
BetafliiM, AfumnistrstlMea. 
fi Twafia;

Brașov, piața mare Nr, 30.
Scrisori nefraneate nu so 

primesc. — Manus crip to nu sa 
retrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nhtmțluno în Brașov și la ur- 
mâtdrele Birouri de anunolurî: 

în Viena : M. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afosxe, A. OppeUks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danneocr, în Budapesta: A. V. 
ffoldbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bu cures ci: Agence Havas, Suc- 
cursaJe do Rorunanie; în Ham
burg: Karotyi cfi Liebmann.

Prețul InserțluniI□ r: o seria 
garmond pe 0 colână 8 or. și 
80ct. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
aeiiă 10 or. aâu 30 banL

A Z. LVHL

„Gazeta-1 iese în lia-care di.
Atcnamenîe renirn Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl«, pe șeae luni 

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

Pflnîin Bcmânia si străiflăiaîs:
Pe un an 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori-
Al^aamtmnil pentru Brașov 

adminiatratiunea, piața mare. 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.; pe un an 10 fi., pe șâae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusul în caHă: Pe un an 
12 fl., po 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un esempiâr 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât aboparnan- 
teie cât și inserțiunile aunt 

a se plăti înainte.

Nr. 139. Brașov, Joi, 22 Iunie (4 Iulie) 1895.

Nou abonament
la

OZ1U TRANSZLVANIEZ

Prețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

Cu 1 Iulie flS9f> st. v.
se deschide nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nontre.

pe vm as. . . . .... 12 fl.
pe șese lvxrxi ... . . . . ea.
pe trei Imd ... .... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe XL3X SD. . . . .
we șese luni ... - - 20 „
pe trei l-vuai . . . ,. - io

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ........................................... 2 fl.
pe șese luni .................................  . I fl.

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

i Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Promulgarea nouelor legi 'bisericesc!.
Publicăm mai jos un estras din 

ordinațiunile apărute în foia oficială 
ungurăscă referitore la Intrarea în 
vigdre a legilor bisericesc! politice 
cu diua de 1 Octomvre st. n. 1895.

Ordinațiunile acestea, împreună 
cu legile la cari se refer, vor forma 
așa deră „epocă11 în vieța creștinilor 
cetățeni din Transilvania și Ungaria, 
căci dela 1 Octomvre 1895 începând 
vom ave conducători de matricule 
noi, recrutați din. tâte păturile așa 
numiților funcționari maghiari, cu și 
fără perciuni. Vom ave dela 1 Oct. 
1895 începând și un nou soiu de 
„preoți“ îmbrăcați în loc de reve
rendă, cu „attilâ11, în loc de cingul 

și brâu roșu, cu eșarpe tricolore na
ționale maghiare, și acești oficerl ai 
stării civile eșiți din „seminarul44 
din Sandor-utza și educați în „dog- 
mele“ lui Wekerle, Csaky, Banffy et. 
comp, vor înlocui în viitor pe ser
vitorii bisericei lui Christos, condu
când pe cetățeni dela nascere, botez, 
căsătoria etc. pănă la mormânt.

Noii conducători de matricule 
sunt funcționari publici și ordina- 
țiunile din cestiune le dă tâte cri
teriile reclamate de acâstă posițiă, 
chiar și acela, că dâcă respectivului 
ministru de resort nu-i convine per- 
sâna din motive de ordine mai înaltă, 
adecă, decă nu va sci se maghiari- 
seze după dorința mai marilor din 
Pesta, se pâtă fi înlăturată îndată 
din funcțiune.

Dintre tote disposițiunile noue
lor ordinațiuni și legi, fără îndoială, 
că o deosebită ateuțiune merită cele 
referitore la matricularea cașurilor 
de botezuri și cununii.

Scie tâtă lumea, și au spus’o 
înșiși miniștri maghiari în parlament, 
că prin matriculele civile se inten- 
ționeză maghiarisarea. Statul ia ma
triculele din mânile preoțimei, pen
tru ca pe calea acâsta elementul ma
ghiar se potă „ dovedi “ mâne poi- 
mâne lumei și țerii, cum se sporesc 
sufletele maghiare, ce popor de vieță 
și viitor este Maghiarul. Prin ma
ghiarisarea de nume cu duiumul, nu 
va trece mult timp și o se ajungă 
Europa a vede minunea, că cțece mi- 
liâne de suflete nemaghiare s’au con
topit peste nopte în rassa lui Arpad ; 
va aucji, că Românii, Slovacii, Sâr
bii, Germanii și alte nemuri, cari 
locuesc pe globul unguresc au dis
părut din istoria acestei țări sub 
nume maghiare și maghiarisate.

Der o privelisce și mai ciudată 
vor oferi cununiile, ce se vor în
cheia dela 1 Octomvre începând.

Căsătoriile firesce se vor încheia 
tote în numele legii, dâr s’a făcut, 
cum se pretinde, o concesiune și 
bisericelor, dispunând legea, că ofi- 
cerul stării civile, după ce declară 
de căsătoriți pe miri, să-i facă atențl, 
că au o datori ă de împlinit încă și 
față cu biserica, adecă să mârgă și 
la preot ca să le dea binecuvân
tarea.

Disposițiunea acesta, care are 
aerul de-a îndulci încâtva disposi
țiunile legii față cu biserica, s’a in- 
articulat în urma propunerei con
telui Andrăssy Aladâr.

Guvernul și pressa budgetară 
4ice, că acestă disposițiune este un 
„favor dat bisericei“, der ea nu se 
referă decât la căsătorii, la cari nu 
obvin impedimente bisericesc!, și la 
miri, cari vor să țină semă și de 
binecuvântarea preotului. încolo se 
dă voiă liberă fiă-cui, a face cum îl 
taie capul. De va merge creștinul 
la preot ori nu, statului nu-i pasă.

Mai drastic și tot-odată și mai 
cinic însă e, că funcționarul însăr- 
einat cu încheierea căsătoriei, nu 
pote să se adreseze cătră miri decât 
in limba maghiară. Decă mirii nu în
țeleg limba acâsta, atunci sare în 
ajutor tălmaciul, care traduce între
barea funcționarului în limba mirilor.

Etă cea mai viuă ilustrație a 
tendințelor acestei legi. Tu, crești- 
tinule nemaghiar, ai nevoie de tăl- 
maciu, ca să poți spune, că doresc! 
să închei căsătoriă cu cine voescl! 
Limba ta e nesocotită chiar și la 
actul cel mai important în viața ta, 
la încheierea căsătoriei.

Și tote acestea numai pentru 
gloria și mărirea nebunei idei de 
stat național maghiar și a maghia- 
risării.

CRONICA POLITICĂ.
— 21 Iunie.

Sub titlul „Nori pe ceriu 1“ organul 
lui Apponyi „Budapester Tagblat44 consta
tând, că evenimentele în Orient înoep a 
se oomplica, găsesoe, că retragerea conte
lui Kalnoky începe a fi simțită. „E fdrte 
liniștitor ca atunol, când se petrec lucruri, 
ca massacrările în Armenia, turburările în 
Macedonia, conspirația în Constantinopol 
etc, să scii, că la postul critic este un băr
bat espert. Contele Goluchowski e un băr
bat talentat, dâră esperiență încă nu are, 
fiind încă prea tînăr și având o carieră re
lativ scurtă. Contele Kalnoky însă avea 
două mari calități: era om cu sângele cel 
mai rece și avea o mare esperiență. Fiind 
lung timp ministru, și-a creat în diplomația 
o posițiă, pe care contele Goluchowski nu
mai ou înoetul o va pută dobândi. Este o 
fatalitate, că politica esteriâră a puterilor 
triplei alianțe este condusă momentan de 
bărbați, cari nici pe departe nu posed au
toritatea și prestigiul unui Bismark, Kal
noky și Giers"... — Așa fâia apponyistă. 
Ea ar trebui să întrebe pe Ungurii ei, oarl 
au uneltit în contra lui Kalnoky, de ce nu 
s’au gândit atunol la esperiență cea mare 
a acestui diplomat și de ce au voit ou 
orl-ce preț să-’l depărteze din post?

*
Din Viena vine soirea, că după o dis

cuția înfocată de oâteva dile, camera a pri
mit bugetul cu mare maioritate de voturi. 
Desbaterea specială s’a început ieri și se 
speră, că se va sfîrși săptămâna acesta.

*
Privitor la amiciția ruso-francesă, dia- 

rul ^Estafette^ din Paris cjioe, că deja în 
vara anului 1893 Giers a încheiat în Paris 
convenția comercială cu Rusia, care și 
acum are valore.

*

Din Sofia se telegrafieză, că foia lui 
Stambulov, „Swoboda", publică un articol în 
care se spun următorele: Metropolitul Cle
ment, conducătorul deputăției bulgare, a 
primit instrucții deosebite dela principele

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Societatea femeilor române din 
anul 1815,

de 0. Lugoșianu.
In urma congresului dela Viena (1815) 

și a încheierii așa numitei alianțe sacre, 
tote poporele Austriei cad sub cel mai crân
cen absolutism. Și într’adevăr, numai două 
decenii treouseră dela revoluțiunea cea mare 
francesă, și timpul nu ștersese încă din min
tea monarohilor amintirea grozavei ca
tastrofe.

Decă pe unele locuri se mai făcea 
ceva pentru luminarea poporelor monar- 
chiei, acâsta nu se sevârșia pe basa vre
unui drept, ci numai din grația guvernelor 
timpului. E drept, că după pacea dela Viena, 
în țările proprii austriaco, s’au făcut mai 
multe reforme și s’au întemeiat așe4&minte 
culturale, precum: universitatea din Inns
bruck, institutele politechnice și conserva- 
tdrele de musioă dela Praga și Viena, so
cietăți de agronomiă și altele. De asemenea 
s’au deschis multe școli elementare și pri
mare, der numai în provinciile austriaco. 
In părțile celelalte locuite de Români, Un
guri și alte naționalități, deschiderea unui 

institut de cultură era o adevărată ra
ritate *).

*) Barițiu (G.), Părți alese din Istoria 
Transilvaniei pe două sute de ani din urmă 
Vol. 1. Sibiiu 1889. Pag. 564 și 565.

**) Vuia (Iuliu), Fr-o-m^ute din isto
ricul Pedagogicului conf. ^r. or. din Arad. 
Panciova 1887. Pag. 10.

Inoă de pe la 1811 Românii și Serbii 
dodândiseră dela împăratul Francisc I fa- 
vorea de a deschide trei institute pentru 
pregătirea învățătorilor. Monarchul însăr
cina pe consilierul de stat Uroș Ștefan 
NestorovicI, să-i presiute un proieot pentru 
întemeierea a trei preparandii, și anume: 
una pentru Români la Arad, alta pentru 
Șerbi la St. Andrei și a treia pentru Grecii 
din Pesta **).

Sub numele de Greoii din Pesta tre- 
bue să înțelegem mai ales oolonia Macedo
neni de acolo, care îndată-ce a văcjut pu
tința de a face ceva pentru oultura nemului 
românesc, s’a și apucat de lucru.

Trebuința de a-se uni la nevoiă, de 
a se asocia pentru un anume scop, este 
forte pronunțată la popdrele revnitore de 
înaintare și mai ales la cele ce încep pu
țin câte puțin să înțelegă binefacerile cul- 

turei. Și Românii din părțile Austriei, la 
sfîrșitul secolului trecut, aveau în fruntea 
lor bărbați ca Șinoai, Clain și Maior, cari 
luptau din t6te puterile pentru redeștep
tarea nâmului și desvoltarea culturei na
ționale.

Sub îndemnul unor astfel de căpete
nii, Românii au putut și au și încercat încă 
de timpuriu să formeze societăți de învă- 
țațl pentru respândirea sciințelor în nemul 
românesc. Astfel a fost „Societatea filoso
fică a Nâmului Românesc in mare Principa
tul Ardeiului'1, fundată la 1795 *).

Esistența acestei societăți o dovedesce 
o „înștiințare14 tipărită pe acea vreme.

Scopul ei era de a tipări sub titlul de 
Vestiri filosofești și moralicești o serie de 
oărțl închinate „inimilor celor iubitore de 
Muze filosofești41, și însciințarea se adresa 
în special cărturarilor din Principatele Ro
mâne, unde găseau adăpostire „mulțlEvro- 
pânl44, unde se ceteau gazete greoescl și 
unde toți „simt necurmat racjele dreptății 
preste dânșii din scaunul oblăduirii al celor 
înalțl la înțelepciune Voevocjl. Că de

*) Sturdza (D. A.), Raport asupra ac
tivității Academiei Române. 1866 — 1891. 
Buouresol 1891. Pag. 6. 

acum înainte nu va înceta Muza limbii ro
mânești44...

In sfîrșit tot aci se aduc cele mai fru- 
mose laude lui lenache Văcărescu, căruia 
’i se 4ice : „Eră numele Tău la: V: să 
sapă în Epigrama vâcurilor ca al lui Ana
creon, pentru-că te-ai făcut ohip cuvântării 
ritorioeștl și orghinal prosodii Poeticeștl, 
— din Duhul înțelepciunii tale așteptăm, 
și de aici înainte mai multe folositbre44.

Etă aci o însemnare de ordinea și cu
prinsul publicațiunei anunțate în „înștiin
țare44.

1) „Theologiia Biserioii Răsăritului....
și alte Istorii BisericescI, care pănă aoum 
în limba Românâscă n’au eșit în tipar.

2) „Gheografiia....
3) „Fisioa, Matematica și cuprinsul 

învățăturii filosofești....
4) „Biografia Prințipilor Ugrovlahii, 

și ai Moldovei dela începutul ocârmuirii lor.
5) „Istoriia Rumânilor pre larg oulâsă 

din cele vechi adevărate Istorii, și alte de
prinderi ale lumii vrednice de a-le sci.

„Iară cu alt prilej... niște Regule Die
te ticești.. “

Societatea filosofâscă se mai obliga a 
face cunoscute și întâmplările „PoliticeștI44 
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Ferdinand, eu privire la împăcarea Bulga
riei cu Rusia. Conform acestor instruoții, 
afară da moștenitorul de tron, vor trece la 
ortodoxia atât principele, cât și principesa. 
Politica esternă se va conduce în spiritul 
guvernului rusesc; între Rusia și Bulgaria 
se va face o convenția militară, în virtutea 
căreia, la cas de răsboiu, Bulgaria va sta 
la disposițiunea Rusiei. Pentru asigurarea 
acestui punct, atât postul de ministru de 
răsboiu, cât și acele de oomandanțl de re
gimente, vor fi ooupate ou oficcrl ruși.

*
In ședința dela 1 Iulte a parlamen

tului italian, ministrul de răsboiu a decla
rat, că Italia n’are o astfel de convențiă 
ou state streine, care ar obliga-o să sus
țină actualul efectiv al armatei. El a mai 
declarat și aceea, că stagiul de serviciu al 
cavaleriei se pâte scâri acuși.

Intrarea în vigore a legilor
bisericesci-politice.

F6ia oficială ungurescă publică 
în numărul de acji mai multe ordina- 
țiuni, în virtutea cărora guvernul 
dispune esecutarea legilor despre matri- 
culele civile, căsetoria civilă și religiunea 
copiilor, începend cu diua de 1 Octomvre. 
Aceste legi sunt obligătore și pentru 
orașul Fiume. Eată disposițiunile 
mai de căpeteniă ale acestor ordi- 
națiuni:

Ordinea documentelor o deschide o 
ordinațiune comună a ministeriului, care 
face cunoscut, că în ședința dela 9 Iulie, 
consiliul de miniștri a hotărît, să pună în 
practică art. de lege XXXI ex 1894 asupra 
dreptului matrimonial, cu diua de 1 Octom. 
1S95. Ordinațiunea se provocă la § 148 din 
citatul art. de lege, în sensul căruia acest 
artiool de lege este a-se pune în vigore 
după un an dela promulgarea lui, dă însă 
drept ministeriului, ca eventual s’o facă 
acesta și mai curând. Usând de acest drept, 
guvernul ordonă, ca disposițiunile legei 
despre conducerea matriculelor de stat, cari 
se refer la publicarea, .încheierea și înma
tricularea căsătoriilor, precum și cele refe
ritore la religia copiilor, se aibă valâre de 
lege. Cu privire la orașul Fiume și district 
dispune un ordin separat, subscris de mi
nistrul președinte Bânffy, în numele con
siliului de miniștri.

Ordinațiunea următore este cea refe- 
ritâre la orașul Fiume; ea constă din trei 
capitole și 13 §§ I, și dice, că legile amintite 
întră în vigore pentru Fiume și district cu 
diua de 1 Oct.

Urmâză ordinațiunea ministrului de 
interne Desideriu Perczel referitore la ese
cutarea legei despre conducerea matriculelor 
de stat, care cuprinde instrucțiile necesare 
pentru fiitorii conducători de matricuie. 

adecă „ale Epocăi aceștia, cu cât mai vâr
tos întâmplările cele de acum în Theatru- 
mul răsboiului".

Acestă împrejurare, pote, precum și 
faptul, că societatea filosofâscă se îndato- 
reză a trimite abonaților săi câte două cile 
pe săptămână — Miercurea și Sâmbăta — 
din publioațiunea arătată, au făcut pe d-1 
A. D. Xenopol să crâdă, că aci este vorba 
de o publicațiune periodică în felul ga
zetelor*)

Este însă mai lesne de admis, că So
cietatea s’a gândit la publioațiunea ope
relor menționate în fascicule, pentru a se 
ajutora mai bine prin abonamente la în
tâmpinarea numeroselor cheltuell ale tipă
ririi și trimiterii cărților. Abonamentul se 
făcea în Țâra românescă la Agenția Aus
triacă ia „Dumnelui de Renner" și costa 
15 florenl nemțescl pe an.

In privința personelor, cari o com
puneau, găsim în însăși „înștiințarea", că 
„în soțietatea acesta se află preoți învățațl, 
toți supuși Bisâricei Răsăritului, DohtorI,

*) Xenopol (A. D.) Istoria Românilor 
din Dacia Traiană. Vol. VI. Iași 1893. 
Pag. 247.

Concursurile la acest post s’au escris deja, 
și în Iulie se vor face numbile.

Cea mai însămnată și mai voluminosă 
dintre tote este ordinațiunea ministrului de 
justiție Erdelyi, privitore la esecutarea legei 
matrimoniale, oare constă din 93 §§-I. Basa 
ordinațiunei acesteia o formeză § 7., care 
înșiră tote condițiunile necesare la înohe- 
ierea căsătoriei; din ordinațiune vedem, că la 
încheierea căsătoriei ministrul „a îngrijit" să 
domnescă dre-care „spirit sărbătoresc" și 
„serios", însă cu tote acestea conducătorul 
de matricuie trebue „se încunjure ast-fel de 
serbări, cari ar nasce în popor credința, că 
încheierea căsătoriei civile este identică cu cea 
bisericăseău.

Incheiarea căsătoriei civile se face în 
public în localitatea oficiâsă a conducăto
rului de matricuie, său decă acâsta n’ar fi 
acomodată, atunci în altă localitate oficiâsă. 
Ordinațiunea pune pond pe împrejurarea, 
ca localitatea, conform aotului însămnat, să 
fiă curată și oă în timpul săvârșirei actului 
să nu se întâmple nimic, ce chiar și pe 
departe ar detrage momentului sărbătoresc. 
Conducătorul de matricuie are drept a de
părta pe turburătorii ordinei, seu, din mo
tive grave, a eschide publicitatea. Astfel de 
motive sunt d. e.: deosebirea mare de etate 
a mirilor, defeote corporale, bătrânețe, seu 
când se căsătoresc indivicjl, cari de multă 
vreme au figurat ca concubini înaintea pu
blicității. In ast-fel de cașuri, afară de 
martorii legali, nu pot fi de față decât 
aceia, pe cari îi doresc mirii.

E neapărat de lipsă, ca mirii să se 
presente în personă și de-odată înaintea 
conducătorului de matricole, și ca înaintea 
a doi martori să declare, că doresc a păși 
la căsătorie. După aoesta conducătorul de 
matricuie, în presența martorilor, adreseză, 
mai întâiu cătră mire, apoi oătră mi- 
râsă, următârea întrebare în limba ma
ghiară :

— Declari d-ta, N. N., că dorești, sâ 
pășesci la căsătorie cu N. N., care este de 
față aici?

Decă mirii, în presența celor doi mar
tori, răspund cu da, și decă declararea lor 
nu o legă nici de condițiunl, nici de timp, 
atunci conducătorul de matricuie cjice ur- 
mătorele erășl în limba maghiară:

— Pe basa declarărei d-văstre armonice, 
j ve declar de consort de căsătoria.

Conducătorul de matricuie este obli
gat, ca la actul sărbătoresc să porte eșarpă 
tricoloră națională (maghiară), și îmbrăcă
minte oinstită, deoă se pote attilă, și e 
dator a veghia, ca „încheierea căsătoriei să 
se întâmple în mod sărbătoresc cuvenit și 
cu seriositatea corăspuncjătore însămnătă- 
ței actului". După acesta ordinațiunea 
tjioe din cuvânt în cuvânt următorsle :

„A’m este iertat însă a arăta o atitu
dine, care ar fi acomodată a presența în- 

< cheierea căsătoriei drept un sacrament bise-

Filosofi, Istorici și alțl mai mulțî învățațl 
la număr, cât de ar și lipsi unul, tot sunt 
alții procopsiți în loc, carii adastă gre, și 
cu mare cheltuială începută Sistemă, vor 
ajuta, ca să o ducem la săvârșit cu laudă".

Reședința societății nu ne este cunos
cută, dâr e cu putință, ea să fi fost Blașiul, 
de vreme oe în acâstă epocă și sub archie- 
păstoria episcopului I6n Bob, acestă lo
calitate a fost centrul unei mari mișcări 
culturale românesel.

Acestă aserțiune este sprijinită pe 
faptul, că la anul 1796 găsim tipărită în 
Blașiu cartea lui Samuil Clam „Theologhila 
moralidască.... într’acest chip așecjată după 
rândulala S: Besârioil răsăritului", adecă 
prima carte din programul societății, pe 
care trebuia să fi început a-o tipări, cum 
se dioe în înștiințare", la sfîrșitul lui Maiti 
al anului 1795.

Cu două decenii mai târdiu găsim 
altă asociațiune oulturală, ’societatea fe
meilor române din Pesta, care se înteme
iază prin anul 1815.

(Va urma). 

ricesc si a reține pe cei căsătoriți dela lo
godirea pe cale bisericescă. După încheie
rea căsătoriei, conducătorul de matricuie 
este dator a face atențl pe căsătoriți, că 
.prin încheierea căsătoriei întâmplate înain
tea lui, ei n’au satisfăcut și datorinței lor 
bisericeștii.

Decă mirii nu sciu unguresoe, înche
ierea căsătoriei se întâmplă cu ajutorul unui 
tălmaciu. Mirii n'au se plătâscă nici un fel 
de taxă. '

Afară de acesta ministrul de justiție 
mai dă un ordin separat, prin care se dis
pune luarea în posesiune a actelor, cari se 
refer la procesele matrimoniale în curgere 
și cari aote trebue să fiă estradate de cătră 
autoritățile bisericești autorităților civile.

M’nistrul de culte Wlassics dă și el 
o ordinațiune referitore la esecutarea legei 
despre religiunea copiilor. Momentul prin
cipal al acestei ordinațiunl, este cassarea 
cunoscutului ordin din Februarie 1890 des
pre botezuri.

Maghiarisarea matriculelor.
Vorbind despre introducerea ma

triculelor civile în Ungaiia, cjiarul na
țional slovac „Narodnie Noviny“ dice 
între altele:

„Chiar și Ooloman Tisza a sciut să ia 
în scut dreptul Slovacilor de a-șl purta 
matriculele înaintea solgăbirăilor ultra-ma- 
ghiari și chiar și înaintea conventului ge
neral. Astădl tote s’au sfârșit! Pe noi, po- 
porele nemaghiare, ne aruncă adl, din ul
timele șanțuri și întăriturl ale dreptului 
scris și consuetudinar, în abisul nedreptății 
și a forții 1 Este acâsta o bună și corectă 
politică maghiară? Ce garanții ofere popo
rului maghiar acâstă sugrumare a mărci ma
jorități a poporațiunii din Ungaria?

„Nu, acâsta nu este o bună politică 
maghiară, ci este din centră o politică a 
ruinului și a decadenței sigure. Se deschid 
nouă canalur’, și din aceste vom fi din nou 
inundați cu apa mocirlosă a seoaturelor, 
a umilirei și aservirei naționale. Noi însă 
vom trăi cu tote atentatele vostre! Prin 
maghiarisarea matriculelor nu veți putâ 
nicî-odată maghiarisa popore sănătos3, vân- 
jose și cinstite".

^obifiâsarea în Bulgaria ?
Din Balcani sosesc sciri forte 

neliniștitbte. Etă telegramele mai 
nouă:

Sofia, 1 Iulie.
Dmib'ov, agentul diplomatic al Bul

gariei la Constantinopol, a predat Sâmbăta 
trecută o notă Portei, în care guvernul 
bulgar îșl reînoesee pretensiunea, ca Porta 
să plătâscă o despăgubire de 10,000 franci 
pentru pagubele causate la graniță. Guver
nul bulgar îșl esprimă tot-odată mirarea, 
că Porta a împuternicit pe comandantul 
corpului II de armată turcesc din Drina- 
poli, ca să procedă la granița bufiară după 
cum află el de bine, lucru, care a causat 
evenimente fârte regretabile. Deci guver
nul bulgar se simte silit a-șl asigure granițele 
prin regulamente militare. Pană acum guver
nul bulgar n’a trimis Portei, decât acestă 
unică notă. Aici se crede, că Părta — nu
mai, ca să neglige cestiunea armână — se 
va lăsa să fiă răpită a lua măsuri grave în 
urmările lor și că va cere în grabă disol- 
varea conntetelor macedonene. In cașul 
acesta armata bulgară va ocupa Macedonia 
ținând acâstă provincie ca chezășie. Guver
nul a declarat, că va apăra principatul cu 
totă puterea lui armată, contra încălcărilor 
de graniță turcescl.

Sofia, 1 Iulie.
In urma divergențelor de păreri din 

sînul consiliului de miniștri, se aștâptă nea
mânat dimisia întregului cabinet. Se crede 
în general, că noul guvern va fi un cabi
net de coalițiune sub presidența lui

Agentul diplomatic Dimitrov s’a re
întors din Constantinopol cu un avis impor
tant politic din partea Turciei.

Belgrad, 1 Iulie.
In oraș circulă sciri grozav de neli- 

niștitore. Se vorbesce, că Bulgaria mobili- 

sâză, seu se pregătesce a-șl mobilisa armata. 
piluic trec în Macedonia mulțime de volun
tari bulgari.

La o întrebare oficială, a sosit din 
Sofia răspunsul, că soirile despre ;mobilisare 
nu se confirmă încă. Cestiunea macedonână 
dominâză așa de mult situațiunea, încât 
și regularea afacerilor finanoiare se negligă. 
Bulgarilor li-se ia în nume de rău, că ei 
au luat inițiativa în cestiunea-macedonână. 
Impresie chinuitore a făcut și scirea, că 
Porta vrâ să înființeze în Macedonia 4 
episoopii nouă bulgare; opOsiția esploatâza 
aoâstă scire contra guvernului. In urma 
acâsta guvernul a îndrumat pe girantul de 
afaceri sârb din Constantinopol, să pre
tindă dela Pârtă înființarea a 2 episcopii 
nouă în Macedonia. Regele Alexandru a 
provocat pe fostul regent Ristici, oare a 
sosit săptămâna trecută dela băile Hercu- 
lane, să mârgă pe la ourțile marilor puteri 
și să urgiteze convocarea unei conference eu
ropene, a cărei problemă să fiă deslegarea 
cestiunei macedonene. La oonferența aoesta 
Ristici ar representa Serbia.

SOiRJILE DILEI.
— 21 Iunie.

Esamenul de maturitate la gimnastul 
român gr. or. din Brașov s’a ținut în 19, 20 
și 21 Iunie v. o., fiind de față oa comisar 
din partea Consistorului arohidieoesan din 
Sibiiu D-1 Dr. llarion Puscariu, âr din par
tea ministeriului de culte D-1 Tâglăs Găbor, 
direotor la scăla reală din Deva. Admiși la 
maturitate au fost 26, dintre cari 3 s’au 
retras din eausă de bolă. Au reușit maturi 
cu forte bine 3: Negoe Popea, Mariu 
Sturza și Nicolae Sulică. Maturi cu bine 9: 
loan Binig, Valentin Bude, Emil Dan, Du
mitru Premia, Ilie Oană, Cotd. Popea, loan 
Scurtu, George Stoian și Teod. Pap. Ma
turi cu suficient 7: Șerban Borchină, Idu 
Cadar, Eugen Muntean, Ni o. Muscă, George 
Oltean, Sim. Păcurar și Ion Stoian. Patru 
inși au fost reieptațl din câte-un studiu 
pănă la Septemvre.

—o—
Marina francesă. Guvernul francos a 

luat deoisiunea, să sporâsoă budgetul ma
rinei cu 850 milidne franci, împărțind aoâstă 
sumă pe cjece ani. Acesta sumă colosală 
se va întrebuința pentru sporirea flotei eu
ropene. In 1896 ar fi să se construesoă: o 
naie panoerată, oare va costa 18,300,000 fr.; 
un înerucișător de cl. I 16,500,000; un mare 
avis-torpilor 2,200,000 și o corabiă-torpilor 
1,200,000. Pentru serviciul apărării malu
rilor: un torpilor-avis 1,500,000 fr., două 
torpilore de cl. I cu câte 360,000. Pentru 
flota colonială: un înerucișător de cl. I 
16,200,000 franol; un înerucișător cl. II 
7,650,000 și un înerucișător de clasa III 
4,000,000; un apărător de golf 2,310,000 și 
o corabiă pentru artileriă 1,140,000. Acestea 
ar da tote suma de 72,020,000. Mai vin 
apoi cheltuelile, cari au fost votate mai 
de mult, cari adause la celelalte dau suma 
de 83,854,682 franci, pentru 1896, fără a 
fi calculate aici sumele trebuinciose pentru 
echipare.

—o—
Episcop catolic contra lucrurilor de 

mână luxdse femeescl. Din Vaț se scrie, 
că episcopul catolic Schuster a visitat dilele 
trecute esposiția de lucruri de mână feme- 
iescl eseeutate de elevele scolei civile, ce 
stă sub conducerea călugărițelor. Episcopul 
a esaminat cu viu interes frumosule și bo
gatele lucruri de mână ale elevelor. Se 
așteptau laudele, dâr în loc de acestea, 
episcopul clise : «Sunt lucruri forte scumpe. 
Pe părinți i-au costat mulțî bani în aceste 
vremuri grele. Spune însă, dragă soră, dâcă 
fetițele aoestea au învățat a peteci haine, 
cămeși etc.; decă sciu ele se prefacă hainele 
vechv, fiind-oă femeile nu sunt ca mine, 
care port o haină 40 ani. Arată-mi ceva 
lucru de felul acesta". Episcopul combătu 
apoi sistemul crescerei moderne; prin 
sistem se cultivă sîmburii nefericirei. Scola 
acâsta, dise el, care este civilă, arată chiar 
prin numirea ei, cum trebue să se facă 
crescerea în ea, ca să potă fi folositora 
cetățânului muncitor. Prin sistemul eres- 
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cerei de adl se altuesce în copil înclinarea 
spre pompă împreunată cu multele ei ne
voi. Cât de modest era înainte chiar și 
funcționarul, apoi profesorul, măestrul etc. 
Casa îi era luminată de-o modestă lumi
nare, adl însă îi trebue candelabre împodo
bite cu nimicuri pompose de cari văd aici; 
îi trebue mobilă luxosă, și pe când bătrâ
nii mâncau cu linguri de tinichea și de 
lemn, adl tinerilor le trebue serviciu de argint 
pentru 12 persone, câs remontoar de aur ș. a. 
Astfel de stări nu sunt sănătose, sfirși 
episcopul, și nu pot fi folositore nici pen
tru patrie, nici pentru omenire.

—o—
Papa la momentul apostolilor Petru 

Și Paul. Sâmbătă sera, Papa Leo XIII, în- 
cunjurat de suita Curții, a mers să se roge 
dinaintea mormintelor lui Petru și Paul. 
Porție bazilicei au fost închise. Nu erau 
fată decât cardinalii, cari așteptau sosirea 
Papei. Nu se pote descrie impresia ce-o făceau 
luminările, cari abia luminau uriașa clădire. 
După-ce îngenunchiâ lung timp, Papa s’a 
rugat cu glas tare și asistența răspundea 
la cuvintele din urmă. A sfințit apoi palii 
pentru episoopl.

— o —
Episcopul șerb din Timișora, Nica- 

nor Popovici, căruia nu de mult i-s’a am
putat un picior, se află într’o stare despe
rată. I-s’a umflat și al doilea picior, și epis
copul să fi declarat, că mai bine va muri, 
de cât să lase a i-se amputa și al doilea 
;pioior.

-o —
Trăsnet. Din Hidiș, în comit. Turda- 

Arieș, ni-se scrie, că la 25 Iunie n. în mun
tele Gerzud s’a descărcat un trăsnet, care 
dintr’odată a omorît patru vite, anume trei 
junei și o junincă.

— o —
Trei de 252 ani. Din Gherla se scrie, 

că trăesc acolo trei femei forte bătrâne, 
fiă-care de câte 84 ani. Ele s’au măritat 
■într’o ji, la aceeași etate, fiind-că s’au năs
cut în aceeași di, dela aceeași mamă — 
adecă sunt gemene. Se află bine și sănă- 
tosă și le e spre mare mângăere, că nici 
-odată nu s’au certat cu bărbații.

Câletorii prsira Ardeal.
Mediaș, 26 Iunie.

Dus pe aripele dorului, cu cugetul în 
locuri streine, mă apropiu de inima Săsi- 
-mei, — de fundul regeso. Țînta mea era 
Mediașul.

Acest orășel este situat pe țărmul 
stâng al Târnavei mari, nu departe de Eli- 
sabetopole. Are cam 7000 loouitorî, în ma
joritate preponderantă Sași. Aceștia însă 
nu fac mult pentru mine, ci ceea ce mă 
atrage spre acest oraș, este alt-ceva...

Aici avem un protopopiat român gr. 
cat. și altul gr. or.; sunt câte-va familii 
române inteligente, între cari știm, familiă 
Moldovan, Dr. Ivan, Pușcariu jud. r.; Mir
cea, Roman. Pe cât de puțini Români cu 

■ carte și destoinici avem aici, pe atât de 
mare ne este durerea, când trebue să spu
nem, că și aoeștia trăesc isolațl. Causa ?... 
Fatal, ca cineva să nu vadă nici acum, că 
muoul a ajuns la deget.

Este aici o reuniune română de femei, 
care stă sub presidiul D-nei Roman; nu 
înțeleg însă, pentru-oe reuniunea acâsta nu 
pre dă semne de vieță... De curând s’a 
pus și basa unei bănci românescl, „Ternă- 
-veana“, pentru oare subscrierea acțiunilor 
este în curgere. Merge cam încet, dâr to
tuși se speră, să ajungă la ceva. Capitalul 
social are să fiă de 30,000 fl. D-l protopop 
Moldovan, cunoscut ca un harnic RomâD, 
îșl dă totă silința, ca să facă ce-i stă în 
putere, der lumea îșl urmâză cursul său.

In genere Românii stau aici forte rău. 
Este o adevărată tortură petrecerea îutr’un 
ast-fel de loc, unde totul pare mort. Mai 
adauge apoi lipsa de orî-oe convenire ro- 
mânescă și vei avă un Seghedin mio. Se 
și plânge totă lumea de asta, causa însă 
este a se căuta mare parte în fatala gran
domania. Trist, der adevărat!

Alt-fel întreg Mediașul este un sat 
săsesc tăcut, ca un loc fermecat. Limba să- 

sescă o aujl pretutindenea, âr acoentele 
dulci române sunt corbi albi. Am făcut o 
preâmblare pe costa de-asupra orașului, 
condus de stimabila domnă P. și amabila 
domnișoră... Aici am aflat un loc frumos, 
acomodat pentru doi, cari voesc să fiă mai 
bucuros singuri, nevăcjuțl de lumea cleve- 
titâre și rea, privind la cerul azur și gân
dind la i ață, că e trecătore. De aici poți 
vedâ tot Mediașul, oraș vechiu, închis cu 
ziduri, ce în parte sunt dărîmate. Spre 
mejă-nâpte sunt dealurile, cari înainte erau 
aooperite cu viță de viiă, âr acum în par
tea cea mai mare sunt pustii, ori plantate 
cu cucuruz. Filoxera a pătruns pănă aci și 
pănă la Ghiertan, făcând nespuse pagube. 
Se plantâză viță americană. „ Vitis Solonis“ 
este oea mai acomodată. Ea sufere de mi
nune caprițiile dealurilor nostre. Se mai 
planteză și „ York-Madeira? și „Ripariau, 
dâr mai puțină. Vinul renumit din părțile 
acestea este perdut.

In față ajung de-odată înaintea unei 
statue de marmoră. Amabila însoțitâre îmi 
spuse, că e a unui Roth, oare a făcut is- 
prăvurl prin 1848. Se spune, că a fost un 
adevărat Sas. De aci ne scoborîrăm la gară, 
unde aflarăm mulțime de oficerl, cari pe
treceau pe generalul, care le visitase gar- 
nisâna.

După cină eșirăm la un „garden par- 
tie“, der o sfeclirăm. Afară de noi, vre-o 
șese Români, nu se aflau în grădină, decât 
nisce meseriași. Mediaș și pace! — O pro 
ducțiune musicală, dată de nisce așa dișl 
artiști din Pesta, nu a putut atrage mai 
mult de 10 persone: „tiszta vâiu magyar“ 
â la Ehrenwald, Steinberg. „Patriotismul 
nu prea prinde între Sașii mediășenl.

Dâr să nu mă înșel. Am aucțit totă 
sera cântând „csârdaș“-ul fărmăcător( ? ? ?), 
încât mi-se tooiră urechile. Oficerii rămași 
aici în garnisonă făcuseră adecă un „blau“ 
numai ca el. Firesce, că de aici nu a pu
tut lipsi „csârdâs“-ul. Strigătele cele stranii 
îmi aduceau aminte de venirea Maghia
rilor...

Adio, Mediaș! Ți-așI $ice veolnica 
pomenire, dâr totuși... oh, este ceva ales 
în tine! Să vă spun cine ?... Las’ pe mâne.

M.

Sibiin, 27 Iunie n. 1895.
Se luminase binișor de diuă, oând am 

ajuns la Sibiiu. Acest oraș ne aduce aminte 
de atâtea lucruri.... Incolâ mirosul cel urît 
nu și l’a lăsat și te pocnesce în cap mai 
la tote colțurile.

Nu voiu se mai vorbesc de apa tur
bure din Cibin și de politica turbure, ce-o 
fac aici cei ce se bat în diferite tabere, ci 
voiu să vă comunic ceva numai despre esa- 
menul fetelor din Internatul Asociațiunei.

Palatul, admirabil împodobit, îți in
suflă respeot, âr frumseța lucrurilor de mână, 
ce le-am văcjut aici, corăspunde în adevăr 
educațiunei superiăre, ce li-se dă fetelor ro
mâne din acâstă școlă. Am vădut lucruri 
admirabile. Lucrările de mână ale elevelor 
erau expuse în două sale, și frumosa mea 
„ciceronă“ mi-a recomandat spre studiare 
mai multe din ele, dâr fiind-oă nu mă pri
cep la astfel de treburi, nu voiu înoerca să 
le descriu. Atâta spun, că nu numai noi, 
bărbații, ci și domnele, pricepute în astfel 
de trebi, îșl esprimau admirațiunea. Am vă- 
4ut lucruri de lux, cari pot rivalisa ou ori
ce obiecte de natura asta. Mai mult însă 
m’am mirat de croiturile de gust, espuse 
în sala de-a doua, împodobită cu bradi și 
ramuri vercjl, și cu.... ochi frumoși. Ași fi 
tot rămas aici, ca să privesc la „camisoneu 
și la stăpânele lor.

Cine nu scie ce-i frumosul, mârgă la 
internatul Asociațiunei și va vedâ. Aici to
tul e ca un cristal. Internatul e esemplar 
în curățeniă, âr elevele sunt și mai esem- 
plare. Ele erau îmbrăcate în drăgălașa uni
formă de gală și, curățele, oum erau, le 
stetea atât de bine, încât te-ai fi tot uitat 
la ele. Fața rumenă, sănătosă și vioiă a lor 
dovedia, că sunt bine ținute și îngrijite în 
internat în tâte privințele, âr răspunsurile 
din studii au încântat pe ascultători.

Esamenele au durat trei jile, în 26, 
27 și 28 Iunie st. n., când s’a făcut înche

ierea festivă a anului școlar printr’o seriă 
de producțiunl musicale și declamatorioe a 
elevelor. Sala era peste măsură îndesuită de 
public și toți au rămas încântați de pro
gresele dovedite, mai ales la pian și vio- 
lină. D-l Z. Boiu, ca delegat al comitetului 
Asociațiunei, adresa la urmă o vorbire că- 
tră corpul profesoral și cătră eleve, espri- 
mându-șl deosebita sa satisfacțiune, âr d- 
direotor V. Bologa a răspuns printr’o vor
bire însuflețită.

Amintesc, că pe lângă d-l Boiu a mai 
asistat la esamen inspectorul Trauschenfeld, 
Hannia, căpit. Petrașcu, mare mulțime de 
dame și alt public strein.

M’am depărtat de aici cu impresiuni 
de tot frumdse. De frică, nu cumva se mi-le 
conturb, nici n’am mai umblat mult prin 
Sibiiu, ci am grăbit spre gară. Aici am 
vădut „ideia de stat“ representată printr’o 
grupă de funcționari dela căile ferate. Vor- 
biau cu „teremtette“, de-țl părea, că-țl tros- 
neso urechile.

M’am suit în cupeu și, când era să 
plece trenul, văd într’un alt cupeu doi gen- 
darml conducând pe un Țigan. M’am in
format în causă și am aflat, că bietul dadă 
era din Racovița și nu avea altă greșâlă, 
decât oă începuse să-și facă cu ciocanul 
vre-o doi bani albi pentru dile negre. îșl 
alesese bietul cariera cea mai rentabilă, 
făcea bani din linguri de cusutor, ca și 
Wekerle, dâr ce folos, căol gendarmii îl 
înhățară tocmai la înoeputul carierei sale.

Adio Sibiiu!
M.

Coresp. „Gaz. Trans.“

Comitatul Sătmarului, Iun. 1895.
Domnule Redactor! La 1893 ați pu

blicat o corespondență de aici, în care se 
spunea, oum M. O. D. Danilă Napoian a 
intentat proces de calumniă în contra in- 
triganților săi din Turț.

Acum la trei ani, sunt în stare a vă 
raporta, că tote acele trei tribunale ma
ghiare, cari constatară, că denunciările fă
cute în contra părintelui Napoianu sunt 
tote nisce soorniturl infame, vin și resping 
acusele d-sale, âr pe Jidan, care pe un 
preot românesc îșl permisese a-1 presenia 
ca pe un falsificator de documente publice, 
îl achitară și deolarară de nevinovat.

Precum s’a amintit și atunci, însu-șj 
procurorul maghiar, revoltat de acâstă pro
cedură a tribunalelor maghiare, tot-dâuna 
a insinuat recurs în contra achitărei Jida
nului, dâr tote înzadar; față cu elementele 
favorite din țâră, pentru Român nu este 
dreptate.

Celelalte procese s’au trăgănat, pănă 
ce aousații călătoriră la oele eterne ; ce n’au 
făcut tribunalele maghiare, a făcut tribu
nalul cel de sus, care nu i-a achitat, ci i-a 
răpit din acâstă societate, pe oare ei așa 
tare au molipsit’o. Niol Jidanul, nici bar
barul, nici orbul de notar nu mai sunt, — 
fiă-le țărîna ușoră ca stanul de pâtră din 
Băbiul (muntele) Turțului.

Nu pot retăoâ nici împregiurarea, de- 
altmintrelea forte instructivă, că curând 
după oe părintele Napoianu, în urma șica
nelor ce ’i s’au făcut din partea adversa
rilor săi streini și renegați, a părăsit pa- 
roohia Turțului și s’a mutat la Botiz, pro- 
roeul Ilie a făcut o paradă de fulgere 
asupra comunei părăsite și un fulger a ni
merit to ornai in turnul bisericei, sfărîmând 
turnul, biserica și întreg mobilarul interio
rului așa de cumplit, încât mai mult în 
altarul și amvonul lui Napoianu nimenea 
n’a servit, nici a predicat.

«. n. f. n. 

SC1R1 ULTIME.
Viena, 2 Iulie. Camera a des- 

bătut ac}l asupra bugetului. S’a pri
mit în desbaterea specială: lista ci
vilă, susținerea Curții și cheltuelile 
pentru Reichsratb. La posiția din 
urmă deputatul antisemit Lueger a 
luat cuvântul și a 4is între altele: 
„Dualismul este cea mai mare ne-1 
norocire, din câte a încercat Austria, I

și are mai multă importanță, decât 
tâte luptele pierdute“.

Belgrad, 2 Iulie. „Male Novine“ 
publică soirea, că ministrul de fi
nanțe Vuici pertracteză cu radicalii 
pentru formarea unui cabinet din si
nul partidei radicale.

Londra, 2 Iulie. Membrii radicali 
ai parlamentului au publicat un ma
nifest electoral, în care Țic, că 
voința poporului este siluită de nisce 
legislatori pe viâță. Manifestul cere 
diurne pentru deputați și ștergerea 
camerei lorzilor.

DIVERSE.
0 interesantă colecțiune de medica

mente. Sir Coates, milionarul din Boston, a 
ajuns la etatea de 82 ani fără ajutorul me- 
dicinelor; din când în când a cerut el sfat 
și dela medici, și-a procurat chiar și me- 
dicinile prescrise de aceștia, dâr nu ca să 
se cureze cu ele, ci ca să-și sporâscă co- 
lecțiunea. Pe sâma medicamentelor ast-fel 
procurate a arangiat un cabinet separat, 
unde le-a conservat cu cea mai mare grijă, 
âr rețetele și le-a adunat într’un mănunchiu, 
însemnând pe fiă-care data prescrierei. 
Coates a testat acâstă interesantă colec
țiune facultăței de medicină din Boston. 
Colecțiunea conține 1900 sticluțe de medi
cină fluidă. 1370 cutii de prafuri și 870 
cutii de pilule. Ore dâoă Sir Coates ar fi 
întrebuințat acâstă imensă farmacie, fire-ar 
fi ajuns etatea de 83 de ani?...

Statistica vieței omenesci. După so- 
cotâla unui statistician de renume, un om, 
care trăesoe 50 de ani, muncesce pănă la 
etatea aoâsta 6500 de dile, dorine 6000 de 
dile, petrece 4000 de dile, se preumblă 
800 de dile, cu mâncarea și băutura pierde 
1500 de cjile, âr 500 de dile este bolnav. 
In deoursul aoestui timp omul mănâncă 
8500 chilograme de pane, 8000 chilograme 
de carne, 2300 ohilograme de legume, ouă 
și pește. Băutură oonsumă în total 28.000 
litri.

Literatură,
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. sâu 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) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvanie?.

*
In editura librăriei Ignatz Hertz din 

Bucuresol (Hotel de France Nr. 89) a apă
rut: „Cura de apă. Cum trebue se trăiți. 
Testamentul meu și Conferințe publice. 
învățături necesare pentru vindecarea bălelor și 
conservarea sănătății, scrise după esperiențe 
practice în timp de 46 an?. 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 orî-ce om, costă 3 lei.

*
Din „Biblioteca pentru toț?, a librăriei 

Carol Miiller 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 frances. Volumul viitor 
va fi: Castelul Peleș, schiță istorică și des
criptivă, de Leo Bachelin. Volumele apărute 
pănă acum din „Biblioteca pentru toțl“ 
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 or.), 
abonate de-odată 10 numere, costă 3 lei, 
âr 24 numere (un an) 7 lei, primind pe 
de-asupra gratis și franco romanul „Poveste 
tristă“, care singur costă 1 leu 50 bani.

Proprietar: Aurel S^ureșiassu.
Redactor responsabil: Gregorâu Maiars
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Cursul Ea bursa din Vîena.
Din 2 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.15
Renta de corbne ung. 4°/0 . . • 99.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 125.85
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/o 1^2.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146 50
Renta de hârtie austr.............. 101 20
Renta de argint austr.............. 101 50
Renta de aur austr................... 123.90
LosurI din 1860 ........................ 157.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1079.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 489.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 406.80 
NapoleondorI.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.37*/ 2
London vista....................................121.20
Paris vista...................................... 48.12’/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.50
Note italiene...................................... 46.12V2

Mărci germane Cump. 59.— Vend. —.— 
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend. —.—
Lire turcesci Cump. 10.78 Vend. —.— 
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Un comis
român, din casă bună, care vorbes- 
ce și limba germană și maghiară, 
fost elev într’o băcănie de frunte, 
doresce a intra în condiția 
într’o casă bună.

Informațiuni la administrația 
„Gaz. Transilvaniei?1
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Orele de cassă dela 8—I
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Giro-Conto
la, bazica 
Austro-Un&ară. ft r

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

•O
Cec-Contă
la, postă
Hr. 505. J

8

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Iulie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.59
Napoleon-d’orI Cump. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.60 Vend. 5.65

OTOOOOOOOOOOOOOO
ȚȚ— care a absolvat

llllvlj g ciase gimna- 
siale, din familie bună și cunosce 
și limba maghiară află aplicare, ca 
practicant, în farmacia D-lui

1>. Banciu,
733,2-2 in Seliste.

oooooooooooooooo
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■ ■x X . x sub cele mal avantagiosecredite in cont corrent

JM8SC8 depuneri spre fructificare J6 fâlO 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOHtBZS polițe comerciale Cil 5Voj 
ilCCOriB împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [|] [j 
tec»
BCCOrÎB împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6° oj 
cmm șl vinde monede §1 hart

indigene și străine, în specială de cele românescl; 

menim wte, Bscompteza 
cnmjffl u“e.“ ciuifc dela efecte

r

d
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Băile Herculane
(Mehadla).

HERCULESFUROâ, (UNGARIA).
— Stațiune de Cale ferată, Poștă și Telegraf. —

de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 55° C.

iiwegSMtaS Sesonului la I
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez-vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiunî. — Climă favorabilă. — Situațiu
ne 
de 
ne

scutită de vent. — Aer ozonic și liber de praf. — PalaturI 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiu- 
electrică. — Muși că propriă. — Orteu, (Teatru, Variete.)

Medici r o in â n i.
Consnltnțiuni în tote limbile Europene. ‘“■ȘB®

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de la 
Orșova cu Năile dunerene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1894: 10,000. 708,6—8

111
s

i

l

n

iri

O 
H
ir 
w

piînriiip înainte de uUPUllO scadență, și 

rnmm- VIU lUHiUUUj 
nti Pe pieW0 din țeră și 
Ld.ll streinătate, 
dn hnTipn sub cele mai ief- 
llU IJdlllld. tine condițiunl;

■ i pe teri-ire de depou, toriuia 
său strada Gării ÎVr. 4Lă^ care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de fierb de stată, e legată prin șine proprii cu 
acbsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

JriîHDQPD în calita.tea, sa ca representanță principală a so- 
llllluuuu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York

Hflntpil DQiiriirârî PP vieții sub conditiunile favorabile, parti- 
pDlllllL dul^Uldll JJU muld culare a acestei societăți.

Onorabileloru administratiunî de fonduri si p. t. D-ioru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5°0 ale „Albinei" 
ale eăroru cupiinc se rescuiiiperă semestnitai Iară nici o 

«letragere, și cari se afflă de v6n«|are în cursul dilei a bursei 
<lin Budapesta, în piese de 500, iOOO ții ÎOOO de corone. 
Coinparendîi cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu toții dreptulîî, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°i0 
suntu aiți relativu cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celfl puținii întreită a ipoteceioru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

I

oferte
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Orele de cassă dela 8—I 060

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunî. In casulă pu° 
blicării unui anunciu mai mult

de odată se face scădementuf 
care cresce cu câtu publicarea 

se face mai de mu£te-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“
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Ciururi estraordinar de mari, și

Budapesta, VIII. 
Garnituri de treerat, 

cu aburî pe stiftur, de 21/2, 
3, 3 •/, și 4 puteri de cai.

Mai departe: garni
turi de treerat, cu abur 
pe șine, de 4, 5, 6, 8, 10 și 
12 puteri de cai, cu Ven
tilator dedesubt, cu a-a 
parate lungi, pentru11
scuturatul paelor și cu

cilindru de sortat, Locomobile-compound, 
dela R. C ARRE TI A, 8 OS 8, 

neîntrecute, economie de 4O°/0 la materialul de ars. 
Wnmnî RrQnilfnrfiPT pentru cositul bucatelor, cu aparat, pentru 
lilQiillll Dldlllllul Uul j legat snopi, recunoscute de cele mai bune. 

Grele originale americaiiB, unu
Moșim fle semănat îi rmiQuri

Agenți pentru provincie se angajiază. “W

seu
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Sosirea si jlocaroa tronurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după amedl.
Trenul de persone: 9 bre 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sbra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța.
Trenul mixt: 1 bră 14 min. după am. ■ 
Trenul mixt: 8 bre 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 bre 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 bră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persbne 7 ore 40 m. dim.

*j Acest tren circulbză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Braș..
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat: 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecp.
Trenul accel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolohieiu.):

Trenul mixt: 9 bre 5 min. dimineța. 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 bre 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persbne: 3 bre 5 după am.
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persbne 6 bre 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


