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Brașov, piața mare Nr, 30.
Scrisori ncfrancata nu sa 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimet,

ÎNSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațiune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunolurl: 

în Viena : If. Dukes, Heinrich 
Sehalek', Rudolf Afosse. A. Oppeltks 
Nachfolger; 2*tZon  Oppehk, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. V. 
&oldb&Qcrg, Eckstein Remat: în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
cursale de Boumanie; în Ham- 
bnr^: Karolyt Liebmann.

*) D-deu e mare. Mohamed e profetul 
său, D-deu e D-cleu.

Prețul Inierțlunllor: o seria 
garmond pe e colână 6 cr. și 
80 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese duyă 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 er. seu 30 bani

1

„Gaieta11 iese în flg-care ijj.
ÂtonaiBente jentiu Austro-Ungaria;
Pe tm an 12 fi., pe șese xunl 

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

Pentru România si străiiătaie;
r'S. î" 40 ,ran0,> P® ?«»« 

ltmi 20 fr., pe trai luni IO fr. 
N-ru de Dumineca 8 franot.

Se pronumiră la tdta oficiale 
poștale din intru și din afara 

și la dd. colectori.
iksamantiil pentru Brasov 

aaministratinnoa, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe .«se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 er. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esempiar 5 cr. v a 
seu 16 bani. Atât abonamen
tele cât și insertiunile Bunt 

a 80 Plăti înainte.

•J 1895.

In afacerea celei mai noue urmăriri.
Brașov, 10 Iulie v. 1895

Sunt opt (file, de când publicul 
român a fost alarmat cu scirea des
pre urmărirea colectanților pentru 
monumentul lui Iancu, din Sibiiu.

Mai întâiu a semnalat „Tribuna“ 
forte pescuit, la rubrica „mai nou44 
pe pagina a 3-a (Nr. 147), că dom
nul Liviu Albini și loan Moța, ca 
colectanțl, au fost citați conform cu
noscutului ordin al ministrului Per- 
czel la „primăriă“, vrea se fiică la 
poliția orașului, unde li s’a luat in
terogator și că li s’a înmănuat sentința, 
după care cel dintâiu fu osândit la 
5 fiile, er cel din urmă la 3 cfile 
arest.

Totodată se spune în acea scurtă 
scire, că numiții domni au fost osân
diți „se depună solidar în folosul înal
tului erar reg. ung. suma de bani colec
tați ; în fine, că au făcut recurs în 
contra sentinței.

Scirea acâsta ni-a atins forte 
dureros, der în același timp ni-a lă
sat încurcați, nefiind destul de com
pletă și lămurită. Am voit se discu
tăm acest cas grav și ne mai po
menit de procedere volnică, der am 
așteptat ca mai întâiu se se clari
fice pe deplin lucrul, ca se seim de 
ce se ne ținem, căci decă s’a adus 
o sentință, acâsta a trebuit se fiă 
cum-va motivată.

Am așteptat în speranță, că 
„Tribuna1' va aduce lămuririle ne
cesare, va publica sentința și recur
sul d-lor colectanțl pentru monu
mentul lui Iancu, ca se seim cum 
s’a procedat de-o parte și de alta.

In loc de a face acâsta, în loc 
de a ne arăta pe ce legi și ordina- 
țiuni se razimă sentința din cestiune, 
în deosebi mesura monstru6să de 
confiscare, numitul fiiar s’a mărginit 
pănă acuma a spune în numărul seu 
de Sâmbăta trecută, că „foile ma
ghiare tote se bucură de ucazul mai 

mult decât muscălesc al ministrului 
Perczel44.

Astfel, abia din numărul de 
Vineri al fiiarul „Sieb. d. Tageblatt“ 
din Sil iiu, care a publicat câte-va 
rânduri asupra cașului, am aflat, că 
domnii amintiți au fost condamnați 
la arest de o și de 3 fiile, „pe basa 
unei ordinațiuni ministeriale41, și că 
banii adunați au fost confișcați, (sim- 
plamente ?).

De ce feliu de ordinațiune minis
terială e vorba aici? Și cnm s’au 
putut confișca său declara confișcați 
banii adunați, așa numai brevi mânu?

De ordinul ministrului Perczel 
din Martie a' c. nu pbte fi vorba, 
deore-ce și în acest ordin se fiice 
apriat: „colectanții în virtutea ^legilor 
și a regulamentelor esistente trebue să 
fiă trași la răspundere, er suma 
adunată să se confisce.44

Cari sunt acele legi și regula
mente în virtutea cărora colectanții, 
despre cari e vorba, au fost trași 
la răspundere, er banii au fost con- 
fîscați ?

Eată ce nu ni-s’a arătat pănă 
acuma din partea dumnealor.

Noi seim, că esistă o ordina
țiune a ministrului Tisza din Aprile 
1882, care fiice, că pentru adunarea 
contribuirilor de milă (kbnyorado- 
mânyok) trebue să se ceră voiă dela 
ministeriul de interne.

Nu cumva pe basa acestei or
dinațiuni au fost osândiți colectanții 
din Sibiiu?

încât pentiu faimosa confîșcare, 
noi nu seim să esiste nici o lege și 
nici un regulament, care să justifice 
confișcarea de contribuiri benevole 
adunate pentr’un scop cultural.

Suntem și trebue să fim dâr 
forte curioși a sci cum și-a motivat 
poliția din Sibiiu sentința privitore 
la confîșcare.

Repețim, afacerea e gravă și 
însemnată din tbte punctele de ve
dere și credem, că era chiar absolut 

necesar să se facă deplină lumină 
asupra ei.

Contribuenții au drept asupra 
banilor lor și în puterea acestui 
drept puteau să iacă și ei recurs în 
contra volnicei și ilegalei măsuri.

Mai este încă a-se clarifica și 
cestiunea, dăcă ordonanțele și regu
lamentele, despre cari pbte fi vorba 
aici, au fost publicate în tbtă regula 
și dâcă astfel au ajuns la cunoscința 
generală ?

C’un cuvânt suntem în drept a 
cere dela domnii colectanțl, urmă
riți de autorități, din incidentul con
tribuirilor pentru monumentul lui 
Iancu, să nu monopoliseze numai 
pentru sine și pentru cercul lor res- 
trîns acestă causă, căci ea privesce 
afii pe toți Românii și atinge onbrea 
nbstră națională, ci să facă iără 
amânare deplină lumină asupra tu
turor procedeurilor lor și a adversa
rilor noștri.

Imormentarea generalului Doda.
Caransebeș, 8 (20) Iulie.

La conductul funebru au luat parte 
două batalione de infanteriă din ragimen- 
tul Nr. 43, cu musica regimentului nr. 61, 
fiind comandate de locotenentul-colonel 
Hannel. înaintea cosciugului mergeau opt 
preoți, în frunte cu archimandritul Musta. 
După, cosciug mergeau rudeniile răposatu
lui, apoi corpul oficerilor garnisonei, cari 
nu erau la trupă, în frunte cu generalul 
Seraoini; comunitatea de avere, consiliul 
comunal din Caransebeș, vice-șpanul cu 
alțl funcționai!. Casina română, Reuniunea 
femeilor române, corpul profesoral diece- 
san; reuniunea agricolă din Caransebeș, 
delegațiunea Românilor din Arad etc. Pe 
cele mai multe case erau arborate stâgurl 
negre. Felinarele electrice erau aprinse, 
îmbrăcate în negru.

In biserică serviciul funebral l’a să
vârșit P. 8. Sa episcopul Popea, care a 
întâmpinat cosciugul la ușa bisericei. Intre 
cântările jalnice și mișcătore ale corului

Lugoșenilor, cosciugul a fost așezat în bi
serică, unde părintele archimandrit Filaret 
Musta a rostit un discurs, în care a des
cris viâța esemplară a răposatului, arătând 
momentele cele mai însămnate din biogra
fia lui. &

La grâpă, unde în jurul criptei fa
miliare erau postați codrenl, ținând în mâni 
coronele numărose dedioate memoriei ge
neralului Doda, a rostit d-I asesor consis
torial Iân Ionașiu un disours bine simțit, 
după care oorul Lugoșenilor și salvele date 
de bataliânele de infanteria au încheiat 
jalnica oeremoniă a îmormântărei.

Vorbirea d-lni loan Ionașiu.
Onorat Public!

Ne-am adunat lume multă, ne-am adu
nat în mare ținută la o serbătore mare, 
der nu la sărbătâre de buouriă, ci la săr- 
bătore plină de jele și de durere.

Ne-am adunat să petreoem pe gene
ralul Doda în lumea, care nime n’o cunosce 
și la locul de unde nu mai este întorcere.

Ne-am adunat la înmormântarea băr
batului, carele a deșteptat simțul național 
în acest colț de țâră, a bărbatului, în care 
s au concentrat tâte aspirațiunile nostre, 
carele a fost idealul nisuințelor nostre.

Generalul Traian Doda a fost bine
meritat, ca militar și oa cetățân.

Activitatea sa în sfera militară se în
cepe cu eșirea lui din academia militară în 
auul 1842 și ține pănă în tomna anului 
1872, când densul se retrage din serviciul 
militar.

Ca militar dânsul percurge repede 
treptele ierarchiei militare pănă la general, 
și prin cunoscințele sale, prin activitatea, 
prin hărnicia și vitejia sa, dovedită în cele 
mai critioe împrejurări, îșl câștigă simpatiă 
și respect la cameralii săi, încredere și re
cunoștință la superiorii săi și la locurile 
cele mai înalte.

Aotivitatea sa ca cetățân începe după 
desființarea confiniului militar în tâmna 
anului 1872 și cu instituirea comisiunii pen
tru desdaunarea servitutelor, ce le aveau 
militarii la păduri și munți.

In acâsta comisiune Doda este spiri
tul conducător.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

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

(4) (Urmare).

„Ellahu akbar, ellahu akbar, ellahu 
akbar 1 Mohammeda rassul ellalah, ill’ Al
lah !“*)

Limpede răsuna cântecul muezzinului 
din minaret. Din moșee în moșee străbă- 
tea chiămarea, ca din nori tuna ea solemn, 
sublim, și îndepărtat răsuna ca și un echo.

Era o oră înainte de apusul sorelui 
și timpul rugăciunei de sâră sosise. Mus
tafa grăbi la colțul, unde se afla covorul 
lui de rugăciune, și Emina părăsi odaia spre 
a-se ruga afară.

Grabnic desfăcu Mustafa covorul îm- 
păturat la un loc, ca să îngenunche pe el. 
De-odată îșl retrase mâna, și din pieptul 
său eși un strigăt de spaimă și de groză.

11 înțepase în mână vre-unul dintre 
soorpionii, cari șed în numărosele găuri ale 

zidurilor ? Se ascunsese un veninos șârpe în 
covorul de rugăciune?

La început Mustafa stete ca înmăr
murit. După aceea îșl trecu mâna pe la 
oohl, ca și când ar voi să alunge o nălucă!

Era acâsta fermecătoriă ?
O, Allah, Allah aibl milă de sărmanul 

Mustafa. Era realitate; în covorul de rugă
ciune se afla înfășurată o bucată de stofă 
de mătase, întrețesută cu aur, de o splen- 
dâre enormă pentru sărăcia Eminei. O ast
fel de stofă de aur îi arătase înainte cu 
câte-va dile vecinul său Jusuff, rîijeud 
ironic.,

Mustafa simția, cum sângele îi nă- 
pădesce ochii, înaintea cărora sclipiau firele 
de aur ale stofei.

Ca dintr’o mare depărtare străbătea 
chiămarea muezzinului pt. iă ia el; ea îl 
făcea atent la datorința sa, și ca prin vis 
ascultă de porunca Ocranului. El aruncă 
stofa de aur la o parte și căcju, înfrânt de 
înfricoșatele sale gânduri, pe oovorul de 
rugăoiune. „Dumnedeu e mare, Dumnedeu 
e mare, Dumnezeu e mare!“ murmurau 
mecanic buzele sJs, dâr alte gânduri se 
amestecau în rugăciunea lui. „Femeia mea 
nu mă mai iubesce, ea iubesce pe acest 

Jussuff. Și Mohamed este profetul său! 
Nimicită-mi e fericirea și bucuria vieții! 
— Dumnezeu e Dumnezeu !u

De trei ori atinse fruntea lui Mustafa 
pământul.

— „O Domne, fă-mi parte de para
dis, lasă-mă să mor, o Allah, ca să nu fiu 
silit a treoe peste aoâstă grozăvenia ; fă-mi 
parte de paradis, lasă-mă, să întru în îm
părăția ta. Ea trebue să mâră, nenorocita! 
O, gândurile mele, bănuelile mele, temerile 
mele nu m’au înșelat! Lasă, ca sfânta cre
dință să se răspândâscă mai departe, Allah, 
pentru-ca și necredincioșii, să prețuâscă nu
mele tău sfânt și să reounâsoă pe Moham
med, profetul tău!44

ErășI cădu fruntea lui Mustafa pe po
dele, dâr abia mai avu puterea, de a o ri
dica ârășl. FerbințI lacrimi arijende îi po
didiră ochii, pe buzele lui amuțiră nebu
nele, blăstămătorele sale rugăciuni...

Emina îșl făcuse rugăoinnea în ante- 
cameră și se întorcea suridend, oând Mus
tafa eșia tocmai din odaia de harem. Su- 
rîsul ei dispăru cu totul, când zări cenușia, 
deprimata față a soțului, dâr acest surîs, 
îl observase și Mustafa, pe care-1 scose 

din munți. Ea îl lua încă în rîs, înșe- 
lătorea!

Puternic țipă Emina, când Mustafa o 
prinse de braț. Totuși el nu dete atențiune 
țipetului ei, o tîrî în odaia haremului, pe 
ea, care amuțise de spaimă și groză, și 
arăta la buoata de stofă țesută, care zăcea 
la pământ.

— „Cum vine acâsta aicl?u strigă 
Mustafa și apăsă și mai tare brațul Emi
nei. „Cum vine acâsta aici? Vorbesce, sâu 
te ucid pe loc!“

Emina țipă! Durerea, ce o simția la 
braț, nu ardea atât de tare, ca teribilele cu
vinte, pe oarl i le adresă sbierând soțul ei. 
Nu era în stare, să răspundă.

Dânsa presupunea cu drept cuvânt, 
că e vorba de o isbuqnire a gelosiei lui 
Mustafa, de cea mai rușinosă isbucnire, pe 
care o avusese vr’odată, dâr nu-șl putea es- 
plica, cum ajunse aoâstă bucată de stofă 
prețiâsă pe podina odăiei.

Mustafa se repefii afară, dâr în mo
mentul următor era ârășl în odaiă, având în 
mână strîmba sabiă hangearul, pe care 
îl smulsese de pe păretele anteoamerei. 
Oohii îi erau năpădiți de sânge, gura plină 
de spume.
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Stăruinței sale este de a-se mulțămi, 
că desdaunarea s’a făout în mod favorabil 
pentru foștii militari, dându-li se acestora 
partea oea mai mare din munți, și asecu- 
rându-li-se ast-fel esistența.

După terminarea acestei opere, la 
anul 1879 generalul Doda devine președin
tele comunității de avere acum înființate 
și o conduce, în deours de opt ani, cu ac
tivitate neobosită, cu zel și ou desintere- 
sare propriă numai lui.

Aotivitatea lui politică, care îl ridică 
la importanța oea mare politică, merge pa
ralel ou activitatea pentru comunitatea de 
avere.

In Dcoemvre, 1873, densul pășesoe 
de candidad pentru deputat dietal în cer
cul nostru, al Caransebesușului, cel mai 
mare cerc electoral din totă țâra.

Cuvântarea sa, în carea îșl desvoltă 
programul, produce sensație prin formă și 
cuprins.

El se decliiară de candidat al parti
dului național-român.

In urmarea acesta el devine atăoat în 
foile contrare și se vede silit a-se apâra 
la autoritățile militare superiors într’un me
morand voluminos, scris cu mare vervă, 
oare memorand s’a luat la cunoscință cu 
multă plăcere în cercurile cele mai înalte.

Ca deputat al ceroului nostru electo
ral în decurs de 14 ani Doda ne-a repre- 
sentat cu cea mai mare demnitate, luând 
parte la tote acțiunile politice naționale.

In acestă calitate densul a întâmpi
nat multe atacuri, der totdâuna a eșit în
vingător.

In anul 1887 cu ocasiunea alegerii de 
deputat pe un nou period, dânsul a fost 
singurul deputat național ales.

Astfel devenind el unicul represen- 
tant al poporului român de aprope 3 mi- 
lione, îșl ține d > datorință patriotică și na
țională se adreseze dietei memorabila epis
tolă din 10 Ootomvre 1887, în carea des
criind situația politică, dechiară, că nu 
participă la desbaterile legislațiunei, der 
nici mandatul nu și-l depune.

Apelul făcut cătră alegători, ca să se 
pronunțe asupra acestui pas, servesoe de 
pretext, spre a-i faoe proces politic, care 
prooes se suprimă mai târcjiu la propune
rea guvernului.

Aici se înoheie activitatea publioă a 
ilustrului nostru bărbat, pentru-că în anul 
1886 el cade jertfă unui morb greu.

Suferințele acestui morb îi consumă 
corpul, der îi lasă spiritul neatins până la 
finele vieții.

Generalul Doda a fost un suflet no
bil, un caracter tare, ca ferul, și curat ca 
aurul.

El și-a pus sufletul pentru tron și 
patriă, pentru poporul din al cărui sin a 
eșit.

El a deșteptat simțul național la foștii

El arunca pe Emina la pământ, așa 
încât dânsa cădu în genunchi și rotia ame
nințător hangearul de-asupra oapului ei.

— „De unde vine acâsta aid? Cine 
ți-a dat’o ?“

— „Sunt nevinovată, Mustafa, sunt 
femeia ta; credinciosa, cinstita ta femeiă; 
eu nu soiu cum a venit aoestă afurisită 
stofă în oasa nostră!“

— „Tu nu soi! Minoinbs’o, stricat’o !u
Mustafa avânta hangearul pentru o lo

vitură de mârte, Emina țipa răsunător......
hangearul șuerâ în jos!

El isbi podeaua, așa încât sabia se 
rupse în două, Mustafa se împleteci, și tre- 
oură câte-va secunde, pănă ce putu sta din 
nou drept pe piciore. In ultimul și cel 
mai periculos moment se aruncase Janja, 
— care grăbise la aucjul țipatului de spaimă 
al stăpânei — la picidrele lui, îl făcu să 
greșâsoă și depărta lovitura de morte dela 
capul Eminei.

Mustafa arunoâ departe ruptul han- 
geaur și trânti cu o lovitură de pumn pe 
Janja la pământ.

Pe Emina, oare leșinase pe jumătate, 
o ridică de păr și o trânti afară prin anti
cameră, o trase pe trepte în jos și o arunca 
dela sine.

militari, el a ridioat flamura românismului 
și a purtat’o spre fala și mândria nostră. 

Astătjl privirile întregei țări se în
dreptă spre Caransebeș, astăcjl ochii Româ
nilor din tote unghiurile se țînteso spre 
aoest sicriu.

Să dovedim, că Doda n’a murit, că 
spiritul lui trăesce între noi!

Să ne închinăm 'naintea aoestui sicriu, 
păstrând ou pietate memoria lui Doda, 
urmând faptelor sale și ținend tare la divisa 
„Dreptate și legalitate11 Amin !

Impunerea „limbei statului".
Le este cunoscut cetitorilor noș

tri, că în urma plângerei comisiunei 
administrative a comitatului Turda- 
Arieș, ministrul de culte și instruc
țiune publică a adresat Escelenței 
Sale Mitropolitului Dr. Victor Mihalyi 
un rescript, prin care îl rbgă să ia 
tdte mesurile, ca în viitor autoritatea 
superidră bisericdscă din Blașiu să 
corespondeze cu autoritățile admi
nistrative în „limba statului14, dr nu 
în limba română. Rescriptul minis
terial în afacerea acâsta, la care 
vom reveni mai pe larg, este urmă
torul :

Nr. 27396-1895.
Escelența Ta, D-le Mitropolit!
Comisiunea administrativă a comita

tului Turda-Arieș, comunioă sub Nr. 362 
și cu data de 8 Maiă, că Consistoriul ar- 
chidiecesei gr. cat. de Aiba-Iulia și Fă
găraș a răspuns în limba română la re- 
ceroarea oficiosă, ce i s’a înaintat sub Nr. 
1035 în afacerea învățătorului necalifioat 
dela școla elementară gr. oat. din Murăș- 
Bogata. Și când comis’unea administrativă 
a retrimis scrisârea oficială cu text româ
nesc, provocându-se la § 16 din art. de 
lege 44 din 1868 și cerând să sș înainteze 
scrisorea in limba statului, Corisistorul a 
răspuns ârășl prin hârtia cu text românesc 
alăturată aici cu onore.

. Avend în vedere disposițiunea clară 
cuprinsă în § 16 a numitului articul de 
lege, după care autoritățile mai înalte și 
superiore bisericesc} sunt datore a folosi limba 
statului in actele lor adresate autorităților ad 
minislrative și organelor acestora; având în 
vedere mai. departe, că în comitatul de 
sub întrebare, limba protocolară este cea ma
ghiară: am onore a ruga cu stimă pe Es
celența Ta, să binevoiți a lua măsurile tre- 
buinciose, ca autoritatea bisericâscă de sub 
înțelâpta vostră guvernare, respectând legea 
sancționată, se jolosăscă esclitsiv limba statului 
in hârtide sale adresate autorităților admi
nistrative seu organelor lor.

Primește Escelență espresiunea deo
sebitei mele stime.

Budapesta, 11 Iunie 1895.
Iuliu Wlassics m. p.

— „Afurisită să fii pentru vecie" 
striga el, pe jumătate nebun de mănie. 
„Eu mă despărțes? de tine, tu stricat’o; 
tu nu mai ești femeia mea!“

Prin acâstă formă, rostită în limba 
ars bă, să face legitim divorțul în religiunea 
islamică.

Emina că4u cu un țipet la păment 
și rămase zăcând fără consciință de sine. 
Nici o privire nu arunca el asupra leșina- 
tei. De ce să-l supere densa? Soția lui nu 
mai era după drept și lege!

Mustafa să repedi prin strădl așa, în
cât cunoscuții îl oooliau spăriațl, er copiii, 
oarl să jucau pe stradă, fugeau cu spaimă 
dinaintea lui. Pănă aprope dinjos de rîule- 
țul Miljaka alergă el pe costa muntelui în 
jos, pănă ajunse la edifioiul, în care loouia 
tatăl Eminei.

Aoesta tocmai să întorsese aoasă cu 
fiii săi dela Tsarschija, când Mustafa nă
văli în curte. Aici la loc deschis, înaintea 
servitorilor, cari dedeau tocmai nutreț vite
lor în grăjdurl, povesti Mustafa în gura 
mare rușinea Eminei și comunica tatălui, 
că el retrimite pe alungată în casa sa.

(Va urma).

Evenimentele din Bulgaria.

Imormentarea lui Stambulow.

Imormentarea lui Stambulow s’a făcut 
Sâmbătă după amecjl. Imormentarea a fost 
simplă, fără pompă. După cosciug mer
geau: văduva cu copii, amicii și binevoi
torii lui Stambulow. A lipsit orl-ce pompă 
militară. Printre mica mulțime de jelitorl 
se vedeau numai ici colo câte-o uniformă 
de polițiști. Stambulow a fost îmormântat 
în noul cimiter.

Din diferite părți ale Bulgariei, dâr 
mai ales din Tirnovo, au sosit deputațiunl. 
Au sosit în timpul din urmă mai multe 
oununl, între cari una dela monarchul Fran- 
cisc Iosif, alta dela regele României Carol, 
apoi dela regina Victoria a Angliei, dela 
orașul Roma și afară de acestea toți agenții 
diplomatici din Sofia au depus câte-o 
cunună.

Curtea bulgară și personalul acesteia 
a rămas cu totul pasivă. Acâsta a provenit 
din purtarea familiei lui Stambulow față 
de prinoipele Ferdinand. Lucrul s’a pe
trecut așa, că adjutantul principelui, căpi
tanul Jharliow, s’a dus în 19 1. o. la casa 
victimei c’o cunună. Aici l’a întâmpinat d-na 
Mutkurow, sora asasinatului, care a declarat, 
în numele văduvei, că refusă hotărît cu
nuna principelui, dedre-oe când medicii am
putau brațele lui Stambulow, acesta a dis: 
„lufektșțeff m’a ucis! Principele m’a ucis!11

Incidentul acesta a produs o mare 
sensațiă pretutindeni, și curând „Agenția 
Balcanică*  a anunțat, că în urma atitu- 
dinei ofensătore și de estremă ostilitate a 
familiei lui Stambulow față cu delegații 
principelui, atitudine, căreia a pus vârf re
tușul brutal de-a prin i cordna, prinoipele 
a trimis mareșalului curții următorea te
legramă ;

„Avend în vedere purtarea necalifi- 
cabilă a familiei lui Stambulow, ca răspuns 
la piosele și lealele mele demersuri, și ne 
mai voind să espun pe credincioșii mei 
servitori la afronturi și injurii, mă ved silit 
a Vă interface d-vostre și tuturor membrilor 
caselor civile si militare orl-ce participare la 
imormentarea lui Stambulow11.

Despre decursul festivităților de îmor- 
mântare se colportâză prin cjiare soirile cele 
mai esagerate. Așa se fliee, că în locul, 
unde s’a întâmplat atentatul, conductul s’a 
oprit și Petkow, amicul iui Sambulow și co
legul acestuia în ministeriu, a început să 
țină o cuvântare, condamnând cu aspre cu
vinte pe aceia, cari au ucis pe Stambulow. 
El n’a ajuns să-și sfîrșescă vorbirea, când 
o panică mare cuprinse pe toți, de ore-oe 
un individ necunoscut a descărcat un glonț 
asupra carului care ducea cununile. Massa 
publioului a ajuns în mare cofusie, mulțl 
au fost căleați la pământ, mai ales dame. 
Intreveniră polițiști și gendarml. Pe un 
moment se părea, că se desvoltă o luptă 
de stradă; băeții, cari purtau oununile, 
le-au aruncat la pământ, alții le-au 
sfâșiat dimpreună cu pantlicele. In sfîrșit, 
cu ajutorul gendarmilor corpului diploma
tic, î-a succes să iese din mijlooul mulțimii, 
apoi conductul a pornit spre catedrală.

Osemintele lui Stambulow, cum am 
<jis, au fost depuse în noul cimiter. Aici o 
mare mulțime de public s’a adunat în jurul 
mormintelor lui Panița și a soților lui, cari 
erau împodobite cu stâgurl si cu flori.

Arestarea ucigașilor.
Telegraful aduce soirea, că s’ar fi dat 

de urma ucigașilor lui Stambulow. Ei sunt 
lufektsieff, Halev și Georglnev.

Intre scrisorile din urmă ale lui Stam
bulow s’a aflat una, de următorul cu
prins :

„Peste căte-va cțile iți sfărm capul în 
bucăți — Georghiev*

Fostul șef de poliție Basadsev, a de- 
olarat judelui de instrucție, că 5 minute 
după asasinarea lui Stambulow, a văcjut 
urcându-se în trăsura, oe ducea pe acesta, 
pe fostul secretar al lui Panița. adecă pe 
Georghiev. In urma declarațiunei, bănuitul 
a fost arestat numai decât. Geoghiev a de
clarat înaintea judelui de instrucția, că a 
voit să răsbune pe Panița.

Proclamația»!.
Ne-spus de mult carateriseză spiritul, 

oe domnesce între Bulgari, proclamațiunile 
oe s’au răspândit printre poporațiune.

Una dintr’acestea proolamațiunl pro
vocă poporul, se răstorne pe Ferdinand de 
pe tron, și se pună in locul lui, pe contele 
Arsenie Hartenau, fiul fostului principe 
Alexandru Battenberg.

S’au împărțit și proolamațiunl ou li
tere roșii, iscălite de 6 oficerl bulgari, 
aoum în reservă. Etă textul uneia din a- 
oestea proolamațiunl:

„Macedonia flutură flamura revoluțiu- 
nei, drapelul libertății! Flămân4ând, îusă- 
toșind și golă începe Macedonia lupta.

„Se aude strigătul de ajutor al mame
lor nbstre umilite și al părinților noștri uciși. 
Fraților! Vreți să priviți în nelucrare mi- 
seria sărmanului popor? Noi suntem un 
sânge, o viță. De pe muntele Perirn ve 
strigăm vouă aceste sfinte cuvinte : Libertate, 
seu morte !u

O a treia proolamațiune portă isoăli- 
tura: „Fiii sinceri ai Bulgariei11 și e de ur
mătorul cuprins:

„Stambulow a fost ucis: corect au 
făcut. Cu el a căflut sistemul, ea Bulgaria 
să fiă bulevardul Austro-Ungariei.11

0 învinuire curiosă.
Din Sofia se depeșâză, că o mulțime 

de Bulgari au trimis Majestății Sale mo- 
narohului Francis Iosif, reginei Victoria a 
Angliei și regelui Carol al României 
oâte-o telegramă, în care die, că aoeștl trei 
domnitori au fost „tovarășii tiranului Stam
bulow11.

Puterile și Bulgaria.
Cercurile normative din Berlin se es- 

primă tot mai aspru față de Bulgaria și 
principele Ferdinand. Lumea oficială, dice 
o telegramă din Berlin, consideră pe Fer
dinand de un om mort, a cărui retragere 
de pe terenul politic, ar fi numai o ușu
rare a judecății lumei. In Berlin se crede 
de imposibil, că Rusia voind împăcarea cu 
Bulgaria, ar mai afla de oonsult să țină 
pe tron ne Ferdinand. El ar trebui să cadă 
jertfă împăcărei.

Despre primirea deputăției bulgare 
din partea Țarului, se telegrafieză din Pe
tersburg, că pe când adjutantul Voronzov- 
Daslcov a condus pe Metropolit dinaintea 
Țarului la palat, pe atunci ceilalți membri 
ai deputațiunei așteptau în sala tronului. Me- 
tropolitul Clemente a fost primit într’o au
diență mai lungă și a dăruit Țarului chipul 
lui Isua în cadre de aur După acâsta Ța
rul, însoțit de metropolit, a pășit în sala 
tronului, unde i-au fost presentațl membri, 
pe cari Țarul i-a primit forte cordial. Ța
rul a dat espresie dorinței sale, ca între 
Bulgaria și Rusia se se stabilised raporturi 
normale. El a mai cȚ9, că nu s’a îndoit nici 
odată în sinceritatea poporului bulgar și 
pe viitor va lua Bulgaria sub scutul său.

Mișcarea în Macedonia.
țliarul comitetului maoedonean publică 

o telegramă din Kustendil în care se anunță, 
că s’ar fi întâmplat o luptă între insurgenți 
și 5000 de Turci în Radovici și Strumista. 
Furcii ar fi pierdut 600 omeni și ar fi fugit. 
Insurgenții ocupau o posițiă cu neputință 
de a fi luată. O altă luptă s’a petrecut în 
distriotul Maschovo. Deși aceste scirl nu 
sunt pe deplin confirmate, totuși sunt con
siderate în cercurile diplomatice, ca fiind 
în parte întemeiite.

O telegramă din Sofia cu data de 20 
Iulie spune, că din Macedonia sosesc scirl 
grozav de neliniștitore. Aprope în intregă 
Macedonia a isbucnit revoluția. Turcia nu se 
va putâ susține in acâstă provinciă, fără 
de-a nu trimite o armată mai mare.

0 p i n i a p r e s 8 e i.
ț)iarui ruseso „Sujet*,  vorbind de 

mârtea lui Stambulow 4ice> un inimic 
că4ut, nu mai este inimic. Deși guvernul 
lui Stambulow a fost aspru pentru Bul
garia și ostil Rusiei, trebue reounosout to
tuși, că Stambulow a fost unul dintre cei 
mai eminențl âmenl de stat ai Bulgariei.

„Novoje Wremja*  4i°e> c& mortea lui 
Stambulow încheiă o perioaă lungă de 
dile negre, prin cari a trebuit sâ trâcă 
Bulgaria, âr Europa se află acum in fața 
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unei nouă stări de lucruri. Rusia de sigur, 
va lua o altă direcțiune, decât cea de pănă 
acum, în privința viitârelor evenimente din 
■Bulgaria. Guvernul rusesc va face totul, 
pentru a pune pe Bulgaria în stare de a-și 
îndrepta greșelile trecutului, însă patr’oții 
bulgari să fiă siguri, că nu se va tolera 
nici o atingere la stipulațiunile tratatului 
•din Berlin și că restabilirea ordinei în Bul
garia trebue să fiă desăvârșită.

In 4’^rele din Francia nu se găsesce 
■mai nici un ouvent de regret pentru Stam- 
ibulow.

„Fetite Republiqueu sorie: „Câte-odată 
■călăii au un sfîrșit tragic. Stambulow, care 
a terorisat ani întregi Bulgaria și șl-a tor
turat adversarii politici, a căcjut sub pum
nalul unor răsbunători hotărîțl".

„Le Radical1* cpoe : „Am fost indignați 
de tirănia, barbaria și crimele sale (Stam
bulow) Părea a fi un bandit, care nu mai 
avea nimic într’ensul.

„L’Autorite1*: „Stambulow însemna su
punerea Bulgariei față cu Austria și duș
mănia contra Rusiei. După dispariția Iui, 
nimic nu mai împiedeoă împăcarea între 
Sofia și Petersburg. Rușii, Francesii și Bul
garii n’au nici un motiv de a plânge pe 
Stambulow".

SOIRILE ȘILE1.
— 10 (22) Iulie.

Diplome învețătoresci anulate. Sub 
titlul aoesta „Magyaroszag*  dela 21 Iulie 
aduce următorea soire: „In cele din urmă 
ministrul de instrucție a luat o măsură 
energică pentru a da lecțiă autorităților 
confesionale, cari nu respeotă(!) legea în
vățământului poporal. Ministrul a declarat 
de nule și fără valore iote acele diplome inve- 
țătoresci, cari s’au dat in limba română la 
esamenele de cualificațiune ținute fără 
representantul guvernului în preparandia ro
mână gr. or. din Sibiiu, la finea anului șco
lar 1892/3, și din cari lipesce iscălitura 
proprie a inspectorului școlar de acolo. 
Prin acestă măsură ministrul a declarat de 
necapabili de a purta oficiul de învățători 
pe 25 indivify, pănă când ei nu-și vor câș
tiga diplome de cualificațiune corăspuncjă- 
tor recerințelor legei (!). Din grațiă (!) 
ministrul a couces respectivilor să fiă su- 
feriți în post pănă ia finea anului școlar 
1895/6." — Minunate pregătiri pentru mi
leniu !

— o —
Petra fundamentală la noua biserică 

română gr. or. din Cetatea Brașovului, s’a 
pus ieri înainte de amădi la 11 6re. După 
obicinuitul serviciu dumnecjeesc, părintele 
protopop Bartolomeiu Baiulescu a ținut un 
frumos discurs despre însemnătatea actului 
festiv, desfășurând prin frumose și alese 
cuvinte principiile și dorințele de care sunt 
conduși bărbații, cari pun temeliă aoestui 
sfânt locaș, apoi s’a depus în piatră actul 
•comemorativ și s’a stropit cu apă zidirea 
începută.

—o —
încă un „mallieureA Losurile maghiare 

date din incidentul sărbării mileniului 
sunt fără valore în Austria! Nu se soiea 
pănă acuma, că ore fi-vor primite astfel 
■de losuri și în Austria, der semioficid- 
sele spun lămurit acum, că nu! In Austria 
nu se vor cumpăra astfel de losuri și ne- 
observarea acestui ordin se va pedesi con
form § 7 din 28 Martie 1889 — adauge 
.„Erd. Hir".

—o—
Cursă de cai. In 27 Iulie n. c. după 

amâcjl se va țină cursa de cai a regimen
tului de husari Kiser Nr. 1 pe câmpul de 
•eserciții lângă Râșnov. In cjiua acesta va 
circula un tren separat, al căruia mers se 
va face de cu vreme cunoscut. După cursă 
va urma petrecere cu dans în sala de con
certe din loc.

—o—
Catastrofa dela Briix. Telegraful ne 

aduce din Praga vestea unei catastrofe in- 
fiorătdre, ce s’a întâmplat la Briix. Vineri 
noptea s’a surpat o massă de năsip în ga
leria suterană numită .„Anna". Apa a spă
lat acest năsip ruinând terenul unei părți 
tmari a orașului. Oasele începură a se dârîma 

una după alta în strada gării. Pănă acuma 
s’au dărîmat trei-spre-tjeoe case, între cari 
și hotelul „Siegelu. Acestă panică teribilă 
fu mărită încă prin faptul, că fiind ploi 
mari, conductul de gaz s’a stricat încă dela 
înoeputul catastrofei, și așa în oraș este 
întunecime besnă. Mulți luorători și-au aflat 
mortea sub ruine. In Praga circulă veștile 
cele mai extravagante despre catastrofa dela 
Briix. Numărul caselor dărimate cresce 
văcjând cu oohii. Pe la un-spre-cjece ore era 
vorba, că s’au dărîmat trei-spre-c)ece case 
și e posibil, că să se mai dărîme. Gara și 
linia ferată Aussig-Teplița este pe cale de 
a-8e cufunda. Circulația pe acăstă linie se 
va sista. Din Briix se scrie cu data de 20 
Iulie, oă pănă acum s’au dărîmat optspre
zece case. Probabil, că se vor mai dârîma 
în decursul cailei. Primăria comunală a în
chis partea de dinapoi a orașului. înainte 
de amâiji sa ordona părăsirea și golirea tu
turor caselor din apropierea liniei Aussig- 
Teplița. Nu pot fi locuite cam două sute 
de case. In urma acestor lucruri s’a născut o 
confusie teribilă, miliția si pompierii au ajutat 
la golirea lor. Au dispărut doi copii și o 
femeiă. Urmările catastrofei sunt sdrobităre. 
Omenii au scăpat în înțelesul striot al cu
vântului numai cu viâța.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Clușiu, Iulie 1895.

Onorată Redacțiune! V’am soris mai 
pe urmă din Alba-Iulia, de unde am ple
cat Luni dimineța oătră Clușiu, unde am 
ajuns la 7 ore d. m. Numai pe scurt v’am 
putut nota de ici-colea câte-ceva, mai cu sâmă 
privitor la recolta, care ne dă cele mai 
bune speranțe pretutindenea. In hotarul 
A.-Iuliei, mai mult mi-au plăcut curechiul 
(varza), pepenii galbeni, napii, lubenițele 
și viile, cari tote dau semne a fi forte 
fructifere. A căcjut însă ghiața în partea 
cătră Teuș, făcând și stricăciuni mari.

Ajungând în Clușiu am făcut o preum
blare prin locurile mai însemnate ale ora
șului, cum și la „societ.de lectură", oare as- 
tă<jl — durere — nu mai e cea de odi- 
nioră. lol-oolea mai întâlnesc! câte un preot 
seu miren, pe oare îi audl vorbind româ- 
nesce. Uitasem se vă spun, că la gara din 
Teuș două domnișore, preumblându-se mult 
pe peron, vorbiau ou mândria în continuu 
scumpa nostră limbă românescă. Publicul 
mare se uita ou nesaț la densele, mai ales 
că aveau la brâu mândrul nostru tricolor. 
N’am putut afla cine au fost. Le cjic însă 
aici un „bravo și onâre lor!"

Ceea ce m’a surprins mai mult în 
Clușiu este, că fără de nici o esagerare 
pot cjioe, oă % parte din capitala „Kul- 
turegyletului" astăcjl e sub vânflare. Nu 
mergi 20 — 30 de pași, ca să nu afli pe pă
reți afișele: „ez a bolt elado! ez a telek 
elado! ez a hâz elado!"....

Apoi firmele multe la prăvălii, cu nu
me evree8ci, tote arată, că merg lucrurile 
strună și nu peste mult Ungurii vor pute 
serba aioi înființarea nouă a Palestinei per
ciunaților. Nu-i mirare, este resultatul po- 
litioei de maghiarisare și asuprire a națio
nalităților. Am văcjut sinagoga evreâsoă și 
locuința rabinului, forte frumose ambele. 
Altcum vieța în Clușiu e monotonă, public 
puțin, prăvăliile înoărcate cu tot felul de 
mărfuri, der cumpărători mai de loc. Apoi 
mai cineva, că nu e fericire în țâra 
acesta ?

Der se vă spun ceva din impresiile 
acestei călătorii, cari pe mine m’aunăhnit 
și m’au pus pe cugete. Cu durere am obser
vat mai în tot locul, pe unde m’am abătut, 
oă astădl nu merg bine trebile, și între Ro
mâni nu e solidaritatea, de oare avem așa 
mare lipsă, chiar acum in aceste timpuri 
critice pentru apărarea intereselor nemului 
nostru. Așa se vede, că călătoriile unor 
comis-voyageu-ri politisanțl, au înfluințat 
mult pentru a îmbăta cu apă rece pănă și 
pe unii omeni serioși de ai Românilor; așa 
că decă nu se vor treeji din amăgire, ne 
putem afla cu timpul desbinațl în adevăr, 
spre dauna nostră națională.

In Alba-Iulia d. a. la „hotel Europa", 
unde desoălecasem și eu, am vădut pe pă
rintele Ivan, — pe oare-1 ounosoeam din 

tinerețele nostre, — scriind la o măsuță, 
lângă, care de laturi mai erau doi domni, 
la alte două mese, unul cu o foiă, altul cu 
altă foiă română în mână. Trebue să oon- 
stat, că au fost Români, căci s’au și salu
tat cu părintele protopr. și erăși ei între 
sine. Atâta a fost totul, er ca să vorbâscă 
între sine, amicabil, ori făoându-șl combi- 
Dațiunile într’o formă ori alta, să conver
seze ceva la olaltă; ferit’a D-<jSu. S’au dus 
aceia, au venit alții, cum și nisce tineri 
mai guralivi, însă tot așa luaiă de sâmă, 
că separatismul domnesce și între Români 
din acest oraș însemnat pentru noi. Nu 
m’am descoperit, am înecat durerea în 
mine, luptându-mă în internul meu cu mii 
și mii de cugete.... Tot cam așa stau tre
bile și prin Abrud, și alte locuri, încât 
am observat eu pe la gări.

Recapitulând, pot să fae în sourt oon- 
clusiune, că în sînul nostru s’a ivit oreșl 
cari împărechiări, cari numai bine nu pot 
să ne aducă. Unii politician! tineri și fără 
esperiență încârcă a arunca zizania în șiru
rile nostre, chiar aoum, când avem mai 
mare lipsă de a fi solidari. Trebue să fim 
— și vom fi — ou tâtă atențiunea asupra 
celor ce să soriu și fac în părțile loouite 
de Români. Nu numai vorbe gole, prun- 
cescl, ci seriositate și fapte se așteptă acjl 
dela tot Românul bun.

A scrie articoll înflorilațl și a nu arăta 
nici un resultat positiv, decât îmbătarea 
omenilor cu apă rece, asta nu mai merge. 
Și noi cei din piovinoie vedem mai bine 
în praxă resultatele la tot ce să faoe.

Dâr cred, că toți din tâte părțile îșl 
vor face datoria a conlucra și a informa 
presa despre adevărata stare a lucrurilor, 
er nu prin momele și comunicări sinistre 
și bombastice a seduoe opinia publică, fă
când pe unii „moderați", pe alții.... nu 
mai sciu ce.

Unul pentru toți și toți pentru unul! 
Asta trebue să ne fiă devisa astăcjl la toți.

Salutare — pănă de altă-dată.
Ch.

□ela băi.
Yălcele, 9 (21) Iulie 1895.

Numesc acest stabiliment balnear Vâl
cele și nu „Elopatak“, pentru-că Vâlcelele 
sunt o comună românâscă, care în limba po
porului de aioi îșl are numirea sa propriă 
română, pe care noi suntem datori a-o con
serva. Dâoă întrebi pe un țăran român de 
aioi, că de unde este, îți răspunde, că e 
din Vălcâua mică. Pe unguresce s’ar veni 
așa-deră „Kis-patac" și nu „Elo-patak".

Vâlcelele, fiind o comună mică, nu are 
decât un singur preot, cu o singură bise- 
rioă, care e biserică românescă, clădită din 
pâtră și destul de frumosă. Mai este și o 
mică capelă romano catolică, der fără preot 
și aprope fără credincioși, constituind o 
filială a unei parochii vecine.

Poporul român din acâstă comună 
stetea înainte bine, de vre-o 5 ani înodee 
însă a început a sărăci, din causă că ’i s’a 
interejis întrebuințarea pădurilor. Fiind în- 
cungiurațl de Săcui, locuitorii români în 
partea cea mai mare sciu și limba maghiară, 
pe care însă nu o vorbesc bucuros, ci nu
mai când au de-a face cu streini. Portul 
atât al bărbaților, cât și mai vîrtos al fe
meilor este în mare parte săcuesc. Bărbații 
portă cisme și cidreci (pantaloni) albi, strîmți 
și cu șinore, se deosebesc în port însă de 
Săcui mai ales prin aceea, că portă cămă
șile afară, peste pantaloni. Femeile âmblă 
cu rochii și cu „laibere", pe cari sunt cu
sute fel de fel de flori, forte măestrit. E 
caracteristic, că în combinațiunea colorilor, 
tricolorul românesc cam prevaleză. Am vădut 
multe fete purtând la gât, ori legându-șl 
părul ou pantliol tricolore-românesol, ba 
chiar și pe pieptarele său „laiberele" lor 
am vădut cusut tricolorul român. întrebând 
pe o copilă, că de unde are triooloruJ ro
mân, mi-a răspuns, că l’a cumpărat dela 
o prăvâliă din loc, der mi-a adaus, că se 
vinde mult mai soump, decât tricolorul un
guresc. — Pentru ce nu cumpărați der tri
color unguresc, decă acesta e mai eftin? 
i-am dis copilei, care la aoâstă observațiă 
a mea începu să rîdă ironic și-mi răspunse, 

că „ddră ele Românele nu vor âmbla cu 
ce nu-i al loru.

Fiind adl Duminecă, am asistat și 18 
„jooul satului", care era într’o curte, sub 
cerul liber. Tinerimea mi-a făcut o impre- 
siune fdrte bună: feoiorl voiniciși fete fru- 
mdse, cari atât unii, cât și alții se disting 
prin mult spirit și deșteptăciune. I-am vă- 
<jut jucând „Chindia" și „Ardeleana". Dan- 
sâză forte bine, âr din partea tinerilor am 
aucjit și „strigături" frumdse.

Despre băi mai puține am să vorbesc. 
OspețI sunt puțini, mult mai puțini ca în 
anul treout. Dela 1 Maiu, când s’a deschis 
sesonul băilor, și pănă acjl numărul total al 
visitatorilor acestor băi abia s’a uroat la 
cifra de 134. Intre aceștia sunt din Româ
nia numai vre-o 36, dâr și între aceștia 
numai vre-o 13 sunt Români, restul Ovrei 
și alți streini stabiliți în România.

In present numărul ospeților aflători 
aici nu cred să treoă peste cifra de 70—80. 
Dintre Români am cunoscut între alții pe 
d-1 canonio Micu din Blașiu, Grigorie Ne
grea din Făgăraș, directorul seminarial 
Hamsea din Arad, Dimitrie Ramfiliu din 
Craiova, Dr. Emil F. Negruțiu din Blașiu etc.

Este generală plângerea ospeților ro
mâni, oă pănă acjl nu li-s’a pus la dispo- 
sițiune nici un Ziar românesc. In alte pri
vințe mi-s’a spus, că se ține semă de os- 
peții români mai mult ca altă-dată; mu- 
sica lui Pongracz din Clușiu, care concer- 
tâză pe promenadă de două-orl în di, cântă 
întot-dâuna și câte-o piesă românescă; am 
văcjut și liste românesc! de bucate, deși 
la unele oteluri chelnerii nu vorbesc nici 
un cuvânt românesce. Decă <jiare nu s’au 
abonat pănă acum pentru publicul român, 
vina este a se căuta și în indolența aces
tuia, care prea s’a obicinuit a se mulțumi 
cu ceea oe ’i se dă și nu reclamă ou des
tulă energiă ceea ce ’i se cuvine. Abia as
tăcjl direcțiunea băilor a abonat un cjiar ȘÎ 
pentru publioul român, anume „Gazeta 
Transilvaniei".

In total, ospeții români găsesc, că 
sunt mai bine tratați ca întrecut. îndreptarea 
însă a venit cam târejii, căci boerii români 
și-au cam pierdut voia de-a mai cerceta 
băile nostre. Pe când în anii de mai ’na- 
inte numărul visitatorilor acestor băi trecea 
peste o miiă, annl trecut numărul lor abia 
a atins oifra de 700, er anul acesta nu cre
dem să ajungă nioi la 500. Cu atât mai 
ceroetate au înoeput să fiă însă băile din 
România, unde, se cj’-ce) anul acesta nu
mărul ospeților este mai mare ca tot- 
dâuna.

X.

Convocare.
Adunarea generală ordinară a despăr

țământului XIII (Abrud) al „Asooiațiunei 
Transilvane", se convocă prin acesta pe 
diua de 11 August n, c. 10 ore a. m. în 
biserica greco-orientală din Sohodol-sat, ou 
următorul

Urogram: 1) Deschiderea adunărei; 
2) Raportul subcomitetului: a) al secreta
rului, b) al oassarului; 3) Esmiterea unei 
comisiunl pentru încassarea taxelor și îns
crierea de membri noi; 4) Cetirea diserta- 
țiunilor, ce se vor insinua la presidiu ou 
24 ore înainte de ședință; 5) întregirea co
mitetului ; 6) Defigerea locului pentru ți
nerea proximei adunări generale; 7) Pro
puneri eventuale; 8) Esmiterea unei comi
siunl pentru verifioarea procesului verbal.

Roșia-montană, 16 Iulie n. 1895.
Dr. Simeon Caian, Ion Maior,

director. secretar.

Literatură,
In editura librăriei Ig. Hertz din Bu- 

curescl (Hotel de Franoe) a apărut: Basta 
și Mihaiu Vit^zul, conferință ținută la Ate
neul român, de Neculai Iorga. Broșura, de 
vre-o 65 pag. form, mare, are pe pag. 
primă și portretul lui Mihaiu-Vitezul.

Proprietar: Di*.  Aurei Mureșianm.

Redactor responsabil: Gregoriu
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Cursul pieței Brașov.
Din 22 Iulie 1895.

Bancnote rom. Comp. 9.58 Vând. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’ori Camp. 9,60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.- Vend, —.—
Sori6. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Curssi! fa bursa din Viena.
Din 20 Iulie 1895.^

Renta uDg. de aur 4% ...» 
Reuta de corone ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4720/ 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% • • 
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosnrI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint auscr. . . . 
.Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austru ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleon dori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de corone austr. 4%. .
Note italiene.............................

123.35
99.85

125.35
103.30
122.35
98.25
98.75

158.50
146.25
180.—
101.10
123.50
156.—

1060.—
488.—
450.—
9.63 */,
59.35

121.40
48.12’/2

101.10
46.—

I

Doritorii de a concura sunt pof
tiți a-șî trimite cererile lor, inst^uate 
cu documente, despre cualificațiunea 
prescrisă în § ul 9 al art. de lege I. 
din 1883, respective în § ul 143 al 
art. de lege XIV. din 1876 și des
pre cunoscința limbei române, la 
pretura din Mercurea (Szerdahely,- 
Szebenvărmegye) pană în 30 August 
a. c. la 6 ore p. m.

Cereri mai târziu sosite nu pot 
lua în considerare.

Alegerea se va săverși în 1 Sep- 
temvre a. c, la 9 bre a. m. în can
celaria comunei Poiana.

Mercurea, în 17 Iulie 1895. 
751,1-1 Primpretorul cercual-
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Nrul 2380-1895.

Concurst.
Pentru ocuparea postului de 

medic în cercul sanitar Poiana— 
Sinna— Rod, escriu concurs.

Beneficiile medicului sunt: 1400 
corbne salar, 200 corone paușal de 
eăletorie și tacsele de visitare stabi
lite în mod statutar de comună.

PUBLICAȚIUNE.
Comitetul bisericelor

gr. or. din Bran, vinde pe calea li- 
citațiunei publice verbale 
oferte, în 10 August st. n. a. C. la 10 
bre a. m. în cancelaria notarială din 
Bran, pădurea de brad din 
„PREDUȘU“, situat circa 
de centrul Branului, de pe 
toriu de 20 jugere.

Prețul esclamării fl. 1. 
metru cub.

Doritorii de a cumpăra au a 
depune vadiu de fi. 260, er ofertele 
timbrate, asemenea provecțute cu va- 
diul amintit.

Condițiunile se pot vede pănă 
atuncî în orî-ce di la biroul comi
tetului subsemnat și la cancelaria 
notarială în Bran.

BRAN, 9 Iulie 1895.
Biroul comitetului:

Leontin Pușcariu, George Babeș, 
preș. 744,3—3. secret.

române

și prin

muntele
8 klm. 

un teri-
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prîniBSCB depuneri spre fructificare [IEI 18110 41i2°io
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlllffl polițe comerciale CU

UCCOf flî împrumuturi cambiale și cambial-ipctecari (jj 610; 

ABSCMIB credite în cont corrent condițiunl;

HCCOrflQ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil li0 n

enumera și mie mVXeLsi: mort șj M 1b valore
indigene și străine,

niimnnnri cu celă mai

în specială de cele românescl; 
cttDDHB, escorantezâ cupon înainte de 

scadență, și 
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/— Marea Descoperire a Veacului

ELIXIRUL GODINEAU singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra eputințeî. ecarea anemicilor, a Sleitilor, etc. 

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei ------------- ’ ... . .............................................. .........2_________

Biroul de Plasare și Informațiuni 
„Cezitaa,l“ 

concesionat «lin partea autorității «ar competente
BRAȘOV, (Transilvania) strada Sf. loan Nr. 31.

Subsemnatul am onore a aduce la cunoscința onor, 
public, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. B o 11 r e s, că am înființat un

Birou de Plasare și informați™
în Brașov, (Transilvania) strada Sft. Ioan Hr. 31.
Acest Birou se ocupă cu mijlocirea în servicii 

a personalului trebuincios pentru Magazinurî de orî- 
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu vendarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu an, luna seu săptămâna, 
precum și cu orî-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’ml voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, cât se pbte de consciencios și prompt.

Invit deci pe On. public de a binevoi a me 
cererile domnialor.

Cu deosebită stimă:

NB. Se se aplice marca trebuinciăsă pentru răspuns.

BOWUL ..CENTRAI?
Brașov, (Transilvania) str. sf. loan Nr. 31.

La orî-ce informațiuni, ce se va cere prin postă din ori si 
ce țară, Biroul este gata a răspunde.

onora

Administrația ELIXIRULUI GODINEAU Ii PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\f« ;<befte ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la UIo lAFFrjlEaCT, droghitt; 7
la JAȘl, la D.D. Frați BONTA. '-ir f

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil j. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulă D, J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“ I

A

Ulllil JUJL U urcauu pr©pu u up unu num uiuuiu lumuiiu j 
ofon 11Q7Q În modulă celu înnnnnnpî ni nlnfj pe piețele din țâră și 
OlUu lluZd mai culantă llluduudll Șl jJldll streinătate; 

osecută în comisiniiB nisarcinâri te tact 
ÎUCiiriffl magazine și locuri libere de depou, TorMa 

sân Strada Gării’ îVr. 45, care, situații nemijlocita lângă 
gara drumului de fierți de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TlîlimOOOfl în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnilfn 
|llllllUUUu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lO 

TlDlltm QQÎnrilTQDl UP iriPlQ sub condifiunile favorabile, parti- 
jJullllll dulăul dl i jiu Vluld culare a acestei societăți.

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

Scrisurile fonciare ie 5° o ale „Albinei11 
ale cărortt eupone se reseunipcră semestrul» Iară nici o 

«letragere, și cari se află de v«bn<țare în cursul ililei a bursei 
din Budapesta, în piese de 5«O, tOOO și «<»««> de corone. 
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte Indi

gene, se pote susținea cn tottk dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5° o 
suntu ndi relativii eele mai ieftine și totodată mai 
prodnctive din efectele cotate la bursa din IStadapeața.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea celO puținii întreită a ipoteceloru pe ba*a  cărora 
se esmittf, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
~ 55 *
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ABONAMENTE |
„GAZETA TAHSILVAIHEI11 §

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Uugaria: 

trei lunî 
șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei lunî.....................................................
șese lunî ... ................................
unu anu.....................................................

3
6

12

ii. 
ii.
fi.

Abonamente Ia numerele cu data de

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Dimtaeă.

2
1

tt. -
tl. -

50 er.
X

X
X
X
X
X
S
vxxxx»

Pentru Anstro-Ungaria: 
anu. .
șese luni 
trei lunî

Pentru România și străinătate:
anii.................................................  8 franci,
șese luni ................................................... 4 franci,
trei lunî........................................... .2 franci.

XS
XM

XX
MX

SM
XM

MM
XK

XX
XK

X

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescâ 

a scrie adresa lămuritu și a arata și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“ 

OOCXXXWaXXXXXXXXXXXXXXXKXy
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


