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Brașov, piața maro Nr. 30,
Scrisori nefrancate nu fle 

primesc. — Manuscripte nu se 
rotrimet,

INSERATE ga primesc la Adml- 
nlatrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrcle Birouri de «nunolurl: 

în Viena: if. Dukts, Heinrich 
Schaldi, Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppciik, J. 
Bannebcr, în Budapesta: A. 7. 
Goldb6rgsrg, Bchstein Bernat; în 
Bueuresci: Agence Havas, Suo- 
cursale de Roumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o aeriâ 
garmond pe e coldnâ 0 or. și 
BOcr, timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

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

ADonamenie pentru Ausiro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

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

Pentru Bomânia si străinălaie:
Pe un an 40 franci, pe șAse 
luni 20 fr„ pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai.

Se pronumâră la tdte ofioiele 
poștale din întru și din atară 

și la dd. csoleetori. •

AN’smtul pentru Brasor 
administrations a, piața *^are, 
Tfirgul Inului Nr. 80 IJ e ta gin 
I.: pe un an 10 fi., pe ș6se 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în caaă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei In ni 
3 fl. Un osemplar o ci, v, a, 
seu 16 bani. Atât abonamen
tele oât și inserțiunile sunt 

a se pluti înainte.

Nr. 158. Brașov, Joi, 18 (30) Iulie. 1896.

Tactica adversarilor noștri.
Nu seim, câți vor fi dintre Ro

mâni, cari se fi urmărit cu atențiune 
și se fi studiat serios tactica poli
tică, de care se folosesc Maghiarii 
în raporturile lor cu noi.

Cât despre frații noștri din Ro
mânia, vom merge pote la sigur, 
decă vom cjice, că în general ei nu 
s’au ocupat de acestă cestiune. fia
rele române de dincolo cu prea pu
ține escepțiuni s’au mărginit pănă 
acuma de-a lua numai în zeflemea 
apucăturile de tot felul ale estre- 
muiui șovinism maghiar dela noi.

Și totuși este multă metodă, 
este chiar sistemă în aceste apucă
turi ale maghiarismului violent, cari 
constitue tactica politică, • de care 
am făcut amintire.

Urmând principiului, că este 
bine și chiar necesar de-a. cunosce 
și apreția tâte aptitudinale adver
sarului, trebue se admitem, că 
în general politicianii maghiari nu 
s’au dovedit ca rei tactici politici, 
mai ales în ce privesce eBploatarea 
situațiunilor favorabile din cas în 
cas, deși trebue se recunoscem de 
altă parte, că le lipsesce privirea 
largă și coijcepțiunea pătrunețetbre 
a strategiei politice.

Favorisați într’un mod cu totul 
estra-ordinar de împrejurările poli
tice provocate de-o parte prin gre- 
șelele colosale ale guvernelor din 
Viena, de altă parte prin cunoscu
tele desastre militare dela 1859 și 
1866, politicianii unguri au sciut se 
esploateze tâte momentele în favo
rul politicei lor, ce tinde la crearea 
unui stat național maghiar unitar 
prin centralisațiune.

Ei aveau se lupte cu Curtea și 
cu Austriacii, der aveau se lupte și 
cu naționalitățile nemaghiare din
lăuntru și în deosebi cu Românii, 
cari pe lângă CroațI erau singurii, 
cari le puteau opune o seriâsă re 
sistență.

In lupta acesta spre a paralisa 
oposiția nbstră, tactica politică ma
ghiară a fost și este condusă în 
primul plan de tendința și nisuința 
capitală de-a învrăjbi pe Români 
ă tous prix cu Curtea, în care puteau 
să-și afle un razim puternic dreptele 
lor revindicărl. Jocul le era într’a- 
tâta ușor, întru cât la Curtea nbstră 
Românii nu aveau de fapt nici un 
representant, pe când ea se afla me
reu încunjurată de puternica aristo
crația maghiară.

Nu voim se întrăm astăcjî în 
amănuntele situațiunei, ce ni-s’a 
creat prin uneltirile, cari au avut de 
scop de a înstrăina cu totul Curtea 
de noi. Observăm numai, că tâte 
greșelele, și cele mai mici, ce s’au 
comis din partea unora dintre ai 
noștri în acestă luptă neegală, au 
fost cu prisos esploatate de tactica 
politică maghiară, pe când nu putem 
susține tocmai același lucru în ce 
privesce esploatarea din parte-ne a 
greșelelor săverșite de escesele fa
natismului de rassă maghiar.

Din contră am vec|ut, că chiar 
și resensul, ce l’au produs pretutin
deni în străinătate selbăteciile dela 
Turda, Oradea-mare, Arad etc., au 
fost în cele din urmă utilisate de 
contrarii noștri șoviniștl în favorul 
amintitei lor tactice. Marea mișcare 
de protestare din România, ce-a cul
minat în memorabilele meetinguri 
arangiate contra atrocităților dela 
nm, a fost înfățișată de ei, precum 
bine seim, ca mișcare cu caracter 
„daco-românist" și „irredentist".

Și pănă în c|.iua de acțl se con
tinuă prigonirile politice la noi pe 
aceeași temă.

N’a ajutat nimic pentru a 
schimba acestă situațiune nici de- 
clarațiunea dela Iași a guvernului 
Sturdza, nici cele ce i-au urmat în 
direcția cimentării amiciției între 
statul român și monarchia nâstră.

Acum, în ajunul visitei monar- 
chului nostru la Curtea română, șo- 

viniștii unguri, nemulțămițl în fond 
cu acestă visită, care, c|ic ei, va în- 
curagia numai tendințele „agitato
rilor români", își dau tâtă silința se 
lovescă eră în noi Românii ardeleni, 
presentându-ne, prin lățirea de scirl 
false și tendențiose, din nou ca „ele
ment destructiv", Românii ardeleni, 
(jic ei, vrâu se se folosâscă de vi- 
sita monarchului nostru în România 
spre a demonstra pentru „nisuințele 
lor dușmane Ungariei" și a turbura 
astfel festivitățile, cu cari va fi pri
mit acolo Monarchul nostru.

Foile estreme șoviniste din Pesta 
își mai dau aerul de a lua în apă
rare chiar guvernul și statul român 
contra unor astfel de „turburători", 
căci, (fie ele, bunele raporturi ceesistă 
acjî între monarchia nostră și Ro
mânia ar eschide cu totul posibili
tatea, ca politici serioși români se 
se ocupe de cestiunea nemulțumirei 
Românilor ardeleni.

Acesta mai are lipsă de dovadă 
și în genere este întrebare, dâcă 
tactica cea mai nouă a șoviniștilor 
maghiari va pută prinde.

Noi sperăm, că nu.

Minisfrul-președinte Sturdza la „expo- 
siția milenară11. Fâia semi-oficiosă maghiară 
„Kel. Ert." dela 27 Iulie n. o. publică ur- 
mătârea scie, care de sigur va produoe 
mare sensațiă între Românii dela noi: „Mi- 
nistrul-președinte român Dimitrie Sturdza 
a sosit astădl in Viena și va fi de față la 
prânzul, pe care-1 dă astăzi io Sohonbrunn 
ministrul de esterne conte Goluchowski. 
La re’ntorcerea sa spre casă, ministrul-preșe- 
dinte al României va petrece câte-va cțile în 
Budapesta, pentru ca s£ visiteze esposițiu 
nostrău. *

Cu privire la petrecerea ministrului- 
președinte Sturdza în Viena, unde a sosit 
dela Gastein, „Agenția Română" anunță, 
că contele Goluchowski a dat' prânzul, de 
care e vorba mai sus, în onorea primului 
ministru român în apartamentele diu pa
latul imperial dela Schonbrunn, ce le lo- 
ouesce în timpul de față ministrul de es
terne austro-ungar.

CRONICA POLITICA.
- 17 (29) Iulie.

Cestiunea căsătoriei archiducesei Ma- 
ria Doroiea de Habsburg, cu prințul franoes 
Filip de Orleans i-a adus pe Unguri în 
oonfliot cu propriile lor sentimente. Se 
scie, că Ungurii țin forte mult la arohi- 
duoesa Maria Dorotea, fiica archiducelui 
Iosif, fiind-că — cum efic ei — „e născută 
pe păment ungureso, simte unguresce și e 
crescută unguresce". Din causa aoesta Un
gurii ar fi ținut mult, oa fiitorea părechiă 
prinoipară să se cunune aici în Ungaria. 
Der acâsta nu se pâte, deâre-ce noua in- 
stituțiune a căsătoriei civile lovesce în 
sentimentele lor religidse, d'n care cau- 
să vor merge să se cunune în Viena. 
Acesta îi supără pe Unguri, der n’au ce 
face. Archiduoele Iosif, cum se vede, vo- 
esce cu tot-adinsul să înoungiure un oon
fliot ou guvernul unguresc, oare ar fi voit 
să înoheiă el însu-șl oăsătoria prin minis
trul Perczel ori alt „popă" cu eșarpă na
țională la pept. Archiducele Iosif ar fi pu
tut, ce-i drept, să useze de drepturile ca
sei imperiale și regale, pentru a nu-șl su
pune fiica căsătoriei civile, der pentru a 
nu face supărare guvernului și pentru a 
nu da ansă să se cjică., oă nu respectăză 
legea, a hotărît să se faoă cununia tinerei 
părechl la Viena. Asta se face, cum se 
vede, pentru plăcerea Ungurilor și totuși 
Ungurilor li-se face mare neplăcere fiind 
oă se întâmplă cununia pe păment aus
triac. N’ai ce-i faoe, — multe se fac 
pentru plăcerea domnialor, der tote totuși 
nu se pot face.

*

In Austria încă sunt forte agitate 
mișcările electorale. Nu este provinoiă și 
nu este partid, care să nu se prepare pen
tru viitorele alegeri, ce vor fi în Octomvre 
și Noemvre c. Partida „liberală" dela pu
tere, pe lângă tote că șl-a formulat un nou 
program, nu prea are înoredere în resul- 
tatul alegerei. Partidele conservatore, în 
special însă antisemiții vienesl desvâltă cea 
mai mare energia pentru a face, oa în 
noul parlament austriac ei să pdtă ave 
majoritatea. Lueger și alțl oratori ai par-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Femeia Română.
De Carmen Sylva.

I.
„Acestă ființă nepătrunsă, numită fe

meie!" — ’ml spunea un om a oărui căs
nicie era biblică și a cărui toți copii erau 
virtuoși, frumoși și oumințl.

Ce ar dice el despre femeia română? 
Ea ’ml pare cea mai interesantă din Eu
ropa.

Nu trebue uitat, că ea derivă dintr’un 
amestec estra-ordinar de rasse.

Dacii, Românii, Pacinații, Goții. Gel- 
ții, Slavii, Grecii au populat, pe rend său 
în același timp, aceste loourl, lăsând urme 
de esistența lor. Așa ve-țl vedea pe ma- 
trona română cu ochiul de vultur, cu tră
săturile regulate, alăturea de femeia slavă 
de o frumsețe viclănă și de credință încer
cată, alături de femeia greaoă cinstită și 
curată, împreună cu femeia tătară puternică 
și răsbunătâre și de femeia celtioă, poetioă 
și superstițiosă, și printre ele tote pe parias 

din India rămase parias și în Europa, ți
ganca cerșitâre și trențurosă, frumosă oa o 
statue seu oa o vrăjitâre înfricoșitore în 
tot-dduna pitorescă.

Frumsețea femeei române a fost de 
mult timp vestită. D6r energia, ouragiul și 
devotamentul său nu se cunosceau, căci 
istoria acestei țâri mai nu e cunoscută în 
Europa.

Și tocmai în istorie o găsim pe ea în 
întregime. Să căutăm la oronicarl câte-va 
notițe asupra femeilor domnitâre, așa : prin
cipesa Calinichia, soția lui Radu Negru 
Basarab (1372) și mama lui Mircea, se 
ocupa cu opere evlaviose. Ea înzestrăză 
bisericele, zidesce mănăstrl, spitale și sooll.

Nora-ea Boiana, soția Ini Mircea, e 
cântată încă în cântecele populare. Ea trecu 
Dunărea ou armata spre a scăpa pe soțul 
său închis la Brusa de cătră sultanul Bai- 
zet. Ea ajuta spre a se zidi in locurile cele 
mai pitorescl a părței ce se numea în strei- 
nătate Valachia, mănăstirile Gozia, Cot- 
meaua și Tismana.

Principesa Clara, bulgară de origine 
și de religiune catolică, iu soția lui Alexan

dru Basarab (1320—1365). Ea lucra din 
tâte puterile sale pentru unirea bisericilor 
de Răsărit cu cea de Apus, trimise bogate 
daruri biserioei Sf. Petru și fu lăudată prin 
o bulă de cătră Papa Urban al V-lea. Ea 
mărita pe fiica cea mai mare ou Strasimir, 
regele Bulgariei, și pe Anoa, a doua fiică 
a sa, cu regele Simeon, Stareț al Serbiei. 
Ea nu înceta de-a le arăta cu stăruință ne
cesitatea de-a reuni Biserioele, din nenoro- 
oire atât de despărțite.

Un veac mai târefiu vedem pe Vlad 
Vodă și pe soția sa părăsind tronul și oă- 
lugărindu-se, zidind fia-care câte o mănăs
tire. La sfîrșitul veaoului se repetă același 
lucru și vestita mănăstire Bistrița de pe 
Olt e întemeiată de domnitorul Barbu Ba
sarab ; princesa luă numele de Salomia. 
Tote comorile, pe oare le are acăstă mă
năstire sunt datorite acestei evlaviose 
princese.

Mama lui Ștefan-cel-Mare a ajuns le
gendară. Nu-i copil, care Bă nu-i cunoscă 
istoria sa.

Ștefan-cel-Mare (1436—1504) domnul 
Moldovei purtă mai mult de oinol-cjecl de 

răsbâie și zidi mai mult de oincl-cjeol de 
biserici. El fu un adevărat zid de apărare 
pentru creștinătate și intră în tratări ou 
Veneția și ou Papa pentru încheieroa unui 
tratat ofensiv și defensiv oontra Turcilor.

Maria, demna sa mamă, fu numită 
Olteanoa, fiind-că se trăgea din familia 
Coloianu de peste Olt și Olteanoa este în
tre tote femeile române vestită pentru 
energia sa. Se <jice, că ea are în gură 24 
de măsele. Maria avea doi frați, cari cei 
mai instruițl omeni de pe vremea lor, mai 
ou semă în cestiile religiose.

După asasinarea soțului său, ea ră
mase văduvă spre a-șl cresce pe cei patru 
și cele două fete ale sale. Ștefan era co
pilul său iubit, eroul neînvins, rănit în tote 
bătăliile și recăpătând tot-dăuna puteri 
nouă. Odată, cu tâte acestea, Turoii îl în
grămădiră și-l urmăriră de aprâpe pănă 
sub zidurile Cetăței Neamțului, în Nordul 
Moldovei.

El se lăsă învins de data acesta, bătu 
la pârta cetăței sale și ceru ca să-i lege 
ranele. Der îndărătul porței, resunâ, aspru 
și puternic, glasul mamei sale: „Cine bate?
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tidei sale ceroetâză din Duminecă în Du
minecă orașele din provincia și arangiâză 
meetingurl pretutindenea cu sucoes neaș
teptat, așa oă e forte probabil să-și și 
ajungă scopul. *

„Neue fr. Presse" a publioat o se- 
riă de articoll de mare interes asupra ro
lului Greciei în revoluția din Creta. Etă 
cum aprețiâză cestiunea numitul <Țar: 
Simpatia, ou care se urmăresc în Gre
cia evenimentele din Creta, este fârte na
turală din punotul de vedere al înrudirei 
de rassă. Cât timp sprijinul ce se dă răs- 
colei cretene se reduce esclusiv la iniția
tiva privată a câtor-va persone, sâu cer
curi întregi de populațiune, nu se pote 
obieota aprope nimic față de manifestările 
patriotismului elenic. Acostă judecată tre
bue să sufere însă o schimbare, când s’ar 
dovedi, că însu-șl guvernul grecesc șl-a 
sohimbat atitudinea, pănă acum atât de 
corectă, și că el ar fi acela, care alimen- 
teză răsoola și portă cu Turcia, după fai- 
mosele pilde, un „răsboiti ofioiosu. O ast
fel de prooedură va înstrăina nu numai 
Greciei, ci și luptătorilor oretenl pentru 
libertate, acea simpatiă de care s’au bucu
rat pănă acum în Europa, oăcl pentru 
acesta vine, în prima liniă, în considera- 
țiune menținerea păcii, âr nu strigătele de 
durere ale Cretenilor, ori cât de îndreptă
țite ar fi ele. In multe locuri se observă o 
ore-care neîncredere cu privire la atitu
dinea Greciei, o neîncredere, care în parte 
a fost provooată printr’o campanie publi
cistică dusă ou neîndemânare. Trebue să 
provoce însă îndoâlă intențiunile 'leale ale 
Greciei, când se respândesoe din Roma, 
adeoă din cercurile oficiâse italiene, soirea, 
că in timpul din urmă s'au înlesnit de repe 
țite ori transporturi secrete de arme și muni- 
țiune pentru insurgenții din Cheta. Astfel de 
transporturi se pot faoe numai cu to
lerarea, dâcă nu și cu înțelegerea guvernului 
grecesc11....

Sti mint și ei desmint.
Față cu soirea răspândită de foile un

guresc!, că cu ocasiunea mergerei mo-, 
narchului nostru în România, „Valahii 
ardeleni“ ar ave de gând se i pre- 
sente un memorand, corespondentul 
din Budapesta al (Țarului „Pch 
Corr.“ face următdrele observațiunl 
reutăciose și caracteristice tot-o- 
dată:

Judecând după disposițiunea, ce dom- 
nesoe acȚ în cerourile agitatorilor daco- 
romaniștl, așa se vede, că „cestiunea arde
leană" în România a pierdut mult din pu
terea atraotivă și din popularitatea ei. 
Niol „irredentiștii“ din Ungaria nu se prea 
animeză pentru planul unei demonstrațiunl 
pe timpul visitei regelui, deâre-ce nu este niol 
o șansă, ca în actuala disposițiă a Româ
niei să Be alăture cine-va la demonstra- 

țiune. Bunele raporturi, ce esistă adl între 
monarohia nostră și România, esolud în 
mod direct posibilitatea, ca un politic ro
mân serios să se ocupe cu așa numita ces- 
tiune ardelenâscă. Disposițiă de a(jl a 
României nu este favorabilă pentru reali- 
sarea planului privitor la memorand și 
peste tot nu este favorabilă pentru discu
tarea oestiunei amintite11.

Acesta scire o produc tote 
foile budapestane, ce ne-au sosit 
astăcți.

*
„17Independance Roumnine11, reve

nind asupra scirei de mai sus, face 
următbrele observări:

„Nu putem în de ajuns regreta, oă 
unele (Țâre din Budapesta s’au făcut ecoul 
unor informațiunl răutăciose și absurde. 
Astfel, „Magyarorszâg" afirmă, că Românii 
din Transilvania vor profita de sosirea în 
România a Majestăței Sale împăratului 
pentru a’i presents un Memorandum con
ținând plângerile lor. Se adaugă în ace
lași timp, că guvernul nostru vrâ să ia 
măsuri preventive ; el ar împiedica intrarea 
în România a Românilor de dincolo de 
CarpațI și ar expulsa pe toți oei suspecțl 
dintre oei aflători în Bucuresol.

Cedem, oă amândouă scirile sunt 
false. Nu suntem nici deoum amicii d-lui 
Sturdza, dâr nu putem crede, oa el să fiă 
decis a reîncepe era expulsărilor, Acesta 
ar fi o politică din cele mai rele și în aju
nul augustei visite ar fi mai mult decât o 
greșeală.

In aoelașl timp nu putem admite, că 
Românii de dincolo de CarpațI, cari tră- 
eso printre noi, pot avâ atât de puțin 
tact și iubire pentru patria lor adoptivă 
încât să turbure oălătoria Suveranului lor 
printr’un act, care forte natural dincolo 
de graniță, n’ar avea aci nici o rațiune 
de a fi.

Supușii M. S. împăratului Franoiso 
Iosif n’au dreptul să adreseze plângerile 
lor, cât de legitime ar fi, decât Suveranu
lui lor, în Imperiul Său. In România, îm
păratul Francisc Iosif e ospetele nostru, și 
ospetele României trebue să aibă putința 
d’așl consaora t6tă vremea pentru a eu- 
nosce țâra nostră și poporul nostru.

Mileniul unguresc în lumină, 
germană,.

Pe (Ț ce merge apar în străi
nătate articule de cjiare, broșuri etc. 
asupra faimosului mileniu unguresc. 
Afară de pressa străină subvenționată 
de alianța israelită universală, aprbpe 
tote (Țârele au luat posițiă față de 
șoviniștii maghiari, cari nu se ge
neză acum, la finele veacului al 19-lea, 
se-șl mascheze atât de prost, velei
tățile lor absolutiste și tendința des- 
trugetore de maghiarisare, cari arată 

în . destul, de ce soifi este „liberalis
mul" pionirilor culturei îu Orient.

De astă-dată ne-a căȚut în mână 
o broșură publicată în Munchen de 
scriitorul german Henric Wastian. 
Titlul acestei broșuiî este „Ungarns 
Tausendjăhrung in deutschem Lichte“ și 
conține un bogat material.

In prefață, dice autorul, ca opul 
seu nu e îndreptat în contra statu
lui și a poporului maghiar, ci în 
contra Jidano-Maghiarilor, și face 
un călduros apel la Germanii ade- 
verațl, ca se ia posițiă în contra 
acestei stări de lucruri.

Dăm aici câte-va pasage mai 
marcante din acestă broșură:

„Maghiarii trebue să săvârșâsoă încă 
multe fapte mari și nobile, căci dealtmin- 
trelea istoria omenirei va încadra în doliu 
anul, în care ei au venit prin Munoaol în 
șesurile Ungariei, Decă ar fi rămas în ste
pele lor dela Marea Neagră, atunci Ungaria 
s’ar fi desvoltat ca de es. Boemia...

....Istoria maghiară vorbosce numai 
despre aventuri de răpire, Prinoipiul „Si 
fecisti, negau, se repetă de multe-orl în is
toria maghiară. Așa s’au negat tote asupri 
rile nemăghiare....

Autorul descrie apoi pe larg is
toria Ungariei și lunga seriă de asu
priri, precum și mijlocele de ma
ghiarisare a poporeler nemaghiare, 
apoi asupra mileniului se esprimă 
astfel:

Să lăsăm Maghiarilor plăoerea să vi
seze despre mărirea lor trecută și viitore 
prin cărările parcului esposițiunei lor cu 
castelele sale de lemn și cu halele sale de 
sticlă, la sunetele amețitore ale tnusicei ți- 
gănescl; totuși însă trebue să le spunem, 
oă cele 7’/, milione Maghiari, inclusive Ji
dani, nu fac nici măcar jumătatea popora- 
țiunei translaitane (17’/2 milione) și că in- 
fluința lor politică și puterea lor răsboinioă 
valorâză numai în legătură cu Austria. Un
gurii suferă, oa Norvegienii, Irlandesii, și 
alte popore de-o prisosință de simț națio
nal, care îi orbesce cu totul în privința 
realei lor importanțe în conoertul popore- 
lor europene. Cât de puțin cântăreso Ma
ghiarii în oumpăna etnografică, se pote 
vedâ din aceea, oă nimeni nu pricepe limba 
lor în aiară de frontieră și nici nu simțeso 
necesitatea de a-o învăța. Astăzi, când e 
vorba să poseze oa amabili față de străi
nătate, au ținut de cuviință să facă o soriere 
festivă în limba germană...

Vorbesc© apoi pe larg de legea 
de naționalitate din 1868 cjicend în
tre altele:

In orbirea lor națională privesce re
negarea naționalității proprii la poporele 
nemaghiare oa o faptă „patriotică", ba 
chiar ca o „datorință" și prin aoâsta va- 
tămă ou brutalitate la concetățenii lor too- 
mai aceleași sentimente, pe cari la ei le 
declară de sfinte.

Acestă broșură e îndreptată și 
îu contra acelor Germani „liberali" 
din Viena, cari au visitat esposiția 
din Budapesta, adecă minoritatea 
germâno-jidană din consiliul comu
nal al Vienei.

SOfflLE OILEL
— 17 (29) Iulie.

Pregătiri pentru primirea împăratu
lui Francisc Iosif în România. După cum 
oomunică (Țârele de dincolo, pregătirile de 
primire la Sinaia le faoe prințul Dimitrie 
Ghika, prim-efor al Spitalelor Civile, îm
preună cu primarul local; e vorba să se 
oonstitue un comitet sub președinția prin
țului, care să aloătuâsoă un program despre 
serbările oe se vor da. In oapitală Aus- 
triaoii și Ungurii au format deja o socie
tate în vederea visitei, Împăratului, hotă
rând să ' se întrunâsoă cel puțin de două- 
orl pe săptămână. Societatea a ales deja 
un oomitet ou însărcinarea, de-a alcătui 
programul primirei. Aoest comitet a deois 
deja oa pentru eternisarea memoriei aoestei 
visite să creeze prin ooleote o maro fon- 
dațiune, din ale cărei venite să ajute pe 
elevii săraci austriacl și unguri.

—o—
Un prinț ca preot. Dumineca trecută 

a fost hierotonit ca preot Maximilian, prin
țul regal al Saxoniei, despre oare am scris 
la timpul său. că cu trei ani înainte s’a 
aplicat la studiul teologiei. La serbarea 
hierotoniei a fost de față și tatăl său, prin
țul regal George, cum și ceilalți membri 
ai familiei domnitore și întreg corpul ofi- 
cereso. Consacrarea s’a ofieiat prin episco
pul Wahl din Dresda. Papa a felicitat 
printr’o scrisore pe tinerul preot-prinț care 
îndată după hierotonire a oficiat primul 
serviciu divin. In familia prințului e des
voltat sentimentul religios în măsură forte 
mare, ceea oe dovedesoe și împrejurarea, 
că mama prințului Maximilian a întrat de 
ourend oa călugăriță într’o mănăstire.

—o —
Procesul socialiștilor din Budapesta, 

cari cu ocasiunea meetingului ținut astă- 
primăvară sub președința lui Ugron, se In- 
căeraseră ou poliția, spărgându-șl unii altora 
capetele eu prăjinele strindardelor dela 
exposițiă, — a ajuns săptămâna trecută la 
tribunal. Acesta însă a respins simplamente 
plângerile muncitorilor înaintate oontra po
liției, pe cuvânt, că întrevenirea poliției a 
fost necesară „după oum o dovedesoe și 
împrejurarea, oă (jece indivicȚ au fost ares
tați." Contra aoestei sentințe apărătorul 
muncitorilor a înaintat recurs la Curiă. In 
reours se cȚoe Intre altele: Poliția, ce-i 
drept, a arestat (jeoe muncitori, fiind-căașa 
i-a plăcut și mai ales fiind-oă a avut pute
rea de a-i aresta. Dâoă ar fi avut publioul 
aoâstă putere, ar fi închis nu (jeoe polițiști, 
ci întreg aparatul polițieneso.

Ce străin cere să intre aci? Fiul meu nu 
întră la mine învins, el mâre apărându-șl 
moșia!". Ștefan, rușinat, sună din corn, 
adună încă odată trupele sale împrăștiate 
și dă vestita bătaie dela RăsboenI (1476).

S’au văcjut mame de același caracter 
în timpul oelui din urmă răsboih, dela 1877, 
trimițendu-șî peste Dunăre pe fiii lor deser- 
tori din armată, în gura tunurilor dela 
Plevna.

Vieța fiicei lui Ștefan-cel-Mare, Elena, 
lu din cele mai agitate. Ea duse cu sine 
în Rusia o inimă oaldă, o dragoste artjătdre 
pentru noua sa patrie și o blândeță înge- 
râseă, care nu se desminți nici în cele mai 
orude întâmplări, prin care ea trecu. Ea fu 
măritată la Moscova ou moștenitorul tronu
lui Ioan, fiiul lui loan al IlI-lea. Dâr ou 
totă marea iubire ce o avea Țarul, socrul 
său, pentru ea, precum și pentru fiul lor 
Dimitrie, ea avu de suferit cele mai crude 
perseouțiunl din partea Sofiei, femeia a 
doua a Țarului și nepdța lui Constantin 
Paleologul, cel din urmă împărat al Bisan- 
țiului.

Sofia era furiosă, vădend oă nu pote 

ocupa tronul fiul său Vasile și făcu tot 
ce-i stătu prin putere pentru a putea des- 
moșteni pe loan, soțul Elenei, dâr nereu
șind, ea puse pe un medio italian, maestro 
Leon9 ca să-l otrăvâsoă. Deși se soiu cine 
e autorul crimei, nimeni nu îndrăsni se’l 
denunțe și intrigele împărătesei Sofia ajun
seră din ce în ce mai puternioe, cu tot 
disprețul său pentru Ruși și dragostea sa 
vădită pentru Greci, de care ea se încun- 
jura esolusiv, pe oând virtuâsa Elena vie- 
tuia în mijlooul poporului său și se identi
fica cu el. 11

Cu tote acestea, complotul făcut de 
Sofia pentru a uoide pe tânărul Dimitrie, 
fiul Elenei, a detrona pe Țar și a proclama 
pe fiul său de împărat fu descoperit, er 
Sofia aruncată în închisore, principalul 
conspirator deoapitat și Dimitrie încoro
nat și proclamat moștenitorul tronului mos- 
oovit.

Dâr un an abia după aoeia, Sofia și-a 
recâștigat totă influența și-a obținut dela 
Țar a se ucide partisanii lui Dimitrie, pro
clamând pe fiul său Vasile, mare duce de 
Novgorod și de Pasoov. Fără nici un mo

tiv cunoscut, Țarul arunca în închisore 
pe nora sa Elena și puse pe nepotu-său în 
lanțuri, în luna lui Aprilie 1502; în același 
timp deolarâ pe fiul său Vasile moștenito
rul tronului.

Pe nenorocita Elenă o deolarâ ere
tică și ea muri în 1504, în vârstă de 40 
de ani, în mijlooul celor mai crude perse
ouțiunl ale amicilor săi, din oare mulțl fura 
arși pe piața publioă. Mâitea Elenei făcu 
pe Țar să vină la alte sentimente și în 
timpul agoniei lui, chema pe Dimitrie, ’i 
ceru ertare ți-i lasă lui corona. Dâr îndată 
oe Țarul a murit, Vasile aruncă pe Di
mitrie într’o închisore îngrozitore, unde 
muri după 4 ani de martir, în vârstă de 
25 de ani.

O viață forte interesantă este aceia 
a blândei prinoesc Despina Milita, fiioa lui 
Branooviol, despotul Serbiei, oare se însoți 
cu evlaviosul domnitor al Valaohiei, Nea 
goe Basarab, ea fu de o mare evlavie, 
ca și soțul său, oopilul iubit ai Biserioei. 
Ei făcură daruri la tote loourile sfinte, în 
țeră la ei, în Transilvania Moldova, la Athos, 
Constantinopol, Sinaia, Erusalim.

Neagoe a început zidirea vestitei bi
serici Curtea de Argeș, unde legenda spune, 
oă meșterul Manole, architeotul, zidi pe 
femeia sa viuă și oare biserică a fost res
taurată în totă splendorea sa sub dom
nia regelui Carol de cătră d. Lecomte de 
Nouy.

Edificiul devenea extra-ordinar de 
frumos, dâr etă că banii lipsesc și pentru 
a înlătura punerea de dări nouă peste țâră 
stârsă prin răsbâie, d-na Despina Milița 
oferi odorele sale flicând: „Nu voieso ca 
lacrimele femeilor să ude petrele biserioei 
nâstre". Ea continuă opera bărbatului său, 
chiar după mârtea lui, împreună cu fiioa 
sa Ruxanda și cu ginerele său, domnito
rul Radu dela Afumați. Ea, în văduvia sa, 
a avut durerea de a vedea pe fiul său Teo- 
dosiu detronat și asasinat și ea însă-șl a 
trebuit să se refugieze în Transilvania, 
oând la Sibiiu, oând la Brașov. O fată a 
ei se mărita cu Ștefăniță, domnul Moldo
vei și nepotul lui Ștefan cel Mare.

într’o frumâsă. mănăstire, Ostrov, în
temeiată de ea se găsesoe mișcătorul ta
blou al Maicei Domnului, ținând pe ge-
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Un non împrnmut va contracta ora
șul Budapesta în sumă, de 50 milione flo- 
■reni. Primarul Budapestei a și intrat în 
tratări eu representanții diferitelor bănol. 
împrumutul va fi emis în Septemvre, ori 
Oetomvre a. c.

— o —
Un incident în senatul italian. Din 

Roma se telegrafâză, că in 27 Iulie, când 
se înoepuseră dezbaterile asupra proiec
tului pentru înființarea unui comisariat re 
geso în Sicilia, un om de pe galeriă, ou 
numele Simone, aruncă o scrisore în sală. 
Sorisorea era adresată ministrului de jus
tiția, care era rugat oa să se intereseze în 
■causa unui prooes de moștenire, oare-1 
privia pe Simone. Ce-i drept, Simone a 
fost dat afară din sală, dâr scopul totuși 
și l’a ajuns, căci cel puțin a isbutit să 
deștepte interes față cu causa sa de proces.

—o—
Reformă la depunerea riguroselor din 

medicină. La depunerea acestor rigurbse, 
după praxa de pană acum, nu era luată în 
considerare și sooterea dinților și celelalte 
operațiuni împreunate ou acesta. Ministrul 
ungureso al instruoțiunei publioe a ordonat 
însă acum, ca cu începutul anului școlar 
viitor să se introducă și operațiunile de 
dentist între obiectele de esaminare la de
punerea riguroselor din medicina chirur
gicală.

—o—
La congresul internațional de antro

pologie, ce seva țină în Elveția, România 
va fi representată prin d-1 Dr. Petrino.

— o —
Șahul persiei in Europa. Noul șah al 

Persiei, Muzaffer-Eddin, va faoe în anul 
viitor o călătoria în Europa. El va visita 
curțile europene, mergând mai întâii! la 
Tarul Nioolae II al Rusiei.

—o—
Un Român omorît de un Jidan. Lui 

„Kolozsvâr“ i-se scrie, că în comuna Ineu, 
comit. Solnoc-Dobeoa, păstorul Vasilica 
Danciu s’a certat în noptea de 23 1. o. ou 
fiiul stăpânului său, Abrâhâm Markovics, 
din causa hranei rele. Abrâhâm a lovit pe 
păstorul Danciu cu o săoure în frunte, 
de-asupra ochiului stâng, străbătând săcu- 
rea pănă îp oreerl. Nenorocitul păstor nu
mai decât a căcjut la pământ fără simțiri, 
■âr în noptea de 24 1. o. a și murit. Sălba
ticul jidan, Abâhâm, oare e numai un băe- 
țandru de 16 ani, a fost prins de gendarml 
și escortat la judecată de cerc din Lăpu- 
șul unguresc.

—o —
0 furtună grozavă s’a desoăroat în 

23 1. c. asupra comunelor Jobuc (Zsobok) 
și Faraș (Farnas) din comitatul Cojocnei. 
Apa a inundat tote stradele din oomune, 
a dărîmat mulțime de case, așa că omenii 
se refugiau pe coperișele și prin podurile 
caselor. Ceea ce a rămas cruțat de inun
dația, a fost nimicit de grindină, care era 

nunohii săi pe Isus mort și dedesubt Des- 
pina ținând în brațe pe fiul său Teodosiu 
cu următorea inscripțiune: „Primesce, Dom
ne, în împărăția ta oerâscă pe robul tău 
Teodosiuu. Se văd la Curtea de Argeș, la 
Crusedol în Serbia, la Dioiani și în museul 
din Viena, vestminte biserioescl brodate de 
evlaviosa princesă.

Domna Elena, soția lui Petru Rareș, 
domnul Moldovei, era fiica lui Heraolide, 
din familia vestitului Lazăr al Serbiei, care 
.bătuse pe Turei în câmpul Mierlei, la 1389.

Ea era fbrte cultă și scria în mai 
'multe limbi. Când soțul său fu detronat 
de cătră Sultanul Suliman și silit a se în
chide la Ciceu, fuga Domne! prin munți 
pentru a întâlni pe soțul și pe oopii săi, a 
rămas legendară și sorisbrea sa cătră Sul
tan a ajuns istorică. Aoâstă scrisore era 
așa de mișoătbre, că îmblânzi iuima Sulta
nului, care redădu tronul lui Petru Rareș.

Fiica sa, Ruxanda, se mărita după 
Alexandru Lăpușneanu oel Crud, care-i pre
zintă patruzeci de capete de boerl pe o 
masă. Cu toți nervii sănătoși ce erau în 

de mărimea ouălor de găină, acoperind tot 
hotarul și devastând cu desăvîrșire sămă- 
năturile. In așa măsură cădea grindina, în
cât era imposibil să potă vede omul mai 
departe ca 3—4 pași. Pe lângă acâsta a 
mai suflat și un vânt puternio, desrădă- 
cinând arbori seculari. Paguba este sooo- 
tită în comuna Jobuc la 5J—60 mii, âr în 
Faraș la 30—40 mii fl. Vioeșpanul a fost 
la fața locului și a împărțit comunelor de
vastate câte 500 fl. din cassa comitatului. 
Loouitorii comunelor, pe cât seim, sunt 
Maghiari.

— o—
Concert Musica orășenâsoă va con

certa mâne în 30 1. o. la otel „Pomul 
verde“ cu următorul program : 1) Tb ok
indulo de Varo Gero. 2) Ouv. zu Orpheus 
de Offenbach. 3) Orient Rosen, vals de 
Ivanovicl. 4) Es var einmal, Lied an d. 
Op. Iabuka de S. Strauss. 5) Pomana fan
tasia de Seidemann. 6) Berliner Kinder, 
vals de Hartmann (nou). 7) Dormiai, de 
Viliaeross. 8) Fur lustige Leute, potpouriu 
de Komzak. 9) Persisohe Sohahvache de 
Giese. 10) Militair Revue, marș de Czibulka. 
începutul la 8 ore sera. Prețul de intrare 
30 or.

Notițe din istoria scâlelor nostre 
medii.

in.
Edificiul pompos al gimnastului nostru 

a început a se zidi la 1851, când însu-șl 
episcopul Andreiu Șaguna a săvârșit în 
fliua de 17 Septemvre a acelui an pune
rea pietrii fundamentale, care c|i fiind 
aceea a sfintei Sofii, noul edificiu și șcb- 
lele de sub aooperementul ei s’au pus sub 
patronajul acestei sfinte a biserioei nostre.

La 1871 s’a mărit edificiul gimnasial 
cu aripa sa de sud.

Edificiul gimnasiului este situat în 
fața unei piețe mari deschise, care ser- 
vesce ca teren de joc pentru școlari, pe 
unul dintre locurile cele mai frumbse ale 
orașului nostru, numit „Grover“. El con
stă dintr’un parter înalt și un etagiîi, și 
numai la oentru, unde se află sala festivă, 
are două etagiurl. Fațada măreță a edifi
ciului are 52 de ferestri mari cătră piață 
și 3 portale. Numărul total al înoăperilor 
din edifioiul gimnasiului este de 36, din
tre cari astăcjl 8 încăperi servesc de can
celarii (direcționale, eforiale și profesorale), 
2 ca locuință pentru pedel, âr 7 pentru 
diferitele colecțiunl de mijlooe de învăță
mânt și bibliotecă; e o sală mare festivă 
și restul de 18 sale serveso ca sale de în
vățământ pentru cele 8 clase gimnasiale, 
4 reale și 4 primare de băieți (ou două 
clase paralele). — Fațada principală a edi
ficiului are 72 metri în lungime.

Șcdla comercială, sala de desemn și 
biblioteca școlarilor se află plasate într’un 
edificii! înveoinat, pus la disposiția șoole- 
lor nbstre de cătră parochia Sfintului Ni- 
colae din Scheiă-Brașov.

acele timpuri, tînăra Domniță leșina în fața 
acestei priveliști.

Sora-sa, domna Kiajna, deveni soția 
lui Mircea și domna vestită e Valachiei, 
care apăra cu săcurea în mână pe fiul său 
minor contra boerilor revoltați.

Ruxanda era să se mărite întâii! după 
un ore-oare Joldea, destinat a ajunge Domn. 
Dâr Alexandru Lăpușneanu chema în aju
tor armata leșescă, scose ochii lui Joldea 
și-i răpi și tronul și logodnica.. Orucjimile 
sale fură nenumărate, el domni cu tote 
acestea și toomai ou ajutorul acestor cru
zimi, în două rânduri și în sfîrșit fu otră
vit. Nu s’a putut dovedi nicl-odată, că so
ția sa ar fi fost oomplice la aeestă faptă. 
Ea făcu în adevăr multe daruri pe la mă
năstiri, dâr aoesta nu probeză o oonsciință 
turburată din causa unei crime, oi aoâsra 
e caracteristica femeei veacului de mijloc 
de a oăuta o mângăere în fapte piose, pe 
care nu o putea găsi în bărbat, care nu o 
pricepea. Ea domni timp de doi ani ca re
gentă, pentru fiul său, oare era minor și soiu 
a se face iubită de supușii săi.

(Va urma.)

Ce privesbe frecvența școlarilor, nu
mărul abiturienților, oarl au făcut la gim- 
nasiul nostru esamenul de maturitate în 
restimpul dela 1866 pănă la 1895, se urcă 
la 357.

Numărul absolvenților șcâlei comer- 
oiale dela 1872 — 1895 (inclus.) este de 182, 
âr al celor, cari au absolvat în acest res- 
timp șcbla reală inferibră, de 295.

Ce privesce salarisarea corpului pro
fesoral însămnăm următbrele.

Salarul profesoral la înoeput pănă la 
anul 1860 a fost de 500 fl., âr pentru di
rector un adaus de 100 fl.; cea mai mare 
parte a profesorilor ședea în edificiul gim
nasiului ; alte emoluments nu erau. La 
anul 1860 profesorii primeso la salarul lor 
ordinar un adaus de 200 fl.

La anul 1862 se sistemisâză salarele 
cu 800 fl. și 900 fl., fără alte emolumente. 
La anul 1881 se sistemsieză din nou sala
rele ou 700 fl. pentru anul prim de ser
vicii!, cu 800 fl. după anul al doilea și 
900 fl. după mai mulțl ani, stabilindu-se 
pentru prima-dată ouincuenii de oâte 50 fl.

După 4 ani, la 1885, în fine se sis- 
temisâză și banii de cuartir, ce-au lipsit 
pănă acum, stabilindu-se pentru 11 profe
sori mai vechi oâte 170 fl., âr pentru 9 
profesori mai tineri câte 130 fl. pe an.

La 1892 se mai faoe o sistemisare 
provisorică asigurându-se profesorilor su- 
plențl un salar de 800 fl., profesorilor pro- 
visorl de 900 fl. și bani de ouartir pentru 
primii 10 ani de servicii! 150 fl., pentru 
următorii 10: 170 fl. și pentru ultimii 10 
de câte 200 fl. pe an.

Sistemisarea ultimă s’a făout în anul 
1894 astfel: Salar de profesor definitiv 
1200 fl. -{- cuincuenalii de câte 100 fl. și 
bani de cuartir peste tot de 200 fl. Adaus 
pentru directorul școlelor medii s’au siste- 
misat 300 fl., er bani de cuartir 300 fl. 
Profesorii suplențl au 800 fl., er cei pro- 
visbrl 900 fl. fără alte emolumente. Macsi- 
mul competinței unui profesor acli deol 
este de 1900 fl., er pentru direotor 2300 fl.

Aoeste date ne arată cum, mulță- 
mită interesului viu al forurilor nbstre ad
ministrative, salarisarea profesorilor a ținut 
pas cu esigențele timpului și în decurs de 
35 de ani s’au întreit și împătrit benefi
ciile profesorilor...

(Va urma.)

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului 

XXI (Năsăud) al Asociațiunei transilvane 
se convboă pre 16 August n. o, în Rodna 
vechia.

Programa: 1) La 8 bre liturgia în Bi
serica parochială română. 2) La 10 bre 
deschiderea adunării. 3. Raportul general 
al comitetului despre aotivfiatea sa și starea 
cassei despărțământului. 4) Alegerea unei 
comisiunl pentru censurarea raportului și 
a socotelelor cassei și a altei comisiunl 
pentru însorierea de membrii și încassarea 
de taxe. 5) Disertațiune. 6) Alegerea a 2 
representanțl la adunarea gen^relă a Aso- 
oiațiunei, ce se va ține în acest an la Lu- 
goșiu. 7) Desemnarea locului pentru vii- 
torea adunare generală. 8) Eventuale pro
puneri anunțate în scris cu 3 <j^e c0" 
mitet. 9) închiderea ședinței.

Din ședința comitetului despărțămân
tului XXI, ținută în Năsăud la 26 Iulie 1896.

Dr. Ioan Popii, 
dir. desp.

ProducțiunY și petreceri.
Petreoere de vâră, va arangia inteli

gența română din Reghin și jur Luni la 10 
August n. 1896 în Sala de vâră a prome- 
năcjii din loc. Venitul ourat este destinat 
în favorul fondului înființândei reuniuni de 
femei în Reghin.

Comitetul aranjator: președinte: Pa- 
trioiu P. Barbu; vioepreșidențl: IoanNea»î- 
țiu, și Part. Barbu \ secretar: Emil Tărnă- 
vean, cassar: Dem. Racoțan. controlor 
Iuliu Vețan,

începutul la 7 bre sâra. Intrarea : de 
persbnă 1 fl., de familie pănă la 3 membri 
2 fl., dela 3 membri în sus 3 fl. Oferte 

marinimose se primeso cu mulțămită și se 
vor chita pe cale diaristioă.

*
Măiestrii cojocari din Lugoș aranjâză 

o Petrecere de joc Sâmbătă în 1 August 
n. c. în grădina hotelului „Conoordia“ Co
mitetul aranjator. Incenutul la 8 bre sâra. 
Intrarea: De familia 1 fl. 20 or., de per
sbnă 50 cr. La cas de timp nefavorabil pe
trecerea se va ținâ Duminecă în 2 Augst 
n. c. Venitul curat e destinat pentru: Aso- 
ciatiunea transilvană“ Ofertele marinimose 
se vor cuita cu mulțămită pe oalea cjia- 
ristică. Cassar: Mihai PopovicI oojooar în 
Lngoș.

SCIR1 ULTIME.
Viena, 28 Iulie. Țarul Ni co lae 

al Rusiei și Țarevna vor sosi aici 
în 27 August dimineța, venind di
rect dela Petersburg cu tren sepa
rat. Pentru a pregăti primirea lor, 
monarchul se va re’ntorce din Ischl 
la 25 August.

Paris, 28 Iulie. „Nord“ anunță 
din isvor autentic, că visita Țarului 
Rusiei la Paris este definitiv ho- 
tărîtă.

Literat uiră.
Amicul Progresului Român revistă 

agrioolă, industrială, comeroială și soienti- 
fică, apare de două ori pe lună, în Bucu
rosul (strada Țeranilor Nr. 140) redactată 
de un comitet în frunte cu d-1 I. Nanoo- 
vicl, director, fondator și proprietar. Nu
mărul 61, anul IU a apărut eu următorul 
sumar: Convorbiri sciințifice.—Mici indus
trii nebăgate în sâmă (cu 1 ilustrațiune). 
Sciințe și Psihologie. — Cum luptăm cu 
mortea. Soiinte naturale.—Locustele. Cro
nica generală.—Chestiunea Alcoolului. Cro
nica agrioolă.—Agrioultura.—Cultura sfeolei
— Despre originea plantelor cultivate.— 
Sciința și praotica în agricultură. —Mașinels 
agricole etc. Lăptărie. — Crescerea vitelor. 
—Avioultura.—Apicultura.—Silvioultura. — 
Piscioultura.—Industriile naționale.—Banca 
industrială. —Progresul învățământului in
dustrial în România. Comerciu.—Cure Bal
neare și Climaterice.—Convorbiri medicale.
— Visurile. — Simtomele de Ramolisment- 
Consilii praotice. — Diverse sfaturi din ex
periență. Soiri industriale.—Bibliografii.

Prețul în România pe un an 30 lei 
de luos, simplu 15 1. In străinătate lux 
16 50 fl., simplu 9 fl. Abonamentele trebue 
plătite înainte și se încep dela Nr. 1 al 
fiă-cărui an.

DIVERSE.
Un covor (le pe timpul Iui Alexan

dru cel mare. Un ofioer grec în reservă, 
care a făcut de curând o esoursiune pe 
muntele Athos, a aflat în mănăstirea „Es- 
figmenosu, de pe muntele Athos un oovor 
de mare însemnătate istorică. Călugării de- 
acolo îl și păzesc cu mare grijă în mă
năstire. Covorul este mare, de 5 metri 
pătrațl, în mijlooul lui este frumos desem
nat Minerva, Hercule și lupta lui. După 
informațiunile date de călugări, covorul & 
de pe timpul lui Alexandru oel mare, seu 
al vre-unui urmaș nemijlocit al lui. Un tu
rist engles înainte de asta cu câteva săp
tămâni a promis 30,000 funțl englesl pen
tru acel oovor, însă nu l’a căpătat.

Obiceiuri de-ale femeilor egiptene. 
Femeile egiptene se scaldă de mai multe 
ori pe cji în apă căldioică și acâsta o fao 
spre a-se îngrășa. Ele mănâncă și bâu în 
bae. Mânoarea lor se oompune din o supă 
de pasăre ou migdale, alune sâu alte fructe. 
După ce au mânoat de vre-o patru ori la 
câte-o jumătate de câs din acea supă li-se 
dă o găină întrâgă. Apoi damele es din 
bae și servitorele le ung pe oap ou uleia 
mirositor. înainte de culoare femeile mă
nâncă nisce fructe în felul prunelor și bâu 
un fel de sirop forte dulce. Cu chipul 
acesta de viâță, femeile egiptene devin ro
tunde și grase după gustul cavalerilor din 
țâra Faraonilor.

Proprietar: Db*« Aure! Hflure^ianvj.

Redactor responsabil Gregoriu Ktâaior.
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Nou abonament
la

&AZETA TMMILWIII
Cu 1 Iulie 1896 st. v.

«’a deschis nou abonament Ia 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului»
Pentru Austro-Ungaria:

pe Tj-xi. an. ............................... 12 fl.
pe șese luni ............................... S fi.
pe trei 1-a.n.i ............................... 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe xlix an. 
pe șese 1-u.sxx
pe trei 1-o.n.i

40 franci
20 „
IO

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ..................................... 2 fi.
pe șese luni ..................................... I fi.

Pentru România și străinătate:
pe uri aii » < ; . . « franr
pe șese luni .... 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei86.

Cursul Ea bursa din Viena.

Din 28 Iulie 1896.
Renta ung. de aur 4% . . « . 122.50 
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.45 
Impr. oâil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.80
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% ■ • • 97.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 153.14
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr................... 101 65
Renta de argint austr.......................... 101.70
Renta de aur austr......................... 123.65
LosurI din 1860........................... 147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 977.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 387.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 359.25
NapoleondorI.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.70
London vista.................................... 119.70
Paris vista.................................. 47.60
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.40

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Iulie 1896.

Bancnote rom, Dump. 
Argint român. Oump, 
Napoleon-d’orl Camp. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Ț.ire turoesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

9.46 Vend. 9.49
9.40 Vând. 9.45
9.48 Vând. 9.51
5.60 Vend, 5.65

126.% Vend. —.—
58.40 Vând.
10.60 Vend. “““ •

100.75 Vend. 101.75

0 calfă și un comptoarist
se accepteză În magazia de 

manufactură a M. Eisenstein & fi‘1 
în Brașov.

Reflectanții se cunăscă tote trei 
limbi ale țărei. 1028,2—3

Un îîivefăcel
din casă bună, care au absolvat cel 
puțin una sau două clase gimnasia- 
le ori reale și vorbesce românesce, 
ungurește și nemțește se primes- 
ce în prăvălia de mode a Domni
lor S. Corvin și fiu din Oreștie (Sz.- 
Vâros). 1020,2-3.

Nr. 11164—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Se face cunoscut, cumcă’pe te

meiul ordinațiunei ministeriului reg. 
ung. de finanțe din 22 Iulie a. c. 
Nr. 56275—1896 sau sistat pe 
timp nedeterminat pertrac
tările asupra evaluărei pentru, pen
tru orașul Brașov.

Brașov, 26 Iulie 1896.
Magistratul orășenesc.

Nrul 110 49-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Cu tâtă abundanța apei contra

se în apaductul orășănesc, se simte 
totuși lipsa de apă.

Spre acest scop se provdcă toți 
consumenți de apă, că mai cu semă 
în saisonul de vară, se se abțină de 
orî-ce risipă de apă, de 6re-ce în alt
fel de cașuri pedepsirea astorfel de 
consumenți se va dispune cu țâ
ță asprim ea.

Întîmplese risipa de apă parte 
prin lăsarea deschisă a pipei de apa 
instalată în case, parte prin curge
rea fără vr'un scop a apei în cana
turi, sau în urma relei întrețineri a 
instalațiunilor în case, sau în urma 
neconcesei stropiri a grădinilor, un
de nu se află hydrometru, autorita
tea va purcede cu cea mai mare 
stricteță în contra celor vinovați.

Organele administrațiunei apa- 
ductului, cât și acele ale poliției au 
căpătat mandatul, ca se contro
leze tote instalațiunile de apă din case, 
aretând orice inconvenient aflat.

Se invită acei interesați, ca se 
dea autorității în acâstă direcțiune 
tot posibilul concurs, arătând astfel 
de inconveniențe seu verbalminte, 
seu acripturistice oficiului orășenesc 
economic (strada Porții Nr. 63, eta- 
giul al doilea).

în cașul când chiar și aceste 
disposițiuni nu vor av6 resulta- 
tul dorit, atunci seva simți acest 
magistrat în ultima linie silit, că pe 
temeiul statutului pentru apă se dis'- 
pună pe timp nedeterminat închi
derea apaductelor private. O 
disposițiune deci, care în interesul 
general este de a se ocoli.

Brașov, 23 Iulie 1896. 
1002,1—3 Magistratul orășenesc.

«XXXXXXXXSOOCXXXH-

Se caută
0 calfă ți w invețăcelj 
care cundsce lj,mbele patriei și are 
testimonii bune, se acceptczâ în 
neguțător ia de manufactură 
a subscrisului.

Orăștiă (Szâsz-Vâros), 1896. 
i_3. George SSaciu.
<CCXXXXXXXXXXXX^

In witar e>
Acționarii Institutului de credit 

și economii „Pai*simonia4( în 
Bran sunt invitați la adunarea gene
rală estra-ordinară pe 22 August a. c. 
St. n., la 2 ore p. m. în localul 
„Parsimoniei“ în sensul §-lui 20 al 
Statutelor societăței.

Obiectul principal de pertractare 
va fi: Constatarea și verificarea sub
scrierilor la acțiele nouă și alte ca
rențe.

Bran, 16 Iuliu 1896.
Presidiul:

I. Cav. de Pnșcariu.

i

MBoooooecooog
O specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvonil „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COllturbâri 
<le mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

BW* Borviz de primul rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU in Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Siltiin, Sigliișora și în AIba-*5u5ia : la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvâry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în ©reștie: la Nemeth Jânos.

Cu tâtă stima:
1025,3-100 . Administrațiunea isvorului

„M A T ILD A.44
TOSZj—

(comit. Hâromszek). 39 O d O Ii. (Transilvania).

ț- - — —

Hotel Hîcolau Sinaia. ?

Avem onorea a face cunoscut, că am arail^îat Ho- )> 
telul nostru din nou, astfel, că On. nâstră clientelă va găsi )> 
tot confortul ști serviciul cel mai prompt. )

Atât Hotelul cât și Restaurantul se dirige- / 
ză de noi însuși. ' >

Am redus prețurile cât au fost posibil, astfel ca să con- | 
vină ori cărei familii se trăescă perfect de bine și ieftin. /

Restaurantul va fi în anul acesta îngrijit cu o de- X 
osebită atențiune. — Se vor prepara bucatele cele mai /
gustăse, atât naționale, cât și străine, după dorință. /

Se pot face abonamente în p ansi un e cu condi- r 
ții avantagiâse. Prețurile sunt următârele: Dela 1 Iuliu casă c
serviciu, masă la direcție dela 7 Lei in sus pe (ți- t

linurile sunt din cele mai excelente. \
Sperăm că vom fi încuragiați de On. nostră clientelă și ( 

îi asigurăm, că vor remâne pe deplin satisfăcuțl de serviciul " 
nostru. qu 8tjma: \

N. Tunarii! & A. Voina, c
1026,2—3 Hotel Nlcolttu Sinaia.
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(MEHADiA).
AbusM, |iagari& 3

Stațiune de cale ferată. © 9 ® = Poștă și Telegraf. =

Renumite theme
de pucidsă și sare cu temperatură terestrică de 55 °C.

începutul Sesonuluî Ea 1 Maiîa. “W
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiuni. — Climă favorabilă. — Situațiune 
scutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturl de 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiune 
electrică. — Musică propriă. — Orfeu, (Teatru, Variete)

Medica romă n î.
Consultaținni în iote limbile Europene. ‘“îȘSig

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de 
Orșova cu Năile dunărene. Bilete CU prețuri reduse.

Frecuența în anul 1895: 10,000.

la
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


