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Energicul iși neobositul condu
cător al bravilor grănițer! bănățeni, 
distinsul luptător pentru causa ro
mână, generalul Traian Doda, nu 
mai este între cei vii.

Scirea despre mbrtea lui, ce ni-a 
■sosit aici întârziat, va produce, sun
tem siguri, nu numai în Brașov, ci 
în tbtă Românimea cea mai adencă 
rere și întristare.

Numele lui Doda este strîns le
gat de luptele nbstre naționale din 
deceniul ultim și credința și devo
tamentul, cu care a servit el causei 
nrtstre sfinte în vremuri grele i-a câș
tigat stima și simpatia generală a 
Românilor.

Cine nu-’și va aduce aminte de 
demna atitudine, ce a observat’o ge
neralul Doda. acum opt ani față cu 
dieta din Pesta, când, cum c|ige den
sul, „a căc|ut pe el onbrea de a re- 
presenta singurul cerc electoral ro
mân, care a fost în stare a se va- 
lidita‘‘ la alegerile din 1887 în Un
garia.

Cine nu’și va aduce aminte cum 
în scrisorea, ce a adresat’o președin
telui dietei unguresc!, a arătat cât 
de nesuferită și abnormală a deve
nit situațiunea politică a poporului 
român, prin falsificarea alegerilor și 
prin faptul, că puterea de stat prin 
volniciă și violență a scos de fapt 
poporul român din cadrul constitu- 
țiunei și cum în asemeni împreju
rări el nu pOtelua parte la deliberările 
camerei, der nici la mandatul seu 
nu pbte renunța, pentru-că nu pote 
lăsa pradă și acest unic cerc elec
toral român al Caransebeșului.

încurcătura în care au fost aduși 
cei dela putere prin acâsta declara- 
țiă, care avea cu atât mai mare greu

FOILETONUL „GAZ. TRANS"

Covorul lui Mustafa.
— Narațiune din Bosnia de Diriko Boric. —

O strimtă și îngustă ulicidră ou o po- 
porațiune de 50 de omeni, și provăcjută de 
ambele părți cu nisoe boltițe de lemn 
scunde și cam adânci: aoesta este bazarul 
din Serajevo, capitala Bosniei.

Pe bazarul numit „Tscharchija" se 
află locurile vândătorilor de legumi, de pos
tavuri, pe oarl le dau numai cu cotul, de 
haine și de blănl; aid lucră înaintea oohi- 
ior trecătorilor meseriașii, croitorii, papu- 
carii, olarii, măsarii, tinichigii, lăcătușii, ar
murierii, căldărarii și țesătorii de covore. 
Indigeni și țărani de prin împrejurimea ora
șului său din depărtări mai mari, creștini 
și Mohamedanl, soldați și civili, Europeni 
și AsiațI se preumblau pe dinaintea „dut- 
șanelor" (galantarelor) boltițelor, și prin 
mulțimea de omeni se mai mișcau și lun
gile cară ale cailor și ale micilor asini nu
miți „magarațl", cari strigau necontenit.

O variată și veselă vieță e pe „Tschar- 
ehija" în patru dile ale săptămânei! In 
celelalte trei dile și anume Vinerea, Sâm

tate, cu cât venea dela un bărbat, 
care s’a distins ca ostaș de frunte 
al Majestății Sale, făcu loc în cu
rând celei mai sălbatice ure și pofte 
de răsbunare față cu bravul și lea
lul general.

De aici încolo dușmanii causei 
nbstre au pus în scenă o agitația 
neîmpăcată în contra generalului 
Doda, pe care foile unguresc! mereu 
îl învinuiau, că vre se resvretâscă 
poporul în contra statului, că este 
un „dacoromân" periculos etc. Ca 
pretext le servea un apel, pe care 
generalul Doda l’â adresat alegăto
rilor săi în calitatea sa de deputat 
ales.

Resultatul ațîțărilor șoviniste îl 
cunbscem. Nu s’au sfiit ocârmuitorii 
unguri de a face un proces de pressă 
generalului susțiind, că în acel apel 
a ațîțat la ură în contra rassei ma
ghiare, cu tâte că nu le-a vorbit în- 
trînsul decât de lupta legală, ce tre- 
bue să-o porte în contra sistemului 
cutropitor pentru apărarea națiunei 
lor și a onbrei ei, amenințate prin 
uneltirile măiestrite ale forței bru
tale, ce „a scos pe Români din tote 
posițiunile luptei constituționale".

In decursul acestei lupte demne 
ce-o întreprinse generalul pentru 
causa națională, avu nenorocirea de 
a fi lovit de paralisiă în 28 Aprilie 
1888. Astfel, fiind slăbit și sdrobit 
fisicesce, n’a putut să se presenteze 
la a doua citațiune în procesul său 
și resultatul a fost, că tribunalul cu 
jurați din Arad la 17 Septemvre 
1888 l’a condamnat in contumaciam 
pentru delictul de agitațiune la doi 
ani închisore de stat și la o amendă 
de 1000 fi.

Generalul, în starea de tot sdrun- 
cinată a sănătății sale, în care se 
afla, n’a putut se țină pept pănă în 
sfîrșit acestei ne mai pomenite per- 
secuțiun! și o petițiă, ce a adresat’o 
monarchului, ținută în termini demn! 
și pătrunsă de iubirea de neam și

băta și Dumineca domnesce o mai mare 
liniște, căci atunci se serbâză una după 
alta, spre a nu jigni pe nimeni, diua de 
odihnă a mohamedanilor, a judelor și a 
creștinilor.

De aceea însă în cele patru 4^e de 
lucru se rrunoesce cu atât mai mult, și cei 
mai silitori dintre lucrători de-abia îșl con
ced pentru conversațiune atâta timp, cât să 
visiteze pe vecin în dughena sa, său să 
sorbă într’una din simplele cafenele o câșoă 
cu calenia și dulcea lor beutură.

Unul dintre cei mai silitori este însă 
Mustafa Balic, țesătorul de covore. Masohal- 
lach! Oe mai lucrător e acesta! Cum mai 
lucreză el cu manile și cu piciorele, de 
cari a legat puternic capetele diferitelor 
fire ; cum împletesce el șirele, cum cresce, 
deși încet, sub mâniie lui țesătura, care e 
destinată, să deviă un covor de rugăciune 
pentru un evlavios Musulman, care va duce 
cu sine acesta sculă atât de necesară echi
pamentului său de călătoriă.

Jussuf Radosav este de sigur un evla
vios Musulman, cave e tot atât de zelos în 
împlinirea rugăciunilor din Coran, ca și 
Mustafa în țesutul de covore. Acesta este 
însă unica asămănare între Mustafa și Jus

de patriă, a făcut să se curme pro
cesul său pe calea grației majos
tatice.

De atunci generalul a trăit re
tras și amărît pănă în suflet de su
ferințele, ce trebue se le îndure na
țiunea sa iubită, și muncit și chi
nuit de propriele sale suferințe fisice, 
de car! l’a scăpat numai mortea.

Simpatica figură a lui Traian 
Doda va rămâne neștârsă în memo
ria conaționalilor săi, ca a unui băr
bat, care a representat principiul 
luptei desinteresate și devotate pen
tru românism și a dat un esemplu 
viu, că rangul și onorurile nu pot 
să înstrăineze de națiunea sa pe un 
bărbat vrednic, ci că cu cât posiția 
sa este mai înaltă și mai însemnată, 
cu atât iubirea sa de nem și de pa
triă trebue să fîă mai mare.

Sentimentele înalte patriotice 
și românesc!, ce le-a manifestat și 
propagat în sînul poporului nostru 
generalul Traian Doda și cari, dea 
ceriul, să încolțăscă și să se’ntărescă 
din 4i în 41 mai mult, vor forma cu
nuna neperitbre a faptelor sale, și 
vor țină întot-deuna viuă memoria 
sa între noi!

i 
pote opune puterei inimei! Acesta e ma 
puternică, decât voința omului.

Cine posede o astfel de oomoră, ca 
Mustafa, acela să și teme, să nu o piardă. 
Și el iubesce pe acestă femeiă cu tot fo
cul inimei sale, er ea îucă-1 iubesce!

Ori nu?
N’a refusat dânsa atât de mulțl peți

tori, pentru-ca de bună voiă să deviă so
ția sărmanului țesător de covore ?

Deși tătăl ei nu e bogat, el totuși se 
bucură de vadă în Tsoharschija, și averea 
sa e cel puțin de cjeoe-orl mai mare decât 
a lui Mustafa, care afară de căsuța și gră
dina lui, nu posede absolut nimica. Și 6re 
nu e tatăl Eroinei un renumit căldărar, 
care cele mai minunate desemnurl le sco- 
besce cu dalta și le înfrumssțeză pe canele, 
ulciorele și farfuriile sale ? El are mulțl 
copii și aceștia-’i micșoreză averea, care se 
cheltuesce în atâtea părți; de cruțat înoă 
nu a cruțat, căci înainte de a fi Șvaba, 
Germanul, domn în țâră, numai nebunii 
cruțau. Economisirile erau chiar confiscate 
de bei și de agale.

Emina ar fi avut de sigur drept, de 
a ave de soț un bogat și nobil bărbat, 
de-orece chiar între frumosele femei ale

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) Iulie.

Mult se ocupă lumea și diplomația 
cu misiunea deputațiunei bulgare la Peters
burg. O soire telegrafică din Sofia cu data 
de 15 Iulie asigură, că resultatul acestei 
misiuni este, că guvernul rusesc e înduple
cat a numi diplomațl și consuli in Bulgaria, 
cari fără de-a recundsce pe principele, vor 
avâ legături numai cu guvernul. Soirea a- 
cesta a produs mare sensațiă în Sofia, de- 
ore-ce lumea se teme, că va urma eră-I 
era lui Kaulbars. — Metropolitul Clemente 
a pronunțat următorele cuvinte, când a 
pus cununa pe mormântul Țarului Alexan
dru III: „Ne închinăm înaintea memoriei 
tale sfinte, Țarule iubitor de pace, în nu
mele poporului de aceeași credință și sân

suf, deși ei sunt veoinl. Colo sus pe vâr
ful în formă de șea al muntelui TrebevicI, 
ce se plecă pieziș spre șes, și care se înalță 
deasupra orașului Serajevo, să află casele 
lor, ascunse în cea mai plăcută verdâță a 
aoaților și a prunilor.

Jussuf este un bătrân și demn băr
bat, âr Mustafa un băiat încă forte tinăr, 
care s’a îusurat d’abia de câtva timp nu
mai. Jussuf este un bogat neguțător, ale 
căruia animale de povară străbat în lungi 
oolâne întregă Bosnia și Herțegovina, er 
Mustafa e un sărman demon, care îșl sus
ține vieța prin trudă.

Dâr ce bogat este el față de Jussuf, 
neguțătorul!

Mica casă a lui Mustafa ascunde sub 
ascuțitul aooperiș patrulaterul, o comoră, 
un diamant, un bun prețios, ca și care Sul
tanul din Istambul nu posede în haremul 
său; o tinără și frumosă femeiă, Emina, o 
sanguinică frumsețe bosniacă.

Insă mai încet! Nu e cuviincios, ci 
vătămător, a vorbi despre soția unui Mu
sulman, chiar decă dânsa este o frumseță, ca 
Emina. Și Mustafa e gelos, nebun de gelos!

Multe ore posomorite i-a causat deja 
bietului tinăr acâstă pasiune, dâr cine să 

ge, pentru a oărui liberare n’ațl cruțat nic 
liniștea, nici viâța vâstră scumpă. Depu
nem acest semne al celei mai adânci recunos- 
cințe și mulțămirl. Memoria ta sfântă tră- 
esce în inima poporului bulgar nedespăr
țită de sentimentul gratitudinei. Fiă acest 
semn modest, recunoscința pentru aoea iu
bite fără de păreohe în istoria omenimei, 
cu oare te-ai purtat față de poporul nos- 
stru, fără de-ațl sfărma oapul cu lucrurile 
triste, ce s’au întâmplat la noi în anii din 
urmă. Fiă, oa acâstă cunună sâ aducă a- 
minte generațiilor viitâre reounoscința, cu 
care poporul bulgar se portă și se va purta 
față de marea oasă imperială rusâscă și 
față de marea națiune rusă?

*
Faimosul Ovary Lipot publică în „Epo- 

gue* din Paris un articol referitor la ces- 
tiunea română. Agentul guvernului ungu
resc în străinătate îșl dă mari silințe a 
combate artioolii d-lui Cantilli publicați în 
„Justice^ și „Estafette11 din Paris referitor 
la tratamentul barbar, la oare sunt supuși 
osândiții noștri politici și la dreptele acuse 
aduse oontra maghiarisărei. Se înțelege, 
că pribegul Ovâry negă tot, și se jură pe 
sdre și pe lună, că în Ungaria tâte merg 
„strălucit", că guvernele ungurescl sunt 
„liberale" și „umane" față de Români. Cu
cuvaia răgușită de „Epoque* putea de rân
dul acesta sâ nu-șl mai bată clența la stele; 
lumea Apusului luminat nu mai pâte fi se
dusă cu minciuni și ou ovaryade atât de 
prost alese și întocmite.

*
Cu data de 15 Iulie se telegrafiază 

din Sofia privitor la evenimentele din Ma
cedonia, că comisarul turcesc a declarat 
ministrului președinte bulgar, oă dâcă gu
vernul Bulgariei nu va împiedeca în timp 
de trei dile trecerea de voluntari în Mace
donia, armatele turcesă vor ocupa Rumelia. 
Cu tote desmințirile, se susține hotărît, că 
un batalion a regimentului I de infanteria și 
o batenă de tunuri a plecat la Kîistendil 
deja în 12 1. c. In <fiua următore două ba- 
talione din garnisâna din Sofia ți regimen- 
tul-macedonen au primit ordin, să plece în 
marș forțat la graniță. Faptul acesta a pro
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dus pretutindeni surprindere, dând motiv 
la fel și fel de comentarii. Unii 4i°> că 
trupele bulgare ar ave de scop desarmarea 
insurgenților ; alții cred, că sunt trimise la 
frontieră pentru a reține armatele turoescl 
dela o năvălire, la oare lumea se așteptă. 
— Din Kiistendil se telegrafiază, că în cai
lele din urmă au fost atacuri și lupte nouă 
între insurgenții și armatele turcesol. Mulțl 
Turci bogațl s’au refugiat în Saloniki.

*
„Gazeta Piemontese" declară de nea

devărată soirea cjiarului „Italia", oare a 
cjis, că împeratul Germaniei nu va merge 
la Roma. împăratul Wilhelm a avisat ofi
cios pe regele Umberto, oă de tbmnă va 
merge în capitala Italiei. întâlnirea acâsta 
va avă oaracter esolusiv politic, întru oât 
cu acâstă ooasiă se vor faoe pertractări re- 
feritore la tripla alianță, oare eventual se 
va schimba în unele privințe.

*
Organul cancelarului german „Nordd. 

Allg. Ztg.u ocupându-se ou amintirea anulai 
1870, face următârele observațiunl de ac
tualitate: „Nu am pute înțelege un răsboiu 
de revanșă din partea Francesilor. Așa ceva 
ar fi un anachronism. Nu voim să ne ames
tecăm în treburile Franciei; din oontră, aș
teptăm ulteriorele-i porniri, ou sânge reoe. 
Der ar trebui să fim orbi, ca să nu vedem, 
că terenul de activitate al statelor euro
pene nu mai pote fi sfărimarea reciprocă, 
acum în acâstă fașă a istorici, spre cea 
mai mare daună a terenului economic. Sta
tele mari trebue să aibă în vedere părțile 
streine ale lamei, ș’acâsta se pote ajunge 
numai prin părăsirea continuei hîrjonirl de 
acasă și prin concentrarea puterilor. Acest 
teren trebue să nu-1 negligă niol Francia, de 
nu cumva vre să taoă o pohtioă de încă- 
pățînare și egoistă". — Mare dragoste i a 
apucat pe Germani de FrancesI, înoât vin 
să le dea sfaturi, cari ar fi interesele lor. 
De altfel noi am reprodus observările nu
mitei foi germane, numai din motivul, ca 
să se vadă, cum Nemții din Prusia încărca 
a abate intențiile Franciei dela un revanș 
de care se tem așa, de mult. Păcatele lui 
Bismark....

Seminarul român din Lipsea.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Lipsea, 13 Iulie n. 1895.
Seminarul român din Lipsoa, înființat 

numai de vre-o câțl-va ani, începe a fi fre- 
cuentat din an în an de un număr tot mai 
mare de studențl.

Interesantele cursuri de filologia ro
mână ținute de cătră inteligentul, eruditul 
și simpaticul profesor d-1 Dr. Weigand, 
sunt ascultate cu o deosebită plăcere, nu 
numai de studenții, cari învăță limbile neo
latine său limbile slavice, ci și de cătră stu
denții celorlalte faoultățl.

Bosniei, densa e3te o frumsețe! Pețitorii, 
cari o doriau de soțiă nici nu o văzuseră, 
fiind-că densa, de când ajunsese versta de 
fecidră, purta desul văl înaintea feței și 
forte puțin eșia dintre zidurile haremului 
afară.

Dâr vestea despre a ei frumseță o 
răspândiseră totuși pretutindeni femeile de 
afaceri, cari mergeau din harem în harem, 
spre a raporta apoi bărbaților mai bătrâni 
și mai tineri, cari doriau a se căsători, că 
în oare casă să află o frumosă său o bo
gată fată de pețit.

Mustafa cunoscuse pe Emina, pe când 
era încă o mioă copilă și se juoa ou copiii 
fără văl pe stradă.

El era cu câțl-va ani mai bătrân, ca 
densa, der totuși luase parte împreună cu 
ea la jocurile oomune ale tinereții. Co
piii nu fao deosebire între bogat și sărac 1 
Der chiar dâcă din copilăriă încă scia Mus
tafa, că Emina va trebui să devină o frum
sețe, chiar dâcă el ou dragoste cugeta la 
companiona lui de joo, totuși niel-odată nu 
i-ar fi trecut prin minte, să se cugete la o 
câsătoriă cu Emina.

Cât de tare fu el surprins, când îna
inte cu un an, bătrânul Asis, un pretin al

Cu deosebire este îmbucurător faptul, 
că studenții germani, cari asoultă limbile 
neolatine, îșl aleg subieote de țese din 
limba română. Așa o tesă mai recentă de 
doctorat conține o oritioă asupra gramaticei 
lui Boiadji. Un alt student și-a aleB ca 
tesă „Formațiunea pluralului în limba ro
mână".

In semestrul aoesta d-1 Dr. Weigand 
ține cursuri de gramatica istorică a limbei 
române și înterpreteză cu studenții veohile 
texte românesoi.

Pentru a oimenta legăturile dintre 
studenții români și germani, d-1 Dr. Wei
gand, împreună cu gentila d-sale ddmnă, 
arangieză din când în când conveniri. Așa 
convenirea din urmă a fost la 3 1. c. afară 
de oraș, în mijlocul frumâsei naturi. Cu 
aoăstă ocasiune s’au ținut mai multe vor
biri. Primul toast a fost ridicat de oătră 
d-1 profesor Weigand. Dintre studențl au 
vorbit domnii Backmeister, lonașcu, Crisiea, 
Mehedinți, arătând importanța studiilor d-lui 
Dr. Weigand asupra dialectului macedo
nean și dorindu-i deplină sănătate pentru 
de a pute aduna materialul limbei ro
mâne și din celealalte țări locuite de Ro
mâni. Petreoerea s’a sfîrșit cu un toast ri
dicat de d-1 Dr. Weigand în sănătatea Ma- 
jestății sale Regelui Carol.

Un călit or.

Puterea armatâ a Bulgariei.
Monitorul aoademiei de honvecjl „Lu- 

dovioeum" din Budapesta s’a ooupat în 
detail cu desvoltarea armatei bulgare și cu 
actuala ei stare. Estragem de aci urmă- 
torele:

Armata bulgară a fost înființată, în 
adevăratul înțeles al cuvântului, în 1878 de 
cătră Ruși. Grosul armatei era format din 
batalione de voluntari sub comanda ofi- 
oerilor ruși, cari primiseră deja la Eski- 
Zagra și la pasul Șipca botezul de sânge. 
Batalionele acestea s’au întregit apoi prin 
înrolarea de recruți, er corpul lor oficeresc 
prin tineri eșițl din școla de cădeți din 
Tîrnova. Primii ofioerl bulgari ai armatei 
bulgare au întrat în serviciu în luna Maia 
1879. Iu 1883 o parte din ei avansaseră 
pănă la rangul de căpitan, ceea-ce aveau 
să mulțumescă împrejurărei, că mulțl din 
oficerii ruși au fost în restimp reohemațl. 
In 1885 jumătate din numărul căpitanilor 
erau Bulgari; comandanții de rang mai 
înalt însă erau încă tot Ruși.

După împreunarea Rumeliei-orientale 
ou Bulgaria, întâmplată — după cum se 
scie — contra voinței Țarului, toți oficerii 
ruși au fost rechemați (170 s’au și supus 
ordinului) și numai aoeia au rămas în ar
mata bulgară, cari în decursul timpului, 
eșind definitiv din legăturile armatei ru- 
sesol, au devenit cetățeni bulgari. (Aceștia 
au fost 16, între cari și faimosul conspira
tor Panitza).

tatălui Eminei, veni de cătră seră la el, în 
dughână și după multe pregătiri și vorbe 
despre luorurl forte indiferente îi spuse în 
sfîrșit, oă trebue să umble după Emina, că 
densa voesce, să-i devie soțiă.

Misiunea bătrânului Asis era aprope 
să sufere înfrângere, de-6reee Mustafa cre
dea, oă bătrânul, care era ounoscut oa pos- 
naș, îl consideră de nebun. Abia a doua 
di luă Mustafa în serios oomunicarea lui 
Asis. Emina îșl iubea companionul de joc, 
pe care îl observase, de câte-orl trecea pe 
la casa tatălui ei.

Cât de des dorise dânsa, să vină el 
Vineri sera la dânsa, la portă pentru 
așillik.

Pe vremea acesta anume să adună ti
nerii la porțile oaselor, în cari se află fete 
de măritat. Prin o gaură din zid, oare este 
așa întocmită, încât fata nu se pote vedea, 
îșl petrec pețitorii de dinedee de ziduri cu 
voalatele candidate de măritiș. Der Mus
tafa nu veuia, și ceialalțl pețitori așteptau 
zadarnic la portă după vr’un răspuns al 
Eminei.

(Va urma).

Pe oând răsboiul purtat contra Șer
bilor & oruțat viâța tuturor acestor oficerl 
bătrâni, turburările interne urmate după 
acest răsboiu i-a măturat pe toți, afară 
de unul.

Atât prinoipele Alexandru, oât și re
gența însărcinată ou conducerea afacerilor 
după abdicarea lui, precum și actualul 
principe au desvoltat într’atâta miliția Ru
meliei-orientale și au asimilat-o așa de 
strîns ou adevărata armată bulgară, în cât 
deși împreunarea Bulgariei și a Ru
meliei-orientale nu e încă sancționată 
prin nici o lege internațională, cele două 
armate sunt deja unite în mod indiso
lubil.

Armata bulgară constă acum din : 24 
regimente de infanterie și 4 regimente de 
cavaleriă, 6 sotnii (companii) de oavaleriă 
divizionară, o companie de cavaleriă de 
gardă, 6 regimente de artileria campestră, 
6 baterii de munte, 2 batalione de artileriă 
de fortăreță, 3 batalione de vânători, 6 com
panii de tren, — în sfârșit dintr’o corn- 
paniă de pionerl, o companiă pedestră pen
tru tren și telegraf și din o companiă pe
destră de marinari. In total dispune de 96 
batalione, 22 companii de cavaleriă și 36 
baterii. Contingentul armatei se compune, 
în cifre rotunde, din: 100,000 infanteriști, 
3200 oavaleriștl, 320 tunari. Toți aoeștia 
compun trupele din linia primă, adevărata 
oste. La aceștia se adaugă linia a doua cu 
6 diviziuni de infanteria, cavaleriă, artile
riă și trupele de geuiu, în total cu 80,000 
soldați, 1800 cavaleriști și 180 tunari. — 
Armata bulgară dispune deol de 180,000 
infanteriști, 5000 cavaleriști și 500 tunari, 
împărțițl în 12 divisiunl de infanteriă și 
1 diviziune de cavaleriă.

Din anul 1893, armata e provăijută cu 
arme de repetiția (carabine) sistem-Mann- 
licher de 8 mm.

In cas de mobilisare, cei chemați la 
arme sunt datori să aducă cu sine 2 că
măși, 2 părechl de opinci, un suman de 
postav și o păreche de pantaloni asemenea 
de postav. Din acestea s’a predat fiă-cărei 
comune câte un esemplar îndatorindu-se a 
purta grijă, ca fiă-care reservist să fiă în 
posesiunea lor. Chiar și când sunt che
mați la arme pe timp de paoe, reserviștii 
sunt datori a-se presenta cu aceste îm
brăcăminte.

Contingentul aotual al corpului ofi- 
ceresc constă din 1 general-major, 2 colo
neii, 165 sub-colonell, 101 maiori, 361 că
pitani, 572 locotenențl, 381 sub-locotenențl,
— în total 1583 oficerl, apoi circa 1000 
oficerl în reservă.

Pentru studii speciale sunt împărțițl 
la armatele din străinătate cam 110 oficerl, 
dintre cari 56 servesc în armata austro- 
ungară. Drept stipendiu primesc câte 1300
— 1800 franci. Pănă aoum s’au trimis în 
străinătate spre acest soop numai oficeri 
dintre cei mai tineri; pe viitor însă se vor 
trimite și oolonell.

Avansarea oficerilor e condiționată de 
timpul de serviciu făcut în anumitele gra- 
dațiunl de ranguri. Sub-locotenentul nu
mai după un serviciu de 3 ani pote fi avan
sat la rangul de locotenent, acesta erășl 
numai după 4 ani avanseză căpitan, după 
5 ani maior, după 4 ani sub-colonel și după 
alțl 5 ani colonel. Avansamentul se face în 
ordinea rangurilor, și numai avansarea la 
gradul de colonel depinde de lista de cua- 
lificare a ministrului de răsboiu.

Situațiunea materială a oficerilor e 
estra-ordinar de favorabilă, și legea de pen
siuni e forte avantagiosă. După un serviciu 
de 15 ani, li-se dă ca pensie jumăta
te din lefă, er după 35 ani întregă. 
Maximul serviciului activ e etatea de 
50 ani.

Armata bulgară mai dispune încă de 
stat-major, tribunal militar și de un corp 
oficeresc medical.

Colorea îmbrăcămintei soldaților e 
brună; pentru îmbrăcăminte se întrebuin- 
țeză numai stofă indigenă.

Budgetul anului 1894 arată 22.412,787 
fr. cheltuell ordinare și 1. 455.000 cheltuell 
estra-ordinare. Suma din urmă e destinată 
pentru procurarea tunurilor cu foc repede 
pentru forturile dela frontieră.

Desvoltarea armatei bulgare se do- 
vedesce mai ales prin faptul, că contingen
tul ei de acum, e de trei ori mai mare de 
cât pe timpul răsboiului sârbesc.

SCiRILE DILEi.»
— 5 (17) Iulie.

+ Generalul Doda. îndată ce a sosit 
aici trista scire desnre mortea generalului 
Doda Românii brașoveni au adresat o 
telegramă de condolență sorei neuitatului 
general, Domnei Elisaveta Doda în 
Caransebeș.

— O —
întâmpinare. La corespondența din 

Făgăraș, publicată în nr. 140 dela 23 Iunie 
v. o., primim două întâmpinări: una din 
partea d-lui Dr. loan Șenchea, care fiind 
prea vehementă și personală, nu o putem 
publica. Altă întâmpinare, pe care o pri
mim dela un locuitor de-aoolo, spune, că 
stările dela Făgăraș n’ar fi tocmai așa, 
precum le descrise corespondentul.’ Reu
niunea femeilor române gr. cat. sub con
ducerea d-nei președintă Zinca Roman func- 
ționeză regulat și a urcat capitalul la 2000 
fi.; de-asemenea și oea gr. or., care sub 
conduoerea d-nei Maria Dan ÎDtr’un singur 
an a sporit fondul cu peste 400 fi. dispu
nând actualmente aprope de 4000 fi. Cât 
pentra d 1 Dr. Șenohea, președintele socie
tății române de diletanțl, se cjiee în întâm
pinare, că d-sa a dat numărâse probe des
pre sentimentele sale de bun Român; din
tre funcționarii români, d-sa este singurul, 
care la adunările comitatense a votat în- 
totdeuna cu Românii, nutresce viu interes 
față de adunările românescl și pentru ma
nifestarea sentimentelor sale de bun Ro
mân este mult șicanat din partea autorită
ților unguresol. Ce privesce meseriașii, în
tâmpinarea spune, că în Făgăraș sunt vre-o 
70 meseriași români. — Tote acestea le 
luăm cu plăcere la cunoscință. Observăm 
însă, că în ce privesce persona d-lui Șen
chea, corespondentul a făcut numai unele 
observări, oa d. e. că din al d-sale ordin 
s’ar fi tipărit anul trecut invitări unguresc! 
la o petrecere română etc., la ceea ce in 
întâmpinare nu se dă nici un răspuns. Dâcă 
peste tot din corespondența memorată ar 
respira un pessimism față de FăgărășenI, 
atunci nu mai puțin e adevărat, că întâm
pinarea din vorbă este, din contră, prea 
optimistă. Plângeri îu contra indolenței și 
a neînțelegerilor dintre Românii din Fă
găraș și comitat s’au audit adese-orl și au 
fost dovedite prin fapte. Nimenea nu s’ar 
bucura mai mult, ca noi, decă am pute 
constata vre-o îmbunătățire îu privința 
acâsta. Durere însă, că pănă aoum nu ni- 
s’a dat ooasiune de a face ast fel de con
statări îmbucurătore.

-o—
Ofițerii bastimentelor „Elisabeta" și 

„Miroea" au fost invitați, cu ooasia aflării 
lor în portul engles Spithead, să mergă la 
Londra pentru a asista la balul Curții dat 
în palatul Buckingham. Oficerii români — 
10 la număr — au fost forte bine primiți. 
A doua ®i s’au întors înapoi la Spithead 
și apoi au plecat la Brest.

—o—
Kecolta din Statele-Unite ale Ameri- 

cei, din Germania și Rusia, nu este îmbu
curătore. Din acestă oausă se speră, oă pre
țurile grânelor se vor urca. Rapița e cău
tată și se oferă deja prețuri bunicele.

—o—
Congres studențesc. In 4 (16) Iulie 

s’a deschis în Agram oongresul studenților 
croațl dela tote scolele mai înalte. La or
dinea cjilei sunt: cestiunea întemeierii unei 
facultăți de medioină și a unei scole teoh- 
nice superiâre în Agram; ajutorarea socie
tății „Ciril și Metodiu" din Istria; neadmi- 
terea iuriștilor oroați în oficiile de stat din 
Austria; căușele pentru cari nu pot cer
ceta stipendiștii bosniaci universitatea din 
Agram ș. a. Se crede, că congresul a fost 
convocat numai pentru ca studenții să fiă 
adunați cu ocasiunea deschiderii oasei lui 
Starcevioi, care va avâ loc la 17 c.

— o —
Atentat contra lui Stainbulov. Com

pletăm telegrama nâsțră de ieri despre
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atentatul contra lui Stambulov ' prin urmă- 
torele informațiunl telegrafice aduse de 
foile, ce am primit acjl: Se cp°ei oă Stam
bulov a căcjut jertfa unui atentat politic. El 
încă n’a murit, dâr nu sunt speranțe la 
viață. Se susține, că atentatorii ar fi ruso
fili. Fetkov, care însoția pe Stambulov, înoă 
a primit o lovitură de pumnal; el n’a pu
tut face nimic pentru apărarea fostului dic
tator al Bulgariei. Două glonțe i-au pătruns 
în corp și câte-va dintre răni, causate 
pumnale, sunt forte primejdiose.

—o—
Tulburări în Belgia. In 

adus de curând o lege șoolară 
•dioalii sunt fârte nemulțămițl. 
flamand s’a ținut alaltăieri o
protestare, la care au participat peste 8000 
de omeni. Radicalul Richter a ținut un dis
curs, în care a cji3, că legea acâsta pote să 
nasoă o revoluțiune și se sdrobdscă tronul 
regal. Mișcarea contra legii e generală în 
totă Belgia, unde s’au pus la cale 500 mee- 
tingurl de protestare, in Ltlttich, regele, 
care a mers să asiste la deschiderea aca
demiei artelor, a fost primit ou strigări de 
„Trăâscă regele! Jos culegea școlară /“

de

s’a
ra-

Belgia 
cu care
In teatrul 

adunare de

Pănă atunol însă să mă erte, căci am pu
țină vorbă cu misteriele din halele s-tei me- 
tropolii, care am promis, dâr pănă atjl înoă 
n’am apucat a-le destăinui.

Spre a-țl face o închipuire despre 
aoâsta, este neapărat de lipsă a face o 
plimbare pănă ’n curtea reședinței și a vi- 
sita și grădina. Dâr gândiți-vă, că — tote 
sunt un vis. Adormim și visăm :

Cernăuțul, oraș frumos, și reședința 
înoă și mai frumâsă. Ea este zidită pe dâlul 
residenț-munie, cum îl numesoe poesia das
călului dela S-ta Parasohiva, cu numele 
Lătiș, de eternă amintire. Măreț se înalță 
aoest edificiu imposant și unic în felul său, 
pentru al căruia plan architectul a fost de
corat ou medalia de aur la o 
din Londra, plus câștigul dela 
gionar.

îmi; bătea inima în piept,
țiganului Gavril, când mă gândeam, 
încă oâțî-va pași, și am să fiu la porta our- 
ții. ihtă-mă ajuns, der încătrău să apuc? 
înaintea mea palat, în drâpta palat, în 
stânga palat și o biserică.

esposițiune 
fondul reli-

oa ciocanul
că

aucjit una ca asta, — la mitropolie atâtea 
femei, înoât mirâse numai a femeiă! Eta- 
giul de jos din drâpta, destinat pentru 
syncelii mitropolitani, a<jl locuesc familii, 
într’un colț din etagiul stâng s’a celebrat 
logodna fiicei d-nei A. o veohiă amică a 
cameleonului galițiaD, cu un uniat rutân. 
Ce-ar mai lipsi? Un mitropolit rutân 
uniat și încă cu femeiă, și-apoi dă Domne 
bine!

Aceste sunt facta, și spre a-le întări 
vom spune, oă atât d-na A. cât și cel ca
meleon, s’au arătat într’o ferâstră, âr d-ra 
A. cu logodnicul său I. în altă ferâstră.

Credeam, că Ezechil a d>s aceste 
vorbe numai cu privire la Ierusalimul cel 
vechiu și, plictisit, cum eram, m’am întors 
să fug, ca Lot, der eram curios, ca femeia 
lui, să văd, ce-i prin cele coridâre întune- 
câse, despre cari mi-s’a scris și-am au(fit 
atâtea-; Dau să deschid, dâr un ușier mă 
îmbrânoi cu cuvintele: boerii nu-s acasă, 
au zaifet. — Fi-li-ar de bine, gândiam și 
atunci mă trezese din somn și nu văd ni
mica. Tote au trecut, ca umbra nopții. De
ar

DIVERSE.
Moralul vătemat. Cestiunea, oă oo 

daună materială și morală sufere tînăra 
fată prin retragerea unui ofert de căsăto- 
rie, formâză în Anglia adese-orl obiectul 
petractărilor judecătoresol. Pentru vecinii 
săi EnglesI dete în acâstă privință un bun 
esemplu Francesul Lefebre din Ballery, 
care intenta un proces de despăgubire din 
causa zădărnicirei căsătoriei fiicei sale cu 
un anumit Foucher din Boulogne 
Seine. El pretinse o despăgubire 
10,000 fr., ' 
6 călătorii la Paris 600 franci; 
rarul notarului 200 fr. ; despăgubirea 
bucătăriei și a personalului angagiat pen
tru banchetul de nuntă 100 fr.; despăgu
bire pentru musicanțl 40 fr.; pentru pose
sorul sălii 25 fr.; perdert în pasările num, 
părate 25 fr.; oheltuelî pentru strigări în 
biserică 7 fr.; oămașa de nuntă a mirelui

sur 
da 

făcând următdrea soootâlă: 
ono-

—o—
Reuniunea „Cruceî roșii* are onore 

a anunța, că societatea dramatică dela 
„teatrul național44 din Clușiu va represents 
în favorea acestei reuniuni, cu concursul 
d-șorei Febea Străkosch, în 18 Iulie o. opera 
„Oavalleria rusticană44 și comedia într’ 
aot „Weiberthrănen44. Frumosul renume al 
d-ș6rei Străkosch, ca distinsă cântărâță pre
cum și atracțiunea piesei „Oavalleria rus
ticana44, înainte de tote însă scopul de 
bine-facere al reuniunei, 
răsboiu dă ajutor și căutare soldaților ră
niți de orî-ce naționalitate, îndreptătesce pe 
reuniune a spera, că frumăsa sală a casei 
nâstre de conoerte va fi pănă la ultimul 
loc ocupată. Ca să avem publio cât mai 
mult am lăsat prețurile ordinare de teatru. 
Bilete se pot căpăta la Frații Șimai și Joi 
după amâcll și sera la eassă. — Direcțiunea.

—o—
Rectificare. In nr. de ieri, pag. 3, co

lons 3, în articolul „La afacerea studenți
lor români dela universitatea din Cernăuți44 
s’au strecorat două greșeli de tipar. Și 
anume: in rândul 15 de sus în jos în loc 
de: „pe acei gazetari de o foie românâscă 
dela noi44 etc., să se cetesoă: „pe acei ga
zetari dela o foiă românâscă44... și în rân
dul 17 de sus în jos, în loc de: „n’au aflat 
-dels bune tonul44... etc., să se oetâscă „n’au 
.aflat de bune tonul44 etc.

un

care în cas de

Din Bucovina.
Cernăuți, Iulie 1895.

Intr’un alt cfiar din Ardeal îmi face 
preot complimente, că eu am fost, care

ce s’a făcut și ce se face, numai

„seârnavă-i pasărea, care 
ouibu-șl.44
tote în lume au un început și-un 

ajuns cuțitul pănă la 
te apăra, 
întâiu în 
cruci și 
înoeput’o

când ți-a 
forțat a 

arunca
Nimene nu 

foc, eu însă 
am dis : tot 
și tare bine

un
•prin corespondențele din „Gazetă44 am ri
dicat încât-va vălul de-asupra misterielor, ce 
se fac cu ocuparea parochielor. T6tă lumea 

^scie,
soițl oum sunt omenii noștri: tăcuți și se 
iau după vorba: 
souipă în

Dâr 
sfirșit, și 
•ose, ești
voise a-se 
mi-am făcut trei 
Înainte. Lupta am 
’ml pare, că alții îmi urmâză, căci în cu
rând ne vom vedâ ajunși la soop, fără să 
ne închidă puternicii gura.

0 4ic așa ȘÎ am reson, și âcă de ce; 
-când am început a da pe față nelegiuirile, 
ce se fac la noi în țâră, la moment se lă
țise faima, că „Gazetei14 ’i-se face din 
mai multe părți proces de presă, 
urmă adevărul tot a eșit la lumină, 
sforțările contrarilor. Unul dintre 
amenința „Gazeta44 cu proces de
— fiind lucrurile încurcate și văc|ându-se 
.și prin gazetele francese din Paris, că 
„Călătorescu44 are dreptul, — în loc de 
Dragomirna fugi la Putna, ca să nu se 
-câră lucrurile și.odorele mânăstirescl după 
inventariu. De voesce cine-va a pătrunde 
mai afund îucurcătura acestei enigme, stau 
•la disposițiă încă cu ceva mai nostim.

Der la 
cu tote 
oei ce 
presaă,

i Dâr oum stăm și mă boldiam când
în drâpta, când în stânga, capăt din dărăt 
o lovitură, și ce să vecjl ? 0 doică împinge 

, un căruț de oopii și, fiind-că îi steteam în 
, oale, mă împinse înlături. A fi din curte, 
, îmi gândiam, oă-i așa de obrasnioă, de dă 

4iua mare peste âmenl; dâr oe 4i°: în 
acâstă curte nu-i fabrică de copii mid, ci 
abia când sunt cu mustețe vin de prin 
țâră să se facă preoți.

Nu bine îmi sfârșii gândul și âcă alta 
dela dâl se pogoră și mă caloă ou rotele 
căruțului peste piciore. — 
naibei! da eu n’am venit să fiu împins în- 
oooe și’n colo de căruțe de copii! Se vede, 
că așa-i moda aici, de-a nu sta pe trotuar, 
căci ești împins tot de căruțe de copii, și 
mulțl copii miol trebue să fiă, 
sciu ai cui, căci vedeți D-vostră, mitropolii 
și copii mici cam nu se potrivesc una cu 
alta. La mitropolie mirosă cale de-o poștă 
moldovenâscă a smirnă, tămâie și sfințenia, 
tot fețe de bărbat, âr de femei Domne 
feresce, — Sfinte Panteleimâne dă-i în
lături.

Măsur drumul ou piciorul și, trecând 
prin portalul cel cu trei bolititurl din față 
și două din părți, ajung într’un ambit în 
oare dau coridâre întunecâse din drâpta și 
stânga și, ajungând la pârta cea mare de 
stiolă, o deschid și întru în grădină, 
dă-te la umbră, măi suflete, — dâr unde 
păcatele, tote lavițele ocupate de domne, 
domnițore și doice! Eoă posnă, aici e pote 
fabrica, oe mi-o închipuiam mai înainte, 
și’n prostia mea, mă adresez cătră un 
domn, care vorbea românesce, întrebându-1: 
ce face atâta posderiă de femei în grădina 
mitropolitană. Și scițl ce mi-a spus? Nu-țl 
crede, mi-a spus, că a4l serbeză domna A. 
logodna fiicei sale cu d-1 I. jurist neabsol- 
vat. și de confesiune greoo-catolic.

„Da taci, D-le, se pote una ca acâsta 
doră asta-i mitropoliă, și la mitropolia se 
sfințeso preoții, dâr nu se fac logodne44.

„Să vede, că D-ta ești străin, nemer
nic în Ierusalimul din Cernăuți, și nu sci 
ce s’a întâmplat în el în aceste 4il0> — 
au4l cum se veseleso și cântă cine-va la 
pian44.

„Mari sunt minunele tale Domne, în 
ourtea mitropoliei copii, logodnă, pian, așa-i 
pe la D-vâstră tot-dâuna?“

„Ba ceva mai mult, dâr unde lojațl, 
să ne întâlnim ?“

I-am dat adresa și ne-am despărțit. 
Domnul s’a dus, și eu am rămas să mai aud 
cântecul de pian, că-mi plaoe și nu sunt 
încă călugăr, ca să nu-mi cânte cine-va la 
pian. Ce le mai trebue acelora, cari au 
tote, ce-i trebue unui om, și oât de fericit 
este aoela, care încă tînăr vede în odăile 
lui sărbându-se logodnă.

Bine-a 418 cine-a 4is> °â cameleonul 
galițian, de când a murit Silvestru îșl face 
de cap, ba nu se sfiesce a 4icei că-i din 
Galiția venit la velnițe. Or mai fi rude 
de-ale sale pe la cele velnițe. Ore n’ar fi 
bine, să le caute, pote îșl va găsi și-un 
titlu de cavaler cu ski în codă?

Vai de tine, mitropolie, 
femeile să

Ai, firea-i a

numai nu

Ei,

>

ai ajuns ca 
te tămâieze, și unde s’a mai

fi așa, cine nu s’ar bucura?
Călitorescu.

Telepamă part, a „(iaz. Tras."
Caransebeș, 17 Iulie n. înmor

mântarea generalului Doda se va 
face poi-mâne, Vineri, la cinci Ore 
după amecji.

biserică 7
17 fr. 50 bani; botoni de oămașe 50 fr.; 
făcutul toaletelor 150 fr.; oheltuelî de 
zestre 15 fr. Suma 1229 franci 50 bani. 
Perdere morală 8770 fr. 50 b. Total 
10,000 fr. Ori cât de esaotă ar fi fost însă 
socotela acesta, judeoătoria nu afla aceste 
motive destul de seriose, mai ales din 
causă, că d-ra Lefebvre se căsători curând 
după aceea, și astfel resprinse pe acusator, 
precum și contra-acusațiunea lui Fouoher, 
care îșl oălcase cuvântul.

Sciri telegrafice.
Sofia, 17 Iulie. Cu t6te rănile 

grave, ce le-a primit, Stambulow și-a 
venit în fire și a început se vor- 
bhscă. Pentru descoperirea asasi
nilor, guvernul a pus un premiu de 
10,000 franci. Petkow, care a fost 
ca martor de față, declară, că nu 
cunbsce pe nici unul dintre asasini. 
Vre-o 70 indivizi au fost arestați, 
dbr cei mai mulțî au fost, după as
cultare, liberați. Patru bărbați, pe 
cari Stambulow i-a amintit în de- 
liriu ca pe asasinii sei, au fost ares
tați, dâr afară de unul, Tufekesiew, 
ceilalți au fost puși în libertate, de- 
ore-ce au dovedit alibi lor.

Viena, 17 Iulie. Aici și in Berlin 
domnesce mare indignare din causa 
atentatului contra lui Stambulow, 
pentru care foile esprimă simpatii, 
fiarele parisiane discută înse aten
tatul cu recelă, fără a arăta sim
patii pentru Stambulow.

Paris, 17 Iulie. Consiliul ordi
nului legiunei de onbre șl-a dat di- 
misiunea. Motivul, se ar fi do
jana, ce a pronunțat’o camera 
tra lui în ședința de Sâmbătă.

H. 
la

în

con-

Petreceri.
Inteligința română din Lăpușul ungu

resc, cu concursul mai multor tineri aca
demici, va da un bal filantropic la băile 
frumâse dela StoicenI, la 1 August n. c., în 
favorul școlei române gr. cat.

Comitetul arangiator: Vasilie Muște 
v.-protopop, președinte; Vasilie Muște pre
tor emerit, v.-președinte; Iân Oltean cassar; 
Dem. Dragoș, oontrolor; Vas. Filip, 
cretar. I.; Gregr. Popescu, secretar II. 
mâză alțl 27 membrii în comitet.

Intrarea de personă 1 
milie 2 fl. 50 cr. începutul 
Ofertele marinimose se vor 
cjiaristică.

se-
Ur-

fi., âr de 
săra la 8 
chita pe cale

fa-
ore.

♦
Inteligența română din Budiul de Câm

pia și jur, învită la petrecerea de vâră, ce 
se va da Duminecă în 28 Iulie n. c. la 3 
âre p. m. în grădina d-lui Pâtrubâny, la timp 
nefavorabil este local acomodat. Venitul e 
destinat pentru Biserica română de acolo. 
Comitetul arangiator : Basiliu Cioudi Vlassa 
președinte, Pamfilie Podoba, casar; Corneliu 
Catona, secretar; Filon Rece, controlor. 
Urmâză alțl 21 membri în comitet.

Intrarea: de personă 1 fi., de familiă 
2 fi. Suprasolvirile și ofertele se vor chita 
în public și sunt a se adresa președintelui 
(p. u. Mezo-Szengyel.) Viptualele rămân în 
provederea stimatelor familii.

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. său 1 
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 

DoPi publicist, Brașov (Brassd) sân 
administrația „ Gazetei Transilvaniei^.

*
Din „Biblioteca pentru toți'4-, ce apare 

editura librăriei Carol Miiller din Bucu-
resol, au eșit pănă aoum 10 volume. AI 
nouălea volum este : Castelul Peleș, sohiță 
istorică și descriptivă de Leo Baehelin, 
traducțiă de D. Stănoescu44, âr al 10-Iea 
volum: „Novele și schițe, traduoere de T. • 
Maiorescu și Livia Tâte aceste 10 vo
lume costă împreună 3 lei, separat costă 
volumul 30 bani. Tot la 1 și 15 a lunei 
apare câte-un volum, și astfel într’un an 
apar 24 volume, cari abonate de-odată 
înainte costă numai 7 lei. In asemănare 
cu mărimea cărților, prețul acesta e cât 
se pote de eftin. Ce privesee cuprinsul 
și limba, volumele apărute pănă acum din 
„Biblioteca pentru toți44 sunt de-o netăgă
duită valore. Materia e bine alâsă și de 
interes pentru orl-ce cetitor, âr traducțiile 
sunt făoute într’o limbă ușoră. Cu deose
bire pentru bibliotecele poporale recoman
dăm cu stăruință aceste valorose scrieri.

Nou abonament

Cu fl Iulie fl.895 st. v.
s’a deschis nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe -ua. a-xx
pe șese lxxxxx
pe trei luziă

fl_ 
fi.

12
<3
3

Pentru România și străinătate:
vlxl an.   40 fraxxcx
șese Im..................... 20 „
txei Ivlxxx ..................... IO „

pe 
pe 
pe

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

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

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

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

pe 
pe

pe 
pe

Proprietar: Di*. Aurel M uremia nu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.,
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Cursul pieței Brașov.
Din 17 Iulie 1895.

Bancnote rom. Comp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Rable rusescl Cump. 
Lire turoescl Cump. 
Scris, fono. Albina 5%

10.80 Vend. —. —

9.57 Vend. 9.59
9.50 Vend. 9.55
9.59 Vend. 9.60
5.75 VeDd. 5.80

59.— Vend. ““ •
129.— Vend. _ e_

100.75 Vend. 101.75

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 487.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 403.25
NapoleondorI........................................ 9.64’/2
Mărci imperiale germane . . . 59.45
London vista....................................121.50
Paris vista.................................. 48.32’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.—

Cursul ia bursa din Viena.
Din 16 Iulie 1895.

Renta nng. de aur 4% .... 123.50
Renta de cordne ung. 4% • . . 99.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 125.35
Impr. căii. fer. ung, în argint41/2°/q 103.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. L emis. 122.35 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.50 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosnrI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.65 
Renta de hârtie austr.................. 101.10
Renta de argint austr................... 101.30
Renta de aur austr..............................123.85
LosurI din 1860 ......................... 157.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1077.—

ASA
Ar. 33, este de vendare,
din mână liberă.

din str. Castelului de 
sus (Obere Burggasse)

Informațiuni mai de aprope în 
aceaș casă. 741,3—3

000-0--0--0-0-0-0

W” Numere singuratice 
din , Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se pottl cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

& De închiriat.
Prăvălia din strada Hirscher Nr. 7

vis-a-vis de teatru, care se va pro vede cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin <^|| 

Imare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se închiria, 
începend din 29 Septemvre 1895.

A se întreba la subscrisul proprietar
Simeon Damian

advocat.

733 3-*

Subscrisa are onbrea a avisa On. Public, că ncgoțu 
cu turte, ce există de mai mulți anî în Brașovul vechiu str. 
Lungă Nr. 3, cu mortea bărbatului meu nu sufere II! CI O 
schimbare, și îl voi continua ca și până acuma.

Tot-o dată rog. pe On. Public a me onora cu cercetare și 
comande numerose, care le voi esecuta spre deplină mul
țumire.

■*
H>d 
H lk«l

Cu t6tă stima:

Mudapesta, VISS 
Garnituri de treerat, 

cu aburî pe stiftur, de 21/2> 
3, 31/, 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- 
parate lungi, pentru
scuturatul paelor și cu ciururi estraordinar de marî, și 

cilindru, ie sortat, Locomobile-compound, 
dels K. G ARRJE TI & SOWS, 

neîntrecute, economie de 40% la materialii de ars.

Mașini Branăfor1

Grei orWe mniii,
UIT ' ~ J - A

IngpirLex ciorii,
Uelloer-Strasse Mr. 18.

[°] 
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fi 
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Academia de comerciu. din Grat.
_ _________________ !_

al

nu

Academia își începe cu 15 Septemvre a. c. 
treideci și treilea an scolastic.
Trei ani și o clasă preparatbre, pentru aceea, cari încă 

se pot primi în academiă.
Absolvenții institutului au drept Ia serviciul mili

tar de un an ca voluntari.
Cursul abiturienților. Un curs comercial de un an, pentru cei 

ce au absolvat școlele medii și vor se se aplice la co
merciu, seu cari cerceteză universitatea și doresc să-și câștige 
și sciințe comerciale.

Informațiuni cu privire la primire și așezare cum și prospect 
detailat comunică Direcția academiei de comerciu din Graț.

A. E. v. Schmid,
director.

I
H
H 
fi 
irl 
h 
d

■p

I

r 
u 
a

■
H 
fl
H
O r4 
0 -P
0
fl

ir 
h 
p 
o 
H 

ir4

PI

Orele de cassă dela 8—1
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Cec-Conto
la, postă
Nr. 505.\______ r

„ALBINA^
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

JMBSCli depuneri spre fructificare 15® 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SMlffl polițe comerciale Cil 5V%
ÎCCOrJî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 60 o
rtnnnhidn j-x x x sub cele mal avantagioseUBSCUIQB credite in cont corrent condom;
SCCm împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6° oj

■ft si Mi le valore

Giro-Conto
la, ’toa.zi.ca, 
Austro-Ungarâ.%.c

o

num și mile „......
indigene și străine, în specialii de cele românescl; 

rescwpera Xți: wone, esconipfea rk 
■sera qjoiie lela efecte rom; 
nfaptllIWQ în modula celh înpnnnnpi fii nlntl pe piețele din țâră și 
ulUulUUZid mai culanta llluduUul 1 1)1 streinătate,

eseciită le comisme —tarctai le tasa 
illCllfflZe magazine și locuri libere de depou, U'Jr 

său strada 6£u’ii Vr. 4."», care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de fiera de stata, e legata prin șine proprii cu 
acâsta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficlosă 
prin organele drumului de fiera de stata;

nTlimnnpn calitatea sa ca representanță principală a so- nfnpfp 
plllllUUuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului tU 

TIOTltril admirări HO triplă sub condițiunile favorabile, parti- 
llullllll dulăuldll |JU fluid culare a acestei societăți.

Onorabileloru administratiunl de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5° 0 ale „Albinei11 
ale eărortt cupone se reseumperă sennestrulu fără nici o 

detragere, și cari se allă de vendare în cursul dilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 9000 de corone. 
Comparendu cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pate susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5% 
suntîi s»«Ji relativii cele in a i ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celii puținii întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esrnitu, prin fonduld specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.Y 53-*

® Orele de cassă dela 3—I. ®

Piînnno înainte de
UupullU scadență, și
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei S8 potd face și reînoi 

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

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

lămurit și sS arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans.“

i pentru cositul bucatelor, cu aparat, pentru 
î legat snopi recunoscute de cele mai bune.

seucu prăjină combinată pentru unu 
. — Mai departe

Mașini de semănat în rânduri ^erș,ni
Agențl pentru provincie se angajiază. “W

si
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


