 
ministrul de resboiu a făcut o schiță 
generală de schimbările reclamate 
în urma depărtărei comandantului 
suprem dela postul seu. De aici s’a 
născut o discuțiă înfocată asupra 
cestiunei cartușelor, în decursul căreia 
oposiționalul Brodrick a constatat, 
că armata n’are încă cartușele ne
cesare. Alt-fel a vorbit ministrul, și 
alt-fel stau de fapt lucrurile; pro
pune deci, ca din salarul ministrului 
de resboiu se se subtragă 100 funți 
sterling!. Asupra propunerii s’a ce
rut votare, și 132 au votat pentru, 
er 125 contra propunerei, care, prin 
urmare, s’a primit cu majoritate de 
7 voturi. In urma acesta cabinetul- 
Rosebery și-a dat dimisia, și regina 
i a primit’o.

Acesta este, după rapdrtele (pa
relor, istoricul celei mai nouă crise 
ministeriale din capitala Angliei.

In urma demisiunei lui Rose
bery și a colegilor săi din cabinet, 
regina a chiămat la sine pe șeful 
conservatorilor, lordul Salisbury, în- 
credințându-1 cu formarea noului ca
binet. Salisbury a primit mandatul 
și, după cum este cunoscut deja ce
titorilor noștri, noul cabinet s’a com
pus în frunte cu fostul ministru-pre- 
ședinte înainte de Gladstone și Ro
sebery.

Așa dâră este vorba aici de o 
învingere a thory-lor asupra wighg-loT 
englesî, în lupta parlamentară, care 
decurge între aceste două partide 
mail ale Engliterei de atât amar de 
timp.

înainte de așta cu câțl-va ani 
stăpânii situației în „țâra constitu 
ționalismuiui11 erau, ca și acum, thory 
în frunte cu actualul ministru pre
ședinte engles Salisbury. Ei purtau 
o luptă desperată contra elemente
lor autonomiste și liberale al căror 
șef era Gladstone, cel mai popular 
bărbat de stat din câți a avut En- 
glitera în timpul din urmă. Sciut 
este, că Gladstone și-a pus ca prin

cipiu marea reformă a autonomiei 
Irlandiei, și combătea puternic pen
tru bilul Home-rule. In lupta acesta 
Gladstone s’a unit eu partida na
țională irlandesă, liberalii încă s’au 
alăturat la acestă reformă, și Glad
stone, avend majoritatea, a venit în 
fruntea afacerilor.

După cât-va timp însă el s’a 
retras, de 6re-ce o fracțiune dintre 
liberali nu mai voia să sprijinescă 
ideia națională irlandesă, și ast-fel a 
rămas la guvern Rosebery, care avea 
acum in contra sa pe conservativi, 
pe unioniștl și pe liberalii disidențl, 
cari trecuseră în oposițiă. Sub gu
vernul-Rosebery cestiunea irlandesă 
a amuțit, fracțiunile liberale însă 
totuși nu s’au putut uni, și împre
jurarea acâsta a fost mai ales causa, 
pentru-care și acest al doilea guvern 
liberal și-a dat dimisia, rămânând ca 
locul lui să-l ocupe acum dușmanii 
vechi și încarnați ai autonomiei Ir
landei, în frunte cu lordul Salis
bury.

Dâr afară de acâsta mai sunt 
și alte cause, pentru-cari se dice și 
se susține, că a trebuit să cadă fos
tul cabinet engles. Rosebery, moș
tenind programul politic al lui Glad- 
ston, s’a făcut de ură și certă înă
untru prin împrejurarea, că, fidel 
măestrului său, spriginea înafară ele
mentele asuprite din Balcani. In 
cestiunea armenă el luă posițiă ho- 
tărîtă, esoperând dela cabinete o 
demarșă comună la guvernul din 
Constantinopol, dela care cerea in
troducerea de reforme umanitare, 
cari să facă posibilă o consolidare 
ore-care în raporturile Orientului cu 
Occidentul. Dușmanii lui îi luară în 
nume de rău acâsta, împutându-i, 
ca să amestecă în afacerile altor 
state, prin ceea-ce ar compromite 
prestigiul Angliei în Europa. Ba au 
mers așa de departe cu învinuirile 
lor meschine, încât îl bănuiau di
rect, că vrâ se turbure Orientul și 
că își întinde mâna pănă și între 

„bandiții“ din Macedonia, cari toc
mai acum s’au „răsculat" contra 
Turciei.

Va să r|ică cabinetul-Rosebery 
ar fi căcjut jertfă a reacțiunei.

Locul lui îl ocupă acum noul 
cabinet-Salisbury, care atât prin 
trecutul, cât și prin principiile poli
tice de care este condus, este cu desă
vârșire opus antecesorului său. Salis
bury este hotărît omul tradițiilor 
vechi englese, adecă stânginitorul 
nisuințelor spre libertate și autono- 
miă. Sub firma, că vrâ să păcjescă 
Anglia de-o disolvare înăuntru, el 
asupresce pe Irlandesi și nici nu vrâ 
să scie de postulatele lor drepte 
pentru autonomia acelui pământ, 
care e saturat cu atâta sânge de-al 
martirilor causei libertății Irlandei. 
Și, fidel principiilor lui retrograde, 
el n’are inimă și simț nici pentru 
causa libertății popâielor oprimate 
din Orient, și ast-fel se crede cu 
drept cuvânt, că sub guvernamentul 
său va stagna și va pierde mult 
cestiunea orientală.

Semnificativ pentru nou creata 
situațiă în Anglia este, că întregă 
pressa maghiară se bucură de ve
nirea lui Salisbury la putere, sperând 
dela el, că va contribui mult, pâte 
hotărîtor, ca mișcarea de indepen
dență și libertate a popârelor asu
prite din Balcani, să fiă sufocată, și 
prin alăturarea Angliei la tripla ali
anță, să dăinuâscă încă lung timp 
stările de ac|i.

De acâsta noi Românii insă n’a- 
vem causă de a-ne bucura, și pe cât 
de mult regretăm regretarea lui 
Gladston și Rosebery dela condu
cerea puternicului stat engles, pe 
atât de puțin ne înveselesce reve
nirea la putere a lui Salisbury, ad
versarul declarat al nisuinței popâ
relor asuprite spre autonomiă și li
bertate națională.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Femeia.
De W. înving.

(Fine.)

— „Der cum vei tăinui dinaintea ei? 
Trebue să scie chiar și numai din motivul, 
ca în modul vostru de viață, să puteți face 
schimbările de lipsă. De aid înainte nu pu
teți trăi, ca pân’acumu.

La cuvântul acesta, el se cutremura 
de durere.

— „Insă acâsta să nu te îngrijască“ 
continuat „Sunt convins, că tu nici odată 
n:ai căutat fericirea în forma esterioră; și 
mai ai încă amici, amici adevărațl și cre
dincioși, cari nu te vor stima mai puțin 
din pricina, că locuința nu-ți va fi așa de 
splendidă: ș’apoi de sigur, că n’ai nevoiă 
de palat, ca să poți fi fericit cu Maria“.

El mă întrerupse convulsiv:
— „Dâr eu ași fi fericit cu ea, chiar 

și într’un bordeiu! Eu ași soi trăi cu ea 
modest, chiar lipiți pământului. Cu ea — 
cu ea, Dumnezeu s’o binecuvinte! s’o bine- 
cuvinte“ erupse el c’o gingășiă pasionată.

— „Crede-ml amioe“ i-am chs prin- 
fiendu-i mâna „crede, că și ea ar fi 
tot așa de fericită cu tine. Mai mult: va fi 
mândră. Soirea acâsta va deștepta totă 
energia amorțită a sufletului ei, totă gin
gășia ei; căoi se va buoura, decă îi do- 
vedesoi, că numai pentru ea te iubesce. 
Este o schînteiă în ori-ce inimă adevărată 
femeiască, care se ascunde fără de veste 
pe timpul când străluce sorele fericirei, dâr 
care se aprinde și arde străluoitor în nâptea 
nenorocirilor. Nioi-odată bărbatul nu scie, 
ce are în femeia sa, nu scie, ce ânger aju
tător este ea, pănă când n’a mers păn’ 
la oapătul drumului încercărilor

Seriositatea vorbelor mele și pâte 
chiar și tablourile țesute în ele, au răpit 
închipuirea agitată a lui Leslie. Sciam, cu 
oine am de a face, și văzând efectul, am 
mers mai departe pe urmele începute, păn’ 
ce mi-a succes în fine a-1 îndupleca, să 
mârgă acasă și să spună nevestei sale 
totul.

Măit’r" -. -, ... mS temeam totuși în- 
cât-va de r^uitat. In cele din urmă, cine 
pote conta la puterea sufletâscă a unei fe
mei, oare și-a trăit viața numai în plăceri? 

Cine scie, decă ambiția ei nu se va revolta 
contra umilirilor, înaintea cărora e postată? 
Cine scie, dâcă sufletul ei nu este ținut 
prisonier de acel cerc strălucit, în care a 
trăit pănă acum ? Și afară de acâsta, fali
mentul este împreunat în cercurile distinse 
cu atâta dispreț supărător și chinuitor, cum 
nu este cunoscut în alte pături sociale. 
C’un cuvânt, în celaltă diminâța n’am pu
tut să vorbesc fără âre care temere cu 
Leslie. Atunoi vorbise deja cu nevastă-sa.

— „Și cum a primit lovitura ?“ îl în
trebai.

— „Ca un ânger 1 Ar fi credut omul, 
că simția o ușurare, fiind-că mi-a încleștat 
grumazii cu brațele și m’a întrebat, decă 
dintr'atât stă, ceea ce de câte-va cfiL 
face nefericit? Der sărmana copilă“, a 
adaus Leslie „nu se va putâ deda cu schim
barea, ce ne stă înainte. Ea n’are despre 
miseriă decât o concepț’une îngustă: nu
mai în versuri a cetit despre ea, în vier
suri, unde miseria este idealisată împreună 
cu iubirea. Pănă acum nu simte lipsuri, 
înoă nu e despoiată de splendârea obici
nuită, de comoditate. Der dâoă vom fi In
trat în miseriă, în lipsele sărăciei, în mi

cile umiliri, va fi numai atunci adevărata 
înceroareu.

— „Insă acum“ i-am cjis „după-ce ai treout 
peste ce a tost mai greu și l-ai făcut cunosout 
lucrul, cu cât vei aduce mai curând la 
cunoscința publică nenorocirea, cu atât mai 
bine. Sigur, că va fi ceva chinuitor, păn’ce 
vei spune-o; der vei trece și peste asta. 
Pe cei făliți nu-i ohinuesce numai miseria ; 
mai mult pseudo-rușinea, lupta între su
perbia și taraba gâlă, susținerea aparenței 
gole, care nu dureză mult. Ai ouragiu, ca 
să apari serac, și atunci ai luat cea mai 
durerosă îmbucătură a miseriei“.

In partea acâsta l’am aflat pe Leslie 
cu totul pregătit. In el nu era o rușine 
falsă, er nevasta lui abia aștepta, ca ei să 
se arangeze corespunzător raporturilor 
sohimbate.

Pe3te câteva dile mă visitâ. El își 
vendu-se casa și-șl închiriâ o căscidră de 
sat în provinoiă, câțiva cesuri depărtare de 
oraș. Tdtă (fiua trimetea mobile, deși nu-i 
prea trebuiau multe pentru noul arangia- 
ment. Din mobiliarul de mai înainte ven
du-se tot, afară de harfa soției sale. Acâsta, 
dicea, este forte strîns legată de gândirea
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CRONICA POLITICĂ.
— 16 (28) Iunie.

La 26 Iunie n. s’a încheiat; sesiunea 
delegațiunilor. In vorbirea sa de înohidere, 
contele Andrassy Aladâr, președintele de- 
legațiunei ungare, le dise delegaților să se | 
bucure, că cel puțin Maiestatea Sa și-a es- 
primit mulțumirea față, de ei, deorece și 
așa, re’ntorcendu-se acasă, cu greu vor fi 
întâmpinați cu reounosoință, căol resulta- 
tul activității lor se reduce la luarea mă
surilor de-a oonsuma milione și milione de 
florenl. Prevestirea lui Andrassy este ade
vărată, căci nici unul dintre Țârele ungu- 
resol nu se esprimă favorabil asupra acti
vității delegațiunilor din acest an. „HazânF1 
dice, că acâstă sesiune a delegațiunilor nu 
merită o îmormentare de primul rang, de- 
ârece nicl-odată desbaterile delegațiunilor 
n’au fost atât de seci ca acum, când ori
ce critică asupra continuei urcări a chel- 
tuelilor militare este de mult esploatată.— 
„Nemzeti Ujsăyu' dice, că rolul partidei gu
vernamentale în delegațiunl a fost cea mai 
perfectă predare și capitulare dela Șiria.— 
^Egyetertes* conchide din resultatul sesiu- 
nei din ăst an a delegațiunilor, că nu e 
altă scăpare pentru Maghiari, decât numai 
sucind gâtul paotului dela 1867 și a celor
lalte creaturi ale acestui pact.

❖

Foia ungurâscă „Nemzeti Ujsâg“ ocu- 
pându-se cu ștarea financiară a Ungariei 
dice următorele: „Percepțiunile cele mai în- 
sămnate ale budgetului de stat de cât-va 
timp scad în conținu. Visteria statului stă 
pe de-o parte în fața unor nouă instituțiunl, 
cari s’au proiectat și se vor proiecta, âr 
cheltuelile acestor instituții au fost evaluate 
cu prea puțin. In budgetul viitor însă ele 
vor trebui să fiă introduse’ cel puțin apro
ximativ, și nu mai e speranță să se potă 
acoperi de unde-va erogațiunile, cari vor 
urma. In ministeriul de finanțe se așteptă 
cu nedumerire și mare îngrijire stabilirea 
viitorului budget, care, dâcă va fi preli
minat pe base reale, atunci are se constate 
un deficit surprin$itoru.

*
Din Londra se telegrafiază că dinTien- 

Tsieni-se scrie lui „Times44 acolo circulă sciri 
neliniștitore în urma cărora, Japonia fortifică 
frontiera Tsao-Tung. Corespondentul ber 
lines al lui „Standard* crede, că între Ger
mania, Anglia și Japonia se vor stabili ra
porturi forte intime, decă Salisbury ia con
ducerea afacerilor Engliterei. La grupul 
acesta de puteri se vor alătura și Statele- 
Unite din America pentru a contrabalansa 
în Orientul depărtat amiciția ruso-francesă.

îji
Din Triest se depeșeză, că diarul 

„Maitino* aduce, sub mare reservă, scirea, 
oă împăratul Francis Iosif și-ar fi esprimat 
dorința, față de regele Umberto, că i-ar 
plăcâ, dâcă fiota italiană, care a luat parte 
la sărbările din Kiel, ar veni la Triest din 
inoidentul punerei în circulația a vaporului 
„Wienu. — „Gaulois* din Paris dice, că 

flota germană va reinforce visita la tote 
flotele, cari au participat la deschiderea 
oanalului nord-ostic, așa-deră și flotei fran- 
oese. Cu oeasia acesta împăratul germafi ar 
trimite președintelui Faure un autograf, în
soțit de ordioul vulturului-uegru.

$

Din Londra se telegrafieză, oă Balfour 
a dat o proclamația electorală, în care dice, 
oă fostul guvern engles ar fi fost dator, 
conform praxei constituționale, să reco
mande reginei disolvarea parlamentului. In 
cașul acesta unioniștii ar fi ușurat în tâte 
privințele resolvarea afacerilor urgente. 
Fostul guvern însă a lăsat altora aoâstă 
datoriă, și ast-fel Salisbury s’a angagiat la 
formarea cabinetului, ca să potă apela la 
alegători.

*

Privitor la deputațiunea bulgară la 
Petersburg se telegrafieză din Sofia, că St. 
Sinod a declarat, că nu va fi representat 
în acea deputațiă. Metropolitul Clement din 
Tirnovo însă va participa. Cu tote desmin- 
țirile, deputăția va pleca cât de curând la 
Petersburg, ca să pună o coronă pe mor
mântul Țarului Alexandru III.

KescoSa m iBfSacedoma.

In Macedonia lucrurile se în
curcă tot mai mult. Telegramele 
oficiâse înae își dau totă silința, ca 
se acopere pe cât se pote seriosita- 
tea evenimentelor din Balcani, atri- 
buindu-le numai o importanță se
cundară. Etă soirile mai nouă des
pre aceste seriose evenimente:

Sofia, 26 Iunie.
Soirile, ce sosesc din Kilstend.sU sunt 

încă tot confuse și nu desvelesc adevărata 
situațiă- După faimele răspândite de comi
tetele macedonene, lupta a ținut până ieri 
sără târdiu, în apropiere de Garmani. Răs- 
culații și-au făcut drum în interiorul terii, 
deși Turcii au primit ajutore însămnate. 
Nimeni nu pote da deslușiri, că ce s’a în
tâmplat cu cealaltă parte a răsoulaților; 
după soirile foilor oposiționale mulțî Turci 
au fost uciși, între ei și un colonel și un 
căpitan, ale căror cadavre au fost duse 
peste nâpte în Palanca. Se susține, că din
tre răsculațl n’au dispărut, decât 14; con
ducătorul lor este un Bulgar cu numele 
Nicolov. Dintre răsculațl 47 se luptă contra 
Turcilor și Arnauților nudepartede Vranja, 
la granița serbescă. Dintre ei, 5 vii și 6 
morii au fost aduși în Clervengrad pe lănci. 
Iritația cresce din ce în ce mai tare. Prin
tre locuitori se fac ofrande de tot soiul 
pentru răsculațl.

Organul comitetului macedonân, „Pravou, 
adreseză următorul apel cătră Bulgarii și 
Macedonenii din principat.

„De șâpte Țle continuă vitejii noștri 
răsculațl lupta lor eroică pentru eliberarea 
patriei nostre și contra tirăniei de cinci 
secoll. Deși ostășimea turcescă și bașibo- 

zucii i-au împresurat, totuși ei au năvălit 
înainte cu eroism și și-au continuat calea. 
Poporațiunea a primit cu însuflețire pe răs
culațl, și poporul din numărose sate și orașe 
s’a alăturat lor, îndată-ce a văc]ut, că nu
mai prin opunere neînfrioată și numai prin 
sânge îșl pot elupta scumpa libertate. Așa soim I 
că în jur de Kociansko și Presovo Arnăuții 
sălbateci au prefăcut în cenușe mai multe 
sate. Un curier special, care a sosit din 
Bitolia, raporteză, că alte două cete de răs- 
oulațl — una din 100 capete, sub un voe- 
vod din Kostur, și alta din 200 capete, sub 
conducerea unui voevod din Treno — se luptă 
disprețuind mdrtea, contra oștilor turcescl 
și a bașibozucilor.

„Fraților ! Când întrâgă națiunea prin
de arma în mână, ca să învingă puterea 
tirăniei, în raport mai mare, ce ne aștâptă pe 
noi, cari suntem fiii, frații ai aceleeașl 
patrii asuprite ? Ar fi rușine și batjocură, 
dâcă tocmai în acest moment critio am 
lăsa patria în pericol! Ne-ar rîde întrâgă 
lumea, urmașii ne-ar blăstăma și istoria ne
ar judeca. Cei asupriți aștâptă în tot mo
mentul ajutor dela noi. Să arătăm der din 
nou, că ne iubim patria, că suntem gata a 
ne jertfi averea și vieța pentru libertate. 
Tot patriotul, fiă-oare, oare voesce să fiă 
părtaș la eluptarea libertății omenescl, să 
grăbescă cu ajutorul său celor asupriți, cu 
ori și ce pote și are.

„Fraților! A bătut cesul din urmă al 
sclăviei nâstre ; patria ne chiamă la luptă ne
înfricată contra tirăniei! înainte dâră! Să 
strigăm cu toții: Libertate, seu morte! 
Trăăscă revoluția macedonenă! Jos cu tirania 
turcescă ! /“

Comitetul macedonen a rugat printr’o 
telegramă pe generalul rus Ignatiev, să facă 
tot posibilul, ca Rusia se spriginescă pe 
resculații macedoneni.

Viena, 26 Iunie.
Agentul diplomatic bulgar de aici 

trage la îndoială încă scirea lui „Temps*, care 
susține, că guvernul bulgar a rcchiămat pe 
agentul seu diplomatic din Consiantinopol, 
Constantin Dimitrov.

Belgrad, 26 Iunie.
Soirile despre lăscâla din Macedonia 

sunt privite și acum cu reservă. Guvernul 
n’a primit încă raport oficial. Guvernul a 
primit numai soiri din Sofia, cari corespwnd 
cu desăvârșire informațiunilor din diare. E 
mai pe sus de orl-ce îndoială, că în lucru 
e amestecată mâna Comitetului de acțiune 
bulgar și că mișcarea din Macedonia e 
pregătită deja de ani de (Ți0- E mare te
mere, că lucrul va lua o întorsăturii 
forte seriosă. Guvernul de aiol urmăresce 
ou mare atențiune evenimentele din Serbia- 
vechiă și din Macedonia, fiind-că aici Ser
bia are mari interese naționale. Dâcă Bul- 

| gării pășesc în acțiune, și Serbia va fi ne
voită a face pașii corespunzători.

Sofa, 26 Iunie.
După cum anunță „Agenția Balca

nică44, la ministerul de răsboiu a sosit dela 
frontiera țării scire telegrafică, care asigură, 

că patrule turcescl au trecut granița la 23 
1. c. lângă Taurus spre sud dela Filipopol. 
Turcii au provocat pe Bulgari să se re
tragă, și când Bulgarii n'au cedat aces
tei provocări, și-au săpat șanțuri in loc 
avantagios față ou trupele bulgare. Ofițerul 
comandant bulgar a făcut raport despre 
acesta în Filipopol și a oerut întărirea ca
drelor. Ministeriul de resboiu a luat imediat 
disposițiuni de întărite. O telegramă oficiâsă 
din Kiistendsil confirmă scirea, că în 9 
Iunie pe teritor turcesc în jur de Tigri- 
Falanca s’au întâmplat atacuri între trupe 
și răsculațl. Oștașii turci au năvălit asupra 
unei bande de 25 membri și au bătut’o to
tal. Opt omeni au fost făcuțl prisonierl și 
trei au fost uciși Prisonierii bătuți în câtuși 
au fost transportați în Palanca și tot aici 
au fost duse și capetele răsoulaților uciși, es- 
punend-le la vederea publică, ca să inspire 
erore.

Ținem se facem și noi o mică 
observare. Soirile, ce vin despre 
evenimentele din Macedonia, pre
sents lucrurile într’o lumină puțin 
primejdiosă pentru pacea europână, 
reducând totul la mici și neînsem
nată frecări.

Decă ne aducem însă aminte de 
evenimentele, cari au precedat ma
rele resboiu ruso-româno turc din 
1877/78, în urma căruia s’au făcut 
mari schimbări în Peninsula-Balca- 
nică, vedem, că și acest resboiu s’a 
început din ciocniri neînsemnate, 
despre cari pașii turcescl cjiceau, că 
sunt frecări cu „bandiți?1. Și totuși, 
care a fost urmarea acestor „frecări14 
cu „bandiții14 o scie ori-ce muritor 
din djlele nostre.

Nu e der eschisă de loc posi
bilitatea, că și în 1895, ca și la 1875 
—77, seînteia mică se producă un 
foc mare, — er pentru acâsta pare 
că evenimentele din Macedonia sunt 
cel mai bun prognostic.

SO'iWLE OSLELi

— 16 (28) Iunie.

Esamenul de maturitate la școla co
mercială română din loc s’a ținut erl și 
alaltăerl, în 14 (26; și 15 (27) Iunie, fiind 
de față ea oomisar din partea ministeriului 
de instrucțiune d. Carol Kakujai, din partea 
ministeriului de comerciu d 1 Francise Koos, 
er din partea Consistoriului Metropolitan 
din Sibiiu d-1 Nicolae Str&voiu, președintele 
Eforiei din loo. Dintre 27 elevi, 3 au oă- 
c|ut la esamenul de classă, 2 eu cădut 
la scripturistieă, er 1 s’a retras. La esa
menul oral de maturitate s’au presentat așa- 
deră 21 elevi. Dintre aceștia s’au declarat 
maturi ou forte bine următorii: V. Baboie, 
G. Măciucă și Clement Boeriu. Maturi cu 
bine: T. Zernovean, G. Crist of, G. Furnică, 
I. Moldovan, A. Mureșan, B. Nencic, E. 
Vancu și St. Banciu. Maturi cu suficient :

lui, aparține micului roman al iubirei lor, 
căol cele mai dulci momente ale primelor 
dile din căsătoria, au fost acelea, când ple
cat pe harfă asoulta oântecele dulci ale iu
bitei sale. Am zimbit la acâstă esplicare a 
bărbatului amoresat.

Tocmai se pregătea se se reîntorcă, 
când acestă istorioră familiară începu să 
mă intereseze forte mult, și fiind-oă era o 
sără forte frumosă, am plecat cu el.

Pe el îl mistuiseră ostenelile diiei, și 
cum mergeam, se cufundă în gânduri po
somorite.

— „Sărmană Maria!“ rupse tăcerea, 
oftând greu din inimă.

— „Dor’ nu i-s’a întâmplat ceva?44 
întrebaiu.

Mă privi impacient. — „Dâr e nimic 
doră, că a ajuns într’o situațiă atât de pre
cară, într’o colibă sdrănțosă14....

— „Dor a murmurat?14
— „Murmurat! Ea e plăcerea și ve

selia întrupată. Nici odată n’am vădut’o atât 
de voiosă. E întregă iubire, gingășia, .mân- 
găere pentru mine14.

— „Suflet scump!44 isbucni si din 
mine. „Tu te numescl sărac, amice; scii 
ore, că nici odată n’ai fost atât de avut oa 
acum, pentru-că nici odată n’ai sciut, ce 
comoră neprețuită posedl în acea femeiă44.

— „O, decă am trece odată peste 
acestă primă întâlnire, tâte ar fi mai bine. 
Asta însă este prima di a adevăratei espe- 
riențe : adl s’a mutat în sărăcăciosa nostră 
colibă; totă cjiua s’a frământat cu acele 
mobile modeste; ddră pentru întâiașl dată 
a soiut, ce este munca casnică; acjl a vă- 
dut prima dată o casă, din care lipsesce 
tot, ce pretinde gustul distins, ba dâră 
chiar și oomoditatea; și pdte că aoum ea 
obosită, deprimată șede și se odihnesoe, 
sfărmându-șl capul cu lipsele viitorului44.

In acest desen era ceva verosimil, ceva, 
ce greu s’ar fi putut combate; ast-fel 
dâră o încurcarăm mai departe tăcuți.

Abătându-ne din drumul de țâră pe-o 
cale strimtă, umbrită de șirul des al arbo
rilor pădurii, privirăm casa lui Leslie în
chisă de lume. înfățișarea ei era destul de 
modestă și pute să mnlțumâsoă chiar și pe 

cei mai fantastio poet; era însă totu-șl o 
casă atrăgătore dela țâră. La un capăt, de 
jos până sus o acoperea vițe de vie săl
batecă; ceva mai departe câți-va arbori îșl 
întindeau orengile spre ea; am observat și 
câte-va răvare cu flori arangiate cu gust 
în jurul ușei și pe pajiște dinaintea casei. 
Dela mica portă de gratii, ducea o cărare 
șerpuitore prin tufiș pănă la ușa casei. 
Apropiându-ne, glas de cânteo ne lovi 
urechia. Leslie mi-a strîns brațul; ne-am 
oprit și am ascultat. Era vocea Măriei; 
c’o simplitate pătrundătâre esecuta un mic 
cântec predilect al bărbatului ei.

Mâna lui Leslie tremura pe brațul 
meu. El păși mai ’nainte, ca să audă mai 
bine. Sub pașii lui nisipul cârțăi. Atunci 
apăru în ferestră o față senină, strălucitore, 
apoi dispăru âră-și; după acâsta se aufliau 
nisce pași ușori, și Maria venia sărind spre 
noi; era îmbrăcată într’o haină modestă și 
albă, în păr cu câte-va flori de câmp, cu 
obrajii rumeni și întrâgă întreguță numai 
zîmbet și veselie. Nici odată n’am văcfut-o 
atât de fermecătâre.

— „Iubitul meu George14 strigă ea 
înaintea lui. „Numai ce venișl în urmă! 
Te-am așteptat într’una, sburam mereu la 
oapătul drumului, și de-acolo priveam, că 
ore nu vii? En uite, după oasă este un ar
bor frumos, am dus masa sub el; și am 
cules fragi așa de minunate din grădină— 
sciu, că-țl plac — și am lângă ele smân
tână admirabilă. Dumnetjeule44, cjise ea, pu- 
nându-șl brațele î:i brâu și privind ve
selă în ochii lui „cât vom fi de fe
riciți44.

Sărmsnul Leslie nu-șl mai încăpea în 
piele, îșl strînse nevasta la piept, o îm
brățișa, o săruta, și nu putea vorbi, numai 
ochii i-se umplură de lacrimi. Și după 
aceea de multe-orl îmi spunea el mie — 
deși mai târefiu sortea lui se întorse spre 
bine și vieța ii era cu adevărat fericită — 
oă o fericire atât de neesprimabilă, el n’a 
simțit nicl-odată, ca atunci.

T. H. P.

Kilstend.sU
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A. Cristea, N. Dobrin, I. Hie, V. Ripescu, 
I. S tin glie, I. Zernovean, G. Budnar și N. 
Arjoca, br 2 inși s’au respins din câte-un 
obiect până la tdmnă.

—o—
Din Blașin se scrie, că în 26 Iunie 

n. s’a înoeput anoheta, care a ținut de di- 
mineța pănă săra. Primul interogat a fost 
studentul Băieș. Procurorul Csiki l’a sucit 
și l’a învârtit în totă forma, numai ca să 
scâtă ceva compromițător. întrebările țin
teau mai ales la împrejurarea, oă din al 
oui îndemn, seu cu soirea și ou aprobarea 
profesorilor s’a pus pe tablou devisa cu 
pricina ? Oei cinci elevi interogațl alaltăerl 
au declarat, că propunerea de a se pune 
devisa „primejdiâsă" a făcut’o studentul 
TAerivi-Brediceanu (din Lugoș) și că ceilalți 
au primit’o. Dintre profesori însă n’a sciut 
nimeni despre devisă. 0 scire telegrafică a 
.„Tribunei" spune, că ieri s’a continuat in
terogatorul, fiind ascultați pănă acum 20 
maturisanțl. Ancheta decurge liniștit și răs
punsurile sunt calme.

— o —
Un nou liceu în România. In orașul 

Ploescl s’a pus (filele trecute piatra funda
mentală a unui nou lioeu. După terminarea 

■solemnităților primarul orașului, împreună 
cu un număr însămnat de cetățeni, au adre
sat regelui Carol 'în Sinaia următârea te
legramă: „Sire! Aducem respectuos la cu- 
noscința Majestăței Vostre, că acjl s’a pus 
piatra fundamentală a noului local de lioeu 
în presența d-lui ministru al cultelor și ins- 
truoțiuuei publice și în asistența tuturor 
autorităților constituite. Cetățenii ploeștenl, 
cari au luat parte la aoâstă sărbătore, în 
■număr considerabil, mulțumindu-vă cu re- 
cunoscință pentru numărosele institute cul
turale, ce se clădesc prin îndemnul puternic 
al Suveranului României, fac urările cele 
mai căldurose pentru lunga domniă a Ma
jestăței Vostre spre binele și fericirea țărei. 
Să trăesol, Sire, Să trăâscă M. S. Regina. 
Suveranul României a răspuns primarului 
prin următorea telegramă: „Am primit cu 
-viue mulțumiri vestea, că s’a pus temelia 
noului liceu S-ții Apostoli Petru și Pavel. 
Doresc, ca acest local al învățământului să 
■se ridice cât mai grabnio pentru folosul ti- 
nerimei și pentru împodobirea orașului, a 
-cărui desvoltare și propășire mi-a fost în 
tot-deuna scumpă, cum scumpe îmi sunt 

■căldurosele urări, ce-mi esprimațl în numele 
-cetățenilor. Carol*.

— o—
0 f6iă americană oprită Ministrul 

•unguresc de interne a oprit intrarea pe te- 
ritor ungar foiei americane „Sloboda*, ce 
apare în San-Francisco, pe cuvânt, oă e 

■redactată în spirit „anti-patriotic“ față ou 
•statul ungar. — Seim, că Slovacii emigrați 
-din Ungaria, posed actualmente în Ame
rica vre-o trei diare politice, în cari îșl es- 
pun plângerile lor, pe cari în foile din pa- 
triă nu le pot espune, fiind-că îi bagă în 
-temnițe.

—o—
Un ajutor pentru înfrumsețarea in- 

-ternă a nouei biserici române gr. or. din 
Doboli-inferior, în sumă de 150 fi., s’a dat 

■ din partea ministrului de culte din fondul 
disponibil spre acest scop.

— o —
Concesiuni pentru deschidere de far

macii în România. La tomuă se va ține în 
BuourescI concurs pentru obținerea de con- 
-cesiunl de a deschide farmacii în mai multe 
localități din țâră.

— o —
Un proces sensațional se va pertracta 

la Deva în <j'ua de 1 Iulie n. c. Acusat 
-aste un oojocar din Orăștiă, cu numele Si
mon Andrâs, care îșl făcuse o pretensiune 
de 13,000 galbeni asupra averei dăruite 
„Kulturegylet"-ului ardelenesc din partea 
răposatului conte Kun Kocsărd. Ungurii 
(fie, oă pretensiunea acâsta ar fi fost basată 
pe acte false, și de aceea Simon Andrâs 
este pus sub acusațiune. Foile ungurescl 
spun, că chiar și apărătorul acestuia, care 
este d-1 Dr. Aurel Muuteanu, advocat în 

«Orăștiă, ar fi pus sub acusațiune. Gestiunea 
principală, asupra căreia va ave să decidă 
■tribunalul din Deva este, decă Simon prin 
.pretensiunea acesta a comis un fapt punibil, 

de-orece actele la cari s’a provocat el, chiar 
dâcă ar fi false, n’au fost întrebuințate pen
tru adeverirea dreptului, la care el îșl face 
pretensiune. La totă întâmplarea, fiind vorba 
de „Kulturegylet", va fi greu de isbutit 
pentru acusat.

—o—
Cununia. D-1 Emilian Popovici, iDginer 

în Galați (România), se va cununa Dumi
necă în 18 Iunie v. c. ou d-ra Alexandrina 
Bolonașii din Bucurescl. — Adresăm felici
tările nostre oele mai sincere tinerei părechl.

— o —
împrumutul ruso-chines. „Birsewya 

Wiedomosti" cfice, că sindicatul francos, 
care trebuia să emită împrumutul chines n’a 
primit pănă acum nici un răspuns dela gu
vernul din Peking. Sindicatul a oferit 
guvernului rusesc 400 milione cu 4 la 
sută. Guvernul rusesc are de gând de-a 
converti seu de-a spori fondurile băncii 
imperiului, său de-a acoperi cheltuelile de 
construcție ale drumurilor de fier.

—o—
Concert. Sâmbăta și Dumineca viitore 

va concerta la „Pomul verde" renumitul 
Quartet în bucin (wald-horn) dela Opera 
din Budapesta. începutul la 8 ore sera.

Programa școlei Asociațiunei.
Primim din Sibiiu a IX-a Programă 

a școlei civile de fete cu internat și drept 
de publicitate a Asociațiunei transilvane, 
ne anul școlar 1894—5, publicată de Dr. 
Vasile Bologa, director. Cuprinsul: 1) Șeo- 
lele superiore de fete, de Dr. V. Saftu; 2) 
ScirI școlare, de directorul. Din acestea 
din urmă însemnăm următorele:

Personalul școlei a constat din : 1 di
rector, 2 profesori, 2 profesore, 2 catichețl, 
2 instructori și 5 instructors. Personalul 
internatului: 1 director, 1 directoră, 1 me
dic de casă, 1 guvernantă și 2 bone.

Cele mai multe ore de învățământ au 
fost destinate pentru limba română și ma
ghiară, s’a propus însă și limba germană 
în tote clasele; la limba francesă, care 
este obiect facultativ, au participat 51 eleve. 
La instrucția în piano au participat 45 
eleve. Din limba maghiară, germană și 
francesă au avut elevele și câte 2 ore de 
conversația. Mare pond s’a pus apoi pe 
lucrul de mână și economia de casă, din acesta 
din urmă mai ales li-s’au predat elevelor 
ounoscințe teoretice pe cât de frumose, pe 
atât de practioe și folositore. Religiunea, 
aritmetica, geometria, fisica, igiena, geo
grafia, istoria, desemnul, musica vocală etc. 
tote acestea li-s’au propus elevelor într’un 
număr suficient de ore.

Nitmerul elevelor înmatriculate în oele 
patru classe ale școlei a fost 79, erîn cursul 
complementar 11, total 90. In internat au 
fost adăpostite 64 eleve; dintre acestea, 6 
au fost din România, 5 din Bucovina, 6r 
celelalte din diferite părți ale Transilvaniei, 
Banatului și Țărei ungurescl.

Starea sanitară a elevelor a fost în 
decursul anului deplin mulțămitore; s’au 
lust în privința aoesta cele mai îngrijite 
măsuri; elevelor li s’a dat ocasiune să facă 
preumblări cât se pote de dese, se facă 
gimnastică, să patineze etc. In Postul Pas- 
cilor tote elevele s’au mărturisit și cumi
necat. Esamenele s’au ținut dela 25—28 
Iunie n. c. Anul școlar începe la 1 Sep- 
temvre n. Taxa pentru primirea în internat 
este 200 fi. la an, plătibill înainte în 2 seu 
cel mult 4 rate. Didactrul e 2 fi. pe lună, 
taxa de înmatriculare 2 fi. Pentru instruc
țiunea în pian și limba francesă se plătesc 
taxe separate.

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei*.

*
In editura librăriei Carol Pliiller din 

Bucurescl (Calea Victoriei 53) a apărut: 

„Polemice, Impersonalitatea și morala în 
artă. Socialismul și arta", de Petru P. Ne- 
gulescu. Form, mare 8° de 107 pag. Pre
țul 1 leu 50 bani.

SCIRI ULTIME.
Crisă în Serbia.

Belgrad, 27 Iunie. Regele Alec- 
sandru a avut pertractări lungi cu 
PasicI, GruicI și Vuici, șefii radica
lilor, îndemnându-i se pășâscă la for
marea unui cabinet radical. Se afir
mă, că regele a rugat pe Pasid cu 
manile puse cruce, ca se primescă 
presidenția guvernului. PasicI inse a 
declarat în numele partidei radicale, 
că numai atunci va fi aplecat a face 
acesta, decă regele va restitui cons
tituția dela 1889. Sciut fiind însă, 
că la 1889 însuși regele a călcat cons
tituția, el nu va pute împlini con
diția pusă de radicali.

Un ucaz al regelui deschide 
Scupștina pe septemâna viitore, ca 
se voteze împrumuturile contractate, 
îndată după votare, Scupștina se va 
disolva și se vor ordona nouă ale
geri, ca să se înșghebeze o majori
tate cât de neînsemnata pentru un 
ministeriu de transițiă sub presiden- 
ția lui Simicl agent diplomatic la 
Viena, ori Garașanin agent diploma
tic la Paris. Noul cabinet va ave 
chiămarea se prelucre o nouă cons- 
tituțiă în spiritul celei dela 1889, 
care să fiă primită de Scupștină și 
sancționată de regele.

După acesta cabinetul și-ar da 
dimisia și regele va da puterea în 
mâna radicalilor, cari se bucură de 
încrederea majorității țării. Se va 
forma astfel cabinetul-radical, dorit 
deja acum de regele, sub presiden- 
ția lui PasicI.

Radicalii cer acjl dela regele se 
dea amnestiă osendiților în procesul 
Cebinatz. Regele se teme, că radi
calii ar primi astfel o nouă armă 
contra dinastiei-Obrenovici, pe care 
vor căuta s’o răstărne.

Eâoul ministeriu engles.
Londra, 27 Iunie. Afară de prin

țul Dewonshire, Chamberlein, Hicks-Beach 
și Goeschen, vor mai fi următorii mi
niștri : Henry interne; Brodrick răs- 
boiu; Landsdowe ministrul Indiilor; 
Lory secretar de stat pentru Irlanda; 
Courtney comerciu; Chaplin agricul
tură; IJerby postă și telegraf.

Tote partidele se pregătesc în 
stil mare pentru alegeri. Irlandesii sunt 
forte indignați; ei vor să pună din 
nou cestiunea home-rule contra lui 
Salisbury.

SSescela din Macedonia.
Belgrad, 29 Iunie. Guveirul sâr

besc a trimis șese emisaii în Mace
donia, ca să facă propagandă în fa- 
vorea Șerbilor. Consulul seitesc din 
Pristina a intervenit penii u lit na
rea a doi emisari șerbi, caii făceau 
propagandă serbâscă în Macedonia 
și Serbia-veche încă de mult. Ei au 
fost escortați imediat la granița 
serbăscă.

Constantinopol. 27 Iunie. In cer
curile diplomatice se vorbesce, că 
marele vezir Said-pașa. vre să-și dea 
dimișia din diferențe cu colegii săi, 
în vederea situației politice. Nu se 
crede, că Sultanul îi va primi di
misia.

DiVEBSE.
Avarul și doctorul. Qiarele din Beyruth 

istorisesc, că un locuitor tot așa de bogat, 
oa și sgârcit din acest oraș, bolnav de ca
taract la amândoi ochii, se decise a-se Jăsa 
să fiă operat. El trata cu un doctor, care 
se însărcina sâ-1 vindece pentru o plată de 
50 bre sterline. Operația a fost practicată 
pe un ochiu cu cel mai mare succes, der 
când doctoral se presentâ la clientul său 
spre a-i opera celălalt ochiu, bolnavul re- 
fusâ de a-se lăsa clicând, că vedea destul 

cu un ochiu și că prefera mai bine să ră
mână chior decât sărac. El oferi să plă- 
tâscă jumătate din prețul convenit. Pentru 
că operația ambilor ochi nu costa decât 
50 de lire sterline, aceea a unui ochiu nu 
valora decât 25; acesta e calcul aritmetic 
din cele mai simple. Dâr doctorul nu-1 as
cultă și-i reclamă cele 50 de lire oferin- 
du-se de-a opera și celălalt ochiu. El pre
tinde, că stabilise un preț moderat în ve
derea unei îndoite operațiuni. Regele So
lomon însuși ar fi forte încurcat de-a traDja 
acest diferend.

Pieptenăturl vorbitore. Japonesele au 
un mod de a șl potrivi părul în așa chip, 
încât să se deosibâscă fotele de măritat 
de celelalte, văduvele neconsolabile și cele 
consolabile. Fetele, cari doresc să găsescă 
un soț, îșl fac o pieptănătură înaltă în 
partea de dinainte a capului și aședă pă
rul în formă de evantaliu, ornându-1 cu ace 
de aur seu de argint. O văduvă, care caută 
un al doilea bărbat, îșl piaptănă părul în 
formă de „coc", pe care îl aședă orizontal. 
Aceea, oare vre să rămână oredinciâsă pănă 
la morte, îșl tunde părul sourt și-l piap
tănă în sus. E bine însă se spunem, oă se 
găsesc forte puține femei peptănate în. 
acest chip.

Cele mai man păduri din lumș. „De 
și civilisația nostră despădureză cu o fre- 
nesie regretabilă, mai esistă păduri fru
mose în lume. Cele din provinciile Quebec 
și Ontario din Canada măsură 2700 kilo
metri de lărgime și 1000 kilometri în lun
gime. In valea Amazonelor pădurile aco
peră o regiune de cel puțin 3.300 kilometri 
lungime și 2000 kilometri lărgime. In cen
trul Africei exploratorii semnalâză esistența 
unor regiuni forestiere de nu mai puțin de 
4800 kilometri lungime dela Nord la Sud, 
și a căror lărgime, deși nu se cunosce 
esact, e tot așa de enormă. Siberia posedă 
păduri întinse, formate mai mult din coni- 
ferl atât de deși că nu se pote umbla prin
tre ei. Pomii aceștia deși și înalțl, opresc 
sorele arctic și vânătorul care are nenoro
cirea să nu-șl însemneze drumul, riscă să 
piară de fome seu de frig înainte de a-șl 
regăsi calea în mijlocul acestor arbori, cari 
semănă unul cu altul.

Cine vrea se câștige 500,000 Iei? In 
Senatul Statelor-Unite s’a depus un bill, 
pentru a autorisa guvernul de-a acorda un 
premiu de 500,000 de lei aceluia, caro ar 
inventa în ori-ce parte a lumei, pănă în 
anul 1900, un aparat de navigațiune ae
riană, care să fiă capabil de-a transporta 
voiajori și mărfuri în oondițiunl de sigu
ranță și ou o repeziciune de 48 kilometri 
pe oră. D-1 Brice, raportorul acestui bill, 
spune între altele că resolvirea acestei pro
bleme ar fi unul din cele mai mari eveni
mente ale istoriei omenirei și ar pute avâ 
nisce urmări incalculabile. Comisiunea con
sideră că votul bilului ar fi un nou stimu
lent pentru cercetătorii, cari se ocupă de 
problema navigațiunei aeriene. Avis celor 
ce vor se se înbogățescă și vor să capete 
un nume nemuritor!

Adâncimea oceanelor. Karl Karstens, 
dela Kiel, a comparat diferitele apreoiărl a 
adenoimei oceanelor, formulate de calcula
tori cu ajutorul diferitelor metâde în usagiu. 
Chipurile de-a opera sunt 3: 1) a măsura su
prafețele pe o hartă cu un planimetru; 2) 
a calcula suprafețele profilelor succesive 
luate la intervale de 50 de latitudine; 3) 
a lua adâncimea medie a sondagiilor pe 
mid suprafețe limitate și a-le combina pen
tru a ave adâncimea medie. Murray și 
Penk au lucrat după prima metodă modi
ficată, și au determinat ca adâncimea medie 
respectiv 3797 in. și 3650 m. Heiderich, 
prin a doua metodă, a găsit 3438 m. Krum
mel prin a treia metodă, a obținut 3320 
m.; Karstens profitând de numerosele son- 
dagii făcute dela 1886 înobce, conchide că 
adândimea medie a ocenelor e de 3496 m. 
Valârea maximă probabilă e de 3623 m. 
și valorea minimă 3377 m. Adâncimea medie 
a ocânului Pacific trebue să fie de 3820 m. 
acea a ocenului Indian 3593, și aoea a 
ocânului Atlantic 3160 m.

Proprietar I Or.
Reactor responsabil: Gregoriu fâlaior.
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 27 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.05
Benta de cordne ung. 4% • • • 99.40
Impr. oăil. fer. ung. în anr 4î/2°/0 • 125.85
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 1^3.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.60 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.10
Bonuri rurale croate-slavoue. . . 98.75
Imprum. ung. ou premii .... 158.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 147.—
Benta de hârtie austr.................. 101.95
Renta de argint austr.................. 101 05
Renta de aur austr....................... 123.—
Losnri din 1860 ......................... 157.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1079.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 487.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 405.25
Napoleondorî.................................. 9.65
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista....................................121.25
Paris vista.................................. 48.15
Rente de corone austr. 4%. . . 101.95
Note italiene.................................. 46.10

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Iunie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.56 Vend. 9.58
Argint român, Cump. 9.48 Vend. 9.55
Napoleon-d’orl Cump. 9.57 Vend. 9.60
Galbeni Cnmp, 5.62 Vend. 5.65
MârcI germane Cump. 59— Vend. —— e
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend.
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend. ——
Scris, fono. Albina 5°/0 100.25 Vend. 101.25

Anunciuri

Gi ro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

■8 'felefoÎTIxbi 11111 -1 ^Jce
J Mr. *8. p- ---------P01 Giro-Conto 

Ia banca 

imp. germană.

(mserțiuni și reclame)
Suntâ a se adresa subscrise, 

adminîstratiuni. In casuiâ pu
blicării unui anunciu mai msiH 
de odată se face scădământă, 
care cresce cu câtâ publicarea 
se face mai de muite-ors.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/4

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face si reînoi 

cri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneziă din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și se arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trans.' ‘

JACO
Brasov.

Vi®

CumpȘră și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul cfilei cel mai mare — respective cel mai mic;

jrâsccuur>6râ fără nici o detragere tot feliul de 
ctajîorae:

sconteză poiițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 
la 90%;

predă asig’nații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftin , asiguațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5°/0 netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare. 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei14, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcțl aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce Sosuri la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și BfaturI consciențiose specialiste prin corespondență.

649,15 50,

*11
H
O

©
©
©
©

H

P

©
I
O
p
H
©

©
O 
H 
c+ 
W
H
©

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în librăria .Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i [htai $805
Budapesta — Credea.!

! Tren 
i de 
persân.

10-
8.30

1 1.31
2. —
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6 32
7.16
8.07
8 34
8.49 
9.06

10.14
10.32
10.59 
,11 07
11.31
11.48
1225
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47 
4.09
5 34
612
6.41
7.16
8.-

Tren 
accel.

9.07
9.37

10 37

Trenu 
mixtu

2.25 
3 14
5.07
5.40
7.19

Trenă 
român 
expr.

8 05
1 55
3.56

11.40
11.55

Tren 
do ! 

persân.

Tren 
accel.

I Tren
I de 
jpersân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
român 
expr.

Trenu 
de 

persân.

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14

12.26 5 59
1 11T29
830 11.25

11—

Trenă 
de 

person.

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

8 05
5.45
9.27'

11 53
1 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8.40
9.08

10 40
11.25
11 54
12.04
12.34

1—
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

“TTo
8.30
9.03
9.38

10.25

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51!
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3.01!
3 311
9.30

pl.

I
908. ț 
pl. J

V
808.
pl.

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vinful de 
Aiud

; Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

I
I

Iv
sos.

sus

j Copșa-mică 
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalfiu . 
Homorod .
Agoștov.falva 
Apsța .
Feldiora
Brașov .

BOS.
A

( P1-
1808.

A

| pl. 
jsos.

A

ipl.
(sos,

3—
5.45
2.29

12.05

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 -
5 11

Timiș .
Predeal 
Bucuresol

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7—
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5Ș3
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Csicerdea — OțorBieiu — Ufcegli.-s&sese.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân. persân

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

Nota: Orele

8.59
9.40

11.11

Pl.

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2—
1.51
1.23

12.54

10.19
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6—
5.11

trenu 
de 

persân.,

_ i

! trenii
I mixtu

trenu 
mixtu

7 33
7.53

11 -
11.20

4—
4-20

trenu 
de 

persân. persân.

trenu 
de

trenu 
de 

persân.

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

(Dopșa-mică. — SâhSistt — Avrigu — Sfăgărasia

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

____
11.34

1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

pl-

sos. 1
pl. I

8OS.

I

Copșa mică . sos.
Ocna . . .

Sibiin .
Avrig .
Făgăraș

/ P1- 
’ l sos.

• p'-

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

6.46

8.35
10 28

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

8.31
7.20

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu. 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

9.15
10.35

1.29
12.05

7.36
6.06

7,21
4.15
1.16

4.55
6.36

t s

Sj ia d ș

£

SășMeora—®«l®î’liciBs-secsiesc.CareH-marf — Zelftu
trenu.
mixtu

6.20
7.08
8.01

3.44
2.40
1.12

6.14
7.39

tienu 
mixtu

10.55
10.11

8.15

trenu 
mixtu

10.43
9.42
8.20

Mureș-Ludoș . .
Țagn-Budatelicîi . 
Bistrița . . . .

I trenti
I
mixtu

|

9.06
4.20

Simeria 
Cerna .
Hnnedora .

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Brașov .
Zerneștl.

4—
Tot
9.59

9.10
1.01
455

4.20

Aradn
Vinga
Timiș or a

Regh.-săs..

Cucerdea .
LudoșQ. .

Oșorhein .

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân. persân.

sos.
pi- 
sop.

însemnate in stânga stațiunilor
insemneză 6rele de nopte.

I 
I

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49

Trenu 
de 

person.

7

Trenu
mixtu

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

1.18
12.32
10.35
10,—

8:25

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-niari . 
Zeiău . . .

7—
3.01

j trenu
■ mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixiu

trenu 
mixtu

| 3.22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
6.20 1.59 Odorheiu-secnesc. 7.15 3—

sunt a se oeti de sus îu jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii îacuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


