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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori ne francată nu se 

primesc. — Manuscripte km ao 
re trimet,

INSERATE ac primesc la Adml- 
nlitrfițiune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri deanunolurl: 

în Viena: Jf. Duket, Heinrich 
Sehalek, Rudolf Jdonse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik , J. 
Dannebcr, în Budapesta •. A. V. 
Qoldbergerg, Eckstein Bernat: în 
Bucuresci: Agence Havan, Suo- 
oursale de Roumanie; în Ham
burg; Karolyt <£ Liebmann,

Prețul (aserțiunilor: o seria 
garmond pe e oolână 6 or. și 
SOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

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

„Ma“ iese în flă-care iji.
AUcnamenie pentru Austro-Ungarta: 
Pe un an 12 fl., pe șese iunl 

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

Pfiuiiu Komânia si sîrăMaie:
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la ddL colectori.
AN'namaanil paiiru Brașov 

adminifltratiunea, piața maro. 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe șbee 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In casă; Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 8 fl., pe trei luni 
3 fl. Un GHemplar 6 cr. v. a. 
său 16 bani. Atât abonamen
tele oăt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 142. 1895.

Nou abonament
la

KÂZ1TÂ TMSimiIH
Cw 1 Iulie 1895 st. v.

«e deschide nou abonament Ia 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe nzn. azi ..................... - - 12 fl.
pe șese l-oază ................................ S fl.
pe trei lizxx- ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
..................... 40 fxa.3z.cipe n.n aaz 

pe șese luni 
pe txei l-oază

..................... 20 

..................... IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ......................................... 2 fi.
pe șese lunî ................................ 1 fl.

Pentru România și străinătate;
pe un an ................................ 8 franci
pe șese luni............................ 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Ce-i preocupă?
Brașov, 26 Iunie v. 1895

Guvernul Banffy se bucură de 
liniștea vacanțelor parlamentare. 
Ceea ce-1 preocupă acuma mai mult 
este grija pentru viitbrea . esecutare 
a legilor politice bisericesc! și pre
gătirile, ce trebue se le facă, pentru 
ca la 1 Octomvre se pbtă funcționa 
noul aparat al conducătorilor de ma- 
tricule și oficerilor stărei civile. Și 
nu e lucru puțin, când, precum seim, 
pentru 23 posturi de conducători de 
matricule, puse Ja concurs, s’au anun
țat nu mai puțin decât 2300 concu- 
renți. Acest legion de aspiranți de-a 
trăi din budgetul statului au un le
gion de protectori și nu j-va fi ușor 
ministrului respectiv de-a alege din 
câte-o sută pe unul, care este mai 
mult protegiat.

Un nor negru se ridică inse pe 
firmament. Este pastorala comună, 
ce voesce s’o publice .episcopatul 
catolic din incidentul întrărei în vi- 
gore a legei pentru căsătoria civilă. 
Anunța-va acestă pastorală luptă 
energică în contra nouelor legi, ori 
supunere pacinică ? Eată întrebarea, 
ce dă mult de gândit celor dela 
cârmă.

Ii mai preocupă înse în mare 
măsură și cestiunea naționalităților, 
de care văd bine, că nu vor pută 
scăpa cu una, cu două. Acum se 
certă ministrul-președinte cu minis
trul de interne, că ore care din doi 
să conducă secțiunea așa numită 
pentru naționalități, ce s’a înființat 
încă sub Hieronymi. Seim, că cu
noscutul procuror Jeszenszky a fost 
numit șeful acestei secțiuni în mi- 
nisteriul de interne. Când a venit 
Banffy la putere, el a transpus afa
cerile naționalităților la presidiul 
ministerial și Jeszenszky a tiecutîn 
ministeriul său. Der acum de-odată 
br. Banffy a trimis pe Jeszenszky 
eră-și în ministeriul de interne, se 
4ice că fără de nici o causă. Acăsta 
a produs zăpăcălă, căci la presidiul 
ministerial e secțiune pentru națio
nalități, der nu e conducător, pe 
când ia ministeriul de interne ar fi 
o persănă, pe care o cred capabilă 
să conducă, der nu mai e secțiune. 
Se cjice, că Banffy vre să căpătuăscă 
pe câți-va favorițl de-ai săi la nu
mita secțiune.

Așa-deră afacerile naționalități
lor aternă de-ocamdată în aer între 
cele două ministerii.

Cu atât mai mult se ocupă de 
ele diferitele congrese și întruniri 
așa numite culturale maghiare, ce 
se țin peste veră și cari accentueză 
mereu necesitatea, ca rețeua maghia- 
risărei să fiă întinsă tot mai mult 
și mai cu stăruință.

Nu puțină mâhnire și îngrijire 
a cuprins însă pe politicii maghiari 

înțelegând, că cestiunea naționalită
ților, pe care ei mereu se străduesc 
a-o ascunde, are prospecte de-a eși 
la ivelă, într’un mod pentru ei fbrte 
neplăcut, la congresul interparlamen
tar din Bruxela, ce se va țină la 12 
August a. c. Românii, adecă precum 
seim, sprijiniți fiind de majoritatea 
membrilor comisiunei pregătitore din 
Berna, care a stabilit programul pen
tru congres, au reușit de-a face, ca 
cestiunea naționalităților se fiă pusă 
la ordinea cțilei în acel congres.

Acăsta, se ’nțelege, îi supără 
tare pe stăpânitorii noștri și ei pun 
tdte în mișcare spre a face, ca să 
se zădărnicescă intențiunile Româ
nilor, ceea ce însă de sigur nu le 
va succede.

D6r multe planuri, se cjice, mai 
frământă atjl creerii lui Banffy. îna
inte de tdte este cestiunea viitdre- 
lor alegeri și a susținerei partidei 
dela putere, cu care se ocupă. „Ma- 
gyarorszâg" vrâ se scie. că ar fi lu
cru hotărît, că alegerile se vor face 
în tdmna anului viitor, 1896, când 
se va disolva dieta. Numita fdiă kos- 
suthistă mai vrâ se scie și de o tac
tică specială, ce și-o ține în reservă 
br. Banffy „spre a câștiga pentru gu
vern pe alegătorii români". Spre sco
pul acesta, cjice, Banffy vrâ să pro
pună Maiestății Sale din incidentul 
mileniului grațiarea condamnaților 
politici români.

Nu seim, în adevăr, ce este 
mai mare: tendențiositatea, ori nai
vitatea acestor svîrcolirl ungurescl. 
Ceea ce seim însă este, că ele de 
sigur nu vor duce la scop nici pe 
maghiarisatorii guvernamentali, nici 
pe cei oposiționali.

CRONICA POLITICĂ.
— 26 Iunie.

Din incidentul ordonanțelor privitore 
la esecutarea legilor bisericesoi politice se 
vor întruni în ourend din nou episcopii 

catolici în conferență, spre a stabili un 
program comun de acțiune, prin care epis
copatul sâ ia poșițiă față cu esecutarea le
gilor. „Magyar Allan-“ află, că prima con
ferență se va ținâ pe la mijlooul lui Iulie 
curent și oă ea va stabili ideile fundamen
tale ale instrucțiunei, ce se va da, în for
ma unei pastorale comune, credincioșilor 
catolici cu privire la amintitele legi, ce 
intră în vigore la 1 Octomvre a. c. Textul 
definitiv al pastoralei se va stabili în a 
doua oonferență, ce se va țină la începutul 
lunei lui August. Pastorala comună va fi 
apoi publicată în bisericele catolice în săr
bătorile dela 15 și 20 August.

*

Ofioiosa „M. E.“ aduce din cercurile 
curții din Berlin scirea, că regele Umberto 
a invitat pe împăratul Wilhelm la iîOma 
din incidentul serbărilor din Saptemvre. 
împăratul german — se tjice — s’a deois 
a face acâstă călătoriă mai vîrtos, că la 
Kiel s’a oonvins, că prin o astfel de călă
tor: ă nu va fi atinsă susceptibilitatea Fran- 
ciei. Astfel dâră împăratul află potrivit 
timpul a documenta și mai mult raportu
rile amicale intime între puterile aliate. — 
De altă parte însă se cjice, că împăratul 
Wilhelm stă totuși pe gânduri, să mârgă 
ori nu la Borna, de-ârece dintr’o notă a 
ministeriului de esterne austro-ungar adre
sată cancelarului german se pare a se fi 
scos înțelesul, că o astfel de călătoriă ar 
atinge neplăcut pe împăratul Franoiso Io
sif, căci ea ar fi redusă la o demonstrația 
contra Papei.

*
Deputatul ceh-tinăr Dr. Herold unul 

dintre corifeii acestei partide, publică în nu
mărul din urmă al lui „Narodni Listy“ un 
articol interesant, în care se ocupă cu ati
tudinea politică a Cehilor tineri, esplicând 
de ce în timpul din urmă partida acăsta 
s’a purtat în modul, cum s’a purtat 
față de guvern. Dr. Herold spune apoi 
causa, de ce Cehii-tinerl nu vrâu să 
mai tacă obstrucțiune. Causa — dise el — 
nu este căderea cabinetului de coalițiune, 
oi înlăturarea dela ordinea dilei a reformei 
aărei și înlocuirea acesteia prin budget.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Jongieurul japonez.
De 1. Korn.

El ședea la o parte în restaurant și 
nu lua parte la conversația sgomotâsă a 
celorlalți. Micul Japonez, cu pielea galbenă, 
cu ochii mici, cari priveau cu atâta blân
dețe, cu părul cărunt și scurt tuns, cu ca
pul crețuros, el, jongieurul escelent și mo
dest, scia forte bine, că locul lui nu e în
tre cei veseli.

Hotawati era tăcut și trist; el se gân
dea la cea mai amară esperiență, ce o fă
cuse în viâța sa. Hotawati era cărunt, deși 
avea numai 45 de ani. Năcasurile îl îmbă
trâniseră.

O singură dată îl cuprinse pe tăcutul 
Japonez un acces de vorbăriă, dâr și atunci 
nu dise decât: „Ea ar fi primit mai mulțl 
bani dela mine, dâcă ar mai fi așteptat încă 
doi ani și ar fi rămas la mine. Doi ani — 
mai mult nu. M’așI fi omorît chiar, dâcă 
n’așl ave acasă să îngrijesc de nisce ru
denii sărmane, cari au lipsă de ajutorul 
meu“...

Blândul Hotawati încă de tânăr fu | 

luat de un impresariu englez ca jongleur 
în Tokio și adus la Londra.

Munții de aur, pe cari îi promise En
glezul mongolului fără esperiență, se topiră 
și se reduseră numai la lâfa de jongleur 
escelent. Englezul se folosea de bunătatea 
lui Hotawati în mod revoltător și ar fi dus’o 
încă multă vreme așa, dâcă faimosul Mister 
Round n’ar fi aflat „priveghiătbrea ou două 
capete" — doi copii de Mulați concrescuțl, 
— dela a căror espunere în publio aștepta 
mai mari avantagie. El concedia pe Ja
ponez.

Hotawati avea totdeuna angajament 
și economiile sale ajunseră în șâse ani la 
o sumă însemnată, care era depusă la banca 
de Londrs.

Trăia forte simplu bunul om, cu fața 
lui cea galben''- ?i cu manile delicate, ce 
aveau darul chiar de a fermeca. Hotawati 
mânca puțin, nu era dat beuturei, ura jo
cul de cărți și femeile europene nu făceau 
asupra lui nici o impresiune. Jongieurul 
era aprâpe de 40 de ani, fără a fi stat cu 
o femeiă în alte relațiunl, decât în o cu- 
nosoință fugitivă.

Un contract îl chiămâ pe Hotawati 
la Melbourne, capitala Australiei. Când se 

produse el acolo în „Queens-Palace-Thea- 
tre", seoerâ aceleași aplause furtunose, ca 
și în Paris și Londra. Cu acâsta era obici
nuit și nu-1 soose din liniștea sa. Der o 
aventură îi smulse flegma. In salonul late
ral de sticlă o damă cu ochii negri și cu 
părul blond se apropia de el și-i declara, 
că din causa lui, ea s’a gândit să-și aban
doneze părinții. Sfiosul Japonez o întrebă 
consternat, că ce-a făout el, pentru ca ea 
să ia acâstă hotărîre surprinejătâre ?

Mis Harriet îi șopti, că nu pote trăi 
fără densul. Hotawatti neteeji cu o bucuriă 
ascunsă părul auriu al Harrietei și obrajii 
ei mătăsoșl; el nu îndrăsnea să se opună 
și se cunună după legea engleză cu inte
resanta Australiană. El vedea în soția sa 
pe stăpâna sa; îi dovedi amorul prin fide
litatea și răbdarea unui câne.

Acestă comparațiune n’a putut fi omisă, 
dâcă voim să precisăm situațiunea, ce o 
avea Japonezul față de soția sa.

Mistress Harriett îșl cumpără toalete 
frumâse și giuvaere în abundanță, ea purta 
briliante de mărimea unei nuci și cele mai 
prețiose inele. Hotawati plătea totul fără 
să murmure, căci el afla aceste lucruri ca 
forte naturale. Ori care altul s’ar fi con- | 

vins, că violâna Harriett, când s’a căsătorit, 
a avut în vedere numai banii jongleurului. 
Bietul Hotawati niol nu se gândea la așa 
ceva. Când, într’o cji, aflându-se în Ham
burg, un ooleg îl făou atent, că ddmna Ho
tawati părea, că nu privesce indiferent pe 
un cântăreț italian și că aoest troubadur 
privesce cu dor la ea, Japonezul surise <ji- 
cend: „El o află pe Harrietta frumosă. 
Acăsta mă bucură. Fiă-care trebue să-o 
țină de frumosă". — La posibilitatea, că 
el jocă un rol ridicul, nu se gândea de 
loc Hotawati, — un ânger ou o asemenea 
față nu putea să fiă fals, nu putea să-l 
înșele.

Hotawati avea să plece în America. 
Stabilimentul Coster și Bial din New-York 
îi oferea un contract anual ou un mare 
gagiu. Totuși Hotawati trăgăna, deorece 
se simțea bolnav. Soția sa trebuia să ob
serve tușea lui sâcă și cum pielea sa gal
benă se încreția mereu. Dâr Harrietta îl 
înduplecă să primâscă acest angajament 
favorabil. Ascultătorul soț în decursul că
lătoriei fu bolnav, apoi dete, timp de șese 
luni, representațiunl în stabilimentul Musio 
Hall Cosier și Bial, în fine puterile îl pă
răsiră. Soția sa afla fel de fel de pretexte, o a 
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In urma acestui fapt e oportun, ca Cehii- 
tinerl să se țină în ore-care reservă, fără 
însă de a-șl renega principiile. Interesul po
porului ceh oere, ea partidele contrare să 1 
să fiă lăsate a ajunge la ultimul stadiu al 
disolvărei. Noi — <ji°e Herold — putem 
aștepta pănă vor vedâ contrarii noștri, 
oă este imposibilă în Austria arangiarea 
afacerilor interne politice, fără resolvarea 
cestiunei-cehe. Noi rămânem credincioși 
programului nostru și ne păstrăm punctul 
de vedere oposițional, pănă când pretensiu- 
nile nâstre juste nu vor fi împlinite.

*
„Agenția Balcanică14 asigură din sor

ginte autentică, că guvernul bulgar nu a 
reînoit reclamația sa cătră Portă în pri
vința indemnității pentru victimele agre
siunilor unei bande turcescl contra unui 
post bulgar. Guvernul bulgar a întrebat 
Porta, dâoă este adevărat, după suirea ve
nită din Constantinopol, oă oomandantul 
corpului de armată din Adrianopol ar fi 
primit ordin de-a intra în Bulgaria în câs 
de incident serios la graniță, fără să aș
tepte instrucțiunile guvernului otoman. Gu
vernul bulgar a adăogat, oă dâcă soirea 
s’ar confirma, s’ar vedâ silit, ca măsură 
defensivă, să mobiliseze o parte a armatei. 
Marele 'Vizir a desmințit acâstă scire, ca- 
lifioându-o de svon ; a adăogat, oă guver
nul princiar trebue să aibă înoredere în 
spiritul paclnio al Porții. In urma acestor 
esplicațiunl guvernul bulgar a oprit tote 
măsurile de concentrare și de mobilisare 
de trupe. A esprimat marelui Vizir mul
țumirea sa pentru esplioațiunile sale și a 
dat Porții asigurarea sentimentelor leale și 
pacînice ale Bulgariei.

Dualismul și uniunea personală.
Tote foile unguresol, fără deo

sebire de . partid, se ocupă cu cunos
cutul discurs, ce l’a ținut deputatul 
antisemit Dr. Lueger în parlamentul 
din Viena și din care am dat și noi 
un estras în numărul din urmă.

după-oe îndrugă multe 
vercjl și uscate la adresa lui Lueger și a 
oonsoților săi de principii; după-ce con
damnă purtarea ministrului-președiute Kiel- 
mannsegg, care în loc să dea un răspuns 
demn „sălbatecului14 antisemit, i-a mânat apa 
pe moră, — 4’ce:

„Etă așa stăm ou Austria ! Etă aici 
am ajuns cu renumitul și gloriosul dualism ; 
Nutrim ou propriul nostru sânge, susținem 
ou cele mai grele jertfe și ou negligiarea 
intereselor nostre cele mai sfinte, pe duș
manul nostru neîmpăcat. Eără de noi s’ar 
ruina, elementele lui infime ar pluti în ni
micnicie... Dâr noi ținem încă pe grumacjii 
noștri acâstă progenitură pocită, în oare 
din di în <ji ® tot mai puțină putere de in
dependență, tot mai puțin conținut moral.

să stea departe de bolnav; ea se amusa mai 
bine cu elegantul cântăreț și acrobat. Ho
tawati zăcea părăsit într’o cameră din ho
tel, nimenea nu se interesa de dânsul. Ho
telul avea 600 de pasageri!...

Când Harrietta venea aoasă târcjiu nop- 
tea și părea că nu sta sigură pe piciore, 
cu privirea fixă și cu obrajii roșii se apleca 
spre dânsul și-l întreba: „Când vei putâ 
să mai dai representațiunl ? Perdem prea 
mulțl bani!44 —. atunci ii promitea bolna
vul, că mâne se va încerca să părăsâscă 
patul.

Si bunul Japonez se ținu de ouvânt. 
El se tera în fiă-oare sâră pe scenă; pu
blicului îi mulțumea zimbind pentru apla- 
usele primite, însă cu focul în inimă...

Harrietta îșl cumpără din ce în ce mai 
multe scule prețiose. într’o 41 ea 30 mâ
nia foo, când soțul ei îi împărtăși, că de 
aici înainte are să ajute și pe familia fra
telui său, care murise. Harrietta se repe4i 
afară din odaiă, Hotawati însă o privi ou 
mâhnire și picături de lacrimi lioăreau în 
ochii săi.

După o oră se întorse Mistress Har
rietta și ființa ei era schimbată. Ea 4ise 
cu cea mai mare amabilitate cătră Hota

Pdte se âre închipui o situațiă mai prostă, 
decât acâsta? Austria se plânge contra dua
lismului, când numai acestui» pote să-șl mul- 
țămesoă vieța; statul maghiar ține la dua
lism, deși acesta îi ruinâză independența și 
îi împiedecă formarea singurei garanții 
a viitorului lui național, a independenței 
sale.

„Intr’adevăr, raporturile actuale din 
Austria puu la teribilă probă paciința ohi- 
nuită în decurs de vâcurl u națiunei ma
ghiare. Ar fi timpul să- se deștepte con- 
seiința de sine în noi și să ne scuturăm de 
Austria acuși plângătore, aoușl îujurătdre. 
Umble ea pe pioiorele proprii ! Trăâscă, ori 
prăpădescă-se așa, oum îi este scris de 
sorte. Noi, 46u> am Pu^ trdi Ș‘ de capul 
nostru. Acesta ar fi cel mai bun răspuns la 
deolararea de răsboiu a lui Lueger44.

Tij\Iagyarorszdg^ dice, că Leuger are o 
minte mai bună și alta mai rea. Cu cea bună 
propovăduesoe uniunea personală, cu cea 
rea o motivâză. Cu mintea mai bună arată 
asupra abusurilor falsificatului liberalism, 
ou oea mai rea se angagâză combatant al 
ideii-valahe. Artioolul foiei unguresol, iscălit 
de Bartha Miklas, face apoi o paralelă între 
Austria și Ungaria. Austria este un orga
nism, oare nu trăesce pentru sine și șie-șl. 
Acest oonglomerat de popore este ca un ani
mal domestic: trăesce pentru altul și altuia. 
Motivul nascerei și esistenței sale este sin
gur familia-Habsburg. Dâcă n’ar fi acesta 
casă imperială, atunci n’ar fi nici Aus
tria, care nu se pdte susține fără stă
pân, și numai pănă atunci și întru atât 
este capabilă de serviciu, pănă când și întru 
cât primesce hrană dela stăpânul ei. Aus
tria s’a îngrășat pe spatele Ungariei.

Spune mai denărte „Magyarorszâg44, 
oă dualismul n’a schimbat nimic în situația 
austriacă. Cele două state se presentă în 
aLră ca un tot unic, însă în stil austriac. 
Iu Austria nime nu e silit a suferi cuvân
tul maghiar, grâul maghiar, cultura ma
ghiară. Maghiarii n’au ministeriu de esterne, 
reprezentanță în sistemul internațional. 
Și ne având armată, n’au decât sarcini, 
putere însă nu. Chiar și Montenegrul are 
drapel, numai Ungurii n’au. In astfel de 
împrejurări și Austriacii și Ungurii sunt 
avisațl la venare de grați e.

Decă domnitorul vrâ: soldatul ma-I
I ghiar vorbesoe nemțesoe ; decă altfel vrâ: 
vorbesce unguresoe ; când vre dânsul: ar
mata se împarte în două și devine națio
nală la un singur ordin de cj1 > când nu 
vrâ: rămâne austriacă, ba o pote face după 
plăcere: cehă, oroată, și chiar polonă eto. etc. 
Articolul sfîrșesce constatând, că nici oel 
mai cras absolutism nu-șl pdte pofti rol 
mai decisiv, decum are la noi Corona. 
Aici se începe și se sfirșesce orl-ce argu- 
mentațiune politică. Acâstă Coronă însă 
după legi este maghiară; după viâță 

i austriacă.

wati : „Tu ai dreptate. Trebue să trimitem 
ceva familiei fratelui tău. Mâne mă voiu 
duce la banoă. Dâr dă-ml libelul tău de 
depunere44.

Hotawati respiră mai ușor. — Aici, 
aici sub perină — libelul — de nouă mii 
punți sterlingl----------i-al și trimite o miiă
de dolari cumnatei mele.... Ah, sciam, oă 
inima ta bună va învinge!“

Ca reînviat se arăta în aoea sâră Ja
ponezul pe scenă; după oe termina, leșina 
și trebui să-l pună în pat. Harrietta afla 
acesta mai târ4iu, oăcl ea îșl petreoea cu 
doi gentilomi din Cincinnati. Când in fine 
ea se decise să-1 visiteze, află pe Hotawati, 
ca și mort, întins pe pat. Ea rîse cu sgo- 
mot, apoi lua ceasornicul de aur, lanțul, 
agrafa de diamant și fugi din cameră.

Martirul Hotawati avea să deplângă 
perderea giuvaerioalelor sale, a banilor și 
a soției sale. In nâptea aceea ea fugise. 
El nu lăsa să o urmărâsoă. încă și acum 
jonglâză bravul artist. După representațiune 
șâde la o parte.... el nu face parte dintre 
cei veseli.

(Jcu.

„Budapesti Hirlapu, într’un lung ar- 
tiool se ocupă, de-asemenea cu dualismul 
și (jice: Ce-i drept, e drept. Decă Austria 
bătea pe PrușI la 1866, nu ni-ar fi redat 
la 1867 constituțiunea. Dualismul așa dâră 
este fructul bătăii, ce-au păpat’o Austriacii. 
Ce urmeză însă, dâcă Austriacii nu maivrâu 
să susțină dualismul și să reînoâscă pac
tul ? De sigur, că nu îuoorporarea Ungariei 
la Austria, care are destule belele cu Cehii, 
Slovacii etc., oi uniunea personală cum a 
declarat pe față Fiirkrauz, soțul de prin
cipii al lui Lueger. Decă Austria vre uni
unea personală, decă Viena vrâ despărțirea, 
nu credem, că partida liberală din Ungaria 
s’ar opune, ori ar împi_deca-o. Partida in
dependentă, care formâză */4 parte din re- 
presentanța maghiară, cere tot ceea ce cer 
antisemiții din Viena, adeoă uniune perso
nală in loc de dualism, teritoriu vamal deo
sebit, bancă deosebită, armată deosebită 
etc. Idealul de stat al lui Lueger, adecă 
separarea, pâte să urmeze oât de curând, 
dâoă în 1897 Lueger va fi ministru-preșe- 
dinte în Viena și Francisc Kossuth în Bu
dapesta... Pornâsoă d-1 Lueger prooesul de 
despărțire și nu se târnă, oă noi ne vom 
opune. Bucuroși ne dăm pe lângă masa 
așternută deosebit, ceea ce privesce însă 
comunitatea patului, noi n’am dorit’o nici
odată a-o împărți acâsta ou Austriacii. 
Cehii și Germanii răinână împreună!

s<cimLE oslo.1
— 26 Iunie,

Listele electorale. Conform art. de 
lege XVIII din 1876, listele alegătorilor 
dietall din cercul I și II electoral al Bra
șovului pentru 1896, sunt depuse dela 5 
pănă la 25 Iulie st. n. a. c. la primăria și 
se pâte tiă-care uita în ele în timpul dela 
8—12 a. m., âr dela 2—6 ore p. m. le 
pote și decopia. In contra listelor pote fiă- 
care să facă recurs pentru persona sa, dâcă 
de pildă e lăsat afară din listă. Afară de 
acâsta fiă care pote reclama în cercul său 
în contra primirei sâu eliminării vre-unui 
nume din listă. Asupra reclamațiunilor, oe 
trebue să se facă în scris și tă se presen- 
teze primăriei tind adresate comitetului 
central electoral, fiă-care pote să facă și 
obs&vuțiunile sale. Reclamațiunile se fac 
dela 5—15 Iulie a. c. âr observațiunile se 
pot face dela 16 — 25 Iulie a. c. In comu
nele din oomitat, ii-tele alegătorilor se pot 
vedâ la primăriile de acolo în timpul și la 
ârele amintite. Reclamațiunile și observa- 
țiunile sunt a se înainta primăriei din fiă- 
care comună. Comitetul central elect, va 
decide asupra acestor reclamări și obser
vări în ședința sa dela 1 și 2 Septemvre 
a. c.; și decisiunile lui se pot vedâ la pri
mării în calele dela 20—30 Septemvre a. c. 
— Aceeași procedură se observă în cercu
rile electorale din totă țâra.

—o —
Vechilor purtători de matricule le 

rămâne dreptul, după cum se telegrafiâză 
din Pesta, de-a da și în viitor estrase ma- 
triculail, având să ia pentru acestea taxele 
obicinuite de pănă acum.

Maiestatea Sa la Clușiu. Cu ocasiu- 
nea manevrelor dela Huedin, Maiestatea Sa 
se va opri și la Clușiu, unde va primi de- 
putațiunile comitatelor ardelenescl. După 
planul definitiv stabilit, Maiestatea Sa va 
petreoe la Clușiu întrâgă cjitia de 22 Sep
temvre, care 41 cade Dumineca; va fi în- 
ouartirat în palatul Bânfiy și la 9 ore 
diminâța va primi în audiență deputațiumle 
diferitelor oficii și comitate.

—o—
Erășî procese de pressă. „Dreptatea44 

scrie: „Scirea, că contra cj.iaru-lui nostru se 
pornesce o nouă serie de procese, cu du
rere, der fără de frică o spunem, se ade- 
veresee. Redactorul nostru responsabil, Dr. 
George Candrea, a primit astădi de nou o 
citare, ca să se presinte Luni, în 8 Iulie, 
la judele instructor Gerdanovics. Vor fi, 
probabil, noi articull încriminați44.

— o —
Colonisări printre Români. Din Câm

pia ni-se scrie: Iu comuna romănâscă 

Șermaș, după oum se scie, marele domeniu 
al contelui Teleky Sândor a fost cumpărat 
ou scopul, de-a aduoe aiol o oolouiă un- 
gurâscă. Anul trecut s’au edificat 53 de 
case și au fost aduși încă de astă-tomnă 
110 coloniști unguri din comitatul Vespri- 
mului. In present se află în Șermaș mul
țime de lucrători de tot feliul, cari lucrâză 
la edificarea unor nouă case. Pănă în Sep
temvre trebue să fiă gata 190 case, școlă 
ungurâsoă de stat, biserică reformată, „Kis- 
dedovo44, locuință pentru preotul reformat, 
pentru învățătorii unguri etc. Casele locui
torilor români sunt împresurate, ca și o in
sulă de uouăle olădirl unguresol.

—o —
Grindină- Joia trecută, pe la amâd, 

s’a desoărcat o mare grindină în părțile 
Clușului, care a atins hotarele comunelor 
Berind, Așchiieul mic, Așchileul mare, Băbuț, 
Uifaleu, Deuș și Chinteu etc. Grindina a 
fost atât de mare, înoât bre întregi rămase 
grăme4l prin șanțuri și pe la răzore. Deși 
împreunată cu ploiă, grindina a pricinuit 
pagube mari. In aceeași 4* ȘÎ aoelașl 
timp s’a simțit tempestatea și în părțile 
Brașovului, unde încă a că4ut puțină grin
dină, fără de-a pricinui însă pagube sim
țite. — De-asemenea mare grindină a oă- 
dut la 3 Iulie pe hotarul oomunei Angialaș 
de lângă Sepsi-Sângeorgiu și al comunei 
Hașa din corn. Ternavei-marI, pricinuind 
pagube fârte mari.

—o —
Cununia d-lui advocat Dr. Zosim 

Chirtop cu d-ra Sofia Cothișel se va celebra 
Duminecă în 14 Iulie n. c. în biserica ro
mână gr. or. din Câmpeni. — Repetăm 
a adresa tinerei părechl felicitările nostre 
cele mai cordiale.

—o —
Femeile la Universitate. Ministru un- 

gureso de justițiă a cerut părerea corpului 
profesoral dela univers'tatea din Budapesta 
asupra oestiunei: dâcă femeile sunt a se 
admite la studiu la universitate. Faoultatea 
filosofică de medicină a opinat pentru ad
miterea femeilor. Și acum s’a alăturat și 
senatul universitar ținut sub președința 
rectorului Dr. Ios. Fodor la părerea acâsta, 
declarând, că consideră de admisibil, ca 
femeile să pășâscă pe cariera de medic si 
farmacist. Se va cere însă necondiționat să 
cunoscă limba latină și să fi depus esame- 
nul de maturitate (bacalaureat). După ab- 
solvarea studiilor universitare aceste asoul- 
tătâre să primescă apoi diploma de medic 
și farmacist. Senatul va comunica acâstă 
hotărîre ministrului de justițiă într’o repre- 
sentațiă.

— o —
D-1 dr. Gustav Weigand, direotorul 

seminarului român dela universitatea din 
Lipsea, a plecat în voiagiu sciințific prin 
părțile românescl din Bănat. Scopul urmă
rit de eminentul profesor german este de-a 
studia elementul daoo-roman în limba ro- 
mânâscă. Voiagiul va ținâ aprope trei luni 
de 4iie și după terminarea lui d. Weigand 
va merge pentru câte-va 4i'0 în Bucurescl.

Nou institut de băeți în Bucuresci. 
D-nii 1. Clinciu și G. Popa, profesori la 
liceul „Lazăr44 din Bucurescl, vor desohide 
ou începutul anului școlar viitor un nou 
institut de băeți la Bucurescl, transformând 
și organisând pe base cu totul moderne 
vechiul institut „Franșois44 fundat în 1884. 
D-nii Clinciu și Popa au angagiat pentru 
aoest institut puteri didactice din cele mai 
bune, edificiul e fârte higienic și bine în
tocmit, luate fiind oele mai bune măsuri 
pentru ținerea disoiplinei și buna îngrijire 
a tinerimei. Elevii din acest institut vor 
da esamen numai la școlele publioe. Afară 
de timpul lecțiunilor, oonversațiunea în 
internat va fi în limba francesă și ger
mană.

—o —
Un tinăr student, absolvent de șâse 

classe gimnasiale, care posede perfeot limba 
română și maghiară, având scrisdre fru- 
mosă, caută ooupațiune pentru decursul 
vaoanței de vâră, oa scriitor în vre-o can- 
celariă, ori vre-o altă ocupațiune oorăspun- 
4ătâre. A se adresa la administrația „Ga
zetei Transilvaniei44.
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Dela Plevna.
Cetim în „Timpul“ :
Etă câte-va amănunte asupra călăto

riei de stat-major făcută în Bulgaria de 
elevii anului al doilea ai scolei superiore 
de răsboitî, sub conducerea d-lui general 
Iaeob Lahovari.

In cjiua de 9 Iunie, ofițerii noștri s’au 
îmbarcat la Turnu-Măgurele pe canoniera 
„Oltul“ și au trecut Dunărea. La țărmul bul
gar au fost întâmpinați de d-nii locotenent- 
colonel Teodorof, șeful statului-major bul
gar, și căpitanul Morphow, tot din statul- 
major, oarl au fost atașați pe lângă d-1 
general Lahovari, și de representanții au
torităților locale. A doua 4b ofițerii noștri 
au plecat din Nicopole în două colone de 
câte o divisie fiă-oare : divisia întâia 
i(stânga) a urmat drumul direct dela Nico
pole la Muselin-Selo, âr divisia a doua 

((drâpta) a mers cătră același punct prin 
valea Osmei. Cavaleria preceda aceste co
lone la distanța obicinuită.

După o haltă la Muselin-Selo, s’a por
nit ârășl în două oolone cătră obiectivele 
de marș, cari au fost: Cojulovcea și Bres- 
Janița, âr oavaleria în avant-posturl. Sosind 
la Cojulovcea, au găsit pe d-1 maior Papa- 
■dopov, adjutantul A. S. R. Principele Fer
dinand al Bulgariei, trimis de Alteța Sa, 
-ca să ureze bunăvenirea ofițerilor român ; d-1 
maior Papadopov a rămas atașat pe lângă 
d-1 general Lahovari pe tot timpul esour- 
siunei la Plevna.

In 4iua următore ofițerii noștri au 
reprodus marșul primelor trupe rusesc! 
asupra Plevnei și atacul esecutat de ele 
sub comanda generalului Schilder-Schul- 
ders, în 4iua de 8 Iulie 1877 ; apoi au efec
tuat desfășurarea grosului ambelor colone 
în intervalul dintre oele două avantgarde, 
pentru a face să reiasă modul cum s’ar fi 
putut remedia defectele situațiunei, în care 
s’a dat atacul, ,prin împrăștiarea forțelor pe 
un front eseesiv de mare.

Ofițerii s’au adunat apoi la satul Bu- 
ikovlîk, unde au fost întâmpinați de pre
fectul districtului, de primarul orașului 
Plevna și de ofițerii superiori ai regimen
tului 4 de infanteria în garnizonă la 
Plevna.

In diua de 12 Iunie s’a reprodus a 
doua bătălie dela Plevna, dată în 4iua de 
30 Iulie 1877, în modul următor: oavaleria 
s’a îndreptat spre Bukovlîk asupra frontu
lui de nord al posițiunilor; divisia întâia 
spre posițiunile dela Grivița, venind dela 
Verbiț?., er divisia a doua spre posițiunile 
dela Radisevo. Spre frontul de sud s’a re- 
presentat atacul esecutat de generalul 
•Scobeleff asupra posițiunilor dela Krisin.

In 4iQa de 13 s’a făcut recunâseerea 
«eotorului Grivița-Opanes-Podul peste Vid. 
.S’au esaminat lucrările de apărare și ale 
.atacului; s’a dat ofițerilor chiar pe teren 
lămuririle neoesare pentru înțelegerea for
melor terenului, modul cum au fost utili
tate de ambele părți și înrîurirea hotărî- 
tore, ce au avut asupra determinărei punc
telor, pe cari s’au esecutat lucrările de 
apărare.

In diua de 14 Iunie s’a studiat în ace
lași mod frontul de sud cuprins între Vid 
și valea Simirlî, la sudul căreia se ridică 
posițiunile dela Radisevo.

ț)iua de 15, consacrată repaosulul, a 
servit de prilej pentru a-se oficia un pa
rastas.

A doua 4i s’a reprodus a treia bătă
lie dela Plevna. OÎițerii au fost împărțițl 
în trei grupuri: la drâpta armata română, 
-destinată să atace posițfle dela Grivița, 
pornind din aceleași posițiunl, din care au 
pornit în 4iua de 30 August 1877; la oen- 
tru armata rusă, compusă din corpurile IX 
și IV, destinate să ataoe posițiunile dela 
Radisevo; la stânga trupele de sub gene
ralul Jemiritenski și generalul Scobeleff, 
destinate să atace munții ver4l.

După terminarea manevrei, orășenii 
■din Plevna au oferit săra un banchet ofițe
rilor noștri.

A doua 4b 17 Iunie, ofițerii români 
au părăsit câmpiile Bulgariei, pentru a-se 
iîntâroe în țâră.

Elevii-ofițerl, cari au luat parte la

acâstă călătorie de studiu, s’au întors cu 
credința, că scopul oălătoriei a fost in în
tregime atins, și că au tras folose reale, 
atât din punctul de vedere al studiului 
operațiunilor nâstre din ultima oampanie, 
cât și din aoela al conducerei în general 
al operațiunilor de răsboiu.

*
„Agenția Română“ comunică tele

grama următore:
Sofia, 3 Iulie.

în

Municipalitatea din Plevna a dat, în 
ajunul pleoării generalului Lahovari și a 
oficerilor. cari îl însoțesc, un banchet 
onorea lor. Primarul a adresat regelui Carol 
o telegramă esprimându-i recunoscința Bul
garilor, pentru sacrificiile făcute de nobila 
națiune română pentru, liberarea Bulgariei.

înainte de plecare, generalul Laho
vari a dispus celebrarea unui parastas în 
capela română din Grivița.
tățile și oficerii bulgari din Plevha au 
asistat.

Tote autori-

Convocare.
Adunarea generală ordinară a despăr

țământului XI (Blașiu) al „Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului român“ se oonvâcă pe 4ina 
de 14 Iulie n. c. în comuna Cergăul mic la 
ârele 10 a. m. cu următorul

Program: 1) Deschiderea adunării.
2) Raportul subcomitetului și al cassarului.
3) Esmiterea a trei comisiunl: pentru 
revederea raportului subcomitetului, a cas
sarului și pentru înscrierea de membri noi.
4) Disertațiune. 5. Defigerea locului ținerii 
adunării generale proxime. 6) Propuneri 
eventuale. 7) închiderea adunării.

La acâstă adunare se învită toți mem
brii Asooiațiunii și toți cei ce doresc pro
gresul poporului româu.

Spre orientare însemnăm aoi, că de 
acest despărțământ se țin următorele co
mune :

Din cercul pretoriul al Blașiului: 
Mihalț, Obregea, Bucerdea grânâsă, Cisteiul- 
român, Crăoiunel, Blașiu, Ciufud, Tiur, 
Veza, Mănărade, Lupu, Spătac, Cenade, 
Cergăul mic, Cergăul mare, Beșinău, Ohaba, 
ColibI, Tău, Roșia de Secaș, Țapu, Șoroș- 
tin, Broștenl. — Din cercul pretorial al 
Uiorei de Murăș: Cuciu, Orosia, Petrilaca, 
Ciuciu, Găbud, Gheja, Copandul de Murăș, 
Botezul, Cecălaca, Ațintișul, Gâmbuț, Heria, 
Nandra, Bichiș, Iștiuaza, Ozd, Sân-Iaoob, 
Căptălan, Noșlac, Uiora, Micoșlaca, Cisteiul 
unguresc, Ciunga, Fărău, Herepea, Sân- 
Benedic, Medveșul, Șilea magiară, Alecuș, 
Spâlnaca, Silivașul româneso, Turdașul ro
mânesc, Murăș-Uiora-Ocna. — Din cercul 
pretorial al Hususăului: Petrisat, Iclod, 
Sâncel, Pănade, Spini Bia, Valea Sasului, 
Sân-Miclăuș, Șona, Bălcaciu, Jidvei, Că- 
pâlna, Sântă-Mărie, Vesăuș, Tătârlaua, Cră- 
ciunelul de sus, Făget, Chesler, Tăuni, 
Proștea mare și Proștea mică, Mioăsasa, 
Lunca, Lodroman, Hususău, Glogoveț.

din ședința subcomitetuluiBlașiu,
ținută la 16 Iunie 1895.
Ioan German, 

director.
Aurel C. Do nișa,

secretar.

Din Bucovina.
Suceva, 22 Iunie 1895.

Sânzienele.
Nasoerea S.-lui loan Botezătorul se 

numesce în Bucovina și România Sânzienele 
și pică la 24 Iunie st. v. In acestă 4* se 
adună la moscele S.-tului M. M. Ion cel 
nou din Sucâvă mii și mii de peregrini din 
Bucovina, România și mai cu sâmă din 
Galiția vin uniții ruteni cale de-o săptă
mână și mai bine pe jos, ca să se închine 
la mâscele acestui sânt martir 4i°®nd, că 
acest Sânt este al lor.

De loc era aoest martir din Trape- 
zunt, provincia Anatolia din Asia mioă; a 
suferit martiriul în anul 1332 în orașul 
Acherman seu Cetatea albă, unde la po- 
runoa Pașei fu legat de coda unui cal fu
rios, după ce-1 chinui cu multe și grozave 
chinuri, și-l lăsă să fiă tîrît prin oraș. Când 
calul nu mai putea să alerge, veni un Evreu 
meșter de arme și tăia capul martirului, 

care fu îngropat cu mare cinste de cătră 
creștini.

La anul 1402, Vodă Alecsandru cel 
cel Bun al Moldovei, în al II an al dom
niei sale, aduse moscele martirului la Sucâvă 
și aci stătu sântul pănă ce Turcii asediară 
Viena și, bătuți fiind, Metropolitul Dosof- 
teifl fugi cu scutul și cu odârele Metro- 
poliei la Iași și de aci la mănăstirea Nâm- 
țului.

Craiul leșesc Ion Sobieski, oare după 
mamă era de origine Român, îi urmăria pe 
Turci, cari erau aliațl ou Moldovenii sub 
Vodă Constantin Oantemir pănă ’n Mol
dova, și la re’ntârcere în Polonia luâ și pe 
sântul Ion ou Metropolitul Dosofteiu și cu 
tote odârele și-i duse la Jolova, în Polonia. 
Aid muri .metropolitul Dosofteiu și din 
odârele, rămase pe mânele călugărilor ba- 
silienl și bernardinl, unde se mai pot vede 
și a4l în museul din Cracovia, în Galiția.

La anul 1783, împăratul Austriei Io
sif. II, călătorind prin Bucovina, veni și la 
Suoâvă și aoi îl ruga episcopul Bucovinei 
Dosofteiu Cheresoul, ca să se îndure și să 
le dea pe Sântul înapoi. împăratul făgădui 
și trimise poruncă guvernatorului din Liov, 
ca să dea două companii de husari archi- 
mandritului Meletie și iromonachului Io- 
saf, cari erau trimiși de cătră episcopul 
Dosofteiu la Liov cu porunci și recoman
dări împărătesei. Călugării basilienl nu 
voiră să dea moscele Sântului, se împotri
viră comisarilor împărătesei, ca în acest 
timp să asoundă tote odorele și chrisovele, 
ce erau aduse cu Sântul. Dâcă vă4ură, că 
n’au înoătrău, dase mâscele comisarilor.' 
Odârele însă și-le ținură și numai puține 
din ele se mai pot a4l vedâ în museul din 
Cracovia și Leov-Lemberg, âr ce-a fost 
mai bun și soump, le făcură în bani, după 
cum era și este datina călugărilor. Cu asis
tență militărâscă ajunseră delegații archie- 
resci înapoi la Leov, de aici luând proto- 
câlele, ce le făcuse comisarii împărătesc! 
la Jolova despre oele ce au aflat, s’au în
tors peste orașele Flumaci, Halioi, Stanis- 
lau, Colomea și Zablotov pănă la Sniatin, 
un orășel la conținea Bucovinei.

La părăul ColacenI, care desparte Bu
covina de Galiția, în fața Sniatinului, aș
tepta episcopul Dosofteiu cu preoțime, boerl 
orășeni și țărănime, dimpreună cu admi
nistratorul militar al țării, generalul Enzeu- 
berg și ostași călări. Se făcu litiă mare de 
laudă și mulțămire și se ceti acaftistul 
S.-lui cel Nou, er 600 de guri de tun es- 
primau bucuria Bucovinenilor, că împăra
tul li-a ascultat rugămintea. De aici cu pro
cesiune se aduse sioriul cu moscele pănă 
la biserica din LujenI și a doua 4b ^a 29 
Iunie .1783, în 4iua de sânții Apostoli Pe
tru și Paul, ajunse procesiunea la Cernăuți 
și se puseră moscele în biserica S-tei Treime, 
care era de lemn, lângă fântâna turcâscă.

Aici au stat mâscele pănă la 8 Sep- 
temvre al acestui an și făcându-se în acea 
4i, fiind sărbătârea Nascerea S-tei feciore 
Maria, liturghiă cu mare sobor, a pornit 
crocesia cu mâscele S.-lui spre Suceva, unde 
ajunse după trei 4^e Ș* 1® depuse în bise- 
rioa Adormirei Maioei Domnului din Maha- 
aua (suburbiul) ȘeptelicI-IțcanI. La 14 Sep- 

temvre, în 4iua înălțării s-tei Cruci, după 
oe se făcură pregătirele ouvenite, adunân- 
du-se boerimea din țâră și din Moldova, 
dimpreună cu preoțime și popor, în frunte 
eu episcopul Dorofteiu, se făcu intrare pro
cesională cu mare alaiu în biserica Metro- 
ooliei din Sucâvă, care are hramul s-tului 
M. M. Georgie și stau moscele și astă4l 
tot pe acel loc, unde erau puse odată, după 
ce se luaseră din biserica S.-lui Georgie 
sâu biserica H'Iireuțului, care era biserica 
domnesoă și unde le depuse Alexandru voe- 
vod întâiași dată, pănă ce nu era încă bi- 
serioa Metropoliei din Sucâvă.

(Va urma).

Petreceri.
Reuniunea femeilor române din Abrud, 

Abrudsat și Tur invită la petrecerea de 
vară, ce se va arangia în favorul reuniunii 
a 11 Iulie n. o. în „Praterul“ Abrudului. 

Intrarea de familie 1 fl., de personă 50 cr. 
buprasolvirile se vor chita pe cale 4iaris" 

tică. începutul la orele 3 p. m. La cas de 
timp nefavorabil petrecerea se amână pe 
21 Iulie n. c.

*
Tinerimea română din Timișora și Jur 

învită la petrecerea de vară oe o va arangia 
Duminecă în 14 Iulie n. în sala societății 
de tir (Biirgerliohe Sohiesstătte) din subur
biul Iosefin. Comitetul arangiator: Dr. George 
Candrea, president; Romulus Cărăbașiu, 
oassar; Gavrilă Pop Lemânyi vice-presi
dent ; Adrian P. Deseanu, secretar; Dr. 
Elie Dăianu, controlor. Ca membri în oomitet 
sunt subsorișl 33 de inși. Inceputull a 8 ore 
sâra. Intrarea de personă 1 fl,, de familiă 2 fl. 
Venitul curat e destinat în favorul sooie- 
tății de lectură „Petru Maior“ din Buda- 
pesra. Suprasolvirile se vor chita pe cale 
4iariatică. Damele sunt rugate să se pre- 
sinte în toaletă simplă de stradă.

Sciri telegrafice.
Belgrad, 8 Iuliu. Noul cabinet s’a 

constituit. Nicola Cristici a fost 
numit președinte al consiului de stat. 
Programul noului guvern se ocupă 
mai ales de cestinnea regularii finan
țelor.

Toți condamnații în procesul 
Cebinak au fost grațiațî.

NECROLOG. Ecatarina Filimon, soția 
d-lui loan Filimon din Deva, a răposat la 
5 Iulie n. o. în al 36 an al etății și 14 al 
căsătoriei. — Fiă-i țărina ușoră!

Literatură.
Studii psihiatrice este titlul unui nou 

op apărut de curând în Tipo-litografia na
țională Ralian și Ignat Samitca din Craiova, 
este scris de d-1 Dr. George Mileticiu, me
dic primar al Ospiciului Madona-Dudu din 
Craiova, autor al unui însămnat număr de 
scrieri de medicină și higienice. In opul 
de față, tipărit elegant, pe hărtiă de lux, 
provă4ut și cu trei planuri, autorul se 
ocupă cu numărâsele cause, ce pot răpi 
omului raționamentul. In total opul trac- 
tâză cestiunl de mare interes.

DIVERSE.
Danțul și urcarea delurilor. Cum că 

damele în general nu sunt entusiasmate 
pentru escursiunl pe dâlurl și munți, este 
lucru cunosout. Ele nu simt nici o plăcere 
în urcarea dâlurilcr și munților din causa 
greutăților, ce sunt împreunate ou astfel de 
escursiunl: le dor piciorele și pace... Le 
dor piciârele ? Dâr când se avântă în vâr
tejul balului, — soițl, colea în carnaval, nu le 
dor piciârele ? O damă îmbrăcată într’o 
haină ușoră și comodă, și fără corset, n’ar 
întâmpina nici o greutate în escursiunile 
pe munți; nu li-ar durea piciârele pănă să 
le apuce câroeii. La danț se cheltuesce o 
cantitate de forță corporală cu mult mai 
mare, sforțarea mușohilor dela piciâre este 
cu mult mai intensivă și totuși n’am au4it 
nici o damă plângându-se, că se obosesce 
la joo și că nu-i place săjâoe, din contră, 
frica ei este să nu rămâne neangajată. S’a 
făcut o socotâlă după care o damă faoe 
într’o nâpte de bal, jucând tâte jocurile 
obicinuite astă4l, un drum de 30—32 kilo
metri. Și acest drum îl face pe vârful de
getelor și cu corpul strîns ca într’o cui
rasă.

pilele septemânei. Numărul 4fi®lor 
săptămânei nu e șâpte în tâte loourile. Iu 
unele regiuni ale statului Congo indigenii 
numără numai 4 4il® pentru o săptămână ; 
Chinezii și Tibetienii au numai 5 4d® în. 
săptămână, pe cari le numesc, conform ele
mentelor lor, cu numele de fier, lemn, apă* 
pene și pământ. Romanii antici numărau 
9 4il® pentru o săptămână, er Greoii și 
aderenții revoluțiunei francese aveau săptă
mâni oonstătătore din câte 10 <Ș.ile.

Proprietar: Dr, Aurel Murețianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 142—1890.

Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Inlie 1895.

.Renta ung. de aur 4% .... 123.50
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.95
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 125.80
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 102.90
Oblig, eăil. fer. ung. de ost. I. emis. 123.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.30 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.— 
Renta de hârtie austr.........................101.20
Renta de argint austr.................. 101 35
Renta de aur austr....................... 124.—
LosurI din 1860 ......................... 157.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1079.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 490.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 408.10 
NapoleondorI.................................. 9.6172
Mărci imperiale germane . . < 59.2772
London vista....................................121.15
Paris vista.................................. 48.10
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.05

Nr. (8—1895.

PUBLICAȚIUNE
In spitalul civil din Brașov, ca

re posede dreptul de publicitate, se 
dă în antreprisă aprovisionarea cu 
mâncările necesare pentru bolnavi, 
personalul îngrijitorilor și servitorilor,

dela 1 Ianuarie 1896, până în 31 De- 
cemvre 1898, pe cale de oferte.

Doritorii de acesta întreprindere 
ay să predea ofertele sigilate și tim
brate pănă la 16 Iulie a. c. la 12 ore 
a. în. în cancelaria D-lui senator ma- 
gistratual Alfred Schnell.

Deschiderea și pertractarea ofer
telor se va ține în 16 Iulie a. c. la 
12 ore a. m. — In ofertă are a se 
alătura un vadiu de 100 fi. în bani 
gata, seu libel dela vre-un institut de 
bani, seu în hârtii de valdre și tot
odată se conțină și declararea, că 
concurentului îi sunt cunoscute con
dițiile ofertului și că se supune 
acelora.

Condițiile ofertei se pot vede 
în cancelaria de oficiu a d-lui sena
tor Alfred Schnell, în Orele de ofi
ciu dela 7 pănă la 1 oră p. m. în 
fie-care cfi-

Brașov, 1 Iulie 1895.

Comisia administrativă 
737,2-3 a spitalului.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicola© Ciur cu.

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Iulie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.59
Napoleon-d’orI Camp. 9.60 Vend. 9.62

i

De închiriat.
PrăvăBia din strada Hirscher Nr. 7 **8 

vis-a-vis de teatru, care se va prove de cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin 
mare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se încliiria, 
începend din 29 Septemvre 1895.

A se întreba la subscrisul proprietar
Simeon Damian,

advocat.733.1-♦
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A. Mureșianu Brașovâ, Târgwln Inului W. 30.
Acestu stabilimentu este prove^utu cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

«s
«
3

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGINTU ȘI COLORI.

CÂRȚÎ DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TT7TS.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGAirTE.BILETE BE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AwwrvRi.
Comandele eventuale se primesed în biuroulâ 

tipografiei, Brașovu Tergulu Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră 

din

11
S8

$

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Coii/ve/Cc, in lela măz/i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURbCURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE INIHORMENTARI.

O
R
&1
O mandeleO
ww

stradă. — Prețurile moderate. — Co
afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovîi.
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Galbeni Damp. 5.60 Vend. 5.65
Mărci germane Cump. 59.— Vend. —.—
Ruble rosescl Cump. 129.— Vend. —.—
Lire turoescl Cump. 10.78 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.75 Vând. 101.75

OO Orele de cassă dela 8—I OM
Giro-Contp
la Toazxca

Austro-Ungară.
\_________£

„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BftAȘOV

Cec-Conto
la pestă
Hr. 505.
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[rifflfiSCS depuneri spre fructificare [6 lâll[U 4V,o
netto, solvindd însăși darea de interese;

SCOUtffl polițe comerciale CU 512°oi
HCCOrflj împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6° o’J 
MiflO credite în cont corrent condițiunl;

UGCOfuU împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 61;

cump și mic monede și Mrt
indigene și străine, în specială de cele românescl;

resMpffi ciiudne, escompteza
cnmpera sXj cupoiie dela efecte române; 
efecoezâ încassan si plăți
eseontă ii misiune ««-îesttM Se tacă 
MirifiZă magazine și locuri libere de depou,

r
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fit] Pe piețele din țâră și 
1 streinătate,

n sub ceie mai: ief- 
„ ____ 1 tine condițiunl;

pe teri- 
_ _ toriulă

său strada Găi*ii Mi*. 4S, care, situată nemijlocita lângă 
gara drumului de fierfi de stată, e legații prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptula de vămuire și cântărire oficidsă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TiTlimnQpo în calitatea sa ca representanță principală a so- 
II 'lUuuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York 

npntm aQÎrniTârî UD înotă sub condițiunile favorabile, parti- 
llullllH dbl^Uldll jltl VlDld culare a acestei societăți.

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

Scrisurile fonciare ie 5° 0 ale „Albinei" 
ale căroru cupwne să reseumperă semestrului fără nici o 

detragere, și cari se află «Se ven«țare in cursul «țiței a bursei 
«lin Budapesta, in piese «le 500, 1OOO și ÎOOO «le corone. 
C'oiupnrendu cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea eu totti «Ireptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°[0 
suntu mți relativii cele mai ieftine și toto«lată mai 
productive «lin efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloru pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondutâ specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
‘ 49-*
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Sosirea si plecarea tranarilor in Brașof.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 6re 07 m. dimineța. 
Trenul de persona: 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 amâ4l. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorbeiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 6re 20 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Acest de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Trenul tren circuleză numai

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 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat: 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amet^L 
Trenul acoel.: 2 6re 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zbrnesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 6re 5 min. diminâța. 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

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

Trenul de persdne: 3 ore 5 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


