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și Tipografia:

Brașov, piața maro Nr. 30.
Scrisori neîrtuicata nu ae 

primesc. — Manuscripte nu ie 
retrimet.

INSERATE se primesc la Admt- 
nistrațiune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de snunolurl: 

în Viena: M. Dittos, Heinrich 
Schalck, Rudolf Jfosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppclik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A, 7. 
Gol-dbergerg', Eckstein Bemat: în 
Bueurescî: Agones Havas, Suc- 
cursale de Ro umani e; în Ham
burg: Karolyi & Litbmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe e coldnă 6 cr. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Eeclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. s6u 80 bani.
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„Gazeta" iese în flâ-care fii.
Atcnamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese .rml 

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

Psnîin România si străinătaie:
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din atură 

și la dcL colectori.
llwwmtiil pentru Brașov 

administrațiunea, piața r-nar®, 
TGrgnl Inului Nr. 30 etaglu 
I«: pe un an 10 fi., pe șose 
luni 5 fi,, pe trei luni 2 H. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un nr» 
12 fl,, pe 6 luni 6 11., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
oăn 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 137. Brașov, Lum-Marți, 20 Iunie (2 Iulie) 1895.

Nou abonament
la

SAOTA TSAISILVÂIISI
Cu 1 Iulie 1895 st. v.

se deschide nou abonament la 
care invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii foi el nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe -ixzx an. ............................... 12 fl.

pe sese 1-a.n.i ............................... <S fl.

pe trei 1-a.XLi ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate;
pe im. a,n. ..................... franci
pe sese 1-u.nă ..................... 20
pe trei lia-rxi ..................... io

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ........................................ .... 2 fl.
pe sese luni ........................................ i fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an ................................. . 8 franci
pe șese luni .... . . 4 ,,

Abonarea se pote face ni ai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Nisuințe federaliste.
Brașov, 19 Iunie v. 1895

In aceeași ședință a camerei 
austriace, în care deputatul br. Va- 
silco, care face parte din clubul Ho- 
henwart, a luat în aperare, cu totă 
puterea convingerii sale, causa Ro
mânilor bucovineni, față cu asupri
rile, ce trebue se le îndure, a vor
bit și Dr. Eduard Gregr, desfășurând 
gravaminele și postulatele oposițiu- 
nei cehice.

In situațiunea încurcată, în care 
au ajuns lucrurile în Austria, opo- 
sițiunea cehă este chiămată de a 
juca un rol însemnat, și dela dibăcia 
și tactica, cu care va manevra, aternă 

ca ea se aibă o înrîurință decisivă 
asupra viitorei constelații interiore 
în partea de dincolo a monarchies 

Deocamdată clubul Cehilor ti
neri e decis de a continua tactica 
sa oposițională de pană acuma, cu 
aceeași energiă în fond, der cu mai 
mare cumpătare în formă.

Acesta impresiune o a făcut’o 
și discursul lui Eduard Gregr, care 
de astă-dată a fost lipsit de vehe
mența, ce a caracterisat vorbirile 
sale anteridre, împrejurare, ce a con 
tribuit numai a da ornai mare greu
tate cuvintelor sale.

Cu mult succes a criticat Dr. 
Gregr politica de esperimentare aus
triacă dela 1848 încoce, care de-o- 
camdată s’a oprit la tragica sorte 
a coalițiunei căcjute de curând.

Factorii decisivi ar trebui se 
scie, c|ise el, se pdte mulțumi
și consolida acest imperiu pe câtă 
vreme poporul boem nu se va bu
cura de tote drepturile sale naturale 
și istorice.

Constituția centralistă este mai 
urgisită aeji ca ori și când la majo
ritatea popbrelor imperiului și ul
tima ei proptelă, partida liberală 
germană, este aprope de sfîrșitul ei, 
dise Gregr. Cum că centralisația e 
o nenorocire pentru statul acesta o 
dovedesc persecuțiile îndreptate în 
contra Cehilor, o dovedesce faptul, 
că sistemul cențialist numai prin 
măsuri polițienesc! și prin temniceri 
se pdte susține.

Chiar și în privința economică 
acest sistem este stricăcios, căci nu 
este decât un sistem de esploatare 
a poporelor, pe cari le sărăcesce.

Trebue dăr, cțioe Gregr, să se 
dea o constituțiă federalistă statului 
și piedeca cea mai mare pentru rea- 
lisarea acestei dorințe sunt Germanii 
din Boemi a. Majestatea Sa a cțis Pe 
timpul punctațiunilor vienese, că un 

pact între Cehii și Germanii Boe- 
miei este o necesitate de stat.

Cehii doresc acesta împăcare, 
însă nu așa ca prin ea se se pregă- 
tșscă peirea lor politică și na
țională.

Decă ar succede de-a lua Ger
manilor temerea de cehisare, n’ar 
mai fi o piedecă nici programul de 
drept public al Cehilor. Ar trebui 
să se unescă pe basa principiului ca 
nici Slavii să nu slaviseze pe Ger
mani, nici Germanii să nu germa- 
niseze pe Slavi. Atunci resolvarea 
cestiunei Laționale ar fi ușoră.

Popbrele negermane nu vor jerfi 
nicl-odată drepturile lor naturale Ger
manilor. ori Maghiarilor, ori chiar 
statului austriac, Er cât pentru dua
lism, Gregr e de părere, că și acest 
esperiment va face în cureud fiasco, 
căci în Ungaria firele, ce lâgă cele 
două jumătăți ale imperiului sunt 
așa de slăbite, încât e numai o ces- 
tiune de timp ca și cel din urmă fir 
să fiă tăiat.

Partea cea mai aspră a discur
sului seu a fost aceea, unde arată, 
că poporul boem e tratat ac]! ca 
sclav și e lovit cu piciorul de un 
„satrap brutal“, sub care înțelege pe 
guvernatorul Boemiei. Ei, Cehii, vor 
lupta pentr’un sistem fe’deralist și 
contra constituției centraliste, care 
pentru ei nu constitue decât un jug 
de sclăviă.

Gregr a încheiat discursul său 
cu esclamarea: Austria seu va fi un 
stat federativ, seu nu va fi!

Se "nțelege, că politicilor dela 
„Pester Lloyd“ le-a displăcut acest 
limbagiu; le-a displăcut mai ales, 
că e ținut mai cumpătat. Ei, după 
obiceiul lor, se încercă a lua în zefle
mea pe Cehii tineri, der se vede 
prea bine, că în fond duc mare 
frică, că în Austria lucrurile pot să 
ia o întorsătură fatală și pentru cen- 
traliștii și satrapii unguri.

Se cere 'modificarea statutelor 
Asociațiunei. In ședința dela 13 Iunie c. 
a comitetului Asociațiunei transilvane, D-l 
președinte I. M. Moldovan presentâ o hâr
tia a primarului orășenesc din Sibiiu, prin 
oare se notifică un ordin al ministrului ung. 
de interne, care cere să se modifice statutele 
Asociațiunei, provădute cu clausula de apro
bare la 1861, și în special § 5 și 21, pe 
cuvânt, că nu mai corespund actualelor îm
prejurări de stat. Statutele modificate să ’i 
se trimită apoi în termin de 2 luni, spre a 
se provedâ cu clausula de aprobare. Comi
tetul, luând la cunoscință acest ordin, a 
însărcinat biroul să mijlocâscă prelungirea 
terminului de 2 luni, de ore-ce modificarea 
statutelor cade în competența adunărei ge
nerale, care în anul acesta se va țină la 
Blașiu pe la finea lui August. A însărcinat 
tot-odată comisiunea, compusă din d-nii 
Dr. II. Pușcariu, I. V. Rusu și P. Cosma, 
ca să pregătescă proiectul de statute, spre 
a se pută înainta viitorei adunări generale 
spre definitivă stabilire a textului.

Etă și textul paragratilor amintiți 
despre cari se dice „că nu mai corăspund 
actualelor împrejurări de stat44:

„§. 5. Asociațiunea constă din membri 
„fundatori, ordinari, corespondenți și ono- 
„rari, fără deosebire de națiune și reli- 
„giune. Toți aoeștl membri se vor provedâ 
„cu un document de legitimare14.

„Adaus la §. 5. în înțelesul pieaînaltei reso- 
„luțiunl împărătesei din 6 Septemvre'1.

„La alegerea membrilor, cari nu sunt 
„sudiți austriacl, e de lipsă învoirea r. gu- 
„bern transilvan14.

21. Asociațiunea va ține în tot 
„anul una ad .nare generală, și de vor cere 
„împrejurările, și mai multe. Adunarea ge
nerală va cousta din membru ei fundatori 
„și ordinari eu vot decisiv. Membrii cores
pondenți și onorari au voia a întră în 
„adunare cu vot consultativ. Conchiămaraa 
„ei se va publica prin cjiarele naționale ro- 
„mâne, și prin unul oficios al Transilvaniei. 
„Timpul și locul adunărei generale ordi- 
„nare pentru cea mai de-aprope sesiune, se 
„deiige prin adunarea precedentă, er a ce- 
„lei estra-ordinare prin președintele ei44.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Amintiri dela Marienbad.
La 7 Iunie am făcut cu H. preumblare 

cam de */ 4 oră spre sud la așa numitul 
Salz-Sud-Werk Marienbad, o fabrică situată 
în apropiere de Ferdinandsbrunn. Din is- 
vorul aoesta se conduce apa prin pumpe 
la promenada principală pentru cura de 
beut. Țăvile de conducere au o lungime 
de 1662.792 metri. Tot de aci se conduce 
și în fabrica de sus, care este provăcjutâ 
cu întocmirile cele mai perfecte chemice 
și technice. Aici se estrage din ea sarea 
cunoscută sub numele sarea naturală a fân
tânei de M. („Das naturliche Marienbader 
Brunnensalz“.

Directorul stabilimentului, Cari Lang- 
hof, bărbat inteligent, ne-a primit ou o afa
bilitate estra-ordinară, ni-a arătat și ni-a 
esplicat cu de-amăruntul tot procesul de 
estracțiune.

Sarea de Marienbad, după cum am 
amintit, se folosia încă pe la 1749. De 
atunci încoce s’au îmbunătățit neîntrerupt 
aparatele de estracțiune, pănă ce în fine 
firma Muller Philipp et. Comp, din Viena 
— consultând o autoritate însemnată, pe 

Dr. A. Frank din Charlottenburg, care a 
prelucrat și planurile unei asemenea întoc
miri din Carlsbad, — au ridicat stabili
mentul de astădl între anii 1888—90.

Sarea se produce parte pulverisată, 
parte cristalisată. Un .gram de sare pulve
risată conține părțile constitutive din 116 
grame de apă Ferdinandsbrunn, seu o. 862 
grame din sarea acesta, turnată îu 100 
grame apă curată, îți dă tocmai apă de 
Ferdinandsbrunn. Când se cumpără din far- 
maciă, tot-deuna se capătă și instrucția, cum 
să se folosescă. Se pdte cumpără și d’a 
dreptul.

Se întrebuințeză pentru idespepsie, adecă 
la tot felul de deranjare a organelor de 
mistuire; 2) pentru cataruri de stomac, cro
nice ; 3) pentru constipațiunl. Aci se reco
mandă cu preferință la femeile însărcinate; 
4) contra liemoroidelor; 5) contra gălbinării-, 
6) contra îngrășării prea tare; 7) contra reu
matismului ; 8) contra suirei sângelui la creerî, 
ceea ce personelor sângerose le causeză du
rere de cap, amețeli, însomniă și le irită 
tot sistemul nervilor; 9, la o mulțime de băle 
femeiescl’, 10) folosirea sării se recomandă 
la tote cașurile de bolă, unde se cei e o lu
crare purgativă.

Sarea de Marienbad se folosesce drept 

I cură pregătitore 14 cjile înainte de a face 
o cură de apă în băile: Carlsbad, Marien
bad, Kissiugen, Nomburg și Tarasp ; ea 
ajută cura cu apele acestea; se folosesce 
acasă, după ce ți-ai făcut cura în băile 
amintite; în fine cura cu sărurile acestea 
este cel mai ieftin surogat pentru o cură 
făcută chiar la isvdrele din Marienbad.

Din sarea de Marienbad se pregătesc 
și un fel de pastile, din cari se vând pe 
an câte 5000 cutii. Tot în stabilimentul 
acesta se pregătesce un săpun și leșiă, din 
acesta din urmă se esportâză cam în 3000 
sticle pe an. Leșia se folosesce ca adaus 
la băile de vană și fricțiuni.

Nu departe de isvorul Ferdinand este 
isvorul cu apă de beut: Rudolfsbrunn.

Tot în cjiua acesta am vrut să cerce
tăm și magaziile de unde se espedâză apa 
de Marienbad. Funcționarul superior de aici 
însă este un om bătrân și posomorit. Abia 
ni-a spus, că pe an espediâză 7 — 800,000 
sticle și ni-a întins o foiță din care am 
aflat, că dela magazinul de espedițiă (Ver- 
sendungsmagazin) se espedâză, numai pe 
lângă plata anticipată, apă de Kreuz-Fer- 
dinands, — Ambrosius — și Carolinenbrunn, 
Wald și Rudolfsquelle precum și turbă său 
nămol mineral. O sticlă conține 3/4 litru. 

Lada și împachetarea costă: 1 ladă cu 60 
sticle 15 fl., 50 sticle 12 fl. 70; 40 sticle 
10 fl. 30; 30 sticle 7 fl. 70; 24 sticle 6 fl. 
20; 20 sticle 5 fl. 20; 12 sticle 3 fl. 35. 
Turba costă 50 chile 2 fl., plus 1 fl. 10 lada.

La 8 Iunie d. a. am făcut o escur- 
siune pe lângă cimiter, pănă la locurile unde 
se sapă turba, adecă nămolul, care se în- 
trebuințâză la băile de turbă. Este intere
sant să vecjl straturile, cum se scote turba 
an de an, și cum gropile săpate se umplu 
erășl cu turba folosită odată, ca ast-fel 
peste sune de ani ârășl să se potă folosi.

Altă escursiune interesantă, se ’nțelege 
tot pe jos și tot cu H., pentru-oă el mă 
însoția pretutindenea, am făcut’o în 9 Iunie 
la vârful stâncii Podhorn. Am mers 45 mi
nute pănă la satul Abașin, după alte 15 
minute am ajuns la pădure și apoi în 15 mi
nute am fost pe vârful stâncii, unde se «jice, 
că odinioră a fost un vezuv. Prospectul, ce 
ți-se desfășură de aici, este din cele mai 
pitorescl în tdte direcțiunile. Bătrânul, care 
era acolo cu carta întinsă și care stă 
anume ca să dea informațiunl, ne desorise 
totă împrejurimea. Ne arătă mănăstirea 
Tepla, propietara băilor din Marienbad, 
care esistă de 700 ani. Am vădut cele două 
lacuri ale mănăstirei cu o suprafață de 38
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CRONICA POLITICA.
— 19 Iunie.

Cât de mult jidovisnml a străbătut 
în viața publică a Ungariei o dovedesce 
eclatant un articol fulminant, ce-1 publică 
foia ungurâscă ^Hazânk^ în Nr. ei dela 29 
Iulie sub titlul „AUance izraelite Universelleu, 
articol adresat oătră foile „Pești Hirlapu, 
„Pester Lloyd", „Neues Pester Journal", 
„Fovârosi Lapok" și „Pești Naplo". ț)iarul 
„HazânkA desvălesoe activitatea „Alianței 
Israelite" în viața publică a Ungariei, acti
vitate indioată in cunoscuta oirculară a 
aoestei societăți, din care am dat și noi un 
estras într’unul din numerii preoedențl ai 
fâiei nostre. rHazănk“, analisând pasagiele 
marcante ale circularei, constată: 1) Că 
Alianța israelită a oumpărat pressa, guver
namentală mai ales, din Ungaria, ceea-ce 
este o rușine dejositore și o acusă nedemnă 
contra pressei „independente" a unei na
țiuni; 2) Că Alianța israelită a intervenit la 
guvernul unguresc, pentru a face să se primâs- 
că recepțiunea Evreilor — ceva nespus deru- 
șinător pentru guvernul unei națiuni „inde
pendente" și 3) Că în cunoscuta afacere 
dela Tisza-Eszlâr (omor ritual), Alianța is- 
raelită a influințat prin bani pentru a storoe 
dela un tribunal maghiar o sentință în fa
vor ea judaismului. Va să dioă, esclamă „Ha- 
zânk": „în Ungaria nu statul de drept 
câștigă dreptatea pentru cetățeni, ci acâsta 
pote fi cumpărată pentru o sooietate confe
sională internațională". Foia ungurescă pro- 
vooă apoi pe numitele organe de pressă 
maghiare să-și ridice glasul contra acestor 
acuse grave, decă nu vor să credă lumea, 
oă totul în Ungaria este corupt și cumpă
rat prin Ovrei. — Etă cel mai, trist testi 
moniu pentru șoviuiștii unguri.

*
Bânffy e mai norocos, decât Wekerle. 

Se scie, că fostul ministru președinte, după 
a doua cădere a reformelor bisercescl în 
camera magnaților, s’a adresat Majestății 
Sale cu rugarea să numescă câțl-va mem
bri noi în camera magnaților, ca prin a- 
câsta să contrabalanseze majoritatea „reac
ționară" din acâstă cameră. Monarchul nu 
s’a învoit atunci. Acum însă a numit un 
conte și trei baroni noi (Conte Vigyăzo 
Sândor și baroni : Solymossy Lâszlo, Bohus 
Zsigmond și Iosif Zeyk jun.) ou dreptul de 
ereditate; — va se dică aiistocrația Un
gariei s’a sporit, prin membri familiilor 
numiților noi aristocrațl, cu un conte și 11 
baroni. Prin aoeste numiri așa-dâră sortea 
reformelor bisericescl politice s’ar fi hotă- 
rît definitiv spre binele și bucuria — Ji
danilor, întrucât e asigurată o majoritate 
în camera magnaților, care va vota proiec
tele ciuntite. *

O soire importantă se telegrafieză din 
Petersburg cu data de 28 Iunie, care varsă 

hectare, afunde de 10 metri.. In ele se oul- 
tivă crapi ți știuce. Tot la 3 ani se lasă 
apa să se scurgă și se prind pesoii. Posiția 
merită să o cercetezi.

La re’ntdroere, trecând prin satul 
Abașin, o oomună mică nemțesuă, întraiu 
în două curți țărănescl, oa să văd cum sunt 
întocmite. Cea dintâiu era o curte mai mult 
lungă ca lată, plină de tot feliul de unelte. 
Intrând în casă, întâlneso o femeiă tinără, 
care după ce i-am spus, că sunt străin și că 
vreu se văd cum sunt întocmit!, îndată a prins 
voie și a început a se scusa, că sunt țărani 
și să nu le luăm în nume de rău, că nu-’s 
tote la locul lor. M’a poftit și am întratîn 
tindă, — tocmai scosese din cuptor, și in
trând în oasă, mă isbise un miros plăcut de 
plăointă oaldă, oare era întinsă în nisce 
răsvare. Am căpătat apetit și, cerând, nu
mai decât mi-a tăiat o bucată pentru care 
i-am făcut un dar.

Lângă odaia mare era altă odăiță, în 
care îmi spuse, că șed bătrânii. Părinții 
adecă locuesc pe aci cu feciorii însurațl 
împreună.

Din tindă întraiu pe o ușă în grajd, 
care e lipit de casă. Aici vre-o 16 capete 
de vite frumăse, boi și vaci de Helveția, 
cari le folosesc pentru economia câmpului,

GAZETA TRANSILVANIEI

o lumină și mai clară asupra stadiului în 
oare se află amiciția ruso-francesă. Se cjice 
adecă, că la cas, dâcă din Peking va sosi 
respuns nefavorabil referitor la împrumu
tul ruso-ohines— ceea ce ar confirma alătu
rarea Chinei la Germania și Anglia, — 
atunci guvernul rusesc va face cunoscut 
printr’o notă diplomatică, ce se va trimite 
tuturor puterilor, că raporturile din Rusia 
și Francia și-au luat o formă conoretă și 
că în viitor nu se va pute ivi nici o cestiune 
internațională, în care Francia și Rusia se 
mc procedă strins unite.

*
Partida social-demoorată din Ungaria 

inițiază o mare mișcare în vederea sărbării 
mileniului. „Budapesti Hirlap" spune, oăîn 
Maiu 1896 soeial-deinocrații vor organisa 
o mare grevă generală, pentru-care agită 
de pe acum ou multă energiă. Pentru acestă 
grevă nu vor fi câștigați numai muncitorii, 
ci și personalul de serviciu de stat și orașe, 
factorii poștali, impiegații dela căile ferate 
etc. Foile ungurescl sunt supărate și cer 
intervenția guvernului.

„Dualismul amenințat11.
Corespondentul din Budapesta 

al răspânditului c|iar german „Ber
liner Tageblatta a avut în cjilele tre
cute o convorbire cu mai multe per
son© maghiare, din cercurile norma
tive politice, asupra influinței, ce-o 
pot esercita stările actuale din Cis- 
leitania asupra dualismului. Eată 
unele din aceste informațiuni:

După legile fundamentale, pe cari se 
basâză dualismul, trebue să domnâscă și în 
Austria întocmiri constituționale. E ecla
tant, că de ce acestă disposițiune a fost 
primită la cererea Ungariei în tratativele 
asupra pactului. Absolutismul în Austria ar 
fi fost o continuă amenințare a libertății 
maghiare. Constituția austriacă nu esclude 
un minister de funcționari, de dre-ce esistă 
și un cas de precedență, când după răstur
narea lui Hohenwart, au domnit stări ana
loge. Noi .Maghiarii în momentul acesta 
n’avem nici un motiv să luăm o posițiune 
concretă față de evenimentele vienese. Noi 
nu putem atinge dreptul coronei de a-șl 
alege după buna sa chibzuință pe consi
lieri și nu voim se ne amestecăm în 
afacerile interne ale Austriei, în tocmai 
după cum nu vom tolera n’cl noi, ca cei 
de acolo să se amestece în afacerile nos- 
tre. Firesee, că presa nostră s’a ocupat în 
felul ei i.'U evenimentele recente, căci ea e 
independentă și liberă. In carcuiile nostre 
normative nu e alt punct de vedere, decât 
acela, ca să observe rece, der eu atențiune 
desvoltarea lucrurilor în Austria.

Starea actuală în Austria, deși nu e 
îndreptată pe față în contra constituției, e 

er vacile și pentru negoțul de lăptăriă. 
După grajd urma șura clădită tot într’una. 
In față cu acestea era cotețul de porci și 
de paseri, er spre drum o odăiță, în oare 
era o mică prăvălioră.

Eșind de aici vedem altă casă, nouă 
și frumosă. Gândiam, că șede preotul în ea. 
Când intrarăm în casă, erau 12 ore. Afla- 
răm întregă familia; tată, mamă, fecior, 
noră și copii, în jurul unei mese, pe oare 
se afla un blid mare plin cu fiertură. Nu
mai decât a sărit bătrânul și bucuros mi-a 
arătat tote întocmirile economice. Ordinea 
era ca și la curtea dintâiu, cu deosebire, 
că aici totul era mai larg și mai curat. 
Omul era mai bogat. Avea 20 vite în grajd. 
Mi-a spus, că are 50 jugăre de pământ. 
M’am bucurat de cele văcjute, am strins 
mâna bătrânului, care și densul era vesel, 
că mă vede mulțumit, și plecarăm.

La 10 Iunie am făcut o escursiune 
la Franzensbad, er la 11 Iunie, la sfatul 
d-lui Dr. C., am făcut o esoursiune la așa 
numitul „Stinker". Din nesciință am apucat 
calea cea mai lungă de lângă Versandhaus 
și am tot mers pe del în sus pănă la oa- 
feneua Alm, de aid pe plan, der tot prin 
bradl pănă la Royauer Forsthaus, altă ca
fenea. De aici am luat’o spre stânga și 

însă forte departe de-a corăspunde consti- I 
tuționalismului, după cum noi îl înțelegem. 
Cel puțin nu e de loc parlamentară.

După ce se spune, că causa 
acestor stări sunt Germanii, față de 
cari „Maghiarii au mare simpatia", 
(rect© Jidanii maghiari față de Ji
danii liberalo-germani) continuă:

Aceste sunt stări triste, cari, după 
împrejurări, ne pot atinge forte de-aprâpe 
pe noi Ungurii. Noi stăm în fața faptului, 
că în Austria este imposibil a se forma o 
majoritate de guvernament. împrejurarea 
acesta făuresce arme pentru partida nostră 
independentă. Cu cât mai rău va merge 
Austria, cu atât mai tare se va audi în 
Ungaria strigătul: „Să ne desfacem de 
Austria!“

Descompunerea în Austria îngropa dua
lismul... Reînoirea pactului se apropie. Cu 
cine să facem tratative? Cu domnii Hohen
wart, Dipauli, Morsei, cari sprijinesc pe des
cendența Romanilor dela noi și uneltesc în 
contra nostră? Cu Cehii tineri, „societatea 
ciudată", cum a numit’o regele nostru, cari 
fraterniseză cu panslaviștii și cu șoviniștii 
francesl revanșiștl? Cu antisemiții, cari ne 
insultă și cari sunt dușmanii noștri de morte? 
Cu cine așa-deră să reînoim pactul ? între
barea acesta e forte seridsă. Noi putem 
pacta numai cu Germanii, cu oarl se vor 
alia și Polonii... Dâr ore vor ajuDge lucru
rile în Oisleitania la o astfel de constela- 
țiune? Noi n’avem nici o siguranță în pri
vința acâsta ...

Astfel stăm noi, după cum am dîs, 
reoe și cu atențiune, față de lucrurile din 
Austria. Mai adaug, că tocmai înoepem a 
ne pregăti pentru tote eventualitățile, der 
se înțelege de sine, că aceste măsuri le 
facem în taină, căci nu ținem de aportun 
a atârna planurile nâstre de apărare de 
clopotul cel mare.

Răscola din Macedonia.
Ori ce ar apune soirile telegra

fice ofioiose din Constantinopol și 
Sofia, fapt este, că turburările din 
Macedonia cresc văcjend cu ochii. 
La consulatul bulgar din Viena au 
sosit soiri forte neliniștitore din Ma
cedonia. Se crede, că în decursul 
verei vor urma în Macedonia astfel 
de stări, cum au fost cele din Ru- 
melia din anii trecuțl. Se susține, că 
emisarii din Rusia au sosit la tea
trul rescblei, ca se organiseze o ac
țiune în stil mare contra Turciei. 
De-altfel etă-ce se telegrafiază des
pre mișcările macedonene:

Sofia, 28 Iunie.
ScirI mai nouă confirmă presupunerea, 

că răscola cuceresce tot mai mare teritoriu. 
Luptele dintre răsculațl și armatele tur- 

într’o oră și 3/4 dela plecare ajungem la 
„Pfarrsăuerlung", fântână cu apă ferâsă, 
890 metri de-asupra mării. Aici era adu
nat mai mult tineret din satele de prin 
prejur. Băurăm un păhar de apă și ple
carăm tot spre stânga. După 7 minute 
simț’m un miros de puciâsă. De cum apu
casem pe plan, pământul se mișca sub 
piciâre, pe aici însă ne temeam să nu ne 
cufundăm de tot. De-odată vedem lângă 
cărare trei tuburi de fier, largi, ca nisce 
ciubăre, împlântate în păment. In ele se 
audia clocotind apă. Era „Stinker“-ul. Din 
depărtare mirosul aduce cu al „Puturosului" 
(Budos) din săouime, der nu are tăria lui. 
Pământul printre tuburi era așa de mole, 
încât n’am cutezat, ba ne era cu neputință 
să umblăm pe el.

Tradiția spune, că în răsboiul de 30 
ani, un comandant d’ai lui Gustav Adolf, 
făcând cu mai mulțl soldați o recunoscere 
pe aici, nu l’a mai văcjut nimeni pănă în 
diua de astăcjl. Se dă cu socotela, că s’a 
cufundat pe locurile acestea cu cai cu tot.

De aici ne-am scoborît pe la Dianahof, 
Waldquelle în oraș.

Umblarăm 3‘/2 ore.
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cescl s’au reînoit. Lângă Kraiovo, răsculații, 
sub conducerea lui Dimo Diedero, au rupt 
linia oștilor turcescl, retrăgându-se cătră 
Vardar. Se susține, că răsculații n’au pier
dut decât doi omeni, Turcii însă 30. Lup
tele dintre Vranja și Cervinegrad continuă 
încă. Satul Istibanja a fost aprins de patru 
părți de răsculațl, oa să abată atenția oș
tilor turcescl și astfel se spargă linia de 
bătaiă turcescă, ceea-ce li-a și succes în 
parte.

0 telegramă sosită aici din Rusciuc 
spune, că nisce călători sosiți acolo din Ma
cedonia istorisesc despre cruzimi mari, ce 
au comis Turcii în satul Kratica. La o mul
țime de răsculațl sălbaticii Turci li-au tăiat 
urechile și nasul.

Cete nouă de răsculațl se ivesc în 
Prilep, Tetovo, Kioevo și Lierino. O soire 
din Bitolia spune, că în apropiere de Pelistra 
s’a organisat o nouă câtă de răsculațl, care 
luptă vitejesce contra Turoilor. Ei au ata
cat satul Niclopole și au ucis mai mulțl 
Turci. Autoritățile turcescl acusă pe locui
torii satelor Tirnovo-Magerevo, Divo, Lafci 
și Capari, că țin cu răsculații; sub pretex
tul acesta ele au arestat pe 50 Bulgari și 
Români.

Alte două oete ale răsoulaților au pur
tat lupte grele contra oștilor turcescl și a 
bașibozucilor în munții dela Pivi și Rilo. 
întreg ținutul Razlog este inundat de 6ste 
turcescă.

Dubniga, 28 Iunie.
Evenimentul dilei de adl, este, că nu 

numai la graniță, ci și în alte părți ale 
Macedoniei a isbucnit răscola, a cărei în
tindere nu se pote stabili încă. In întrâgă 
Bulgaria se pregătesc meetingurl mari și se 
fac colecte pentru scopul răscolei. Deja 
pănă acum au incurs sume însărrnate; nu
mai din Kiistendsil s’au adunat într’o di 
mai multe mii de franci. Granița abia se 
mai pote păcji strict. Voluntarii se plâng 
contra guvernului bulgar, care la pune 
greutăți la trecerea graniței. Răsculații die, 
că ținta mișcărei lor este realisarea § 23 
din tratatul dela Berlin, care le garanteză 
reformele cerute de ei.

Colonia, 28 Iunie.
Corespondentul din Belgrad al lui 

„Koln. Ztg." confirmă soirea, că in Mace
donia e o fierbere enormă, ațîțată de emisari 
bulgari și sârbi. Ministrul sârbesc de aș
terne a provooat pe oonsulii șerbi din Ma
cedonia, să urmărescă mișoarea cu viuă 
atențiune; spre scopul acesta a pus la dis- 
posiția consulatelor sume însămnate.

SDIfOLE OiLEL 9
— 19 Iunie.

Esamenul de maturitate la gimnasiul 
român din Năsăud s’a făcut în 22, 23 și 
24 Iunie n. c. Dintre 35 studențl îmatri- 
culațl pe cl. VIII-a, unul a părăsit gim
nasiul în decursul anului, er 4 au fost res
pinși la esamenul de classă. Astfel la esa
menul de maturitate au fost admiși 30. 
Dintre aceștia au fost respinși la esamenul 
scripturistic 5 și încă dintre studenții cei 
mai buni. Profesorii, după cum se rapor- 
teză „Dreptății", au protestat în cât-va 
contra respingerei lor, dâr comisarul mi
nisterial Putnoky Miklos a amenințat cu 
reours la ministeriul de culte și astfel pro
fesorii s’au vădut siliți să cedeze. Din res
tul de 25, au eșit: 1 matur cu eminență, 2 
maturi cu bine și 8 maturi cu suficient, 
toți ceilalți au fost respinși. Anume: 10 inșî 
au fost respinși la repetarea esamenului 
după trei luni din oâte-un obiect (6 inși 
din limba maghiară), er 3 îdșI a fost res
pinși pe un an. Astfel dintre 34 școlari de 
classa VIII, au reușit la esamenul de ma
turitate numai 11 inși. Aoest ne mai pome
nit lueru, datorit directorului suprem Kuncz 
Elek și mai ales comisarului Putnoky, 
a revoltat și va revolta pe orl-care Ro
mân. Comisarul ministerial să se fi espri- 
mat chiar, că Năsăudenii numai Blășenilor 
au de-a mulțumi acest resultat funest. Va să 
cjică a spus’o pe față, că batjocurirea aceBta 
a tinerilor năsudenl s’a făcut numai de res- 
bunare!!
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Din vestita Turda i-se sorie lui 
„Budapesti Hirlapu următdrele: Deja în 
anul trecut, adunarea generală a orașului 
a hotărît, ca să se schimbe numirea a 
patru strade și să se pună table nouă. UDa 
din aceste strade a fost botezată „Kossuth 
Lajosu și tabla s’a pus tocmai la casa ad
vocatului român Vlăduțiu. Soția proprieta
rului casei a protestat însă, oând slugile 
orașului au mers să pună tabla, dicând, 
că densa nu va suferi se i-se pună pe casă 
numele „conducătorului de bandiți^. Der 
acâsta totuși s’a întâmplat. Și încă cum ? 
S’a adunat plebea maghiară, și a început 
să cânte „Kossuth nota", în decursul căreia 
s’a pus tabla. Soviniștii unguri însă nu s’au 
mulțumit cu atâta. Mai mulțl „honvedlu 
din 48 vor trage la răspundere pe d-na 
Vlăduțiu, pentru-că ar fi insultat pe Ko
ssuth. Etă cea mai noua ispravă a „patri- 
oților“ din vestita Turda.

—o—
Afacerea maturisanților din Blașiu. 

Vineri după amedl a fost ascultat și d-1 
profesor C. B. Groze din partea unei co- 
misiunl esmisă de Ven. Consistoriu.

— o—
Tinerimea gimnasială din Blașiu a 

■avut în 26 a. c. o adevărată di de serbare 
— scrie „Unirea1*.  —După celebrarea sfintei 
Liturgii, la care a pontificat directorul 
gimnasial asistat de corpul profesoral, tine
rimea s’a adunat în spațiosa sală de gim
nastică. La 8 l/2 Escelența Sa I. P. S. D 
Mitropolit, însoțit de R-d. D. director gim
nasial, a venit în mijlocul tinerimii fiind 
'întâmpinat cu: „toă trâscă!“ Escelența Sa 
prin cuvinte căldurose accentuâză momen- 
tuositatea solemnității cetirii clasificațiuni- 
lor și a distribuirii premiilor arătând, că 
ea este o di de bucurie pentru studenții 
.eminențT, cari îșl văd recunoscută și pre
miată diligință, o di de bucuriă și pentru 
•cei cu calculi îndestuli tori, oăcl termină o 
clasă, perfeoționându-se pentru studiile mai 
înalte, dâră e de folos solemnitatea și pen
tru cei cu calculi nesuficiențl servindu-le 
ca un îndemn spre a desvolta mai mare 
diligință în viitor. In fine îndemnă tineri
mea și pentru viitor la diligință și purtare 
bună. Apoi s’a început cetirea clasificărilor 

■și distribuirea premiilor constătătore din 
cărți în valore de 400 fi. ■— Cu finea anu
lui scolastic au fost la gimnasiul superior 
român gr. cat. din Blașiu 509 studențî, 
anume în clasa a VIII-a 36, în cl. a VlI-a 
30, în cl. a Vl-a 59, în cl. a V-a 57, în 
în cl. a IV-a 54, în cl. a IlI-a 82, în cl. 
II-a 93, în cl. I-a 98. E de însemnat, că 
■clasele I, II, III au fost paralele. — Ter- 
minându-se clasificările Rds. D. Director 
mulțămesce Escelenței Sale pentru onorea 
și bucuria, ce a făcut’o corpului profesoral 
si tinerimii studiose, asistând la solemnita
tea clasificărilor și distribuirii premiilor, 
■apoi notifică tinerimii, că condițiunile de 
primire la gimnasiu pe anul viitor sunt tot 
■cele din trecut, cu escepțiunea, oă la înce
putul anului soolastic 1895/6 vor fi obligați 
studenții a solvi de-odată cel puțin jumă
tate din didactru.

*) Tote diarele române din Austro- 
Ungaria sunt rugate a reproduce Apelul 
acesta.

—o —
Monarchul la manevrele din Germa

nia. 0 foiă din Berlin aduce soirea, că 
Majestatea Sa monarchul nostru va asista 
la manevrele din anul acesta ale armatei 
germane. Monarchul va sosi la Stettin în 
9 Septemvre și va rămâne acolo sub totă 
■durata manevrelor.

—o —
Serbare comemorativă a Șerbilor. 

.Din Neoplanta se scrie, că în 28 lume 
s’a serbat în Ravanișa (Sirmiu) amintirea 
luptei de pe Câmpul-mierlei. Mult popor 
sârbesc a luat parte la acestă serbare, pere
grinând la mormântul Țarului Lazar, care 
a căcjut în memorabila luptă. Veniseră mare 
mulțime de Sârbi din Serbia, Bosnia și 
Muntenegru. S’a făcut un serviciu divin, 
,apoi o masă mare s’a dat la egumenul 
Baicî Emilian pentru inteligență. Poporul 
a serbat în liber memoria dilei. Sera s’a 
dat concert, la care au cooperat membrii 
teatrului național din Belgrad și cei din 
Agram.

-o—
Țarul și familia în Paris, piarul fran

cos „<?awZois“ aduce scirea, că Țarewna- 
văduvă merge la Paris pe timp mai înde
lungat și că la tomnă se vor duce acolo 
și Țarul ou Țarewna.

Esamene în Brasov.J
Sâmbăta treoută s’a ținut în sala cea 

mare a gimnasiului nostru de aici esame- 
nul ou micii elevi ai asilului de oopii ro
mânesc din loc, susținut de biserica Sf. Ni- 
colae.

Deși prin mârtea regretatei directdre, 
Augusta Glodariu, asilul a avut de-a suferi 
în anul acesta forte mult, învățătorea dela 
Internatul de fetițe al Reuniunei române, 
D-șdra Maria Bogdan, sub a căreia con- 
duoere a stat aoest asii în lunile din urmă, 
prin zelul său și prin încordata sa stăruință 
a sciut produce resultatele cele mai fru- 
mose.

Esamenul micilor copilași s’a început 
pe la orele 10, fiind sala plină de public. 
Ei intrară doi câte doi, cântând un frumos 
cântec pentru marș și ținând în mâni câ- 
te-un buchet de flori. Prin însa-șl intrarea 
acesta „triumfală11, micii elevi câștigaseră 
inimile tuturor, făcându-ne să urmărim cu oea 
mai încordată atențiune esamenul lor.

S’au mai cântat în marș poesidrele: 
„O păsărică strigă11 ; „Hai venițl frați și su
rori11; „Printre ărbă cresce11, „Vai. bine ne 
pare11 etc. Copiii se înșirară apoi în cerc, 
rostiră o rugăoiune, numărară pănă la 10, 
și cei mai mărișori recitară poesidre ușâre. 
S’au jucat apoi jocurile libere de cerc: „O 
musoă jocăprin văzduh11 și „O păsărică vine11. 
Ca ocupațiune mai seridsă li-s’a dat oopii- 
lor se formeze diferite figuri cu bobe de 
linte și cu nisce bețișdre.

Erau ,vre-o 70 de copilași și copilițe, 
pe cât de mici, pe atât de drăguți și ou- 
răței. Esamenul lor a fost o adevărată pe
trecere pentru toți cei de față. După ce 
li-s’au împărțit, în urmă, vre-o 70 tocuri 
de bomboue, ei părăsiră sala cu cântecul 
„Să mergem dâr, să mergem11, âr noi râ
maserăm emoționați, grăbind a aduce dom- 
nișorei conduătore Maria Bogdan cele mai 
căldurose felicitări pentru suocesul do
bândit.

Progresul înveselesce și încuragâzăpe 
om. Acesta au simțit’o toți aceia, cari au 
luat parte la esamenul practic, ce l’au dat 
erl elevele internatului Reuniunei femeilor ro
mâne din loo.

Esamenul, Ia care a luat parte un fru
mos număr de dame și domni în frunte cu 
comitetul Reuniunei, s’a deschis de oătră 
d. protopop V. Voma, printr’o vorbire, în 
care arată, că de 9 ani de oând s’a înfiin
țat, acest internat a mers tot progresând 
înainte și accentua însemnătatea scopului 
ce-1 urmăresce, de-a cresce bune menagere.

Elevele au fost esaminate mai întâiu 
din croit și din cusut la mașină, de des- 
tera directoră a internatului, de d-ra Ca
rolina Teclu. La tote întrebările au răspuns 
elevele cu multă pricepere, desemnând tot
odată pe tablă, după metoda cea practică 
a d-rei Teclu, diferite tipare pentru talii ețc.

După oroit și cusut, d-ra Maria Bog
dan, care predă diferite studii la internat, 
a esaminat pe eleve din Higiena practică 
a casei, ce conține oondițiunile prinoipale, 
pretinse de sănătatea corpului omenesc și 
pe cari trebue se le cunoscă fiă-care me- 
nageră bună.

A urmat esaminarea atât teoretică, cât 
și practică a bucătăriei. Și cu mulțămire a 
trebuit să constate ori și cine, că elevele, 
sub harnica conducere a d-rei Teclu la ori 
și ce întrebare pusă și din partea domne- 
lor asistente, au sciut să răspundă într’un 
mod, care te convingea despre priceperea 
lor. Să fi văcjut la esamenul practic cu câtă 
dibăoiă și iuțâlă fetițele frământau și în
tindeau tăieței, frigeau friptură său alte bu
cate diferite, ce se cereau din partea pu
blicului, și cum arangiară o masă și serviciu.

Intr’o odaiă laterală erau espuse lu
crurile de mână lucrate de elevele interna
tului în decursul anului. Partea cea mai 
mare o formau albiturile de tot feliul, fru
mos și fin lucrate, atât cu broderii albe, cât

și colorate, apoi diferite tapiserii, toalete 
întregi cu mult gust cusute de eleve, tot 
soiul de croșeturi și împletituri.

Vădend tote acestea îmbucurătore pro
grese, nu putem decât să dorim, ca inter
natul Reuniunei să ia o tot mai mare în
tindere, să aibă eleve tot mai multe, cari 
la eșirea lor din internat să propage prin 
tote ținuturile românescl cunosoințele de 
harnice menagere seu găzdoie, 09 și le-au 
însușit aici.

Om România.
Estragem dintr’o scrisore, ce-o 

primim din Bucuresci următorele: 
Bucuresci, 16 Iunie v.

D-le Redactor! Oapitata de pe ma
lurile Dâmboviței a început să între în se- 
sonul mort. Lumea de pe aici părăsesce 
dilnic orașul sgomotos, căutând reoreațiă 
pe la băi și aer curat pe la pilele mun
ților, dedrece căldurile nesuferite din cur
sul verei nu procură niol decum desfătare 
și odihnă.

M. M. L. L. Regele și Regina au 
plecat de vre-o două săptămâni la Sinaia, 
unde vor sta pănă cam pe la mijlocul 
lunei viitore, când se vor duce la băile 
dela Ragaz. Mai mulțl miniștri au plecat 
în concedii în străinătate. De asemenea au 
părăsit capitala, plecând în străinătate, nu- 
mărose familii distinse și bogate, căci cei 
cu mai puțină dare de mână sunt con
damnați, volens nolens, să se cocă la arșița 
sârelui.

Viață mai animată este pe la scâlele 
publice și private, cari sunt în toiul esa- 
menelor. In curând însă și aceste se vor 
termina, elevii și profesorii vor pleca și ei, 
și capitala va reintra în tăcere și mono
tonia.

Călduri mari pănă acum n’au prea 
fost, ba în urma ploiei de ieri se simte și 
pe aici o răcore binefăcătore.

După scirile mai recente în totă țâra 
recolta e escelentă. Speranțele agricultori
lor sunt forte mari. Deja s’a început re
colta rapiței, care e forte abundantă și 
constitue un isvor de câștig forte mare. 
Prețul cerealelor s’a urcat în urma aces
tor prospecte frumâse, așa încât ne putem 
aștepta la un mare esport.

Porturile sunt animate. In luna tre
cută s’au esportat prin gura Dunărei dela 
Sulina cantități mari de lemne de construc
ția și scânduri în greutate de 13,942 tone, 
âr cereale în cantitate de 134.440 tone, în 
mare parte în direcțiunea spre Constanti- 
nopol, Belgia, Olanda etc. După raportele 
oficiale au intrat pe la Sulina 160 și au 
eșit 143 corăbii.

In curând se vor începe și lucrările 
pentru portul dela Constanța, lucrări eva
luate la suma de 12 milione.

In politică domnesce o secetă com
plectă, întreruptă din când în când de 
câte un eveniment intern mai mult seu mai 
puțin important, care apoi e discutat de 
diare pe colâne întregi. Așa acum eveni
mentul la ordinea dilei este descoperirea 
unor mari escrocherii la Galați, săvârșite 
cu ocasiunea dărei în întreprindere a ilu
minației orașului cu electricitate, precum 
și nisce pungășii la accisele din capitală, 
al căror șef de servicii a fost chiar ares
tat. Tribunalul a ordonat anchetarea fap
telor.

In privința înfrumsețării, capitala face 
progrese însemnate. Așa pe lacul unde a 
fost biserica SărindarI — dărîmată din causă, 
că era aprope de a cade în ruine — s’a ri
dicat un frumos squar (grădină publică), în 
care se va ridica și un monument în memoria 
lui Matei Basarab, er în fund se va con
strui o mărâță clădire a clubului militar, 
care va rivalisa cu ori ce altă clădire din 
Europa de soiul acesta.

Un nou bulevard va înfrumseța capi
tala, și adecă bulevardul Colțea, care va 
porni dela Sf. Georghe-Nou pănă la șosea. 
S’au mai prelungit bulevardul Maria și cel 
municipal. Aprope în fiă-care stradă se con- 
struesc edificii nouă, ca palatul poștelor și 
telegrafelor în calea Viotoriei (colț cu strada 
Carol), palatul ministeriului domeniilor pe 

bulevardul Carol în fața ministeriului de 
răsboiu etc., preoum și o mulțime de alte 
zidiri particulare. Palatul imposant și mă
reț al justiției e gata, și la tdmnă se vor 
instala în el tote autoritățile dependente 
de ministeriul justiției.

După câțl-va ani Bucuresciul va fi cel 
mai frumos oraș din Orient și un centru 
cultural de prima ordine.

U-u.

Apel literari).
In decursul timpului, de când mă 

ocup cu adunarea literaturei poporane ro
mâne, ml-a succes a aduna mai multe poe- 
sii poporane și despre Avram lancu, și ași 
voi acuma să le public pe tote într’o bro
șură separată.

De-dre-ce însă numărul poesiilor adu
nate de mine nu e pănă întru atâta de 
mare, ca se formeze o broșură destul de 
considerabilă, pe de altă parte sciind prea 
bine, că ’n sînul poporului nostru se vor 
mai fi aflând încă forte multe poesii des
pre lancu și consoțil săi, cari nu-ml sunt 
cunoscute, de-aceea mă adresez prin șirele 
de față cătră toți Românii și Româncele 
din Transilvania și Ungaria, cari cunosc 
ast-fel de cântece, cu rugămintea să bine- 
voescă a mi-le trimite mie pănă la 1 Sep
temvre a. c., ca să le dau și pe acelea pu
blicității cu celea ce le-am adunat eu.

Tot-odată rog pe toți Domnii și Dom- 
nele, cari vor bine-voi a-ml trimite aseme- 
menea cântece, să noteze numele personelor 
dela cine le-au audit, precum și a comunei 
și comitatului, în cari locuesc personele 
respective.

Afară de acâsta fiă-care trimițător e 
rugat să esplice cu de-amăruntul tote cu
vintele, cari ’i-s’ar părea, că nu sunt tutu
ror Românilor cunoscute, precum e bună- 
oră cuv. goară din versurile:

Numai carul Iancului
Șede ’n culmea dealului, 
Nici nu sue, nici coboră, 
Ci șede pe loc de goară.

Suceava (Bucovina), 28 Iuniu n. 1895.
Sini. FI. Marian,

SOIRI ULTIME.
Viena, 30 Iunie. O deputațiune 

bulgară a plecat a$I de aici Ia 
Petersburg.

Budapesta, 30 Iunie. In localul 
societății de asigurare „ Adria" s’a 
aflat o bombă împlută cu praf de 
pușcă și cu patrone și învelită într’o 
hărtiă vechiă.

DIVERSE.
Câte romane apar în Londra? Un 

diarist din Londra a făcut socotela și a 
aflat, că în Londra apar la di în număr 
aproximativ oam șâpte romane. într’un an 
s’ar veni așa-deră 2555 romane.

Literatură.
In editura librăriei Ignatz Hertz din 

Bucuresci (Hotel de France Nr. 89) a apă
rut: „Cura de apă. Cum trebue se trăițî. 
Testamentul meu și Conferințe publice. 
Învățături necesare pentru vindecarea botelor și 
conservarea sănetății, scrise după esperiențe 
practice în timp de 46 aniu. Ediția III, de 
Preotul Kneipp. Opul constă din două vo
lume, conținând 640 pagine tipar compres. 
Aici se cuprind tote scrierile și instrucțiu
nile date de Kneipp cu privire la cura de 
apă, așa că, având aceste tomuri, nu mai 
ai trebuință de-a procura opul separat, în
titulat „Cura de apă“. Ambele tomuri, atât 
de necesare pentru orl-ce om, costă 3 lei.*

Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol
dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brassâ) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei11.
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Biblioteca de popularisare. (Editori: 
Italian și Ignat Samitca, Craiova). I. P. Ja
cobsen, scriitorul, ce ne presentă editorii 
Bibliotecei de Popularisare în Nr. 5 al pu- 
blicațiunei, este Danes și unul dintre cei 
mai originali autori ai literaturei nordice. 
Etă ce spune competentul critic Gr. Bran
des despre Jacobsen:

„E cel mai mare colorist al prose- 
actuale danese. Cum zugrăvesce el, u’a 
mai zugrăvit nimeni cu ouvinte în litera
tura nordică Limba sa e saturată de cu
lori. Stilul său e armonie de culori. Și el 
e cel mai sentimental, cel mai poetic ori
ginal al prosei nâstre. Tot ce vede el, de
vine tablou deosebit! Tot ce sorie el, capătă 
o pecete deosebită! E original în formă 
pănă la manierism, e plin de simțire în 
ton pănă la o stare bolnăviciosă. Totul la 
densul e condensat, îngrămădit, fără um
plutură, fără pause. „Doue lumlu în 4ece 
pagini. Fiă-care picătură, pe care o prindl 
din isvorul vorbei lui, e grea, tare ca pică
tura de elixir, seu de otravă, mirositore ca 
o picătură de esență parfumată. In chipul 
lui de a spune e ceva amețitor, îmbătător. 
E cea mai puternică beutură de acorduri, 
care s’a fabricat vr’odată în prosa nor
dică1*....

Volumul cuprinde 128 pagine și dedrece 
nu costă decât 30 bani, (15 cr) ne facem 
plăcere a-1 recomanda cetitorilor noștri, 
cari cu o sumă atât de neînsemnată vor 
face cunoscința a celor mai frumose novele 
ale acestui scriitor strein.

Volumele următore ale „Bibliotecei 
de popularisare1*,  ce vor apare pe viitor 

regulat, vor cuprinde: Nr. 6 H. de Balzac, 
Novele; Nr. 7. Alex. Swientochowski, Din 
vieța poporului; Nr. 8 Guy de Maupasant, 
Pe apă, costând fie-oare volum numai câte 
30 bani.

*

Din „Biblioteca pentru toțiu, a librăriei 
Carol Muller din BucurescI (Strada Vic
toriei 53), a apărut și volumul al 8-lea, 
întitulat: România, Roma, Piza și alte 
opere alese, de Jules Michelet, renumitul 
istoric și scriitor francos. Volumul viitor 
va fi: Castelul Peleș, schiță istorică și des
criptivă, de Leo Bachelin. Volumele apărute 
pănă acum din „Biblioteca pentru toți**  
sunt tote de cea mai mare valore și nu 
putem, decât să recomandăm lățirea lor 
cât mai mult în popor, mai ales fiind-oă 
și prețul e cât se p6te de moderat. Costă 
fiă-care broșură numai 30 bani (15 cr.), 
abonate de-odată 10 numere, costă 3 lei, 
er 24 numere (un an) 7 lei, primind pe 
de-asupra gratis și franco romanul „Poveste 
tristă**,  care siugur costă 1 leu 50 bani.

*
In tipografia „A. Mureșianu**  din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu**  în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also Porumbâk).

Proprietar: Or, Mureșianu.
Redactor responsabil: Efflaior.

Cursul la bursa din Viena.
Din 28 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.05
Renta de cordne ung. 4% • • - 99.40
Iinpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 125.85
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 103.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.60 
Bonuri rurale ungare 4% • - • 98.10
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147.—
Renta de hârtie austr..................100.95
Renta de argint austr.................. 101.05
Renta de aur austr.......................123.—
LosurI din 1860   157.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1079.—
Acții de-aleBănoei ung. de credit. 487.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 405.25
NapoleoudorI.................................. 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista....................................121.25
Paris vista................................... 48.15
Rente de corone austr. 4°/a. . . 100.95
Note italiene.................................. 46.10

Marea Descoperire a Veacului
ELIXIRUL GODINEAU este singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor,etc.

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei
• ___ . ______ _______ . ■ _ _________

Administrația ELIXIRUL.UĂ GODINEAU li PARIS, 7, r. Salnt-Lazare.
BROȘURĂ GRATUITĂ TR1MEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

ii finite ELIXIRUL GODINEAU ft la BUCUREȘTI, Ia Die lAMPIREBCtl, drofhilt; 
la JAȘI, la D.D. Frați KONTA, farmacifti.

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, clrugoiștl; la 
Roman: la D-nulii D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la „MINERVA.11

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Iulie 1895.

Bancnote rota. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fono. Albina 5%

9.56 Vend. 9.58
9.48 Vend. 9.55
9.57 Vend. 9,60
5,62 Vend. 5.65

59— Vend.
129.- Vend. -.-

10.78 Vend. ——
100.25 Vend. 101.25

oooooooooooooooo
Un finer care a absolvat 

? 6 clase gimna- 
siale, din familie bună și cunosce 
și limba maghiară află aplicare, ca 
practicant, în farmacia D-lui

EB. ISanciu,
733,1—2 în Seliște.

OOOOOOOOOOOOOOOO

\

/

Mersul trezi xa-rilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mas 1895 H

Budapesta — Predeal C la i r 8 ș ii —T urda
Tren 
de 

nerșdn.

Tren
accel.

Trenă 
român 
expr.

Tren
de

person. ®-CC6l’

Tren Tren 
de 

ipersân.

Tren
accel.

Tren 
de 

person.

Trenu 
mixtu

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

9.07
9.37

10 37

11.40
11.55

Trenu 
de 

porson.

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele

8 05
5.45
9 27 ‘

11 S3
1 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32

4 17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

pl-

I
sos.ț
pl.. J

V 
sos. | 
pl- |

pl.

Vieiia . . .
Budapesta 
Szoinok
P. Ladâoy.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin 
Ghârbău .

Clușîu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara ,
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

SUS

. Oopșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
8igbișdra 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștoufalva 
Apața . .
Feldidrav

pl. / Bra?0V • ’
Ț Timiș . .
v Predeal 

sos. Bucuresol .

sos.A
1

A

I P1-
Isos.

1
pl.

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

12.47
12.17

11.01
10 45

9123
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20

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

Tren 
român 
expr.

' i

Trenă 
de 

persân.

trenu 
de 

persdn.

trenă
mixtă

trenu 
mixtă

trenu 
de 

person.

tren ii 
de 

person.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn,

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7 08
6.39

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2—
1.51
1.23

12.54

5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

10.19
9.39
9.12

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
9.82
8.57
8.23
7.43
7.01
6—
5.11

5.35

Cncerdea — Oșorliefiu — Begli.-săsese
Trenu 

de
Trenu

de
person, person

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

T
8.59
9.40

11.11

pl. Cucerdea . 
Ludoșu. .

pT"} ^șorheiu • 

sos. Regh.-săs..

Trenu 
de 

person.

J pl- 
l sos.
pl.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

porsdn.

Trenu
mixtă

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

«Cepșa-mieă. — Sibiiu — Avrigă — Făgărașu
trenu 

de 
persdn. persdn.

trenu 
de

T

însemnate in stânga stațiunilor 
insemneză brele de nopte.

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49

1.18
12.32
10J5 
16 —

8:25
ceti

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4—
707
9.59

6.20
7.08
8.01

trenu 
mixtu

5.30
10.17

trenă 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu
mixtu

4.55
6.36

9.10
1.01
4.55

11.30
12.47
2.05

7.10
8.59
9.15

trenu 
mixtu

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. sos.

SOS. I 
pl. J Sibiiu . . • 1 P'-

I 808.
Avrig . .

SOS. Făgăraș . pl.

trenu
mixtu

trenă 
do 

person

trenu 
de 

persdn.

5.
6.14
7.39

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

t iSK r

4.20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

9.15
10.35

4.25
4.48
5.23

7.36
6.06

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

tronu. 
mixtu

trenu 
mixtu

tronu 
mixtu

trenă 
mixtu

8.31
7.20

3.10
2.54
2.30

1.29
12.05

Simeria . 
Cerna. .
Hnnedora

10.25
10.05
9.38

8.34
8.14
7.45

S i m e i a (Piskî) — II u n e <1 o r a

6.46

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15

Brașov 
Zernești

Mureș-Ludoș 
Țagu-BudatelicO. 
Bistrița

Aradn
Vinga
Timișora

Arad — Timfișoi

Careii-wnari — Sbeîâsa
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tienu 
mixtu

4.15
9.18

Careii-mari . 
Zelău . . .

9.06
4.20

7—
3.01

7.21
4.15
1.16

Sighișora—®d«rlieSw=secwesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixiu

trenu 
mixtă

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


