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Brașov, piața maro Nr, 30.
Scrisori nefrannate bh ao 

primesc.--Mannaanpîe nu 33 
re trimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mutârele Birouri do anunolurl: 

în Viena : 3f. Heinrich
Schalek, Rudolf Mosse, A. QppsUki 
Nachfolger; Anton Oppclik, J. 
Dannsocr, In Budapeeta: 2. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Bemol; în 
Bucuresci: Agence Havas, Buo- 
cnrsale de Roumanie ; în Ham
burg- Karoiyi <& Liebmann.

Prețul Inaorțiunllor: o aeriâ 
garmond pe 0 coldnâ 8 or. și 
80or. timbru pentru o publi
care. Puciioări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. său 80 bani.

Xuiss.

„Gazeta-' iese în flî-care ți, 
Abonamente pentru Austro-Ungana: 
Po un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnaoâ 2 fi. pQ nn.

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franci, po șăae 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineci 8 franci.

Se prenumeră la tdte oficiale 
poștale din întru și din atură 

și la dd. colectori.
ibriamnl pentru Brașov 

aaminiBtratiunna, piața aînre, 
Târgul Inului Nr. 80 y otatdu 
I.: po un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fl., pe rrei luni 2 fi. 50 cr. 
Cu dusui în casa: Pe tm an 
12 fi», pe 8 luni 6 (1„ pe trei luni 
3 fl. Un enemplar o cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonnmen- 
tele cât și inserțiunile sunt 
______k 3e plăti înainte.
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Sărmani Slovaci!
Foile unguresc! fac mare cas 

din faptul, că fișpanului Szalavszky 
dela Pojun i-a succes se ducă la 
așa cfis'a „exposifiă milenară1' și o 
câtă de vre-o 470 țărani slovaci, 
bărbați și femei diD cercul Tirnovei.

Ce-i drept, țăranii slovaci li-au 
făcut „milenariștilor" din Budapesta 
petrecere, căci doră de aceea au și 
fost ei duș! acolo, ca se jbce rolul 
de comedianți. Fiir.d-că în tot de
cursul escursiunei au fost ținuți sub 
ochii, teribilului lor fisolgăbii ău, Kiss 
Vilmos, care a figurat ca conducă
tor, bieții țărani vrend-nevrend au 
trebuit să facă tăte „ponturile", ce 
li-s’au cerut din partea celor cu bi
ciul în mână. După ce au ajuns pe 
terenul exposiției, au fost puși să 
jăce mai întâii un „csârdâs", care 
pe toți Ungurii presențî, fără deo
sebire, decă sunt tăiați împrejur, ori 
nu, i-a făcut să isbucnăscă în aplause 
și „61jen“-url furtunăse.

Li-s’a permis apoi țăranilor slo
vaci să jăce și un joc național de-al 
lor, după care unuia dintre ei, — 
primar dela sate — ’i s’a dat rolul 
să țină un fel de vorbire slovăcăscă, 
în care a preamărit „mileniul și sta
tul maghiar", terminând cu urări 
„pentru regele, care de-o potrivă iu- 
besce pe toți cetățenii patriei" și 
„pentru direcția exposiției, care ofere 
tuturor, fără deosebire de naționali
tate, ocasiunea și posibilitatea de-a 
privi admirabila ei creațiune!" La 
acestea a răspuns fișpanul Szalavszky, 
provocând pe Slovaci „să iubescă 
întotdeuna cu credință patria ma
ghiară, în care tăte legile și tăte 
așe4ămintele pentru binele lor (adecă 
al Slovacilor) se fac!"

Pentru ca comedia să fiă com
plectă, Slovacii își duseseră cu ei și 
lăutari. După „celebrul" discurs al 
fișpanului, aceștia au fost puși să 
cânte „Isten âldd meg a magyart", 
apoi „Szozat“-ul și la urmă marșul 
lui Râkoczy.

Acesta este comedia înscenată 
cu bieții țărani slovaci. Am arătat’o 
în adins mai pe larg, pentru ca să 
se vadă, pănă unde sunt în stare se 
mergă Ungurii cu batjocurirea po- 
părelor nemaghiare de sub stăpâni
rea lor. Foile budapestane spun, că 
acum în urmă și din comitatul Tren- 
cin a sosit un fisolgăbirău cu vre-o 
420 de plugari slovaci. Se mai 4ice, 
că vor fi duși la Budapesta și câți
va țărani șerbi, cari, asemenea Sa
șilor, vor face acolo o nuntă ser- 
băscă.

Pe calea acăsta vor Ungurii 
să-și caute un titlu pentru de-a se 
amăgi pe sine și pe alții cu cre
dința, că exposiția lor a fost totuși 
cercetată și din partea națiunilor ne
maghiare ale patriei.

Der cine ar pută fi 6re atât 
de orb, ca se nu vadă, că astfel de 
fapte sunt ele însă-le o dovadă de 
despotismul medieval, cu care sunt 
tractați a4i cetățenii nemaghiari 
dela noi din partea stăpânirei un
guresc! ? Cum s’ar și pute închipui, 
ca unor țărani nepricepuți și năcă
jiți ca vai de ei să le mai vină 
voia de a-șl perde timpul cel scump 
de lucru prin Budapesta, batjocu- 
rindu-și nația, și încă într’un mod 
atât de revoltător, pentru a face 
plăcere adversarilor lor proprii?

Ori-ce om nepreocupat trebue 
să găsescă în aceste ap^rițiuni scâr- 
bose o classică mărturiă a teroris
mului, ce se esercită a4i asupra ce
tățenilor nemaghiari dela noi din 
partea autorităților ungurescl.

Atâta este tot câștigul. De-alt- 
mintrelea se nu credâ Ungurii, că 
au făcut nu sciu ce bravuri. A în
șela pe nisce țărani năcăjiți și fără 
pricepere, mai ales când ai în mână 
biciul și puterea de-a terorisa după 
plac, nu e vre-o bravură. Cine are cât 
mai puțin darul resonărei va trebui 
pe Unguri să-i condamne și să se 
scandaliseze de ceea ce fac, ăr pe 
bieții Slovaci se-i compătimăscă, că 
nu au conducători, cari se-i deștepte 

și să-i rețină dela scandaluri. Ce se 
mai aștepți dela ei, când înși-și con
ducătorii se aruncă orbiș și fără re- 
servă în brațele „partidei poporale", 
a acelei partide, care are în progra
mul său „ideia de stat național ma
ghiar?"

Și ce să mai 4ici despre ei, când 
îi vedem cu mic, cu mare înrolân- 
du-se sub stindardul acelui cout9 
Mauriciu Esterhazy— unul din plăs- 
muitorii „partidei poporale", — care 
prin comunele germane și slovace 
înființăză și susține cu cheltuăla pro
pria „Kisdedovuri" pentru maghiari- 
sarea copiilor germani și slovaci?

Dăcă conducătorii sunt capabili 
de-asemenea fapte, cine să se mai 
mire de nisce bieți țărani, lăsați 
pradă în gura lupilor?

Sermani Slovaci, că la mare 
decadență ați ajuns !

CRONICA POLITICA.
— .12 (24) Iunie.

Sâmbăta trecută M. M. L. L. Regele 
și Regina României, împreună cu micii 
principi Carol și Elisabeta, însoțit! de d. 
general Vlădeecu, șeful oasei militare, de 
d-na Mavrogeni, mare ddmnă de ondre, și 
de colonel Mânu, adjutant de serviciu, au 
plecat la Sinaia pentru a lua reședința de 
vâră. La gară Majestățile Lor au fost în
tâmpinate de d nii miniștri; d-nii preșe
dinți ai Corpurilor Legiuitore; d-nii ge
nerali afbțl în Capitală, casa civilă și mi
litară, precum și alte multe persone de 
distincțiune. In salonul gărei se aflau soțiile 
d-lor miniștri și multe domne din socie
tate, cari au oferit frumâse buchete de 
flori M. S. Reginei. Majestățile Lor au 
bine voit a convorbi cât-va timp cu per
sanele preseate, după care au pornit cu 
trenul regal, condus de d. Miclescu, sub
director al căilor ferate. Pe peron un nu- 
măros public a aclamat pe Suverani, urân- 
du-Le bună călătoria: La ârele 2 p. m. 
Auguștii călători intrară în gara Sinaia, 
frumos îmuodobită cu verdâță, drapele și 

flori, în aclamațiunile mulțimei. O compa
nia cu drapel, din batalionul 3 de vânători 
a dat onorurile militare, âr d. primar al 
orașului ura Majestăților Lor bună sosire. 
Suveranii bine-voiră a convorbi oât-va timp 
ou personale presents, după care au mers 
la biserica mânăstirei Sinaia pentru a as
culta bfânta slujbă. Aci Sânția Sa părin
tele Nifon, starețul mânăstirei, a întâmpi
nat pe Majestățile Lor, presentându-Le, 
după obiceitl, Crucea și Evanghelia. Un 
numeros pubbc, oare se afla în biserică, a 
salutat cu iubire și respeot pe Suveran. 
După săvîrșirea serviciului divin, Regele a 
treout pe dinaintea frontului batalionului 
de vânători, care se afla aședat în curtea 
mânăstirei, și a primit defilarea. La ora 
2y2 p. m., Majestățile Lor s’au coborît la 
Castelul Peleș.

*

In consistorul secret ținut alaltă-erl 
în Vatican, Papa ceti o alocuțiune privitor 
la biserioile orientale. Urma apoi numirea 
de cardinali a nunciilor din Viena, Madrid, 
Paris și Lissabona și preconisarea a 18 epis- 
copl italieni. Tot în același oonsistor a fost 
numit Talliani, uditori di rota, archiepis- 
oop, și el este designat să ocupe postul 
de nunciu în Viena. Numirea se va face în 
mod oficios, probabil astăcjl.

*

Privitor la turburările din Creta se 
depeșâză 4',arului gresoeso „Asty*, că o 
luptă s’a dat Duminecă la Vasileivo în pro
vincia Spabkia, și că a ținut totă diua. Re- 
sultatul luptei nu se cunosce. Refugiații 
sosiți din Canea asigură, că notabilii din 
Mylopotami, Ameri, și Betimo, întruniți la 
mănăstirea Ariadi, au votat unirea cu Grecia, 
jurând de a nu depune armele înainte de 
a fi realisat soopui lor. Incendiile au con
tinuat totă săptămâna în satele din jurul 
lui Retimo și Mylopotami. Trupele turoesel 
au înaintat pănă la Sassalo în provincia 
Kissamo unde a urmat o luptă. Insurgenții 
au pus mâna pe trei tunuri. Pentru a se 
răsbuna, soldații turci au măcelărit câți-va 
bătrâni rămași în sate. Atrocitățile con
tinuă.

FOILETONUL „GAZ TRANS.“

Signora mută.
(O foiță memorativă din dit-rul unui student de 

p’atuncl din Lipsea, de Ilari Wartenburg.)

I.
Una din stradele oele mai interesante, 

din câte le are Lipsea, e fără îndoâlă strada 
Bruhl, cu nenumăratele ei ospătăm de ran
gul al doilea și al treilea, cu vendătorn 
ei de vestminte verhl și cu Jidanii ei ro- 
lonesl, și ÎDtre cele m»i interesante case ale 
acestei strade se număra — pe la începu
tul anului 60 al acestui secul — „C apul 
venăt?, seu hafla obieotelor de fumat, un 
edificiu mare și larg, cu o curte îngusta. 
Casa era situată mai în nemijlocită apro
piere de bucătăria j.dovescă „La leui" și 
era pe acel timp un i 1 de serală al cara
vanelor, unde se căutau și aflau omeni de 
ai tuturor țăiilor. Cu deosebire era iubită 
hala acesta Jidan’lor polonesl, ca cuartir 
da debarcare. Dâr totuși nu numai cu
noscători de ai tratamentului vechili tră 

geau la casa acesta, ci și creștini de tâte 
confesiunile, cari își aveau ocupat etagiul 
prim de front cu aripa laterală din stânga 
în curtea restaurantului, mulțimea micelor 
odăițe era închiriată străinilor.

Trebue să constat, că abstrăgend dela 
religiune, se mai afla o deosebire între con
locuitorii jidani și cei ereșt’nl din restau
rantul numit. Jidanii polonesl, cari se în- 
euartiraseră aci, după înfățișarea esternă 
nu prea erau eleganți, der altcum erau 
omeni bine echipați, cu pungi pline de 
bani, pe când creștinii mei, de multe-ori 
mai eleganți decât Jidanii, de regulă erau 
eu mult mai necapabiiî de-u plăti. Majo
ritatea o formau vagabundii regiunilor su
perior?, aventurierii tuturor classelor, ar
tiștii scăpătați, teatraliști neaugajațl de 
rangul al doilea și al treilea, jucători de 
profesiune, și de multe-ori alte esisteuțe 
dubio. Tote aceste notabilități nu aveau nu 
sciu ce pretenBiuni de comfort mare, ci mai 
mult căutau un preț moderat și un anumit 
oredit, de care se și bucura aci. Poliția ce- 
tățenâscă, caie pe acele vremi era oondusă 
de consilierul Stengel — pote din conside

rații polițienescl mai superiore — pare că 
privia hotelul nostru oa un fel de port li
ber, unde naufregiații pasageri ai vieții, 
aflau refugiu și odihnă neconturbată. Și 
în alte oetăți mari se află astfel de puncte 
de întâlnire a copiilor pierduțl, cari sunt 
bine ouuoscuțl autorităților de asigurare, 
dâr suut suferiți, căci în anumiteîmpregiu- 
riirl sunt forte folositori pentru scopurile 
poliției criminale.

Cei mai respeotabill dspețt ai acestei 
aripe de hotel eram, fără îndoâlă, noi trei: 
cameradul meu de odae George Alt din 
Coburg, student în mediomă, eu și cânele 
meu „TirbSu, un dobitoc minunat, inteli
gent, discret, erou și de o rară fidelitate, 
care o singură dată în viâță nu mă as
culta, anume atunol, când îl încătușase dra
gostea pentru o frnmâsă cățea a prințului 
L. E., pentru a cărei plăcere se de>părtx 
de mine,

z^prâpe de noi, — de-orece cuartirul 
nostru se afla in capătul unui coridor lung 
și întunecos, — ședea un Jidan bătrân, 
cărunt forte, oare purta frumosul nume 
de Kutzenellenbogen. El era din Lember- 

gul Galiției, un om mic, săc, în talar scli 
picios de mătasă nâgră, care pururea mi 
roșa a usturoih, și purta negoț cu juvaeri 
cale și cu blane scumpe. El își înohiriasi 
odaiă la „Crapul vânăt" (așa se chiămasi 
mai ’nainte hala rechisitelor de fumat) ș 
se părea a câștiga mulțl bani, der pe lâugi 
tote aceste trăia cu mare cruțare. Dec 
mai amintesc, că edificiul aeesta(1interesan 
avea tot-deuna un portar bețiv și că hc 
telul acesta sămăna cu marea într’atâts 
încât și el avea flues și reflucs, atunci ai 
amintit totul ce trebue pentru caractensi 
rea lui. Flucsul întră după missă, în cai 
timp pururea steteau gole câteva odăi; î 
decursul missei însă era potop și hala ei 
îndesuită de pasageri, ca o corabia porti 
gesâ de sclavi.

In capul din sus al aceleași strad 
nu departe de teatrul cel vechia al oetăț 
se afla un alt local, ârășl interesant în f 
Iul său: „Cafe chinois". Nici acesta și ni 
hala nostra nu se mai află adl în torn 
cea vechia, și deci putem vorbi despre e 
cu aceea-și obiectivitate, de care nu se p6 
lipsi istoricul, decâ vrea să fiă fidel.
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Aniversarea luptei dela Custozza.
Regimentul de infanteriă Nr. 

50, ai cărui soldați în cea mai mare 
parte sunt Români și care de pre
sent staționeză aci în Brașov, ser-1 
beză astăcjl, precum seim, a 30-a 
aniversare a strălucitei invingerl 
dela Custozza, unde armata austriacă, 
sub conducerea decedatului archi- 
duce Albrecht, se distinse într’un mod 
atât de glorios prin învingerea ra
portată asupra unui inimic cu mult 
mai număros.

In anul 1866, acest Regiment, 
împreună cu Regimentul de infan
teriă Nr. 75 și cu batalionul de vâ
nători Nr. 5, făcea parte din bri
gada generalului Eugen baron Firet 
de Behain, și luă parte la luptă prin 
asaltul victorios dela Oliosi și prin 
atacul de'a Monte-Vento.

Ca recunoscință pentru presta- 
țiunile extra-ordinar de vitejesci ale 
Regimentului, Majestatea Sa dis- 
ânse pe un oficer cu crucea de cava- 
er al ordinului Leopold; pe 5 oficerl 
*u ordinul coronei de fier cl. III; pe 
.6 oficerl cu crucea pentru merite mi- 
itare; pe 28 oficerl cu recunoscință 
mea înaltă; pe 3 soldați gregari cu 
medalia de aur pentru vitejia; pe 12 
oldați cu medalia de argint cl. I pen- 
<-u vitejia; pe 18 soldați cu medalia 
e argint pentru vitejia, er pe alțl 15 
oldați cu laudă.

In amintirea acestei t^ile, care 
îndemnat pe reposatul aichiduce 

Jbrecht sS declare, că „decă nu erau 
\omânii la Custozza, nu sciu J)eu cum 
ar fi decis sorții resboiului“, Regi- 
îentul Nr. 50 din loc a asistat as
ie}! la 9 ore dimineța la un ser- 
(cift divin, oficiat în liber ne câm- 
□1 de lângă promenadă (la p61a 
etății). Serviciul divin a fost ofi- 
at în limba română, din partea 
lui capelan militar. Dr. Teodor 
avid.

Cu asta ocasiune li-s’au ținut 
iașilor trei vorbiri, una în limba 
irmană, rostită de d-1 colonel Wol- 
r; a doua vorbire s’a ținut în lim- 
i română, din partea d-lui căpi- 
n Nicolae Biju, âr a treia vorbire 
i ținut din partea d-lui căpitan 
uller în limba maghiară.

Vorbirea ținută în limba ro- 
ină prin d-1 căpitan Biju este ur- 
itOrea:

„Soldaților ! Astăzi sunt 30 de ani, 
când armata nostră sub oondueerea Al

ei Sale, răposatului archiduce Albrecht, 
bătaia dela Custozza a învins glorios 
pra unui inimio ou mult mai tare, care 
ăcjl este aliatul nostru.

„La dobîndire.a acestei învingeri stră- 
ite a contribuit forte mult regimentul 

nostru prin asaltul dela Oliosi și prin ata
cul dela Monte-Vento, unde colonelul 
Sohwaiger, comandantul regimentului de 
atunci, și-a jertfit viâța dimpreună cu 11 
oficerl și 48 feoiorl; âr 10 oficerl și 257 
feciori rămaseră greu răniți pe câmpul de 
bătaiă.

„Soldați ai regimentului 50! Voi săr- 
bațl astăcjl o fli de mare însămnătate, o fii, 
oare totdâuna va fi onorifică pentru regi
mentul nostru. La sărbătorea acâsta adu- 
ceți-vă aminte de eroii dela Oliosi și Mon
te-Vento, și în deoursul sfintei liturgii de 
astădl rugați-vă cu pietate pentru sufle
tul lor; apoi să vă propuneți firm, ca la 
timpul său și voi să luptați vitejesoe, ca și 
ei, pentru prea iubitul și bunul nostru Mo
narch și pentru scumpa nostră patriă.“

După serviciul divin, trupele au 
defilat în cea mai frumosă ordine 
înaintea d-nului comandant general 
Fedra.

Cătră orele 11 serbarea s’a ter
minat, și trupele s’au reîntors la ca- 
sarmă, unde d-1 colonel Wolny a 
mai ținut o cuvântare ostașilor, în- 
demnându-i, ca după-ce se vor în- 
torce la vetrele părintescl, se isto- 
risescă acolo bravurile înaintașilor 
lor, esprimându-și tot-odată speranța, 
că la oeasiunea dată și ei vor fi 
tot atât de bravi și viteji, ca și pă
rinții lor.

Observăm, că de astă-dată a 
luat parte la serbare și Regimentul 
de husari Nr. I. din loc. Public asis
tent a fost forte mult, Românii mai 
ales s’au grăbit a lua parte în nu
măr mare.

In legătură cu festivitățile aran- 
giate în amintirea ejii01, 36 va face 
după amâcjl o escursiune generală 
la „Fântâna popii“, unde, cum am 
amintit deja, se va juca și „Călușe- 
rul“, în costum național. De sără 
va urma o întrunire socială îm
preunată cu dans la „Hotel Central 
Nr. I.«

Lueger la granițele ungare.
Am fost amintit în soirile ul

time de ieri despre participarea sub- 
primarului Vienei, Dr. Integer, la adu
narea convocată de cătră reuniunea 
creștină-socială din Hainburg. Ca com
pletare mai adaogem acum urmă- 
tbrele pasagii din vorbirea lui Lue- 
ger ținută la acea adunare :

„După-ce am vorbit despre parlamen
tul austriac, partidul liberal austriao și des
pre guvernul austriac îmi țin de datorință 
a vorbi și despre Ungaria, deore-ce suntem 
aprdpe de granițele ungare și aci sunt pre- 
sențlmulțl asoultătorl din Pojun și din alte 
comune ungare,

Lupta mea nu este îndreptată contra 
adevăraților Maghiari, și nici contra Ger- 

pentru venătorea de oloțanl, ce o între
prindea el adesea prin aoest coridor lung. 
Noi și Jidanul cel mio și săc, ou perciunii 
oei brumați, ce eșiau din oăciulița lui cea 
negră de mătasă, eram singurii loouitorl. 
Săra o petrecui mai totă singur acasă, pe 
când amicul George era ori la teatru, ori 
la „Gafă chinois“, unde, precum am spus, 
se aduna un mic cerc etudențeso „pentru 
scopuri literare“, de mai multe-orl pe săp
tămână.

Așa mă aflam într’o sără singur aoasă 
la lampă și studiam. „Tiras“ ședea in apro
pierea cuptorului cu capul lui cel mare, 
gros și brunet culcat pe covor și numai 
atunci și-l ndioâ, când îi conturba urechia 
vre-o muscă, ce nu fusese încă saerifioată 
în ondrea tomnei frigurose.

Era o sără frumosă, lină, rece și ne- 
gurosă, der sbioită; cerul puțin populat cu 
stele și o lună nouă ișl revărsa radele sale 
slabe. De cătră stațiunile căii ferate din 
Berlin, Magdenburg și Dresda s’anclia flue- 
rătura trenurilor sosite. Acesta și era sin
gurul semn de viâță, ce-1 audii. Altcum to
tul era liniștit ca în mormânt. Odihna 

manilor, Slavilor său Românilor, ci numai 
contra Jidanilor, contra. Maghiarilor făuriți 
cu „cinci pițuleu, cari terorisăză întrăgă Un
garia. Parlamentul ungar nu e represen- 
tanța poporului, oi este esclusiv represen- 
tanța intereselor jidovescl. și Jidanii folo- 
seso masca ungară numai pentru de-a pută 
asupri Austria, De aceea este datorința par
tidului antiliberal austriac de-a păși contra 
Ungariei.

„Nimeni nu pote pretinde, ca Aus
triacă să se entusiasmeze pentru mileniu, 
când bine este sciut, ce i-s’a întâmplat 
Austriei ou oeasiunea invasiunei lui Arpad, 
care a pustiit pănă la Bavaria tot ce i-a 
venit în cale. Seu dor’ Austriaeii să se 
bucure, că atunci au fost bătuți?

„In fine trebue să amintesc faptul ru
șinos, că în localitățile ourat germane din 
Ungaria pot esista numai școle maghiare. 
Un astfel de lucru nu pdte fi numit nici 
maghiar, nici nobil, oi turcesc. Și tot aci 
îmi țin de datoriă a face atențl și a re- 
cerca pe frații noștri germani din Ungaria, 
ca să nu se lase terorisați de fișpanlu.

— 12 (24j Iunie.

A.A. L L. B.R. române principele 
Ferdinand și principesa Maria au sosit cu 
încrucișătorul „Eiisabeta“, la GălațI alaltă- 
erl la orele 5 și 45. Vaporul s’a oprit la 
cheiul vechiQ, unde Altețele Lor au fost 
întâmpinate de d-1 Greceanu, de d-nii ge
nerali Pilat și Murgescu, de d-1 Miclesou. 
de membrii Curței de apel, de corpul con
sular și de un număros public. Vapărele 
din port erau tote împodobite cu drapele. 
Soldații dela flotilă formau garda de onore. 
Altețele Lor s’au urcat apoi în trenul, care 
aștepta și au pornit la gară, Recepțiunea 
și presentările s’au făcut în salonul gărei. 
Mai multe domne din sooietate au oferit 
principesei Maria buchete de flori. Trenul 
a pornit din GălațI la orele 7 și a ajuns 
în BucurescI la 1.52. Altețele Lor au des
cins la palatul dela Cotrocenl.

— o —
Un preot român osândit. Anul tre

cut fu denunțat preotul român Nicolae Bis- 
trian din oomuna Ohaba-Bistra, oă ou oea
siunea liturghiei, ținute la 18 August — 
cfiua nasoerei monarohului — în Jocul ru
găciune! pentru porsdna Majestății Sale, ar 
fi rostit o rugăoiune pentru „martirii, cari 
au luptat contra Maghiarilor păgâni pentru 
libertatea națiunei române* 11. Se cjme, că 
Maghiarii (??) cari au asistat la aceea li
turghia s’ar fi înverșunat forte tare, și in
terpelând învățătorul loan Balint pe pă
rintele Bistriau pentru rugăciunea ținută, 
acesta ar fi răspuns : „Regele să fiă a! dra
cului, oăcl și așa nu ni-a făcut niol un bine, 
oi ne-a dat pe mâna Maghiarilor păgânl“. 
Iu urma denunțărei, preotul Nioolae Bis- 
trian fu osândit anul trecut de cătră tribu
nalul din Budapesta la opt luni temniță și 

„Cafe chinos“ era p’atunol un loc, 
) în anumite privințe îți revocă în me
ii porta infernului din „Comedia di- 

a lui Dante. Fiă-căruia, care întră 
fără ceva intențiune rea, ar fi trebuit 

i se 4’câ: ^Carl întrațl aci> lăsați-vâ 
manelele afară!“ Afară de anumițl stu- 
,1, cari se țineau esohiși de cealaltă 
jtate, se învertiau în caieneua aoâsta 
mult omeni cu vestminte fine și eu 
ciința ciur de găurită, jucători de cărți, 
ale bogate, omeni desfrânați, la cari 
iai asooiară și unii teatraliștl. Vai de 

neespert, care cădea în ghiarăle ear
lier acestei cafenele, cari țineau aoi 
ă pe la miecjul nopții. El putea fi si
că la reîntdreere nu va ave nici orei-
ii ueoeearl pentru portar, pentru-că 
eschide porta! Ferioe de acela, care 
un portar bețiv, cum aveam noi la 
noștri, care se îmbăta de regulă sera 
uars și uita pdrta deschisă.
Era dâră în tomna anului 185*, pe 
d fluoeului halei nostre. Odăile din 
arul nostru cel lung și întunecat ste- 
gole și pustii; „Tiras- avea destul loc

aoăsta, căldura din odaiă, pote și studiul 
avură o influiuță somnurdsă asupra mea. 
Mai autjii, cum bătură 11 dre, mai audii 
flueratul locomotivei, ce-1 da trenul Dresda 
și apoi adormi', pe întreoute cu „Tiras“.

Nu sciu, cât voiQ fi durmit, der de
odată mă deștepta un lătrat teribil; mă 
sculam să văd oe e? Lampa ardea întune
cat și înaintea mea stătea un bărbat mare, 
palid la față, cu per negru buolat, gros la 
câfă, îmorăcat în cămașă roșă, peste carea 
avea arunoat un cojocel; în mâna stângă 
ținea o lumină, er cu drâpta se apăra de 
câne, care-șl ridioase pioidrele dinainte pe 
umerii lui și nu-i da voia să se apropie, 
îndată ce cânele mă revecju, amuți lătratul 
și-ți îndreptă bruneții săi ochi spre mine, 
oa și cum m’ar fi întrebat: „Să sfârtio gâ
tul acestui om?“ Și străinul era la culme 
înfuriat asupra cânelui, privind cu oohl 
scânteitorl de mânie spre el. Eu strigai 
lui „Tiras“, care încet se cucmli la picio- 
rele mele.

(Va urma). 

pierderea oficiului preoțesc pe timp de trei anir 
Sentința aoâsta fu întărită și de Tablă și 
Guriă. Alaltăerl preotul Bistrian a fost pro
vocat să se insciințeze în timp de 8 cjile 
pentru înoeperea pedepsei, căol la cas oon- 
trar va fi escortat ou gendarml.

—o—
D-lui Dr. V. Branisce, despre oare 

am amintit, că la sosirea sa în Brașov nu 
’i-s’a putut face la gară primirea proieotată, 
din causă oă a sosit fără a însciință pe 
oine-va despre momentul sosirei, — ’i-s’a 
făout Dumineca trecută o frumdsă surprin
dere din partea d-nelor Vilma Popp, Elena 
Săbădeanu și Maria Baiulescu, oarl în nu
mele damelor române din Brașov au pre- 
sentat d-lui Dr. Branisoe o frumdsă cunună 
de lauri și o cutiă ou o tabacheră și chi- 
britelniță de argint. Pe pantlioa națională 
dela cunună sunt sorise ou litere aurite 
cuvintele: „Damele române din Brașov — 
bravului luptător național Dr. Valeria Bra- 
nisce*.

—o—
Cercetaro disciplinară contra unui 

fisolgăbirâu șovinist. Din Galăul mare se 
depeșâză, că la rugarea preotului gr. oat. 
Ioan Moldovan și a altor trei preoți rom. 
catolici s’a pornit oercetare dieoiplinară 
contra fisolgăbirăului Elemer Domahidy, 
d9ore-ce acesta pe nedreptul aousă, într’o 
arătare făcută vioeșpanului, pe numiții 
preoți ou agitare contra serbărilor mi
lenare.

—o—
Călugărițe antisemite, piarul jidan 

„Zombori Hirlapu se plânge amarnio, că 
călugărițele mănăstire! din Zombor tote 
sunt antisemite. Spune organul perciunat, 
oă și pe copilele din soolele lor le învață 
călugărițele, se nu privesoă în Jidani, 
omeni asemenea lor, oăcl ei sunt numai 
nesoe ființe și existențe tolerate.

—o —
Esamenul verbal de maturitate s’a 

ținut la Blașiu în 18, 19 și 20 n. c. Diutre 
26 tineri, oâțl s’au supus la esamen, <8 au 
fost respinși, (4 pe 3 luni și 4 pe un an), 
âr dintre ceilalți: 4 au eșit ou forte bine, 
6 cu bine și 8 ou suficient.

—o—
Certă în familia doninitore monteue- 

grină- Vojvodul montenegrin Blazo Petro- 
vicl Negus, un văr al principelui Nichita 
publică 4llele trecute o deolarațiă în foile 
din Serbia, în oare spune, că nu pote fi 
nici vorbă despre o împăcare cu princi- 
pele, și oă el renunță pentru tot-dâuna la 
dreptul de supuB montenegrin, și se face ce- 
tățen serbeso. Gârta acâsta în familia dom
nitorului din Montenegro a produs mare 
sensațiă atât în principat cât și în regatul 
Serbiei.

—o—
Doue chei, îmbinate într’una, s’au 

găsit erl sâră pe promenada de jos. Păgu
bașul le pdte afla la administrația foiei 
nostre.

—o—
Escursiuuea în Stejeriș a societății 

sodalilor români din Brașov, amânată din 
dilerite cause, să va ține Dumineoă în 16/28 
1. o., dâoă timpul va fi favorabil. Plecarea 
la 1 oră p. m. din Groverl. Ars. Vlaicu, 
preș.

—o —
Filoxeră. In viile de pe teritoriul co

munei Mureș-Sânoraiu, comitatul Albei-in- 
feridre, s’a oonstatat ivirea filoxerei, din 
oare oausă teritoriul e pus sub oarantină.

—o—
Un absolvent de agronomia, cu praosă 

de 20 ani, însurat, fără copii, caută un post 
de administrator de eoonomiă, aiol ori în 
România. A se adresa la administrația 
foiei nostre.

D-1 Al. Catargiu la Căldărușani.
Eță ce scrie „Epooa“ de aBtătjl des

pre vi8ita d-lui Al. Gatargiu la Metropolitul 
Ghenadie Petrescu în Căldărușani.

Ieri dimineță d-1 Al, Catargiu, fost 
ministru plenipotențiar al țării la Peters
burg, s’a dus la Căldărușani pentru a vede 
pe 1. P. S. Sa Metropolitul-Primat. înaltul 
preiac nu se afla însă la mănăstire, ci la 
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schitul Cocioc din apropiere, unde-șl face 
de trei ori pe cji rugăciunile.

D-l Al. Catargiu se dus la schit. îna
inte de a ajunge însă acolo vătjh P® drum 
apropiindu-se un grup de omeni. Metropo- 
litul-Primat al Ungro-Vlahiei venea pe jos, 
precedat de doi gendarml, urmat de alțl 
doi și păzit la stânga și la drepta sa de 
încă doi gendarml. Șeful biserioei române, 
întâiul demnitar al statului român după 
Rege, e esoortat- la biserică între șâse gen
darml.

La vederea acestui tablou d-l Al. Ca
targiu a rămas impresionat, cu atât mai 
vârtos, că cel d’iutâii'i cuvântai I. P. S.Sale 
a fost:

— „Etă în ce situație sunt! Cel mai 
ordinar deținut e escortat întocmai oa 
mine !“

Ochii ’i erau plini de lacrăml.
I. P. S. Sa a rămas surprins de aoâstă 

visită neașteptată a d-lui Al. Catargiu și 
i-a mulțumit pentru mângâierea ce ’1 aduce. 
Apoi înaltul prelat s’a plâns în oontra gu
vernului și a locotenenței metropolitane, 
care nu i-a liberat încă nici pănă atjl lu
crurile, afară de oâte-va rufe, deși a recla
mat de mai multe ori să i-se libereze mă
car hainele.

Ajunși la mănăstire, d-l Al. Catargiu 
a arătat I, P. S. Sa o copie de pe adresa 
de omagiu a domneJor din societatea bu- 
curesoână. Metropolitul-Primat a rămas pro- 
.fund impresionat de acestă manifestație a 
domnelor române, și a spus, că aoâsta-i 
dă putere și credință într’un viitor mai 
bun.

Oin Bucovina.
— Iunie 1896.

(Fine.)

Ceea-ce nu vor face inspectorii pro- 
topresbiterall, vor faoe inspectorii cateehe- 
ților de școli primare, urbane și rurale. Aoi 
să fiă și inspectori peste oateoheți, adecă 
peste preoții de pe la sate, cari împărtă
șesc învățământul din religiune. Pănă aouma 
prin legea dela 1874 publicată în foia or- 
dinațiunilor Nr. 17 ex 1874, parochu), ad- 
z? mistratorul seu cooperatorul avea să fiă 
și catechet la șcbla poporală din loo. De 
era paroch și cooperator într’o parochiă, 
paroohul inspeoționa pe cooperator, și pe 
amândoi protopopul. Acuma aoâstă insti- 
tuțiune li-se pare prea mancă, să se mai 
creeze încă un inspector peste catechețl 
de școli primare. Și ârășl vor fi doi: un 
Român și un Rutean; având cel rutân de-a 
inspeoționa și școlele ou copii de naționa- 
nalitate română și vor preface pe copii 
TomânI în Ruteni.

Vă trebneso argumente? — Săfaoem o 
revistă asupra școlelor și vom vede, oă așa fao 
de present inspectorii școlari lumenl. Aoeștia 
să vede, că nu pot oere dela învățători să înve
țe pe copii rugăciunile rusesoe și de aceea tre- 
bue să vină popa inspector să-i învețe 
rugăciuni în străine, graiuri și desnaționa- 
lisarea-i gata gătată și prin ea de-odată 
său puțin pe urmă și contopirea biseri- 
oescă cu Rutenii, trecând cu toții la uuire. 
Asta se scoposesoe aici în țâră, er prin 
alte părți în alte feluri, manifestându-se, 
oa ’n România, prin isgonirea Metropoli- 
tului Ghenadie.; cine nu orede să-’ml răs
pundă !

Au să msi fiă apoi inspeotori și peste 
.oatecheții de șcâle medie. Plină va fi lu
mea tot de inspeotori, cari vor ave sacra 
misiune, chiar oa și cei din Ungaria, de-a 
desnaționalisa pe Români, cu tdte oă ei 
acj) 4io, că tote acestea să vor face spre 
întemeiarea Ortodoxiei. Masca-i bună și 
comedia se va juca de minune de oătră 
actorii plătiți din greu din sudorea feței 
bieților Români, ea să li-se stîrpescă ori
ce urmă pe Boest pământ îngrășat ou sân
ge de-al strămoșilor noștri.

La asta am ajuns! O sută de ani are 
instituția protopopilor. A4l nu oorăspunde 
spiritului timpului! Nu oorăspunde, oăol 
mai toți protopopii au parochii bune, mari 
și grăsuțe. De-acum să nu mai fiă așa. 
Voițl să corăspundă spiritului timpului, 
atunci creați posturi de protopopi prin 

orașe, orășele și sate, fără ca ei să aibă 
oeva cu funcțiunile de paroohl. Să fiă gata 
în orl-ce oră a pleca la inspeoțiă prin 
plasă său județ, seu oum îi dioețl, district, 
și paroohiă. Și atunol când se vor trezi 
preoții ou protopopul după oap și ’n bise
rică, tocmai când nu s’au asoeptat, atunci 
servioiul divin ar fi altcum și n’ar lipsi 
niol-odată. Ounoso pe mulțl preoți, cari 
tocmai în 4i de sărbătore și Duminecă nu 
sunt aoasă și poporul cresce fără frioa 
Domnului. N’au liturgiă, nu aud cuvânt 
dulce și de rane vindecător din gura preo
tului pote și ou anii. Alții fao mai bine, 
căci nici nu locuesc în parochiă și dmenii 
la un oas grabnio ducă-se la preotul, dâ- 
oă-’l au. Ceroe Consistoriul și se va încre
dința pe deplin, dâr să pedepsesoă pe aoe- 
ia, cari nu s’au îngrijit, ca în fiă-care pa
rochiă să fiă casă parochială.

Astă4l protopopii nu pot face inspec
ția oum să ouvine. Ei au să liturghisesoă 
singuri în parochia lor; oum vor putâ 
merge deci să vadă, oe fao ceilalți preoți 
din protopopiă ? Voițl o sanare a lucruri
lor, căci v’ațl convins, oă sunt păoate, 
atunol modul oel mai bun este de-a crea 
posturile de protopopi pe la orașe, dotați 
ca și inspectorii financiari. Atunci îndată 
veți ave 12 parochii bune de ocupat cu 
de-aceia, cari aștâptă să fiă paroohl, J și în 
loo să fericiți numai pe doi protegiați, pe 
cari voițl să-i faoețl inspectori peste pro
topopi, ați făcut milosteniă cu 12 sermanl. 
Der cine va asculta ouvintele aceste ? Pot 
4iee, oă din oei mari mai că nimenea!

Cât despre oelelalte plăsmuiri de inspec
tori peste cateohețl de școle rurale, ur
bane și medie, acâsta se vede, oă, dâoă 
s’ar înființa, ar fi. numai de-a oăpătui pe 
oine-va. Biserioa, însă, n’are să țină cont 
de oăpătuirea unor agreați și de-a desDa- 
ționalisa pe Români. Intr’acui creer s’a 
plămădit aoâstă ideiă, acela se vede oă este 
în simbriă străină și este bine plătit, oăci 
numai în acest mod se pote promova ac
țiunea desnaționalisărei și desoonfesionărei 
Românilor din Buoovina. Și toomai oeea-oe 
in timpurile vitrege, n’a isbutit, făcând ca 
străinii să se retragă rușinați înapoi, aceea 
voesoe acuma s’o facă biserioa sub masca 
ortodoxismului prin orearea aoestor pos
turi, despre cari am vorbit.

Nu de geba se sbuoiumă Rutenii și 
și-au format 19 puncte, cari le-au tipărit 
în gazeta lor „Buoovena“, âr pe cel mai 
însămnat al 20-lea ’l-au tăcut. Acest al 
20-lea punot din oererile lor este de sigur 
orearea de inspeotori peste protopopii ca
teohețl. Nu-i prost Rusul, n’a făcut men
țiune despre al 20-lea punct, să nu se pună 
lumea în oontra, oi a lăsat aoest punot pe 
sâma biserioei, căci așa fără multă vorbă 
și sfară ’n țâră să potă pune mâna pe 
destinele biserioei ortodoxe din Buoovina. 
Acesta le este soopul. Vom vedâ! Cei ohiă- 
mați însă oaute, ca blăstămul viitorului să 
nu pice pe capul lor.

Căletorescu.

Urmările crescerei în strâinetate.
țliarul franoes „Le Temps“ desorie 

un fapt regretabil, ce s’a petrecut în Paris, 
și care pâte servi, mai ales pentru fami
liile române din Muntenia și Moldova, oa 
pildă instructivă despre urmările rele și 
condamnabile, pe oarl le are orescerea 
copilelor în străinătate. Etă amănuntele 
acelui cas trist:

D-na Ioanides, soția divorțată a d-lui 
Arion, oăsătorită pentru a doua oră cu d-l 
Costescu, consilier la curtea de apel din 
Buouresci, a avut patru fiioe din prima 
căsătorie. Ea îșl instalase în 1884 pe oele 
două fiice mai mari la pensionatul mănăs- 
tirei Sion din Paris, și mai tâaxjiu și pe 
oele două mai mici. La 1893, cea mai în 
vârstă, după ce-și sfârși educația, se re- 
întorse în familiă. După puțin timp, pă
rinții fetei constatară însă, că fata părăsise 
religia ortodoxă și înbiățișase pe cea ca- 
tolioă. Fiind luată pentru acâsta aspru la 
răspundere, ea fugi din oasa părmtâscă și 
după puțin timp uu preot spuse d-uei Gos- 
tesou, oă fata a intrat într’o mănăstire, pe 

care însă n’a numit’o, și de atunol ea n’a 
mai fost vădută.

D-na Costescu, atribuind convertirea 
fiicei sale influenței exercitate de surorile 
mănăstirei Sion asupra spiritului copilei, 
retrase de aoi pe celelalte fete și le încre
dința d-nei Morel de Fos, directorea unui 
pensionat din Boulogne-sur-Seine, cu reco- 
mandația espresă de a-le supraveghia ne
contenit și de a împedeca mai cu deose
bire ori-ce corespondență ou călugărițele 
dela Sion.

Nu de mult d-na Costescu. primi o 
depeșă, care-i anunță, că fetele devenite 
majore au pleoat din pensionat, că eveni
mentul aoesta n’a putut fi împedeoat și că 
poliția a fost avisată. In urma acâsta d-na 
Costescu a intentat imediat acțiune oontra 
d-nei Morel de Fos.

Se nasoe aoum întrebarea, că unde 
și înoătrău au apucat’o oele trei fete?

Programa școlei de fete cu internat a 
Asociațîunei.

Primim din Sibiiu a X-a Programă a 
școlei civile de fete, cu internat și drept 
de publicitate a „Asooiațiunei Transilvane* 
pe an. șc. 1895- 6, publicată de Dr. Va- 
silie Bologa, director. Cuprinsul: 1) Impor
tanța soiințelor naturale în raport cu edu- 
cațiunea femeei, de Eugenia Iovescu; 2) 
soiri șoolare, de directorul. Din acestea din 
urmă estragem următorele:

Personalul școlei. a constat din : Dr. 
V. Bologa, director; Eugenia Trif, I. Popo- 
vicî, Eugenia Iovescu, Aglaida Băcillă, (oare 
însă dela 1 Ianuarie c. a primit postul de 
avățătore la șoola de fete militare din 
Oedenburg.), Maria Cioban, Dr. V. Saftu. 
Cateohețl: Z. Boiu și ’N. Togan; instruc
tori: G. Dima, I. Schaeffer, Elena Pepo- 
rașcu, direotora internatului; Sabina Brote 
și Alexandrina Cunțan. Medio de oasă la 
internat: Dr. I. Beu, apoi ca ajutore la 
internat guvernantă și două bone.

Eleve îmatriculate: în cl. 1: 17; cl. 
II: 21; cl. III: 15; cl. IV: 19; cursul 
complementar: 8. Total: 80 de eleve. In 
internat au fost 60 eleve. Dintre aoestea sunt 
vr-o 14 din România, vre-o 4 din Buco
vina, restul din diferite părți ale Ardealu
lui și Țerei unguresol.

Starea sanitară a elevelor a fost în 
decursul anului deplin mulțămitore, s’au și 
luat în privința acesta, la propunerea me
dicului de oasă, cele mai îngrijite măsuri, 
dându-se elevelor ooasiune să facă plim
bări dese, să facă gimnastică, se patineze 
eto. In postul Pasoilor tote elevele s’au 
mărturisit și cuminecat prin oatecheții și 
parochii lor.

Esamenele s’au început adl, în 24 
Iunie n., și vor dura pănă în 27 Iunie n. 
inclusiv, când va urma încheiarea solemnă 
a anului șoolastic.

Starea semănăturilor în diferite state.

Etă câte-va date asupra producțiunei 
și stărei sămânăturilor în diferite state și 
continente:

Seceta a oompromi« frumosa recoltă 
de grâu ce se prevedea în Francia. Ulti
mele ploi, deși generale, n’au putut în
drepta răul făcut. Spioul este în mare parte 
terminat, dâr I«să de dorit. Produoțiunea 
anului de față va n inferioră osiei din 1895, 
oare era de 119 și jum. milione de hecto
litri, și de 122 și jum. milione în 1894.

După Anglia unde perspectivele unei 
bune reoolte se mențin, Italia este țâra 
oea mai favorisată. Der acolo ploile nu 
înoetâză, și încep deja a neliniști pe agri
cultori.

In Germania și Rusia starea semănă
turilor este mai satisfăoă ore deoât în Ams- 
tro- Ungaria.

Spania și Portugalia acusă un defioit 
însemnat. Asemenea și Argentinia.

lndiile au o produoțiune slabă deja 
evaluată la 58 milione hectolitri grâu con
tra 85 mii. în anul treout.

Defioitul fiind de 3 milione in Aiis- 
tralia, consumul looal este format de a-se 
aprovisiona în Califonia.

In America părerile sunt împărțite. 
Statisticele ofioiale se arată optimiste. Eva- 
luațiunile particulare însă se unesc pentru 
a constata, oă produoțiunea totală de grâu 
nu va fi superiâră în anul de față celei din 
anul treout, deși sămânăturile de primă
vară sunt frumose, și, după arătările ofi
ciale, mai întinse decât în 1895. Nu trebue 
însă perdut din vedere, că ohiar și ou 
acâstă produoțiune redusă, surplusul espor- 
tabil va întrece trebuințele oonsumului 
lumei.

DIVERSE.
Cine a inventat velocipedul? Fâia 

parisiană „Sience Francaiseu publică într’un 
număr al său mai recent un articol in
teresant despre inveDțiunea velocipedului. 
In articol se amintesce despre un medio 
franoes, care în anul 1690 a inventat o 
astfel de oalâscă, încât ea, fără a fi trasă 
de cai, mergea de sine pe strade. Tot pe 
timpul acela și în Niirnberga se ocupau 
ou astfel de probleme, cari au și fost re- 
solvate. într’o cronică veche din Niirn- 
berga se pote oeti, oă acolo în anul .1649 
un anumit cetățen Hautsch a inventat o 
oalâscă, cu care pe oră putea j ercurge o 
distanță de 2000 metri. întreg aparatul 
semăna unui meohauism de orologiu. Puțin 
mai târcjiu cupă aceea, construi și orolo- 
geriul Farfler tot un astfel de aparat, dâr 
cu trei rote. Aoest diu urmă este „tata 
velocipedului11 cu trei rdte. Așa dâr să 
pote dioe fără îndoială, că velocipedul a 
fost inventat de cătră orologeriul Farfler diu 
Niirnberga. Primul, oare a inventat velooi- 
pedul de astă4l cu două rote, este mecha
nical Moritz Fischer din Bavaria. Toți 
patrioții lui Fischer i’au rîs și batjocurii 
când mergea pe velociped, astfidt însă 
aoesta e lățit mai pe întreg pământul. 
Ce-e mai mult însă, în New-York o damă 
avută a înființat o aoademiă de velooipe- 
diste, oare are mai multe membre decât ori 
și care universitate soientifioă.

I» 40 de «jlile în jurul pământului. 
Peste 4 ani, adecă în 1900 se va găta cu 
totul calea ferată, oare înoonjură aprope 
întreg rotogolul pămentului și atunol nu 
le vor mai terbui omenilor, pentru de-a 
înounjura pământul, 70 de 4il®, ®i numai 
40, adecă toomai pe jumătate, de cât a 
avut lipsă luies Verne. Călătorul va pleca 
din Londra și după 45 de ore va ajunge 
la Osteuda, apoi cu trenul espres de nord 
va trece prin Berlin spre capitala Rusiei, 
unde vă așteptă trenul din Siberia, ou oare 
va călători pănă la Port-Arthur în timp 
de 12 ore. Aci se va pune pe un vapor 
ruso-americau și în 17 dile va ajunge la 
San-Franeisco, și de aci în 10 4>1® iarăși 
va fi îndărăt în Londra. întreg drumul 
durâză deci numai 40 49®- Astă4l un bilet 
de călăto'ie în jurul pământului costă 2230 
mărol, er la 1900, va costa numai 1500 — 
1600 mărci.

Literatură.

Uu roman în nouă scrieri și alte 2 
nuvele de F. M. Dostoiewslci, netraduse 
încă pănă acum în limbă străină, au apă
rut dilele acestea în Nr. 22 al Bibliotecei 
de Povularisare. Aceste trei nuvele, traduse 
cu multă îngrijire de d-l I. Hussar, pre- 
sintă un interes deosebit prin originalitatea 
composiției și a espunerei, arătându-ne pe 
Dostoiewski într’o lumină cu totul nouă și 
neașteptată. Volumul costă 30 bani și-1 re
comandăm cu tot dinadisul. Cumpărătorii 
acestui volum au oa premiu interesanta 
carte „Din Exil“ de Z. C. Arbure, edițiune 
legată, cu 3 lei în loc de 4 lei.

Nr. 23 din Biblioteca de Popularisare 
cuprinde Poesii, de Sully Prudhomme, 
traduse în versuri de A. Steuerman ; 30 
bani broșat, 60 bani legat. Forma drăgă
lașe și plastică a originalului francos e așa 
de bine conservată, fondul așa de bine pă
truns, încât putem afirma fără înconjur, că 
cei ce vor ceti aceste prețiose traduceri 
nu vor pierde nimic din farmecul gustat 
de cătră cei ce cunosc în destul limba 
francesă, ca să prindă totă finețea și pro- 
funditatea geniului lui Prudhomme.

Proprietar: Dr. Aurel Murețianu.

Redactor responsabil Sregoriu ftSaîor.
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Seiden-Damaste 65 Kr.
bis ft. 14.65 p. Hlet. — fowie sehwarze. 
■weisse uni) farbigc Henrteberjș- 
S e i <1 e vou 35 kr. bis fi. 44.65 p. îîîet. 
— glatt, geftreift, farriert, gemuftert. Damafte etc. 
(ca. 2^0 oerfdț. (Qual, unb 2000 nerfdj. ^arbcn, 
Deffins etc./ porto- und, steuerfrei ins Haus. Hluf= 
ter uitgefțenb. Doppeltes Sriefporto nad; berScfjwcij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 
6. (k. u. k. Hofl.), Zurich.

Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.90
Renta de cordne ung. 4% • • • 98,85
Impr. oail. fer. ung. in aur 4'/2% • 1^4. -
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.15
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96 90
Imprum. ung. ou premii .... 150.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr..........................101.30
Renta de argint austr.......................... 101.50
Renta de aur austr...............................122.90
LosurI din 860 .................... .... 145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 959.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 378.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 348.50
Napoleondorî.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.80

London vista....................................119.95
Paris vista................................... 47.67 */2
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene. ....... 44.50

Cursul pieței brașov.

Din 24 Iunie 1896,

Nrul 2 «4—1896.

Binonote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.50
Argint român. Cump, 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turoesol Cump. 10 70 Vend.
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Pubiicațiune de iîcitațiă.
In 5 lulîu a. c. la 10 ore a. m. se 

va ținea în cancelaria subscrisului 
Comitet (strada urezului Nr. 6) lîci- 
tațiune minuendă pentru repararea și 
adaptarea școlei din Vaidarecea, co
mitatul Făgărașului.

Acesta se aduce la cunoscință 
publică cu adausul, că fîă-care lici
tant e obligat a depune 5% în bani 
gata seu în hărții de valore garan- 
rantate de stat dela suma de escla- 
mare 3434 fi. v. a.

Oferte în scris provexate cu va- 

diu se primesc pănă la începerea Ii- 
citațiunei.

Planul, preliminariul și condi- 
țiunile speciale de clădire se pot ve
dea în amintita cancelarie dela 8—12 
ore a. m. și dela 3—6 fire p, m.

Sibiiu, în 23 Iuniu 1896.
Comitetul administrativ de fon

dul școlar ai foștilor grănițerl din 
regimentul român I.

1007,1-2.

Nr. 9117/96.

0 @ s © io
La institutul orășenesc de ama

nete este de a se ocupa un post va
cant de oficial de computare cu leafa 
anuală de 600 fi. și 20% bani de 
locuință.

Reflectanțiî au de a-șl ascerne 
petițiunile propriu scrise, provăcjute 
cu timbrul prescris, cu testimoniul 
de moralitate, cu acela asupra sco- 
lelor percurse și asupra cunoscerei. 
acelor 3 limbi ale patriei, precum și 
asupra desteritaței în computare — 
cel mult pănă în 5 Iulie a. c. la 12 
ore la prânij la acest magistrat.

Reflectanții au de a aminti 
mai departe în petițiune, că în ce 
chip sunt în stare, ca se depună 

cauțiunea de servițiu egală salariu
lui anual.

Se fac tot deodată atenți re- 
flectanți, cum că ccnform §: §: 26 
și 27 al statutului de pensiune pen
tru funcționarii dela amintitul in
stitut, respectivul oficial are de a 
plăti' taxele destinate pentru fondul 
de pensiune.

Brașov 19 Iunie 1896.
1006,1—2 Magistratul orășenesc.

Publicațiă de licitare.
Oowe mori, cu trei petri una, 

învârtită de puterea apei, înlăuntru 
comunei Teiușift — proprietatea 
a 26 familii, fost grănițerl—pre
cum și dde intravilane se vând 
(la olaltă, ori separate una de una), 
pe calea licitațiunei libere în 6 Iulie 
st. n. a. c. 10 ore a. m. în cancelaria 
comunală a Teiușului.

Condițiunile de licitare se pot 
vedea în Orele de oficiu în cancela
ria opidană. 1005,2—6.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei* 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.
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Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


