
Beflacțiiinea, lâmlnistraUnuea, 
ți Tipograf

Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefranoate nu •» 

primesc. — Manuscripte nu ie 
t ©trimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlsirațlune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri Se anunolurl: 

în Viena: X. Dukes, Har, rich 
Schaler., Rudolf Mosse, 2. Oppeliks 
Nachfolger; Anion Oppelik. J. 
Danncbcr, in Budapesta: -4. »■ 
Goldberg erg, Eckstein Bernal: în 
Bucuresci: Agence Havan, Suc- 
GUrsalG de Roumame; in Hain- 
hnr^; Karolut & Liebmann.

Prețul Insarțlunllorj o aeriă 
gannond pe e colină 6 or.
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

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

„&azeta‘‘ iese în flecare iji, 
Aîjonamsntt! pennu Anstro-Dagaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl. 
N-rîi de Dumineca 2 fl. pe an.

Pentru România si străiaătait:
Pe un an 40 franci, pe șese 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la t6te oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dct colectori.
neamțul pentru Brașov 

adminiatratiunna. piața mare. 
TCrgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
lunî 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar fi cr. v. a. 
s6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 154.
Brașov, Mercuii, 12 (24) Iulie 1895.

siunei, ce representbză iurisdicțiu- 
nea".

Ei bine, ar fi bre cu putință ca 
Românii din comitatul Turda-Arieș 
se nu’și fi validitat acest drept de 
limbă protocolară? Și dbcă nu și 
l’ar fi validitat, atunci ministru de 
ce nu amintesce cu nici un cuvent 
acbsta în rescriptul seu, după ce 
sciut este, că consistoriul din Blașiu 
a întrebuințat limba română, în co
respondența sa cu comisiunea admi
nistrativă, tocmai pe temeiul § ului 
16, care îi dă dreptul a folosi, în 
afară de limba statului, una din ce
lelalte limbi protocolare?

Noi seim, că limba română este 
încă de mulțl ani declarată de limbă 
protocolară a comitatului Turdei.

In tot cașul e neapărat de lipsă 
se se constate în mod evident și 
neîndoios cum stă lucrul cu limba 
protocolară română în lurnitul comi
tat. Fruntașii noștri din Turda sunt 
dator! de a ne lumina asupra aces
tei împrejurări.

Atunci numai vom pute se ju
decăm, decă procederea ministrului 
Wlassics, care în tot cașul este și 
remâne intolerantă și îndreptată în 
contra spiritului legei de naționali
tate, are seu nu forma legală, și 
decă „cedarea" Metropoliei din Blașiu 
asupra căreia jubilbză așa de mult 
foile șoviniste, este sbu nu o renun
țare la un drept legal al limbei ro
mâne.

se folosescă de limba lor de gestiune 
a afacerilor s6u de limba lor proto
colară, alăturând pe contra-pagină 
traducerea în limba statului.

Cum vine der d-l Wlassics să 
ignoreze aceste disposițiun! clare ale 
legii, când se provocă de-adreptul 
la § 16 și se vrea a cunosce numai 
„datoria" de a scrie în limba sta
tului ?

Dhcă legea n’are în vedere de
cât acestă „datoiiă", atunci de ce 
a mai aflat de lipsă ministrul se 
adaugă în rescriptul seu, că în co- 
mitatul amintit limba protocolară 
este cea maghiară?

Ce înțeles mai pbte ave a vorbi 
de-o „limbă protocolară", când se 
pretinde în numele legii folosirea 
esclusivă a „limbei statului"?

Am vrea să ne spună d-l Wlas
sics în care comitat din Ardbl și 
Țbra ungurbscă limba maghiară nu 
este limbă protocolară?

E învederat, că cestiunea lim
bei protocolare privesce numai așa 
caisele „pretensiun! îndreptățite" ale 
naționalităților nemaghiare, preve- 
dute în legea dela 1868, căci chiar 
după acestă lege limba maghiară, 
ca „limbă a statului", are intrare li
beră pretutindeni.

Decă der ministrul a vorbit de 
„limba protocolară maghiară", care 
nu pbte lipsi după lege în nici un 
comitat, atunci trebuia se țină semă 
și de dreptul legal al Românilor de 
a Introduce în anumite condițiuni 
pe lângă limba protocolară maghiară 
și limba protocolară română. In con- 
secență trebuia să constate minis
trul decă în comitatul Turda-Arieș 
este seu nu și limba română limbă 
protocolară.

§ ul 2 al legei de naționalitate 
c|ice: „Procesele-verbale aleiurisdic- 
țiunilor se pbrtă în limba oficială a 
statului; pe lângă acesta inse ele 
pot se fia purtate și în acea limbă, 
pe care o doresce ca limbă proto
colară cel puțin a cincea parte a 
membrilor corporațiunei sbu comi-

Hescriptul ministrului Wlassics.
Brașov, 11 Iulie v. 1895

Am publicat erî rescriptul minis
trului de culte și de instrucțiune 
publică Wlassics, cătră Escelența Sa 
Metropolitul Dr. Victor Mihalyi în 
cestiunea limbei.

Ministrul cere, în rescriptul seu, 
dela Metropolitul, se ia măsurile de 
lipsă pentru ca autoritățile superibre 
bisericesc! de sub ocârmuirea sa, 
respectând legea sancționată, se se 
folosescă în corespondența, ce-o au 
cu autoritatea administrativă sâu cu 
organele ei din comitatul Turda- 
Arieș esclusiv numai de limba sta
tului.

D-l Wlassics se provbcă la § 
16 al art. de lege 44 din 1868, după 
care autoritățile superiore bisericesc! 
ar fi datbre a întrebuința în cores
pondența lor cu autoritățile adminis
trative și cu organele lor limba sta
tului, și adauge, ca al doilea motiv, 
că în comitatul din cestiune (Turda- 
Arieș) limba protocolară este cea ma
ghiară.

Nici una, nici alta din afirmările 
aceste ministeriale nu este complectă 
și prin urmare nu corespunde pe de
plin adevărului, ci apare într’o lu
mină tendențiosă.

Trebue se ne surprindă, că un 
ministru nu se sfiesce a se provoca 
direct la un paragraf al legii și’to
tuși a-1 esplica unilateral și prin ur
mare fals. Și nu e vorba aici numai 
de o interpretare unilaterală a legii, 
ci chiar de ignorare a celei mai clare 
disposițiun! a ei.

In § 16 al amintitei leg! se 
dice, cum am arătat deja înainte cu 
câte-va (jile. clar și limpede: „Au
toritățile bisericesc! mai înalte ^și 
supreme pot se se folosbscă în hâr
tiile lor, ce le adresăză municipiilor 
și organelor lor, de limba statului, seu 
unde sunt mai multe limbi protocolare, 
de una din aceste.11

Ba legea dispune, că chiar în 
corespoudeLța lor cu guvernul au
toritățile superibre bisericesc! pot se

După cum află „N. W. Tagblatt*  din 
isvor sigur, nuncinl Agliardi- va primi 
.a începutul lui Ootomvre purpura de car
dinal, apoi va urma rechemarea lui din Viena. 
Nu au lipsit, — cjice mai departe fbia, — 
nisuințele de a rețină la postul său din 
Viena pe diplomatul papal; acestea însă s’au 
dovedit de zadarnice. După depărtarea lui 
Agliardi, va fi numit de conducător interi- 
mal al nunciaturei Bditore Locatelli. Va
canța va dura, după cum se pare, pănă la 
sfîrșitul lui Ianuarie său începutul lui Fe
bruarie și apoi va urma numirea de nunciu 
a Monsignorelui Tarnassi. Monsignorul 
Tarnassi fusese deja de câte-va luni amin
tit ca presumptivul urmaș al lui Agliardi.

*) Instrumente bosniace, cu ebrde, 
asemenea mandolinei și ghitarei.

*
La primirea dela 4 (16) Iulie a dele- 

gaținmi bulgare, Pobiedonosef a adresat 
mitropolitului Clement un discurs pe care 
„Zenkownija Wiedomosti" îl reproduce. 
Procurorul general al Sf. Sinod a dis: „Vă 
salutăm, prea onorate archiepiscop. Sun
tem fericiți de a vă vedă în mijlocul nos
tru. Suntem fericiți, pentru-că vedem în 
d-v. pe adevăratul representant al popo
rului vostru, sub forma cea mai adevărată 
și cea mai simpatică, acea a ministrului 
credinței ortodoxe, în care trăițl d-v. și 
noi toți Slavii, și prin care esistăm. Numai 
acăstă credință dă tăria ori cărui popor slav, 
și numai în ea pote găsi o apărare în 
contra inimicilor șițîn oontra amicilor falși, 
mai periculoși, decât inimicii. Și dăcă sun
teți întrebat la întbrcerea in patriă, ^despre 
oeea-ce Rusia urăză Bulgariei, coreligionara 
sa, răspundeți: Rusia doresce poporului bulgar 
tărie in credința ortodoxă, menținerea , mo
ravurilor străbunilor săi, și un guvern al 
cărui suflet să fiă unit și în înțelegere cu 
poporul în credința ortodoxă^.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Iulie.

Oficiosa „Bud. Tud.u scrie, că Banul 
Croației a rugat pe Majestatea Sa monar- 
chul să mergă în Croația în Ootomvre, 
când se va face inaugurarea mai multor 
instituț'unl culturale. Monarchul, dioe ofi- 
cidsa maghiară, a pus în vedere Banului, 
că va face acâstă visită Croaților prin ju
mătatea lui Ootomvre. Banul a adresat o 
asemenea rugare și membrilor cabinetului- 
Banffy, care a răspuns, oă cu bucuriă vor 
urma învitărei

Evenimentele din Balcani.
Stambulow zace sub glia rece, pacea 

și liniștea însă nu și-au reocupat imperiul 
în provinciile din Balcani.

Telegraful aduce soirea, că în Rusciuc 
a fost la 20 1. o. o mare manifestațiune, la 
care au luat parte aprbpe 3000 de omeni, 
și care era îndreptată contra guvernului 
bulgar și pentru Stambulow. Câud mani- 
festanții au trecut pe dinaintea loouinței

FOILETONUL „GAZ. TRANS*

Covorul lui Mustafa.
— Narațiune din Bosnia de Dinko Boricî. —

(6) (Urinare).

Tatăl Eminei fu, în cel mai simțitor 
mod, atins prin ofensa, oe i-se făcuse prin 
retrimiterea fiicei și prin învinuirea lui 
Mustafa.

_  „Fiu de câne!" striga el. Acăsta 
e mulțămita, pentru-că fiica mea ți-s’a arun
cat de gât? Veninosul șărpe să te musce 
pe tine, care voescl să faci nume rău 
fiicei mele! Incăee, fiii mei, și tăiațl ca
pul acestui fiu de câne, răsbunațl ondrea 
surorei vostre și a căruntului meu cap!"

Mustafa fu atât de cuminte, ca să nu 
aștepte, pănâ când cei trei frați ai Eminei 
îi vor sări de gât; el fugi din edificiu și 
grăbi la Jussuff, pe care îl considera de 
călcătorul de lege, ca să-l tragă la răs
pundere, seu să-și răsbune sângeros as
pra lui.

In edificiul lui Jussuff i-se anunță, că

stăpânul casei a călătorit la Herțegovina, 
și că abia în câte-va dile se va reîntărce 
erășl.

De-ocamdată deci trebui Mustafa, să-și 
amâne răsbunarea. El se reîntorse la casa 
sa, și afla curtea golă. Emina, care-șl reve
nise în simțiri, se depărtase, spre a-se re- 
întorce la tatăl ei. Numai Janja stetea pe 
cea mai josă trâptă a scărei din etagiul 
dintâi și-și ținea în mâni capul, care încă 
tot o durea de grâua lovitură de pumn a 
lui Musiafa. Micuța era cu totul lipsită de 
voință, și lui Mustafa îi fu ușor a afla dela 
densa, că o femeiă visitase în taină pe 
Emina și că ea Janja, îndecursul acestei vi- 
site țuiuac strajă afară în stradă. Cine fu
sese, visitătorea, Janja, nu sciu spune, său 
ținu de periculos a istorisi mai multe tur
batului bărbat.

Mustafa conduse pe mititica pănă îna
intea porții și-i porunci, să se ducă la ma- 
mă-sa. El însu-șl se duse în mica grădiniță 
din dosul casei și se arunca în iărbă, spre 
a-șl plânge acolo, în singurătate, perduta 
fericire. *

E nopte! Luna plină stă limpede pe 
firmanent și nici un nouraș nu turbură ln- 
minosa boltă a cerului. Din grădinile de pe 
odsta Trebevicl-ului răsună cântece de 
amor și eroice, resună gusla și tamburițlca.*')

In jurul balustradelor minaretelor sunt 
atârnate, din causa sărbătorei de mâne a 
Mohamedanilor, lămpi dese; privighitorele 
cântă în colivii de cătră Miljaka, unde să 
află grădinile, în cari stau săra ofițerii și | 
funcționarii austriacl; răsună âră și âră 
tonurile musicei militare, care concertâză 
acolo. Acorduri rupte străbat de acolo 
pănă la sărmanul Mustafa, care încă tot 
stropesce ârba din grădina sa cu lacri
mile lui, cu laorimile întristării durerii 
și ale desperării! Pentru el nu lucesce 
luna, pentru el nu răsună nici musică, nici 
cântec.

Zidurile casei sale, în oare locuise 
pănă acuma fericirea, îi par blăstămate, și 
el nu cuteză, să trecă pragul casei, ca și 

când s’ar teme să nu întâmpine acolo 
amintirea.

3.
Diminâța îl află pe Mustafa stând pe 

cea mai inferibră trepta a scării, în aoelașl 
loc, în care stătuse erî mioa Janja. Ca și 
densa îșl ținea Mustafa capul între mâni, 
în care nu mai pote aduna gândiri siste- 
misate.

La Tscharschija nu se duce astăcjl, 
der chiar de n’ar fi sărbătore, ar rămâne 
totuși acasă; el nu voesce să vadă nici 
un om.

Muezzinii chiamă de pe minarete la 
rugăciune, credincioșii grăbesc la moșee, 
spre a sărbători acolo cu rugăciuni și spă
lări sărbătbrea. Sbrele se urcă tot mai sus, 
tot mai sus și privesce curios peste zidurile 
edificiului lui Mustafa. Chiar și atunci, câud 
e în zenit, vede pe desperatul Mustafa 
încă tot șecjend pe treptă, ca și când ar 
fi fost împetrit.

Porta de lemn soîrțăe în țîțînile sale. 
| O voalată întră în curte. Ea privesce pre-



Pag. 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 154—1895

prefeotului, au 9trigat: „Jos cu guvernul 
muscălesc ! Jos cu ucigașii!*  A trebuit să 
intervină miliția, și s’au făcut mai multe 
arestări.

*) stăpân.

*
Tot din Rusciuc se telegrafiâză, că 

rescola din Macedonia a luat proporțiunl forte 
seriose. Resculații sunt spriginițl cu sume 
mari de bani din partea rusofilului depu
tat bulgar .Evloghie Ghieorghiev, care pe
trece mult prin România, unde posede 
averi însemnate. Se susține, că Reuniunea 
panslavă din Petersburg stă îu legătură cu 
Gheorghiev, care dilele acestea a avut o 
oonferență secretă cu Karavelov și Petrov. 
Karavelov a oălătorit Joia trecută la Pe
tersburg, fiind-oă în BuourescI era mereu 
urmărit de polițiă.

*
Foia ungurâscă „Magyar Hirlap*  pri- 

mesoe din Buouresol următorea scire tele
grafică cu data de 21 Iulie: „Regele, ți
nând sâmă de situația turbure și periculâsă, 
ce domnesoe în Bulgaria și Macedonia, a 
renunțat la intenția de-a merge în străină
tate. In oonsiliul de miniștri, ce s’a ținut 
ieri sub presidenția regelui, s’a hotărît, ca 
să fia reohiămațl din congediu toți oficerii, 
și nimănui să nu i-se mai dea ooncediu. Si
tuația este considerată oa fiind forte se- 
riosă, mai ales, că dilele trecute un mare 
număr de emisari ruși au trecut prin Do- 
brogea în Bulgaria, sub protectoratul con
sulului rusesc Celibidaki din Tulcia“.

Soirea acâsta se pare a fi esagerată. 
„Timpul11 din BuourescI <4i°e> că nu ® D’_ 
mic adevărat din aceste vești, colportate și 
de unele foi de dinoolo.

*
Vorbind despre „Situația din Bulga

ria11 4iarv,l ministeriului de esterne „Tim
pul din BuourescI, dă următorele lămuriri, 
ce le-a primit, cjic®, pe oale partioulară:

„Primul punot în situațiunea actuală, 
care trebue ss intrigheze pe totă lumea, e 
absența din țâră a prinoipelui Ferdinand 
al Bulgariei. Absența acâsta s’ar 'esplioa 
ast-fel: Alteța Sa, vădând, că nu mai pote 
domina mersul luorurilor, a pleoat, ca să 
negocieze în străinătate abdicarea sa în 
favorul prințului moștenitor Boris. Ce suc- 
oes vor fi având aoeste negocieri, nu se 
soie. Prințul speră dela acest act al său, 
pe de o parte reounoscerea fiului său de 
cătră Rusia, pe de altă parte salvarea di
nastiei, orl-care ar fi mai departe desfășu
rarea evenimentelor.

„Asupra situației grave, care a împins 
pe prințul Ferdinand la acâstă estreinitate, 
se spun următorele: lumea politioă din 
Bulgaria, afară de o mică fracțiune — par
tidul Stambulowist, care era paralisat prin 
fel de fel de presiuni — e pentru o apro- 
piare de Rusia. Deosebirea ar fi aoâsta, că 
unii vor apropierea necondiționată, âr alții 
vor apropiere pe basa principiului do ut 
des. Cei dintâi, adevăratul partid rusofil, 
ar fi gata să însceneze turburărl și să răs- 
torne dinastia Coburg, pentru a lăsa Ru- | 

văzător în juru-i și se apropie încet de 
Mustafa, care zace pe trâptă.

Densa stă lângă el și-i atinge umărul. 
Ca și dintr’un vis se deșteptă bărbatul și 
tresare înaintea voaletei.

— „Cine ești și ce voescl?“
— „ScusațI, gospodine*),  dâcă vă oer- 

cetez aici. Sunt Tifiahanum, o onorabilă 
văduvă. Eu am fost erl aici la femeia d-vâs- 
tră în visită și am uitat o bucată de stofă 
de mătase. Viu, să mi-o reiau, pentru-că 
nu este a mea, ci mi-s’a înoredințat numai 
mie“.

Un momeut păru Mustafa, că să răs- 
gândesoe, apoi să ridică de-odată:

„Vino ou mine!11 dise densul și merge 
înaintea femeei spre odaia de harem. Prima 
oră după catastrofă întră ârășl în ea. Colo 
zace sdrobitul hangear, colo bucata de stofă 
de aur.

(Va urma).

siei calea absolut liberă. Cei de al doilea, 
partidul care s’ar numi național, între con- 
dițiunile pe cari le pun, pretind anexarea 
Macedoniei și Dobrogei, în schimbul unei 
infeodărl la politica rusâscă. In ce privesce 
mișcările din Macedonia, a căror vină par
tidele și-o aruncă una alteia, se spune, că 
răspunderea o portă tote grupurile politice 
esistente. Căci tote au lucrat la înscenarea 
lor, numai cât fiă-care din alt punct de 
vedere. Stambulow ar fi oăflut jertfă ou- 
rentului rusofil, care stăpânesce astăcjî Iu*  
mea politică bulgară, curent, pentru care 
el era o piedeoă și o amenințare. E pro
babil, că în scurtă vremea să isbucnâscă 
în Bulgaria turburărl, al căror resultat nu 
se pote prevedâ“.

*
Despre turburările ivite la îmormân- 

tarea lui Stambulow se telegrafiâză lui 
„Frcmdenblatt*  următorele:

Finindu-se prohodul, s’a născut un 
chari-vari oomplet, din causă, că s’a ames
tecat în lucru puterea armată. Conduotul 
s’a pus în mișcare; înainte mergeau cei 120 
de copii ou cununile, după aceștia veneau 
oântăreții. preoțimea, membrii familiei, după 
ei diplomații, între cari și representanții 
foilor streine, olubul „Union11 și delegații. 
Publioul compus din bărbați, femei, copii 
țărani și orășeni — o massă pestriță — cu
prinse întregă strada. înainte de a pune 
cosciugul pe carul mortuar fură făcuțl 
atențl membrii familiei, prin nisce polițiști, 
că lipsesc cuele dela rbte. Acest lucru s’a 
făout de bună semă cu scopul, ca cosciugul 
să cadă pe pământ Der a foști o minciună. 
După două sute de pași, — ajungând con
ductul la locul crimei, s’a oprit. Petkov, 
legat la cap cu batistă albă, apropiindu-se 
de cosciug începu să vorbâscă : „Am ajuns 
la locul — 4'se locul măcelărirei lui
Stambulow; a acelui Stambulow, care și-a 
câștigat atâtea merite pentru Bulgaria11. 
La aceste cuvinte erupse un bocet de du
rere din pieptul tuturor. 55 de gendarmi 
călări năvăliră în mijlocul mulțimei. S’a 
născut un sgomot teribil. Toți se îmbul
zeau în rnassa cam de vre-o 500 persone, 
și nimeni nu soia, că s’a pușcat ori nu. Cei 
m< i de pe de laturi inse afirmă, că s’a puș
cat în aer. De odată se aud cuvintele : „Fu
giți, scăpați-vă vieța, că împușcă11. Massa era 
turburată la estrem. Nu se scie, că unde 
sunt membrii diplomației, am văcjut însă 
pe unii dintr’enșii luptându-se cu mulțimea, 
ca se nu fiă sdrobițl. O îngrăditură de 
scânduri fu dărîmată de mulțimea împrăs- 
ciată. Multe femei cad și leșină. Strada este 
după câte-va momente golă. Carul mor
tuar însă porni mai departe.

Locul acestei scene era împestrițat 
de umbrele rupte, bâte, pălării etc. sfărî- 
mate.

Pe înoetul însă se re’ntdrseră mulțl 
ârășl după carul mortuar, încungiurat acum 
de tote laturile de polițiști. Musica începu 
din nou marșul lui Chopin, întrerupt fără 
de veste. Amicii, femeile și corpul diplo
matic strein nu se mai vedeau.

Se adeveii, că nu s’a împușcat, ci tot 
lucrul se reduce la revolverele amicilor lui 
Stambulow, preoum și ale diplomaților stre
ini, sodse spre apărare 'în strada Rakovski. 
Yice-consulul român și sârb fură împinși 
și căleați de mulțime; umbrelele soțiilor 
consulilor franoes, român și sârb fură rupte. 
După cât am aucjits’a protestat energic contra 
guvernului, care nu s’a îngrijit suficient de 
apărarea oorpului diplomatic străin.

Când ajunse conduotul în strada Vito 
se aucjiră mai multe strigături — dela nisce 
flăoăiandri — jos cu Stambulow'. Dintre cei 
presențl, alt-cum destul de puțini, la audul 
aoestor cuvinte s’au depărtat rămânând 
forte puțini. De ambele părți ale conductu
lui mergea o companie de gendarmi oălărl, 
âr pe strade circulau patrule de oavalerie. 
Orașul părea in stare de asediu. Ajuns la 
oimițer, puținii însoțitori fură încunj urați 
de miiițiă călare.

După finitul oeremoniilor funebre soția 
lui Stambulow, Fetcov și doi oficerl rudenii, 
se reîntorseră în fugă spre casă.

•r

Din Constantinopol se telegrafiază, oă 
soirile publicate alaltăieri într’un cjiar al co

mitetului maoedonân în privința unor lupte 
seriâse între insurgenții și trupele turoescl, 
par a fi esagerate. Totuși, în ultimele cjece 
cjile, câteva bande au apărut în partea oo- 
cidentală a vilaetului Uskub, în teritoriele 
Plaskavitza și Malesplanina și în partea sep
tentrională a sandjakului Seres, pe Perim- 
dagh, între fjuviile Struma și Mesta, și nisce 
lupte au avut loc între aceste bande și 
trupele și gendarmeria turcâscă. Prin ur
mare la 10 Iulie s’au trimis cu drumul de 
fer două batalione dela Uskub la Kuma- 
nava, și un batalion la 16 dela Uskub la 
Strumitza și de acolo în teritoriele de
semnate.

După informațiunl autentice, sunt în 
teritoriile de graniță Kumanova, Skoplie, 
Stiplie, Strumitza, Melnik și Neorokop 18 
batalione de infanterie ou artilerie și o 
cavalerie suficientă și aprope 600 de gen
darmi turoescl.

Aceste trupe pot fi întărite încă ou 6 
batalione ale garnisonelor veoine. Situația 
militară turcâscă este deol destul de tare, 
chiar fără a chema pe redifii sub arme, 
decă bandele nu reușesc a răsoula popu
lația, ceea ce pentru un moment pare cu 
putință. Cu tâte astea în terenurile mun- 
tose, distrugerea bandelor va fi grea și 
lungă.

SCmiLE D8LEI.
— 11 '23) Iulie.

Inspectori inatriculaih. Fâia oficială 
din Budapesta publică lista celor 23 ins
pectori matricularl ai statului, numiți de 
ministrul de interne. Intre aceștia găsim : 
Pentru cercul Timișdrei (comitatul Timiș și 
Caraș-Severin, orașele Timișora și Verșeț) 
deputatul dietal (sas) losef Filtsch', pentru 
Sătmar (comitatele Sătmar ți Sălagiu) Ma- 
gos Kâroly, secretar adjunct în ministerul 
de finanțe; pentru oercul Oradiei-marî (co
mit. Bihor și orașul Oradea-mare) fisolgă- 
birăul Szunyogh Lorand; pentru oercul 
Devei (comit. Hunadârei și Aradului și ora
șul Arad) Barcsay Bela, fisolgăbirăul din 
Deva; pentru oercul Deșului (oomit. Bis- 
triță-Năsăud, Solnoc-Dobâca și Coșiucna, 
și orașul Clușiu) Adolf Franoisc Flott, fi
solgăbirăul dela Betlean; pentru ceroul 
AîwdwZwi (comit. Sibiiu, Alba de jos și Turda- 
Arieș) Felszeghy Sândor, fisolgăbirăul dela 
Iernut; pentru ceroul Bccicherecul mare (co
mit. Torontal și orașul Panciova) Vertin 
Pâter, asesor la sedria orf. din Arad ; pen
tru cercul Brașovului (comit. Treiscaune, 
Brașov, Făgăraș și Târnava mare) Ottlik 
Geza, solgăbirăul dela Arad; pentru cerc. 
Mureș-Oșorheiului (oomit. M. Turda, Târ- 
navei mici, Odorheiu și Ciuc, și orașul 
Târgu-Mureșului) Kathonay Domokos, sol
găbirăul cercului de sus al Mureșului; pen
tru ceroul Nyiregyhâza (oomit. Zemplin, Sa- 
boloiu și Hajdu, și orașul Debrețin) Vasiliu 
Dumbravă, vioe-notarul oomitatului Coșiocna. 
— In total, cei rr ai mulțl dintre inspec
torii matrioularl sunt numiți dintre solgă- 
birăi, fisolgăbirăi, notari și vice-notarl co- 
mitatensl. Fiind-că printre ei se află și 
oâțl-va nemaghiari, „Kolozsvâr“ și-a aflat 
în acesta suget pentru un articol de fond, 
în care laudă „înțelepciunea11 și „spiritul 
de dreptate11 al ministrului.

„Transilvania11, banoa de asigurare 
din Sibiiu, al oărei fond de garanță este 
în present de 100,000 fl., a hotărît să spo- 
râsoă aoest fond prin o nouă emisiune de 
1500 acțiuni â 100 fl. Va să dică fondul se 
va spori cu 150,000 fl.

Jidovii si mileniul. Foia semită „E- 
gyenlosâg11 publică un articol de tot hazul, 
în care se face propunerea, oa din inciden
tul mileniului toți Ovreii din Ungaria se-și 
maghiariseze numele, dând prin acesta dovada 
de patriotismul lor. Mișcarea acâsta trebue 
începută cât mai in grabă, ca mileniul să 
afle pe toți Jidanii cu nume maghiare.

—o—
Nou advocat român în Siget. D-lad- 

vooat Dr. Isidor Pop face cunoscut, că și-a 
deschis cancelană advocațială în Sigetul 
Marmației (Strada Liceului Nr. 16, casa 
d-lui dr. I. Mihalyi).

Concert în Alba-îolia. Din A.-lulia 
ni-se scrie : Corul -mixt țărăneso din Orăștiă 
sub oonducerea diligentului său D-I loan 
Branga, învăț., invitat de inteligența ro
mână din A.-lulia, va da în 4 August n. c. 
în Alba-Iulia un concert, după care va ur
ma dans. Programul oonoertului e variat 
și interesant. Invitările și programul se vor 
distribui în câteva cj-ile. Credem, că Ou. 
public din Alba-Iulia și jur va sprigini oon- 
certul prin participare numărosă.

—o—
Clădirea noului teatru din Iași este 

aprope terminată. Acum se luoreză piafon- 
dul și decorațiunile în gips ale lojelor, după 
modele sosite dela o mare casă din Viena. 
Se afirmă, că modul cum se esecută acâstă 
lucrare este cât se pote de artistic.

— o—
împrumutul ruso-chinez s’a subscris 

de 5 ori îu Rusia și de 15 ori in Francia.
—o—

Ciocnire de vapore. O ciocnire s’a în
tâmplat la 21 Iulie noptea la înălțimea in
sulei Tino între două vapore italiene „Or- 
tiglia și „ Maria*.  Cel din urmă s’a cutun- 
dat; din 173 pasageri, ce avea pe bord, 
144 s’au înecat, „Ortiglia“ s’a întors la 
Genua.

—o—
Târguri de cai în Ardeal. Pentru 

cumpărarea cailor trebuincioșl la miiițiă se 
vor ținâ în Ardeal următorele târguri: La 
Mureș-Oșorheiu în 28 Septemvre n., la Des 
în 2 Octomvre, la Ghiriș în 5 Oct., Co- 
halm 7, Sepsi-St.-Georgiu 9, Zabola 11, 
Brașov 14 și Sibiiu 16 Octomvre.

— o—
Concert. Mâne, Miercuri, va conoerta 

capela militară a regimentului Nr. 50 în 
grădina hotelului „Central Nr. 1“. Înce
putul la 7 y.j ore sâra. Corpul oficeresc a 
numitului regiment invită la aoest concert 
pe toți acei ospețl, cari la petrecerile oasi- 
nei au primit invitări, pe lângă observarea, 
oă alte invitări speciale nu se vor trimite. 
Se speră la o participare numărosă.

Din vieța lui Stambulow.
Ori more Stambulow în urma rănilor 

primite, ori nu — soriea „Figaro*  din Paris 
după săvîrșirea atentatului înfiorător — una 
stă: că adeoă el a încetat a mai esista. 
Dictatorul de odinioră al Bulgariei, puter
nicul ministru, n’are nici atâta putere, ca 
să amenințe pe contrarii săi cu pumnii; 
căci mânile-i fură tăiate.

Ce va fice, unde se va duce, de cum
va soînteua vieții va mai rămâne pentru 
cât-va timp în mutilatul lui oorp ?

De sigur, că va merge la Varma pe 
țărmurii Mărei-negre, unde îndatina a-șl 
petrece vacanțele și pănă acum. Acolo are 
și o frumușică proprietate.

Din fericire are ou ce trăi. Studentul 
sărăcuț de odinioră, „parvenu^-ol din Odessa, 
oare la etatea-i fragedă de 20 de ani s’a arun
cat pe arena politică, cu tote că nu a avut 
niol protecții, nici bani, — și-a pus la o 
parte destulă avere. Acâsta nu vrâ să cjică, 
că el s’ar fi înavuțit pe cale nedreptă; dâr 
înainte de acesta cu 6 ani începuse, dim
preună cu amicul său Petkov, reînoirea 
Sofiei, care se putea numi mai pe dreptul 
sat, decât oraș, și pe care a ridicat’o apoi 
în rândul orașelor europene.

Cele 10 milione, împrumutate de o 
bancă streină engleză, ajunseră din destul 
la înfrumsețarea orașului — ba gura lumei 
vorbesce, oă colosala sumă nu fu întrebu
ințată întrâgă spre scopul destinat...

De-atuncI începu săjdoe rol în lumea 
mare. In privința acâsta a fost ajutat și 
de soția sa, o femeiușcă dela sate, fata unui 
mic proprietar din Sistovo, care însă era des
tul de cultă, înțelâptă și ținea mult la bărbatul 
ei, adorându-1.

Stambulow rămase însă tot cel vechiO: 
simplu și nepretențios. Casa, unde primea 
de comun pe cei venițl la el, sămăna ou o 
vilă simplă de pe marginile unui oraș mare. 
Puternicul minisțru-președinte n’avea în casa 
sa mai mult decât un scaun cu jeț, cu care 
îmbia de comun ospeții. Pe păreți tabloul 
unui principe, o diplomă-suvenir din tine
re țe — nimic mai mult.
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Pe tâtă lumea o primea la masa cea 
simplă de stejar, pe care zăoeau o grămadă 
de hârtii. Vorbea cu voce slabă și de cele 
mai multe-orl surîdea lăsând să i-se vadă 
nisce dinți albi. Ochii mici păreau tot-dă
una în flăcări. Capul îi era rotund și gras, 
fața palidă, âr mustețele stufâse, negre, în
tregite prin o barbă orientală, îi dădeau un 
caracter ostășesc.

Prima-dată l’am vătjut la plecarea-i 
spre Filipopol, prân^end în restaurantul gă
rii, după care eși pe peron surîtjend; avea 
un palton larg, vestminte bune din cari 
sclipeau juvaerele-i de aur. Pe atunol era 
atot-puternic, da mâna cu ori și cine și 
răspundea cu voiă bună tuturor întrebărilor 
lingușitâre.

El călătorea într’un cupeu de clasa 
primă, separat, în care mă învitâ și pe 
mine. Servitorul puse în colțul cupeului 
proviantul și done carabine.

Dealt-cum Stambulow era păzit forte 
bine și de nisce gendarml, er în decursul 
drumului conductorul dela tren alerga ne
încetat pe balcone, grijind să nu se întâm
ple ceva. Trenul de alt cum era plin de 
persone, cari îi strigau la tot pasul vivat.

De-asemenea era păzit Stambulow și 
în Sofia. Gendarml înarmățl pănă în dinți 
erau tot-dâuna postați dinaintea oasei lui. 
L’am vă4u.t făcând odată o visită. Pănă 
stătu în lăuntru, porta, strada și, peste tot, 
locurile deschise erau păzite de săbii 
scâse.

Pe atunei se povestea un episod inte
resant despre dictator. 0 femeiă, oare ve
nise să câră grațiă în urma procesului 
Belcev, fu surprinsă cu astfel de cuvinte:

„Ce cretjl, Dâmna mea, eu îusu-ml 
sunt ore liber ?“

Sciea dorința inimioilor săi, din oare 
causă cerca descoperirea planurilor aoelora 
ou o bucuriă aprope copilărâscă. Odată să 
6e fi esprimat:

— „Niol-odată nu greșesc, când dau. 
îmi cunosc eu pe toți inimicii; sciu tot ce 
plănuesc și ce lucrâză. Se pâte, că să mă 
chiar străpungă odată, dâr void sci pe cel 
ce-șl vor ridica brațul.“ ,

Odată 4'se oătră unjdiarist francos, cu 
vooe tremurâudă și cu manile ridicate, ca 
și oând ar face jurământ:

„Am ucis mimai pe inimicii patriei 
mele.“

După aceea continua:
„Galliffet al D-vostră a împușcat 

30,000 de insurgenți în numele patriei, și 
totuși e onorat; eu am spânzurat din 
același motiv numai șâse, și sunt deja 
numit ucigaș. Vecjl, d-le, tot-dâuna-i rău, 
dâcă-i mică țâra și dâoă-i mic numărul."

Limba franoesă o vorbea aprope co
rect, deși o studiase fără de magistru. Intr’o 
diminâță se deșteptă ou oonvingerea, că 
.acâstă limbă e indispensabilă, și în răstim
pul a două conjurațiunl o studia deplin.

Internatul Vancean de fetite din 
Blașiu.

Publicare de Concurs.
Din partea direcțiunii internatului 

Vancean de fetițe din Blașiu, se aduce prin 
acâsta la cunoscința publicului interesat, că 
terminul concursului la acest internat este 
pănă la 15 August st. n. 1895.

Condițiunile primirii sunt următârele:
1. Pentru o elevă vor fi de a-se plăti 

.pe o lună câte 12 fl. v. a., și așa pe un 
an școlastic 120 fl. v. a. în două seu cel 
mult patru rate anticipative, și pe lângă 
.aceea o taxă anuală de însoriere de 3 fl. 
pentru elevele din cele 6 clase elementare 
ale șcâlei, și de fl. 6 pentru elevele din 
cele 2 clase superiors ale școlei. Alte tacse 
separate nu se vor slovi, decât pentru ele
vele acelea, cari )vor voi a învăța limba 
francesă și fortepianul. Și acelea taxe însă 
vor fi cât se pote mai moderate.

2 Fiă-care elevă va trebui să fiă pro- 
văclută cu vesminte în formă, ou două șurțe 
în formă de rochie și 2 pălării în formă 
la eleve, cari tâte la olaltă procurate în 
institut costă dela 14 fl. pănă la 18 fl. 
după etatea elevei. Mai departe fiă care 
elevă are să aduoă: 6 căme-I, 6 pantaloni, 
•6 camișâne, o fustă de iârnă, 6 serviete, 
12 batis'e, 6 părechl ciorapi, 2 păreohl pa
puci, 6 ștergare, 1 perie de dinți, 2 pep- 
;tenl, 1 perie de cap, 2 perii de încălță
minte, 1 plapomă, 1 saltea de lână, 2 pe- 

rinl, 4 fețe de pat (lepedeie), 4 fețe de pe
rină, 2 ouverte de pat de giolgiu alb și 
un lavor de spălat, care se pote procura 
în Blașiu în o formă la tote elevele. Obi- 
eotele fiă-oărei eleve au să fiă maroate ou 
numele, sâu cu inițialele numelui elevei.

Pentru suma numită fiă-care elevă va 
căpăta următorea provisiune :

1. Locuință în etajul institutului în 
sale mari sănătâse și luminâse, provăcjute 
ou tote supelectilele de lipsă.

2. Vipt întreg regulat, și anume a) 
dejun de cafea ; b) amâcjl 3 piese, în Du- 
mineol și sărbători 4 piese, o) ojină, d) 
oină 2 piese.

3. Spălat, luminat și încălzit.
4. Instrucțiune în fert, spălat, călcat 

ou ferul, copt, tors, țesut, curățit, grădi
nărit, croit, cusut, ducerea socotelelor eco
nomiei de oasă, oumpăratul articlilor țină- 
torl de eoonomia casei, conservatul și aș9- 
datul legumelor și victualelor peste iârnă, 
îngrășatul animalelor, prăsirea și ținerea 
galițelor și altele.

Pentru elevele, cari au mai fost în 
internat în anul din urmă, încă este a-se 
suplica din nou.

La rugările pentru primirea fetițelor, 
cari nu au mai fost în internat, este a se 
alătura și testimoniul despre clasa absol- 
vată. Rugările sunt de a-se îndrepta oătră 
Prea Veneratul Consistoriu Mitropolitan.

Blașiu, 3 Iulie n. 1895.
Dr. Aiesandru Grama.

director.

Salvatorul monarchului Francisc losif.
țlilele trecute a murit contele Maxi

milian Carol O’Bonei, fost adjutant al Ma- 
jestății Hale Francisc losif. Cu ocasia acâs
ta o fâiă din Viena reamintesoe următâ
rele :

In 4iu& de 18 Februarie 1853, Majes- 
tatea Sa sta ră4imat de un zid al fortăre- 
ței Augustin din Viena și privea la eser- 
oițiul soldaților de sub fortărâță. In mo
mentul aoesta un tînăr, care stetea cu ca
pul desooperit în apropierea Majestății Sale, 
s’a repe4it asupra tînărului împărat, care 
abia atunci împlinise 23 ani, și cu un cu
țit mare ascuțit l’a rănit la gât. Rana a 
fost ușâră, de-ore-oe gulerul de metal al 
uniformei împăratului a micșorat puterea 
împunsăturii și ast-fel și efectul rănirii.

Atentatorul a vrut să dea atunol 
a doua âră, dâr n’a mai avut timp, 
de-ore-ce în momentul acela adjutan
tul Majestății Sale, oontele O’Donel, l’a 
apucat de braț. A urmat apoi o luptă for
mală desperată între atentator și contele 
O’Donel, în decursul căreia contele a pri
mit mai multe răni mai ușâre și o împun
sătură mai gravă, și a soăpat numai grație 
împrejurărei, că un măcelar, cu numele Io
sif Ettenreich, a sărit în ajutorul lui.

Tînărul împărat, din rana căruia sân
gele curgea în abundență pe uniforma sa 
de ulan, în momentul oând a fost rănit, 
șl-a tras sabia din tâcă afară și s’a pus în 
posiție de apărare. Gât de puternică a fost 
împunsătura atentatorului s’a vă4ut din 
aceea, că vârful cuțitului mare s’a îndoit, 
lovindu-se de copoa gulerului uniformei.

După-ce atentatorul a fost desarmat 
și legat, împăratul 4ise> cu un zimbet dis
prețuitor, oelor din jurul său:

— Acum am și eu parte de sorta 
bravilor mei soldați din Milano !

Observația acâsta a împăratului s’a 
referit la un atentat îndreptat asupra sol
daților austriacl din Milano, întâmplat cu 
5 4ile mai înainte de atentatul aoesta. In 
urma unei conjurațiunl, mai mulțl soldați, 
cari se plimbau pe stradă fără arme grele, 
au fost atacați de o câtă mare înarmată ou 
bâte, provă4ute cu sulițl asouțite, și pe 18 
dintre soldați i-au împuns în cap.

Majestatea Sa s’a reîntors la oastel, 
unde cei din jurul lui și-au esprimat teme
rea, că cuțitul ar fi fost înveninat. Atunci 
contele O’Donel a supt sângele din rană.

Intru amintirea norooâsei salvări a 
vieții Majestății Sale, s’a zidit apoi în Vie
na o oapelă frumâsă și nouă capele mai 
mici în provincie; afară de acestea 345 di
ferite fundațiunl menite spre scopuri uma
nitare, amintesc 4lua scăpării Majestății 
Sale. Atentatorul (un croitor) cu numele 
Libânyi Jânos (Ungur) a fost peste câte-va 
4ile spân4urat. Cuțitul n’a fost înveninat și 

ast-fel nici contele O’Donel nu a pățit ni
mic. Contele, oare în decursul celor din 
urmă trei decenii a trăit retras, a fost ul
tima oră în Viena ou prilejul jubileului 
defunctului archiduce Albrecht.

Societatea „Transilvania".
Societatea „Transilvania" are vacante, 

cu începere dela 1 Ootomvre 1895, trei sti
pendii de câte 800 lei anual.

Din aceste trei stipendii, două sunt 
menite pentru drept, unul în Clușiu, altul 
în Budapesta, âr al treilea pentru medicină 
în Budapesta.

Sunt admiși la ooncurs numai tinerii 
români din Austro-Ungaria.

Doritorii de a obținâ vre-unul din 
aceste stipendii îșl pot adresa cererile în 
scris oătră Comitetul Soo. Transilvania în 
Bucuresoi (Strada Labirint Nr. 68), cel 
mult pănă la 3 (15) Septemvre a. o., înso
țite de următorele acte:

1) Certificat de botez ; 2) Certificat de 
bacalaureat (maturitate); 3) Certificat de
paupertate; 4) Un act în scris, prin care 
se obligă a-se oonforma cu dorința espri- 
mată în art. 4 din statute: „Cei oe vor be
neficia de ajutorul societăței, după termi
narea învățăturilor, să continue a-șl aplica 
în partea looului cunosoințele câștigate". 
Și în fine stipendistul e obligat, la sfîrșitul 
fiă-cărui an, să probeze printr’un oertifioat 
din partea universității, la care urmâză, tre
cerea regulată a esamenelor prescrise de 
program. Neîndeplinirea acestei îndatoriri 
atrage după sine pierderea stipendiului.

Comitetul.

Convocare.
Adunarea generală ordinară a des

părțământului XXXII (Diolo-Sân-Mărtin) 
al „ Asociațiunii transilvane" se convâoă pe 
11 Aug. st. n. în opidul Diclo-Sânt-Mărtin 
(Dicso-Szent-Mârton), reședința oomitatului 
Târnavei-micI, cu următorul

Program: 1) Deschiderea adunării. 2) 
Raportul subcomitetului despre activitatea sa 
și despre starea cassei despățământului dela 
adunarea generală înoâce. 3) Esmiterea co- 
misiunilor pentru revederea raportului și a 
oassei, precum și pentru înscrierea membri
lor noi și încassarea taxelor dela membri 
noi și vechi. 4) DisertațiunI. 5) Designarea 
delegaților la adunarea generală a „Aso- 
oiațiunii transilvane" din ăst an. 6) Defi- 
gerea locului ținerii adunării generale pro
xime. 7) Eventuale propuneri. 8) Inohi- 
derea adunării.

La acâstă adunare se învită toți 
membrii ordinari și ajutători de pe terito- 
rul aoestui despărțământ, oompus din cer
curile politico-administrative a Diclo-Sânt- 
Mărtinului și Ernotului, precum și toți iu
bitorii de prosperarea în cultură a poporu
lui român.

Dicio-Sân-Mărtin, 15 Iulie 1895.
Vasilie Zehan, Simeon Caluțiu,

director. secretar.

DIVERSE.
„Eau de Cologne". Firma Farina 

din Colonia, furnisâză la an câte 4 milione 
sticle apă de Colonia, și cu tâte acestea 
sunt încă forte mulțl, cari nu sciu din ce 
se prepară acest parfum admirabil, și de 
când este în circulație. Trebue să credem, 
că originea căutatului fluid este fârte veche, 
dâr, ca la prim document, ne provocăm la 
o hârtie aflată în arohivele orașului Co
lonia încă din anul 1709. Documentul 
acesta spune, că apa de Colonia veritabilă 
se află singur numai la Iân Maria Farina, 
de unde ne putem ușor esplica încă și mai 
vechea-i origine, ce a trebuit să fiă în 
forma acâsta apărată de falsificatori. Pu
tem susținâ așa-dâră, că s’a produs deja 
înainte de 1600. Farina s’a născut la anul 
1685 în Domo d'Ossola în Italia. Ca co
merciant de ooloniale s’a strămutat în Co
lonia, unde începu să negustorâscă și ou 
mătase și parfumerii; al a inventat apa de 
Colonia, ce constă din următorele oleurl 
eterice: oleu bergamot, oleu de lămâe, 
oleu de portooale, oleu de flori de porto

cale, oleu petit grain și forte puțin oleu 
de rosmarin, amalgamisate în oel mai 
curat spirt. La început nu se bucura de o 
prea mare trecere, pănă ce răsboiul de 7 
ani i-a făcut reclamă nespus de mară. Pă- 
trun4ând Francesii în ținuturile Rinului, 
au intrat în Colonia cu copii și ou femei 
cu tot. Parfumul — apa de Colonia — 
plăcu Francesilor într’atâta, că ducându-o 
cu sine, au răspândit’o nu numai prin în- 
trâgă Francia, ci în întrâgă lumea. De 
aici se esplică și numirea-i francesă, âră 
nu germană. E fârte natural, că stând așa 
lucrurile, firmele false de Farina s’au fost 
îmulțit nespus de tare, ba au mers așa 
de departe, cât cercau prin Italia după 
indivi4l cu numele Farina; sooțând apoi 
pe aceste nume firme nouă. A fost o 
luptă febrilă între familia Farina cu alțl 
falsifioătorl, luptă ce a durat dela 1819— 
1862. Apa de Colonia este prin urmare 
cam de vre-o 200 de ani, și ca dânsa tot 
așa de veohe și familia Farina. Astă4i 
sunt în viâță trei Farina, și toți se ocupă 
cu fabricarea apei de Colonia.

Literatură.
A apărut Nr. 5 din „Husa lîomână“, 

fâiă musioală și literară, ce apare odată pe 
lună în Blașiu, sub redacțiunea d-lui pro
fesor de musică și cântări lacob Mureșianu, 
costând pe an 6 fl. In partea musioală 
acest număr cuprinde două piese de netă
găduită valore artistică și anume: Bnn, de 
lacob Mureșianu, cu ocasiunea instalărei 
Mitropolitului Dr. Viotor Mihalyi, și Marș 
festiv, tot de lacob Mureșianu, eseoutat din. 
incidentul festivității arangiate în onârea 
noului Metropolit în internatul de băețl.

*
Fasciculul II din marele și valorosul 

op „Istoria împăratului Traian și a con1 
tiinporanilor sei", de Dr. Heinr. Francke, 
tradus în românesoe, pe spesele proprii, de 
d-1 Petru Broșteanu, — a apărut ou urmă
torul cuprins : Răsbâiele Goților sâu Daci
lor înainte de Traian (urmare din fasci
culul prim); Primul răsboiu al împăratului 
Traian contra Dacilor (armata, supremul 
comandant al armatei și espedițiunei ei, 
decursul răsboiului); Al doilea răsboiu al 
împăratului Traian contra Dacilor (pregătiri 
pentru răsboiu, puntea traiană peste Dunăre, 
terminarea răsboiului al II-Jea cu Dacii); 
Antioitățile Daciei (căile militare; valuri; 
păsuri și șanțuri; împărțirea Daciei în mu
nicipii și colonii etc.) — Recomandăm din 
nou publicului român acest op de mare 
valâre, oare n’ar trebui să lipsâscă de pe 
masa nici unui Român cu dare de mână 
și iubitor de literatură. Opul e tradus în- 
tr’o limbă ușâră, e tipărit elegant, pe hâr- 
tiă fină, purtând fiă-care fascicul și câte-o 
ilustrațiune din istoria romană. Opul apare 
în fasciculi broșați lunari, de oâte 4 cole; 
vor fi cu totul 48 câle de tipar, costând 
opul întreg 4 fl., pentru România 12 lei. 
Se pâte abona însă și în rate cuartale an
ticipative de câte 1 fl. sâu 2 corâne, prin 
ceea ce s’ar da un ajutor mai bine-venit 
pentru suportarea cheltuelelor de tipar. 
Abonamentele a se adresa d-lui traducător 
P. Broșteanu în Brașov (str. gărei Nr. 45.)

*
Din „Biblioteca pentru toți11 a apărut 

broșura a 11-a: Din tinerețe (Tatăl, Pipița 
și Mitu-Pisu, Mănunchiul), de Andrâ Theu- 
riet, traducțiă de Dumitru Stăncescu. Bro
șura următore din acâstă bibliotecă va fi: 
Novele, de Miohail Demetrescu. Fiă-care bro
șură costă câte 30 bani (15 cr.)

*

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

*
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Din rBiblioteca pentru toțiu, ce apare 
în editura librăriei Carol Miiller din Bucu- 
resol, au eșit până acum 10 volume. Al 
nouălea volum este : Castelul Peleș, schiță 
istorică și descriptivă de Leo Bachelin, 
traducțiă de D. Stăncescu“, er al 10-lea 
volum: ^Novele și schițe, traducere de T. 
Maiorescu și Livia M.u Tbte 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 aoesta e cât 
se pote de eftin. Ce privesce cuprinsul 
si limba, volumele apărute pănă acum din 
„ Biblioteca pentru toțl“ sunt de-o netăgă
duită valore. Materia e bine alâsă și de 
interes pentru orl-ce cetitor, br traducțiile 
sunt făcute într’o limbă ușoră. Cu deose
bire pentru bibliotecele poporale recoman
dăm cu stăruință aceste valorise scrieri.

*

Celebra operă a părintelui Kneipp „Cura 
de apă“, care apare de trei ani în editura 
lțșnatz Herz, Bucuresol, e o carte forte fo- 
lositire. Ediția IlI-a, care a apărut în cu

rând constă din 4 opuri, anume: I Cura 
de apă', II Testamentul, meu III Cum să trăiți', 
IV Conference publice, și e1 arangiată atât 
de practic, în cât chiar Germani și FrancesI 
o prefere originalului, — căci în originalul 
german ori în traducerea francesă, trebue 
căutată fiă-care bilă în 4 volume, pe când 
în traducerea românbscă, edițiă Ig. Hertz, 
e combinat în acelaș volum pe un singur 
loo, tot ce a efi8 Kneipp cu privire la fiă 
ce bilă în tite cărțile sale. — De esemplu 
bila de stomac o găsim în textul german la 
pag. 289 în Cura de apă; la pag. 234 în 
Testamentul meu; pag. 269 în Cum se trăiți 
și pag. 229 în Conferențe publice. Pe când 
în ediția românescă a D-lui Ignatz Hertz 
tite aceste 4 descrieri ale bilei de stomac, 
le găsim complecte, traduse întocmai după 
original dela pag. 418 pănă la pag. 427. 
Așa sunt arangiate tite bilele din operele 
lui Kneipp, că nu trebue căutate prin 4 
oărțl și nici să se plătescă pentru 4 cărți. 
Prețul operelor complecte în 2 volume e 
de 3 lei.

Cursul la bu'rsa din Viena.
Din 22 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.50
Reuta de oorbne ung. 4% • • • 99.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 125.20
Impr. căii. fer. ung. în argint4l/2% 103.30 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 124.— 
Bonuri rurale ungare 4% ... 98. -
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.75 
Renta de hârtie austr..........................100.85
Renta de argint austr.......................... 101.10
Renta de aur austr...............................123.50
Dosuri din 1860   156.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1070.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 401.25
NapoleondorI.................................. 9.6372
Mărci imperiale germane . . < 59.40
London vista....................................121.50
Paris vista...................................... 48.12’/2
Rente de corbne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene..................................  40.05

Proprietar: Di*.  Aurei Ifiureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriui wsaior.

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Iulie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’orI Cump. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68

Mărci germane Cump. 59.— Vend. —.— 
Ruble rueescl Cump. 129.— Vend. — 
Lire turoesoi Cump. 10.82 Vând. —.— 
Soris. tone. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Nr. 8969-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Fântânile publice ale noului apa- 

duct, și nu mai puțin fântânile cu 
pumpă, de repețite-ori s’au stricat de 
cătră persone rău voitore, așa încât 
pănă la repararea lor nu s’au pu
tut de loc folosi aceste fântâni.

De-6re-ce prin astfel de fapte 
neconcese în urma lipsei de apă nu 
sufere numai singuratice persone, ci 
întrega populațiune locală, de aceea 
se adreseză acest apel cătră întregă 
populațiunea locală, ca se evite ori
ce stricare a fântânilor publice, pe- 
depsindu-se la cas contrar făptui
torii cu o pedepsă polițiană pănă 
la 20 fi. eventual cu arest.

Zace în interesul public, ca con
tra făptuitorii acestei publicațiunl 
să se arate fără întârețiere la poliția 
locală.

Brașov, 28 Iunie 1895.
743,3-3 Magistratul orășenesc.

Academia de comerciu din G-raț.
al

nu

ii

Acadeinia își începe cu 15 Septemvre a. c. 
treideci si treilea an scolastic.
•IR"!

Trei ani și o clasă preparatore, 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 cura 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.

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

A. E. v. Schmid
director.

i

e închiriat
din strada Hirscher Nr. 7Prăvălia

vis-a-vis de teatru, care se va prove de cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin

A se întreba la subscrisul proprietar

Simeon Damian,
-"O 733 4-*  advocat.

mare, sunt, ori in total, ori seperat, a-se închiria, 
(1'^) începând din 29 Septemvre 1895.

mare,

Sosirea si plecarea trenărilor îi Brasov
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

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

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

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

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

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Acest de persone 7 bre 40 u.. dim.

*) Trenul tren circuleză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de amecfl. 
Trenul aooel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 

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

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

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

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persbne 6 bre 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.

Băile Hercnlane
(Mehadia).

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

de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 550 C.

începutul Sesonului Ba I
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedica și massagiu. 

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

scutită de vent. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturi 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiu- 
electrică. — Musică propriă. — Orfeu, (Teatru, Vaiiete.)

Medici r o m â si i.
Consultațiuni în tote limbile Europene.

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

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

ABONAMENTE
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
i luni

anu

3
6

12

trei
șese
unu

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

Abonamente la numerele cu data de

Pentru Austro-Ungaria:
anu....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anu. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

ti.
ii.
fi.

10'
20
40

fr.
ir.
ir.

Bununșci.

2
I

11. -
11. -

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

M

X 
M 
X
X 
X 
M

8
4
2

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai
mandate poștale. 

Domnii, cari se voru abona din nou, se
& scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
VXXMXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOCXXMMXMXy

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


