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gândul de-a voi să-și manifesteze 
nemulțămirea și amărăciunea, ce 
cu drept i-a cuprins, tocmai cu oca- 
siunea visitei, ce-o va face Suvera
nul nostru României și Regelui său.

Ceea ce insinua adversarii șo- 
viniștl fraților noștri ardeleni din 
România, că ar voi se demonstreze 
cu ocasiunea acelei visite, predând 
monarchului nostru un memoriu etc. 
este numai o dorință a lor ascunsă, 
un plan al lor răutăcios, care țîn- 
tesce a lovi și cu acestă ocasiune 
în Ardeleni.

„Independance Roumaine" răs
punde și la al doilea articol al cjia- 
rului koșutist „Magyarorszag", în 
care acesta își esprimă temerea, că 
România la primirea lui Fiancisc 
Iosif va serba mai mult pe „împă
ratul Austriei" și va negligia pe „Re
gele maghiar".

„Românii", dice numita fbiă, 
„sunt departe de-a se gândi la acesta 
dublă personalitate a suveranului im
periului vecin și ei, uitând pentru 
moment gravul proces ce-i separeză 
de Unguri, și aducendu șl aminte de 
totă bună-voința, ce a dovedit’o îm
păratul Francisc Iosif conaționalilor 
lor de dincolo de munți, vor serba 
in persăna sa, fără nici un cuget 
reservat, pe ospele ilustru, pe suve
ranul venerat al unui mare stat, care 
dă semne neîndoiose a unei amiciții, 
pentru care îi suntem recunoscători".

Este absurd, continuă „Independ. 
Roum.“, de a admite, că Românii 
ardeleni stabiliți în România vor pro
fita de visita împăratului pentru a-i 
remite un memorand în cestiunea 
transilvană. „Noi seim se primim pe 
bspeții noștri", esclamă fbia bucures- 
ceană și termină așa:

„Acestă atitudine a făiei ma
ghiare, care-o spune verde, că asu
pra visitei Majestății Sale în Româ
nia în împrejurările actuale nu se 
pote bucura nici un Maghiar, face 
să reiasă încă și mai avant2gios 
unanimitatea, cu care pressa română

Tact șî moderațiune ?
Trebue se revenim astăcji la 

cestiunea sulevată în numeral de erî 
al foiei ndstre privitor la tactica 
adversarilor noștri. Decă aceștia nu 
se pot stăpâni nici în fața hotărî- 
rei, ce a luat’o Majestatea sa Mo
narchal nostru de a visita po Re
gele României, și încep a berii și a 
unelti deja de pe acum pentru a 
turbura efectul acelei visite prin
ciare, causa este, că au prea avan
sat deja în nisuințele lor ostile și 
perniciose românismului.

Nu trebue se uităm nici încor
darea cea mare ce esistă aici la noi 
în Transilvania și Ungaria din causa 
nesfârșitelor persecuțiunl politice, 
îndreptate în contra Românilor.

Numai înainte cu câte-va cjile 
s’a pronunțat Ia Alba-Iulia contra 
preotului și învățătorului din comuna 
T.iur de lângă Blașiu erășl una din 
acele sentințe monstrubse, cari ne 
dovedesc, că ținta celor dela pu
tere este de-a băga groză în popo
ral nostru prin astfel de asprime în 
condamnări. Căci în cașul contrar 
ce sens ar fi avut se li-se dicteze 
acusaților pedepsa de un an și ju
mătate și de opt luni închisore de 
stat, pentru-că corul condus de ei 
a cântat nisce cântece românesc!, 
în care judecătorii văd „agitațiune 
națională română ?“ Și cum se po
trivesc aceste nemilose condamnări 
cu asigurările, ce le fac cei dela gu
vernul unguresc, că ei n’au nici o 
intențiune dușmănosă față cu ele
mentul român, și cu asigurările lor 
continue, că voesc se trăiască în 
pace și bună înțelegere cu Românii 
și cu România?

In împrejurări triste ca cele de 
față nu e deci mirare, că Românii 
noștri asupriți au devenit forte scep
tici față cu ori-ce asigurări și pre
vestiri de felul acesta.

Cu tbte acestea departe au fost 
și departe sunt Românii ardeleni de

a salutat anunțarea sosirei împăra
tului Francisc Iosif. Acesta dove- 
desce, că în mănia paradei, ce-o fac cu 
progresul lor, Ungurii n’au dobândit 
încă acea maturitate politică, ce-o 
dovedesce tactul și moderațiunea, pe 
care popor stăpân peste sine tre
bue să le aibă în relațiunile inter-' 
naționale și în cestiunile de curtoa- 
siă dela suveran la suveran".

La aceste observări ale confra
telui din Bucurescl am mai adauge 
numai, că șovinismul maghiar pre
dominant a trecut deja tbte margi- 
nele și a avansat prea tare, decât 
ca se mai potă ține semă de tact și 
moderațiune în relațiunile și cestiu
nile de curtoasiă internațională, când 
se tracteză de Român! și de cestiu
nea română față eu interesele ima
ginare ale fanatismului de rassă, pen
tru care militeză el.

^inistrul-președinte român D-nul 
Dim. Sturdza, după cum aflăm, a tre
cut acji-dimineță prin gara Brașov 
la Sinaia, venind cu trenul expres, 

i via Arad. Se vede, deci, că dela 
Viena d-1 Sturdza s’a re’ntors direct 
acasă, fără a se mai opri în Budapesta. 
Așa-deră scirea adusă cu atâta posi- 
vitate de oficiosul „Kel. Ert.“, că se 
va opri în Pesta și va visita și es- 
posiția „milenară", nu s'a adeverit.

Voci maghiare 
asupra visitei monarchului nostru în 

România.

Etă ce scriu două organe ma
ghiare, unul oposițional, altul gu
vernamental, asupra visitei Majes
tății Sale monarchului austriac în 
România.

ț)iarul oposițional „Ellenzek* din 
Clușiu scrie în numărul său de ieri 
la loc de frunte următbrele :

Poporațiunea din România este în 
agitațiă, de când se scie despre călătoria 
domnitorului nostru. Cetățenii bucurescenl 
pregăteso o primire splendidă.

Noi aflăm forte naturală acestă bu
curia, de6re-oe micul și tînărul regat acum 
de prima dată se va împărtăși de ondrea, 
că capitala ei va fi visitată de canul unui 
stat europân puternio.

Faptul acesta va potența mândria mi
cului stat!...

In tot cașul ar fi însă de dorit, ca 
primirea domnitorului nostru să fiă demnă 
și visita lui să nu fiă turburată de incidente 
regretabile, analdge celor din Agram.

Să nu uite Românii, că împăratul aus
triac tot-odată e și rege maghiar, și că 
insulele și demonstrațiunile, cari eventual 
se vor îndrepta contra, nostră vor atinge în 
primul loc în mod neplăcut pe domnitor. 
Și împrejurarea acâsba nu va fi fatală pen
tru noi, ci pentru ei. Căci orizontul Orien
tului începe a-se întuneoa, deja se aude 
tunetul viforului, și fulgerul va învăli mai 
întâii! România în flăcări. Ca parafulger îi 
pote servi numai Ungaria (!!)... numai noi 
o putem apăra în contra învasiunei rusesel, 
la altă putere de Domne ajută România 
n’are ce conta.

Deci numai Ungaria le pote fi Români
lor singurul prieten și aliat (! 1)

Să înțelega Românii, că cestiunea 
orientală a ajuns la esplosiune, și pe ei îi 
amenință în primul rend catastrofa. Un 
plan de împărțire prealabil le-ar frânge 
gâtul; dâcă însă planul acesta nu le-va 
succede Rușilor, și lucrul va ajunge la 
răsboiQ, atunci totul depinde dela finea 
răsboiului. Și în cașul acesta Românii nu
mai așa pot spera să-și mântuesoă țâra, 
decă în fața armatei rusesel va sta armata 
regelui maghiar, și armele maghiare vor eși în
vingător e (J !).

România s’a purtat pănă acum ușura- 
tec, în continuu demonstreză contra nostră 
fără ajutorul cărora țâra lor ar trebui să 
se prăpădâscă în scurt timp.

A sosit timpul, ca să li-se deschidă 
ochii!...

Să nu uite, oă pentru noi nu e Ges
tiune vitală esistența României, deol se 
nu se jâce necontenit cu focul, strigând 
neîntrerupt contra nostră. Ne-a ajuns păn’ 
la gât. Se curmeze odată cu atitudinea lor 
dușmănosă față cu noi.

FOILETONUL „(SAZ. TRANS."

Femeia Română.
De Carmen Sylva.

II.
Dintre tâte viețele așa de tulburate 

a femeilor române de pe tron și de pe 
lângă tron, de sigur cea mai furtundsă a 
fost aoea a domnei Kiajna, soția lui Mircea 
Ciobanul (1640—1590), atât din causa pro
priei sale naturi violente și ambițiosă, cât 
și mult mai mult din causa împrejurărilor 
contra cărora ea avea de luptat.

Soțul său, domnitorul Mircea fu su
pra numit ciuma boerilor și bioiul poporu
lui. El domni în trei rânduri și ucise mai 
mult de 2000 boerl.

Cifrele cronicarilor n’au fost nicl-o- 
dată controlate și ele sunt mai de grabă 
eloquente decât exacte.

Rămasă văduvă în 1560, d-na Kiajna 
puse pe tron pe fiiul său Petre Șchio
pul, der boerii alungați se întorseră în 
țeră și o alunga peste Dunăre. Ea însă 

nu perdu ouragiul, ceru ajutorul Turcilor, 
se puse, înarmată din crescet pănă în tălpi, 
în fruntea armatei, bătu pe boerl de două 
ori și reașâdâ pe fiiul său pe tron. Când 
fiul său se făcu nesuferit în Valachia din 
causa birurilor și crudimelor sale, ea între
buința tâtă influența 'sa pe lângă sublima 
Portă, pentru ca să-i se dea tronul Moldo
vei și de a fi înlocuit în Valachia prin 
fratele său Alexandru. De patru ori Petre 
Șchiopul fu răsturnat, dâr domna Kiajna 
eși tot-dâuna victoriosă pentru fiiul său, ’i 
redădu tronul, pe care ea puse mai târejiu 
pe fratele său vitreg Ianou Jasson, ea dădu 
nepotului său Mihnea tronul Valaohiei. 
Cronioarul poveBtesce multe doveefi de ener
gia și de cruzimea dâmnei Kiajna, der 
spațiul lipsesce pentru a da amănuntele 
acestei vieți ciudate. Ea puse într’o <fi Pe 
o tavă, în mijlocul unui ospăț, capul plin 
de sânge al unui trimis, ea chema la o 
serbare, la Curte, un mare număr de boerl, 
de preoți și doi episcopl și după ce au 
jurat pe Sf. Feciâră și pe toți sfinții, oă 
nu le va face nici un rău, puse de-i su
grumă pe toți.

Curagiul ei fu neînfrânat, energia sa 
nu se desminți niol-odată și dâcă ea era 
crudă, trebue să ținem socotâlă de timpul 
său și pe cei ce o înconjurau.

O apariție, de o mărime mișcătore e 
demna soție a mult iubitului erou a popo
rului român, Mihaiă Bravul. Ea se numea 
Stanca, din familia Crețulescu și fu în tote 
întâmplările, cel mai bun amio și povățui- 
tor al acestui mare domn.

La începutul' oarierei sale, cât timp 
au ținut luptele pentru coronă contra lui 
Sinan Pașa, Mihaiti fu nevoit de a-șl pune 
femeia și fiica în siguranță la curtea lui 
Sigismund Batori, prințul Transilvaniei. De 
acolo el le trimise cu mame sa la Sibiiu 
și numai în Decemvre 1595 dâmna Stanoa 
putu intra In capitala sa Tergoviștea, unde 
se ocupă ou multă energie de nenorooițl, 
de flămânzii fără adăpost și fără foo.

Au făcut prisonierl pe fiiul și fiica 
unui Turc de distincțiune numit Mihaiti 
Oglu și i-au dăruit lui Mihaiti Bravul. Der 
domna Stanca, după c-e le-a făcut o pri
mire forte bună, i-au trimis la părintele ior.

O conspirația a Khanului Tătarilor

și multe alte necazuri întunecară (filele 
Domnei. Ea păstra în tote greutățile liniș
tea, și înțelepciunea ei o făcură să prevină 
multe primejdii. In momentul, în care so
țul ei, îmbătat de victoriile sale, fericit de 
pacea propusă de cătră Sultan, voi ca să 
între în Transilvania spre a o cuceri, ea 
încercă a-1 înduplica ca să renunțe la 
acestă idee, arătându-i necesitatea ce au 
popdrele de liniște și recunoscința ce ei o 
datorau lui Batori pentru ospitalitatea ce 
le-o dăduse în timpurile grele. Dâr price
pând, câ rugăciunile ei sunt zadarnice, ea 
hotărî de-a lua pe copii săi Nioolai și Flo
rian și de a însoți pe Domn pănă în fața 
inimicului. In bătaia dela Șelimberg in po
triva cardinalului Batori, ea era în primele 
rânduri, la adăpostul celor trei cruci de 
aur, care erau purtate în fruntea armatei.

La intrarea triumfală a Românilor în 
Belgrad, ea singură rămase cu fața gândi- 
tore și cu ochii întristați, ca cuprinsă de 
nisce presimțiri durerose ; s’ar fi credut, că 
tote astea onoruri o oboseau. Gând asasinii 
lui Andrei Batori aduseră lui Mihaid-Bra- 

I vul capul nenorocitului prinț, pe domna
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A sosit ocasiunea de-a-ne întinde drepta 
de împăcare!

Călătoria regelui maghiar la Buou- 
rescl să introducă o nouă eră în opinia pu
blică a României.

Oficiosul „Pester Corresponded z“ 
scrie cu datul de alaltăerl urma- 
torele:

In oureDd va avă loc o întreve
dere și mai momentuâsă decât întrevede
rea Țarului cu monarohul nostru: adecă 
visita regelui Francisc losif la regele Româ
niei. Nu faptul, că cel mai puternic merge 
la cel mai puțin puternio, îi dă un carac
ter simptomatio acestei întrevederi, și nu 
se urmăresce scopul de a-se oonstata re- 
lațiunile prietinesol de veoinătate; peste 
aceste stadii pregătitâte au treout ambii 
domnitori în deoursul unui lung șir de 
ani. Dâr aerul nu e curat în Balcani. 
Clocotesoe ca într’o oăldare fermecată, și 
nimeni nu pote soi, unde se vor revolta 
în proximul moment pasiunile, pănă acum 
sufocate, și unde se vor provooa compli- 
cațiunl mai mari.

Noi am apărat tot-dduna întregitatea 
statelor balcanice, și, în mânia tuturor, am 
documentat bunăvoința nostră, dâr elemen
tele neprecugetate conturbă înțelegerea între 
națiuni, și prietinia domnitorilor începe a 
servi ca gagiu de tot sigur.

Ne buourăm, că veoinii noștri români 
sunt onorați cu aeâstă visită princiară, și 
sperăm, că elementele neînfrânate (!?) de 
acolo vor trage singura învățătură posi
bilă, că România trebue să stea ou mo- 
narchia ndstră pe piciorul cel mai bun, 
cel mai pacînic și cel mai amical, decă 
voiesce să urmărâsoă speranțe paralele ou 
voința regelui ei.

Kurtur-Kampf-ul în Ungaria.
F6ia septemânală politică „Zu 

ce apare în Berlin sub egida 
lui Bismarck, publică în numărul 
seu dela 25 Iulie un articul sub tit
lul de mai sus, scris de contele Ni- 
colae Bethlen. Fiind-că acest articul 
conține unele părți de interes și 
pentru noi, reasumăm cuprinsul lui 
în următbrele:

Tema articulului o formeză cunoscu
tul paragraf 169 al proieotului de lege pri
vitor la jurisdicțiunea Curiei în afaceri 
eleotorale. Aoest paragraf, prin care li-se 
inter<Țce preoților de-a usa religiunea pen
tru a influința resultatul alegerilor, <fice 
autorul că este îndreptat în special în con
tra „partidei poporale* a catolicilor și că 
prin el se provocă în mod direot lupta 
pentru cult în Ungaria. Paragraful a 
fost votat cu o mică majoritateși nu
mai prin oonoursul fracțiunei din stân
ga estremă de sub conducerea protes
tantului Franoiso Kossuth, pe când cea
laltă fracțiune estrema, de sub conduoerea 

catolicului Ugron, a votat contra pagrafu- 
lui. Insa-șl împrejurarea aoesta arată, că 
aid e vorba de-o cestiune religiosă. De-o 
parte bărbații conducători ai protestanți
lor liberali și francmasoni în alianță cu Ji
danii luptă pentru a se susțină la putere, 
er de alta 9 milione de catolici în alianță 
cu naționalitățile (ou cari naționalități? — 
Trad.) luptă pentru a libera catolicismul ș' 
ortodoxismul de sub jugul perseanțiunilor. 
„Sprijinitorii principali ai protestanților 
sunt Jidanii, cari formeză a treia parte 
din populațiunea capitalei, au în mână 
întrâga pressă fără deosebire de partid și 
propagă în dimensiuni mari corupțiunea 
în tdte classele societății*.

După acestea autorul spune, că la 
cas dâoă și camera magnaților va vota pa
ragraful de mai sus, atunol lupta pentru cult 
va isbucni la proximele alegeri dietale ou 
tdtă furia și preoțimea superiâră catolioă» 
precum și câțl-va magnați „liberali*, cari 
pănă aci din causa sărbărilor „milenare* 
n’au voit să provdce orisa, atunci vrend- 
nevrând vor trebui să pășescă și ei la 
luptă alături cu „partida poporală*. Apoi 
continuă astfel:

„Pănă acum în tdte acele comitate, 
în earl Slavii și Românii sunt în majori
tate, oposiția a dat mână liberă guvernului 
și n’a luptat în contra candidaților guver
nului, pentru ca nu cumva prin agitațiunea 
electorală să deștepte din nou cestiunea 
de naționalitate. Slavii și Românii din Un
garia n'au avut pănă acum un singur de
putat în parlament și deputății nemaghiari 
numai din grația guvernului ocupă loc în 
cameră. De acum înainte altfel vor merge 
lucrurile. Contele Ferdinand Zichy este de 
părerea, că e patriotism fals a eschide na
ționalitățile din vieț-a parlamentară numai 
pentru aoeea, ca de dragul alianței protes- 
tanto-jidovescl să susțină decenii întregi 
un absolutism parlamentar. După el, na
ționalitățile trebue să fiă representate în 
parlament în număr corespunzător, ca acolo 
să-și vaiiditeze dorințele și plângerile lor în 
fața lumei întregi. Prin acea, oă pun bot
niță pe gura naționalităților, nu vor face 
să înceteze oestiunea naționalităților*.

Autorul maghiar îșl esprimă apoi 
speranța, că decă paragraful amintit va 
deveni lege și dăeă se vor pune în praxă 
prigonirile prevădute în el, „naționalitățile 
încă și mai mult se vor alipi la partida 
poporală* etc.

Nu avem de scop a ne ocupa 
aci mai pe larg cu comentarea a- 
cestui articul. Ne mirăm numai, cum 
vine contele Nicolae Bethlen se vor- 
bescă despre Români într’un mod 
atât de naiv și curios, ca și cum 
ei ar fio marfă de licitat între „par
tida poporală* și cea guvernamen
tală.

— 18 (30) Iulie.

Ospețl japonezi în România. De Du
minecă sera se află în România doi <5s- 
pețl japonezi, și anume diplomatul Kotaro 
Mochizuki și publicistul Ghisen Asahina, 
redactor, șef al chirului ofioios vTokio Ni- 
chi-nichi Shimbumu. Luni dine „Timpul*, 
ospeții japonezi au sosit la Sinaia, unde au 
făcut visit» d-lui Take Ionescu și altor per- 
sâne maroante politice aflătâre în Sinaia. 
Scopul călătoriei aoestor dspețl pare a fi 
de a se orienta asupra situației politice 
din Statele europene, în special asupra 
stării lucrurilor din Statale orientale. Ko
taro Mochizuki și Ghisen Asahina au ve
nit în România direct din Constantinopol 
și vor sta acolo pănă la 1 August. In 
acest timp dspeții japonezi vor înoerca să 
aibă o audiență la Castelul Peles, er în 
Ziua de 1 Angust vor pleca direot la 
Atena.

— o -
Distinețiime. Majestatea Sa conferi 

d-lui Nicolau Crețoiu, secretar la consulatul 
austriac din Buouresol, crucea de aur pen
tru merite provăcjută cu corână.

—o —
Un jude maghiar deținut. Judele de 

c°rc din Berettyo-Ujfalu cu numele Paul 
Szakâll a fost deținut alaltăerl și escortat 
de gendarmi la Bichiș-Gyula. Se consta
tase adeoă, că Szakâll a defraudat bani 
erariall, a falsificat protooole și și-a permis 
adeseori premergerl arbitrare față ou par
tidele. Judele dețiuut este căsătorit și are 
patru copii mici.

—o —
Trei persons lovite de trăsnet. Din 

Bistrița ni-se comunică soirea, oă Luni după 
amâZl au fost lovite de trăsnet trei femei, 
cari lucrau la oâmp. Una dintre ele muri 
numai deoât, celelalte două însă, pe cari 
fulgerul le-a lovit numai parțial, zao greu 
bolnave în spitalul orășenesc de aoolo.

—o—
Ceva despre Affendakis. Alaltăerl 

’i-s’a cetit cunoscutului spărgător de casse 
Affendakis Perikles sentința Curiei, prin 
oare este osîndit la patru ani și jumătate 
temniță. Timpul de */2 an, oât l’a petrecut 
în închisâre preventivă, încă ’i-s’a socotit. 
Astfel el a intrat în temniță la 26 Martie 
și va eși în diminâța cjilei de 27 Martie 
1899. După ce un tălmaciă grec i-a espli- 
cat înțelesul sentinței, Affendakis insinua 
recurs. După oe i-s’a spus însă, că Curia 
este forul cel mai înalt, și că în contra 
sentințelor acesteia nu se pote reoura, 
Affendakis se ruga, ca cel puțin să ’i-se 
permită a-șl aduce mâncarea pe cheltuela 
propriă. Procurorul îi spuse însă, că în 
sensul legei numai aoelora li-se permite a 
fi. întreținuți pe cheltuela propriă, cari 
sunt osîndițl la închisâre (foghâz și nu 
fegyhâz), au împlinit trei din patru părți 
a pedepsei și au avut purtare morală 

bună. Atunci Affendakis cjise întristat: „C 
pânea acesta de rob eu mă prăpădeso. 
Sunt sătul de ea pănă ’n gât*. După 
acesta Affendakis, oare e în uniformă de 
rob, a fost dus erășl în celula sa, urmat 
de inspectorul temniței și doi păzitori.

—o —
Norocul primarului Vienei. Din Viena 

se scrie, că după cum se vorbesce acolo, 
primarul Strobaoh a câștigat la loteria ora
șului Viena primul câștig, in sumă de 
200,000 fl.

— o—
Filoxera se lățesoe neoontenit. De 

curend ministrul de agricultură dete ordin 
să fiă puse sub carantină comunele Șom- 
falău din comit. Ternavei miol, apoi Got- 
haia și Săcămaș din comit. Huniedorei, 
dedeece se ivi și în viile acestor comune 
filoxera.

—o—
Concert la Nou. Musica regimentului 

de infanteria Nr. 50 va concerta .Sâmbătă 
în 1 Aug. n. c. la restaurantul „Elisium* 
din Nou.

—o —
Cununia. D-l Sever Gross, teolog abs. 

și d-ra Emilia Pașcu se vor cununa în 9 
August n. c. la 3 ore p. m. în biserică gr. 
cat. din Șomfaleu. Masa și petrecerea în 
Șimotelnic. — Dorim fericire tinerei pă- 
rechl!

— o—
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz a’e lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincii se se ceră preparatul lui Moli provădut 
cu marca de contravenție.

Uotițe din istoria scolelor nostre 
medii.

(Urmare.)

O datorință de pietate și reverință 
cătră marii înaintași, cari au lucrat în pă
mântul sacru al culturii românesol la șed- 
lele nostre, mă îndemnă ca drept încheiere 
a aoestor notițe istorice să oomuuic aci și 
câte-va notițe biografioe asupra primilor doi 
directori ai școlelor nostre.

Gavriil Miinteanu s’a născut în co
muna Vingard, comitatul Albei de jos, la 
anul 1812, în luna lui Februar. Tatăl său 
era învățător și-i dădu însuși primele ou- 
noscințe de carte, pe cari ’șl-i-le însuși in
teligentul băiat cu atât succes, încât, după 
cum Zio© însuși în autobiografia sa, în etate 
de 6 ani cetia Apostolul în biserică, er în 
verstă de 10 ani Cazania. La 1823 se în
scrise la școla primară din Alba-Iulia, pe 
care o termina ou suoces „eminent*. In 
decursul anilor 1826 —1830 termina gimna- 
siul tot cu sucoes eminent, er în anii 
1831—1834 absolvă cursurile filosofice și 
de drept la liceul din Clușiu.

La 1834, în etate de 22 ani, trecu în 
Muntenia, fiind aplicat oa prefeot de studii

Stanca o podidiră lacrimile, și la întrebarea 
oe i-o făcu soțul său, pentru oe plânge, ea 
răspunse:

— Ceea oe i-s’a întâmplat lui se pdte 
forte bine să ți-se întâmple ție și aoestora!, 
arătând la copii săi.

Ea puse să se oaute oorpul cardina
lului și-l înmormentâ ou pompă. Prin blân- 
deța sa, ea încercă de a mioșora furia băr
batului său, încărcând ou binefaceri pe 
veohii săi supuși valachl, preoum și pe oei 
din Transilvania cucerită.

Ne mai simțindu-se la adăpost nici 
în Belgrad, nici în Tergoviște, ea luă pe 
fiiul său cu ea la Făgăraș. După nenoro
cita bătae dela Mirislău, Mihaiă plecă prin 
munți și trecu în România cu femeia și 
copii săi.

Simțind mersul amenințător a lui Si
gismund și a lui Moise Sekely, MihaiO se 
hotărî a faoe pace cu Basta, cu condițiu- 
nea de-a lăsa ca ostatici în Transilvania pe 
întrâga sa familie.

Nenorocita dâmnă fu aruncată în în- 
ohisore de oătră Ștefan Csaky și tratată în 
chipul oel mai barbar, transportată dela 

Făgăraș la Sibiiu și dela Sibiiu la Făgă
raș, fără oa arestul său să devină ceva mai 
liber sâu mai puțin aspru.

Noutatea asasinatului soțului său o 
lovi crud și nu se scie cum ea însă-șl putu 
soăpa de loviturile asasinilor.

In 1602. i-se dădu în sfîrșit libertatea 
și pe când fiiul său se ducea la Viena pen
tru a căpăta tronul tatălui său, ea se re
trase în mănăstirea Cozia, unde găsi, trăind 
încă, pe mama lui Mihaifi Viteazul, oare se 
călugărise.

Ne închipuim cât de durerosă a tre
buit să fiă întâlnirea aoestor două femei 
nenorooite. Anul următor, ea mărita pe 
fiica sa în Greoia, și în 1604, pentru a 
pune oapăt unei vieți pline de chinuri și 
de nelioisoe, fu atinsă de ciumă, care bân
tuia pe atunol România. Cea din urmă 
faptă a ei fu un dar făcut episcopului de 
Râmnic.

Portretul său se vede înoă pe zidul 
mănăstirei Galuiu, o figură blândă și me
lancolică, plină de inteligență, în costu
mul său de Domnă, cu corona pe cap, ro
chia roșie brodată ou aur, și manta cu 

blana de oacom. Cu regret te desparți de 
aeâstă nobilă femee, câud n’ai dat asupra 
ei decât câte-va noțiuni, un sohelet a aces
tei frumose și durerose existențl, o ideie 
asupra acestor mari furtuni, oare au ven- 
turat-o și au înghițit-o, neputeud-o schim
ba nici odată.

O aparițiă originală e soția lui Eri- 
mia Movilă, domnul Moldovei (1595 — 
1620).

Ea nu ajunse interesantă, deoât în 
timpul văduviei sale, în 1607. Vestitul cro
nicar Miron Cost’n povestesoe oum ea 
puse să otrăvâscă pe cumnatul său Simeon 
Movilă, cum ea luptă în capul copiilor săi 
în contra lui Simion, oum ea ohimâ în 
ajutor pe oei trei gineri ai săi, polonejr, 
și oum ea reuși a pune pe fiul său pe 
tron. Der după puțin timp Turcii ’1 răs
turnară și pueeră pe Ștefan Tomșa în lo
cul său. Elisabeta se retrase în Polonia 
unde începu a aduna O armată.

Fiul său fu prins de Tătari și înecat 
în Nistru, er ginerii săi fură făouțl prinso- 
nierl; unul din ei ’șl oumpărâ libertatea, 
altul se făcu musulman. Atunol Elisabeta 

se hotărî a intra singură în țâră în frun
tea armatei sale pentru a cuceri tronul 
pentru unicul fiu, Bogdan, ce-i mai ră
măsese.

Ea bătu pe Ștefan Tomșa la Tătă- 
ranl (1615) și puse mâna pe tronul Mol
dovei.

Der Strinder Pașa și domnul Vala- 
laohiei Radu Mihnea se uniră și merseră 
oontra ei. Strinder Pașa ’i trimise răspuns, 
că el ’i aduoe steagul și puterea din par
tea Sultanului, der domnul Radu văZend, 
oă ea va cădea în capcană îșl făcu o da- 
toriă de oreștin de a o vesti. Ea nu oreZu 
în sinceritatea unui vrăjmaș, și fu prinsă 
împreună cu fiiul său. O ducea într’o că
ruță, când întâlni nisce boerl, la care ea 
striga plângând: „Boerl, boerl! păgânul 
mă necinstesce*. Se spune oă ea a tăiat 
una din frumosele sale oosițe și că ar fi 
aruncat-o unuia dintre ei. Se află înoă la 
Suoeava. Ea fii silită a fi femeia unui agă 
turo, și oronicarul sferșesce povestirea sa 
povățuind pe femei de a rămânea oredin- 
ciose la furoă și de a nu se amesteca în 
trebile bărbaților.
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în pensionatul dela Sf. Sava d’n București. 
La 1 Iuliu 1836 el fu chiemat de episco
pul Ceșarifi la Buzău, pentru oa să des
chidă aoi nou înființatul seminar eparohial, 
la care fu numit inspector și profesor. In 
vreme de 8 ani a oondus G. Munteanu 
acest institut cu o însuflețire și pricepere 
mult apretiată de episcopul locului. La 
1844 e trimis de cătră metropolitul Neofit 
la Rîmnio, ca să organiseze și ;aci Semina
rul episcopeso, pe care îl oonduce ca ins
pector și profesor pănă la 1848, er la 1849 
se reîntorce erăș în patriă, pentru-ca în 
anul următor să fiă denumit de primul și 
singurul profesor al clasei I. gimn. des
chise în acel an la Brașov. La 29 Aprilie 
1853 i-se dă decretul de director al gim- 
nasiului nostru și rămâne director și profe
sor aci pănă la mortea sa întâmplată la 17 
Decembre 1869 st. v.

In urma unei largi activități literare 
Gavriil Munteanu a fost numit la 1867 
membru al Academiei române de sciințe din 
București.

Asupra personei directorului Munteanu 
reproduc în cele următore un pasagiu din 
Bohița biografică edată de d-1 fost director 
Ștefan Iosif la 1870, care ’mi-a servit de 
basă la aceste notițe biografice. Etă ce Z’oe 
d-1 Iosif:

„Ca să mă pot apropia cel puțin pănă 
la ore-oare grad de adevărul aosiomei: „De 
mortuis nihil nisi verum“, void încerca în 
următorele a desemna în trăsături generale 
oaracterul lui G. Munteanu oa om avisat 
a trăi în societate cu dmenii. După cum 
mi-se afirmă din mai multe părți, G. Mun
teanu încă oa cop1'! era dela natură tăout 
și meditativ. Acâstă faoultate fundamentală 
a sufletului său, a cărei origine afle-o fisio- 
logii și psiohologii unde vor voi, în deour 
sul timpului sub greutăți, esperiințe și su
ferințe, la cari este omul espus, și de cari 
n’a fost nici densul necum necercetat, ci 
une-orl chiar copleșit prin forța neîndura- 
telor ursitâre, s’a desvoltat pănă la gradul 
de silsoeptibilitate și neîncredere, oe adese
ori și în multe cașuri este isvorul multor 
suferințe, oe ’și-le oășună șie-sl însuși sufle
tul agitat. Se pote, că aplecarea acesta ge
nuină pentru singurătate s’a nutrit și des
voltat cu atâta tăriă din causă, că el a 
■trăit o parte considerabilă a vieții sale 
în mănăstiri și între călugări; se pote că 
neîncrederea a fost resultatul unor deoep- 
țiunl amare, a căror origine și desvoitare 
nu ne sunt ouuoscute. Fiă orl-cum va fi, 
timpul și împrejurările ’șl revindeoară și în 
cașul de față dreptul lor nealienabil, căci 
avisat a trăi în societate și familiă, aoel 
defect pănă într’atâta se paralisase în pe
riods a doua a vieții sale, încât în anii 
din urmă, afară de starea anormală, mai 
că nu ’i se mai ounosceau urmele. Decă dâr 
de-o parte acăsta se pote caracterisa de 
soădăment al totalității caracterului său, ne 
satisfao de altă parte cu îmbelșugare virtu
țile lui ca om public, oa pedagog.

Virtuțile lui oa om publio, director și 
profesor, pe lângă cele atinse mai sus, se 
pot reasuma în acestea: o înfățișare și pur
tare dâmnă de ohiemarea sa, aourateță îm
preunată cu taot fin în afacerile sale de 
orl-ce natură; maniere fine împreunate ou 
seriositate. Ca pșdagog: sever, dâr indul
gent ca un tată iubitor; ținta și aspirațiu- 
nile lui erau: a forma din junii români în
credințați conducerii sale caractere tari ca 
stâncile față cu vijeliile, la cari suntem noi 
Românii espuși; a sădi în inimile cele fra 
gede ale junimii modestia virginală, reve- 
rința cătră oele sfinte, respect din convic
țiune, cătră legi și mai mari; amor și de
votament pentru tot ce e bun și frumos, 
nobil și adevărat; în fine ferindu-o de căile 
aluneodse ale viținlui și decadenței morale, 
se nevoia a deștepta și nutri în inimile lor 
acele mari simțăminte de patriotism, națio
nalitate și mândriă națională, ce oaracteri- 
sau atât de frumos pe străbunii noștri, și 
sunt unele din oondițiunile de viâță pentru 
orl-oe popor liber! Aoeste nobila stăruințe au 
fost înoununate de resultate destul de fru- 
mose. Etă ce Z'00 Munteanu însuși despre 
sine în biografia sa sorisă la 1862:

„Astfel în ours de 28 de ani cu pu
țină întrerupere ocup ingrata dregătoriă de 
învățător — cu oe remunerare: ou vre-un 
câștig de avere pentru dile negre? Toți 
soim, că dăscălia și averea sunt două con
cepte opuse, ce se ridică unul pe altul; cu 
vre-o perspectivă măcar de pensiune pentru 
flile de bătrânețe ? Nici acâsta nu ? Ce der? 
Mulțămirea sufletâsoă, acea mulțămire, ce 
o simte în consciința sa tot bărbatul, oa
rele face tot, ce pâte, în sfera activității 
sale fiă cât de mărginită pentru progresul 
și binele fraților săi de un sânge și de o 
religiă, acea mângăere în fine, ce trebue 
să o aibă, că sămânța doctrinei sale și a 
moralii aruncată în acest curs de timp des
tul de lung, n’a oăflut totă pe pământ sterp, 
având dincâcl și dincolo de CarpațI nume
roși discipull, între cari unii se bucură de 
un renume bun între Români.*

(Va urma.)

Tulburările din Turcia.
Asupra turburărilor din imperiul tur

cesc sosesc următorele soiri mai noue :
NumăroșI Musulmani indigeDi susți

nuți de soldații tnrol, au trecut zona mi • 
litară din Creta, pe costa Asotiațl, spre a 
comite jafuri. Au întâlnit 1500 de insur
genți armați, cari i-au respins oausându-le 
perderl considerabile.

Din Oonstantinopol i-s’au trimis „Co
respondenței politice*4' oâte-va date precise 
în privința ajutorelor trimise de Greci in
surgenților cretenl, în ultimele timpuri. La 
21 Iulie o corabiă greoescă a debarcat vo
luntari lângă Rodoio și a distribuit arme 
și munițiunl oreștinilor din satele de prin 
prejur. La 23 Iulie, un corp liber grecesc 
a abordat la Santuieolo, lângă Candia. 

Mai multe corăbii cu pânze au abordat la 
alte părți ale costei ou voluntari, arme și 
munițiunl pentru Cretenl. Resultă de aci, 
că Greoii lucrâză cu aotivitate la întin
derea mișcării revoluționare.

Se" soriă „Gazetei de Colonia*1, că Porta 
se plânge, că Grecia n’a împedeoat tri
miterea de partisanl și arme. Din contră, 
oficerii greoi au primit permisiunea de a 
merge în Creta oa să participe la răscolă. 
„Gazeta de Colonia'1 mai dice că în cer
curile diplomatice din Atena, se crede oă 
Grecii sunt convinși, oă gelozia care dom- 
nesce printre puteri nu permite nici o ac
țiune cu o unitate de vederi complectă. 
Din oontră trebue constatat, că la Cons- 
tantinopol nu esistă nici o neînțelegere 
asupra cestiunei cretane printre represen- 
tanții puterilor.

„Agenția Ștefani*1 anunță, că o nouă panică 
s’a produs erl dimiuâță în Canea, în urma 
unor cauze neînsemnate. S’a tras focuri 
de pușcă fără a causa vr’un rău. Consulii 
au reoomandat Valiului de a lucra ou as
prime în contra autorilor acestor turburărl.

Wecrolo^.
Venerabilul vicar al Silvaniei, 

D-1 Alimpiu Barboloviciu, a îndurat 
o grea lovitură prin îndrtea iubitei 
sale soții, cu care împreună a supor
tat luptele vieței timp de 38 de ani. 
Adresând și din a nbstră parte me- 
ritosului soț și întristatei sale fami
lii condolențele nostre cele mai sin
cere, lăsăm se urmeze aici următo
rul anunț funebral, dat din partea 
familiei:

Alimpiu Barbolovicl vicariu for. eppesc. 
gr. oat. al Silvaniei, ca soț cu fii săi Vir- 
giliu, subjude reg. la judec; Corneliu și 
Simion; fratele: loan, unchiul: Francisc 
Gyulai Muntean, profesor pensionat; ne
poții: Aureliu Orian preot gr. cat. cu soția 
sa Emilia și familia; Eugenia cu soțul său 
Gratian Flonta, preot gr. oat,, loan Bocsia 
cu soția sa Ana, Virgiliu; vara: luliana 
cu soțul său Ambrosiu Pop, paroch. gr. 
oat. și familia; nora: Rosalia n. Divânyi; 
cumnații; Iosif Orian. protopop gr. oat. Alex
andru Barbolovioiu cu soția sa Maria și 
familia, Alexiu Coste și familia; cumnate: 
Teresia ved. Pop, Rosalia Kbnig; 0U3crii: 
Ioan Papiriu Pop, protopop gr. oat. cu 
soția luliana și familia, luliana ved. Butean 
și familia; Atanasiu Barbolovioiu, preot 
gr. cat. și familia; Alexandru Barbuleseu, 
preot gr. cat și familia, preoum și alțl 
consângeni și afini anunță cu inima frântă 
și pună de durere, oum-oă scumpa soție, 
mult iubitore mimă, soră, nepotă mătușe, 
vara, sâcră, cumnată și cuscră.

t Maria Barboloviciu
născ. Bocșia 

membră fundatore a „Reuniunei femeilor 
rom. Sălăgene*, după un morb îndelungat 

provăcjută cu ss. saoramente ale muribun
zilor în anul etăței al 55-lea, âr al căsă
toriei fericite al 38-lea, în 27 Iulie n. c. la 
4 bre după amâcjl și-a dat nobilul său su
flet în manile Atotputernicului.

Sa stins o inimă bună, a oărei ardore 
a fost tot-dâuna viitorul fericit al copiilor 
săi. In dânsa familia a perdut o soțiă și 
mamă mult iubitore, națiunea un prototip 
al matronelor române pătrunsă de senti
mentul sânt al naționalității, âr miserii pe 
protectorul adevărat al lor, cari niol când 
nu sau depărtat dela densa nemângăiațl și 
ne ajutorați.

Osemintele-i reoite se vor astruoa în 
29 Iulie st. n. la 3 ore p. m. după ritul 
gr. cat. în cimițeriul comun din Șimleu. 
Er în 30 Iulie se va celebra s. liturghie 
pentru repausul sufletului adormitei.

Fiă-i țărina ușoră și memoria bine-, 
ouvântată !

Șimleu, la 27 Iulie 1896.

mVRSF,
Incognito. Personale de frunte și mai 

ales domnitorii se obioînueso a călători in- 
oognito. Scopul călătoriei incognito de oele 
mai multe ori este, ca se se încungiure 
primirile festive. Monarchul nostru, când 
călătoresce incognito pârtă numele: conte 
Hohenems, âr împărătâsa oălătoresce sub 
numele: Miss Nicholsohn. Regina Angliei 
când călătoresce incognito pârtă numele: 
contesa Balmoral, regele și regina Belgiei 
portă numele de contele și contesa Flan- 
driei său de Ravenstein. Umberto, regele 
Italiei: conte Mooza, er frumosa regină a 
Italiei Margareta, călătoresce sub numele: 
contesa de Greissoney. împăratului ger
man nu-i place a călători incognito, âr fiii 
săi, moștenitorul de tron Vilhelm și archi- 
duoele Friderio Eitel călătoresc sub nu
mele: conții de Ravensberg. Pretendentul 
tronului francos, prințul Napoleon portă 
numele: conte de Montfort. Prințul de 
Vales oălătoresce incognito sub numele: 
Mister Moulton. Fiica lui, prinoesa Maud, 
a petrecut sub numele: Miss Mills săptă
mâni întregi la un preot dela sate, fără să 
o potă cunosce cineva. Fiica cea mai ti- 
nără a reginei Angliei, prinoesa Beatrix, 
care de present este văduva prinoesă de 
Batteuberg, trăesce în Germania sub nu
mele : Lady Carrisbrook. Și, în fine, cine 
ore nu cunosce în Paris pe contele Takova, 
sâu ou alte ouvinte pe regele Milan ?

La numărul de față este alăturată 
o „Listă de prenumerațiune pentru Manu
alul complet de agricultura rațională, par
tea I și II de d-l Dr. George Maior, pro
fesor de agrioultură în Buourescl.

Proprietar; Di*. Aurel ^ure^ianu.

Redactor responsabil Sregorîu maior.

E aprope un repaos de a vedâ ridi- 
cându-se, în mijlocul acestei vijelii, care 
se ohiamă istorie a României, pe demna l 
soție a vestitului Domn Matei Basarab, 
Elena (1633 —1654), care fu sufletul renas- 
cerei Bisericoi. In casa sa găsi Varlaam, 
Mitropolitul Moldovei, un catechism cal
vin, căruia el îi făcu un răspuns. AoâBtă 
păreche înțelâptă și cultivată lucra din pu
teri spre a introduce limba română în bi
serică, în școle și la ourte. De atuueî li
turghia se face în românesce în loo de în 
limba grâoă sâu slavă, întrebuințată pănă 
atunci.

Domna Elena puse să se traducă din 
JimbI străine în limba română oărțile biseri- 
oesol și le tipări pe cheltuiala sa. Ea fu 
regentă în timp de oâte-va luni cât Matei 
stătu la Oonstantinopol spre a căpăta în
vestitura. Ea trebue să fi iubit florile, oăol 
se află o sorisore a femeei unui judeoător 
din Brașov, oare-i trimisese semințe de 
flori.

Domnița Bălașa a văZut decapitân- 
du-se în aceeași di la Oonstantinopol, după 
âunl de torturi îu înohisore, pe tatăl său

Constantin Brânooveanu, pe cei patru frați 
și pe soțul său Văoăresou, un urmași al 
lui Radu-Negru și străbunul a patru poeți. 
Li-se propuse pentru cea din urmă dată 
oa să se facă musulmani, der ei muriră 
pănă la cel din urmă, credincioși crești
nismului.

Domnița nu mai voi nici bogățiă, 
niol putere. Ea făcu dar tot avutul seu bi- 
sericei Brâucoveanu și întemeia mărețul 
spitalul Domna Bălașa. Spitalele în Ro
mânia sunt înzestrate ou averi de milione, 
și în ele se îngrijesc gratuit bogațl și 
săraci.

Domnul Moldovei, Vasile Lupu, avea 
trei fete vestite prin frumsețe. El mărita 
pe oea mai mare ou Ion Radzivil, palati
nul Lituaniei; pe a doua o trimese la se- 
raiu pentru a îmblânc|i mânia Turoilor, 
provenită din causa alianței lui cu Leșii. 
Rămăsese oea de-a treia, Ruxandra,. oea 
mai frumosă din tote și oea mai cultivată. 
Pe acesta o ceru în căsătoria Timuș, Hat
manul Cazaoilor, care o vâduse la Iași, 
oând a fost aoolo ca trimis. Domnul re
fuza, Zicend oă nu-șl pote mărita fata cu

un sălbatic. Cronioarul Miron Costin spune 
de Timuș că avea „numai singur chip de 
om, âr totă firea de fiară“.

Tatăl lui Timuș, Hatmanul Bogdan 
Hmelnițki, devasta Moldova cu 16.000 de 
Cazaci și 20.000 de Tătari, bătu pe Vasile 
Lupu și-l sili a logodi pe fiica sa cu Ti
muș. Dâr îndată ce armatele Hntmanului 
dispărură, Domnul nu-șl ținu cuvântul, găsi 
mijloc de a învrăjbi pe Cazaol cu Leșii, și 
de a-i face să porte răsboiu între ei. Hat
manul bătu pe LeșI și trimise veste lui 
Vasile că va năvăli asupra lui ou 100.000 
Oazaoi (cifra cronicarilor).

In luna iui Iunie 1652, Timuș intră 
în Moldova și sili pe Domn a face nunta. 
„Mare netocmâlă în de potriva oaselor și 
firilor*, Z*00 Miron Costin. „Acâstă parte era 
o domniă de 18 ani și împărăției ou bel
șug și ou cinste semănătore, âr cealaltă 
parte de doi ani eșită din țărăniă*.

O mănăstire, nu departe de Iași a 
păstrat numele de Frumoasa, fiind-că fru- 
mosa Domniță Ruxandra petreou după 
nuntă câteva Z'le acolo, înainte de a urma 
pe bărbatul său la Cehrin. <■

Vasile Lupu nădăjduia, că cu aju
torul ginerelui seu va pute răsturna pe 
Matei Basarab și va pute reuni oele două 
tronuri: a Moldovei și a Valaohiei, dâr fu 
bătut pe Dâmbovița și perdură tronul și unul 
și altul. Timuș alârgă în ajutorul său, fu 
victorios și se închise la Suoâva.

In acest oraș, Timuș fu lovit de o 
bombă arunoată de cătră Vișnovețki, ve
chia pețitor a Ruxandrei. Dâr răsbunarea 
acestuia nu-i servi la nimic, oăol frumosa 
Ruxandra nu se mai mărita Ea trăi in 
orașul Rasoov, pe care-1 dărui soorul său 
nu se întârse în patria sa decât pentru ua 
proces cu Dilenii îu 1670.

In 1688, în fața trupelor leșești și ca
zace, cari intrau în Moldova sub I6n So- 
bieschi, ea se refugia în mănăstirea tatălui 
său, la Neamț. Dâr un boer numit Cru- 
penschi o trăda, aduse cazaci în oetatea 
Nâmțului, unde pe pragul porței tăiară ca
pul frumosei Domnițe Ruxandra.

Se păstrâză încă mai multe autografe 
de mâna sa, mai ales în limba grâcă.

(Va urma.)
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Verfălschte schwarze Seîde.
lîtan cerbrenne eirt îHitfterdjen bcs Stoffes Don 

bem man faufen will, unb bie etaaige Oerfâlfdping 
tritt fofort ju ÎEage: <£djte, rein gefcirbte Seibe frâii- 
felt fofort 3ufammen, oeriofrfjt baib unb Iținterldfjt 
roenig itfcfje von gattj fyellbrdunlidjer ^arbe.—Per- 
fdlfdjte Seibe (bie ieidjt fpecfig tvirb unb bridjț) 
brennt langfam fort, namenttidj glimmen bie „Sdjuțj- 
fdben" weiter (menu fetjr mit ^arbftoff erfd)tvert), 
unb fțintcridfjt elite bunfeibraune 2lfd)e, bie fidj im 
(Segenfațj jur edjten Seibe nidjt frdufelt, fonbern 
friitnmt. gerbriicft man bie îtfdțe ber edjtcn Seibe, 
fo jerftaubt fie, bie ber verfdlfcfyten nicfyt. Bie Sei- 
den-Fabrik <2. Henneberg (K. u. K. 
fjoflief.), Ziiriclt verfenben gem IHufter von 
iițren edjten Seibenftoffen an (Jebermann, unb Iiefern 
einjelne Koben unb ganje Stiicfe porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung, c

Nou abonament
la

Cu fi Iulie iSSG st. v.
s’a deseltls nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețui abonamesstuSuia>
Pentru Austro-Ungaria:

pe •vton. azi ................................. 12 ±1.
pe șese luzii ................................. 6 fl.
pe trei luzii ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
jpe xtzi azi ..... franci
pe șese 1-o.zii...................... 20 ,,
pe trei liazii ...................... IO „

Abonamente la numerele cn data
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe un an ....................................... 2 fi.
pe șese luni ....................................... 1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an .................................. 8 franci
pe șese luni .... 4 „

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei^.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 29 Iulie 1896.

Banta ung- de aur 4% .... 122.45
Banta de corâne ung. 4% < • • 99.40
Itnpr. căii. fer. ung. în aur • 124.80
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/20/0 101.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.—
Bunuri rurale ungare 4% . • . 97.10
Bonuri rurale croate-slavons. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 153.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Benta de hârtie austr..........................101.50 l
Benta de argint austr.......................... 101.60
Benta de aur austr...............................123.60
LosurI din 1860.......................... 147.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 977.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 387.50
Acțiii de-aie Băncei austr. de credit. 358.75
Napoleondorî.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista .................................... 119.70
Paris vista ................................... 47.57y2
Bente de corone austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.40

Cursul pieței Krașow.
Din 30 Iulie 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Buble rusesc! Cump. 126.‘/2 Vend. — 
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. — 
Lire turcesol Cump. 10.60 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Comuna mare ZernescT viside pe 
calea licitațiunei publice și de oferte, 
în partea din pădure „Nămaia4, con
form planului de pădurit aprobat, 
următorul cuant deleiHBie și anume:

I. In clasa de esploatare D. se
ria I departamentul 1 tabla 1 circa 
68,210 metri cubici molidv.

II. In clasa de esploatare E. se
ria I departamentul 1 tabla 1, 2, 4, 7, 
și 9 circa 38,209 metri cubici molidv 
și 86,094 metri cubici lemn de fag.

Prețul de strigare să fîxeză pen
tru molidv cu 60 (șese4eci) cruceri, 
er pentru fag 10 (c|eoe) cruceri de 
fîă-care metru cubic.

Ofertele provâcjute cu timbru de 
50 cr. și 10°/o din prețul de strigare 
ca vadiu sunt a se înainta subscri
sei primării comunale pănă la înce
perea licitațiunei verbale, care se va 
ține Marți la 1 Septemvre st. n. 
1896 la 10 6re a. m. în cancelaria 
primăriei comunale din Zernești.

Reflectanții sunt rugați a scrie 
clar în oferte, atât în cifre, cât și 
în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Oferte se pot face și separat, 
adecă seu numai pentru molidv, seu 
numai pentru fag.

Se observă, că la sus numita 
pădure, care se află în o depărtare 
de 16 Klm. de Comună, conduce 
drum, care cu puține epese se pdte 
aduce în starea cea mai bună și în 
fine că în Comună se află și sta
țiune de drum de fier.

Condițiunile de licitațiune se pot 
vede în ârele oficiose la primăria co
munală din Zernești.

Zernești, la 20 Iulie 1896.
Primăria comunei Zernești:

Ioan Șona, Nîstor Podar, .
primar. 1027,2—3 notar.

Nr. 11164-1896.

PUBLICATION
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 dărei, pen
tru orașul Brașov.

Brașov, 26 Iulie 1896.
Magistratul orășenesc.

0 casă de râtjare 
în Brașovul vechiu, strada lungă Nr. 117, 

W se află «le veraalare “W 
o casă, cu grădină.
-Venerarea din mână liberă. Ca

sa are 5 odăi, 2 bucătării, pivniță, 
pod, remesă etc.

Grădina e bine lucrată.
Pentru informațiuni amănunțite 

a se adresa la D l I. SCHMID, Bra
șovul vechiu, strada lungă Nr. 75.
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Nr. 10349-96.

C Wm
La oficiul orășenesc forestieral 

este de ocupat un post de adjunct fo
restieral devenit vacant.

Cu acest post sunt împreunate 
următorele beneficii:

Leafa anuală: 700 fl.
Bani de locuință 150 fl. even- 

tualminte o locuință naturală.
Paușal pentru drum și diete: 

120 fl.
40 metri lemne de fag.
5 quinquenale de câte: 100 fl. 
Drept de pensiune.
Reflectanții au de a-și ascerne 

petițiunile provecțute cu timbru de 
câte 50 cr., cu testimoniul de botez, 
testimoniul de maturitate dela un 
gimnasiu seu dela o șcdlă reală su- 
perioră, cu testimoniul asupra ab-

solvărei studiilor academice, cu tes
timoniul asupra cunoscerei celor 3 
limbi ale patriei, cu testimoniul 
asupra ocupațiunei de păn’acum, cu 
testimoniul de moralitate și cu acela 
asupra examenului de stat depus în 
Ungaria, cel mult pănă în 31 Octom. 
a. c. la acest magistrat.

Brașov, 21 Iulie 1896.
Magistratul orășenesc, 

âminciurl 
(inserțiani și reclame) 

Suntu a se adresa subscrisei 
administrations. In casui pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-ori.

AdmListr. „Gazeta Trans.“

Nr. 1914—1896.
not.

PUBLICATIUNE
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la cunoscința pu
blică, cumcă pe basa înaltei conce
siuni ministeriale Nr. 2801/1—2 1896

I £L
In I'estauLrautnl SchaaSiât

se află la disposiția P. T. public 
mâncări și beaturi forte 
bune și gastose.

ZEBeii escelente și oală! mobi
late de închiriat. , „
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Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
VeritaSiile numai, decă fiăcare cutia este j»i-ove«|ută cu marca de 

aperare a Iui A. Moli și cu suBiserierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuri 1 or-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și ssre a lui
VarifiihillBl mimnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

HdUiiU liUIIldl, piumbul lui A. Moil.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de râcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

gură-Saiic/B a im
(Pe basa de natron Acid-salicilici')

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
auulțl, asigureză ucestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a Iui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală, prin
Farmacistul A. MOSUL

\tv

X
X
X

Comande din provincii se efectuezi jlilnic prin rambursa poștali.
La deposite se se ceră anumit preparatele prove^ute cu iscălitura și marca 

apirare a lui /J. MOLL.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și X 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Kesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0—52.

d&

-\iferea Descoperire' a "Veacului 
ELIXIRUL GODÎSeâU este singurul leac 
{fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, ele.

ÎNTINERIREA si prelungirea vieteî——  ------ ------- . *  *________
Administrația £JI.I2SC III ULUI GODIKTEAU li PARIS, 7. r. Saint-Uzarf 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE '

V C« jdwjle ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Ills ZAIKFIBESCU, dropiitl; /
D,D, Frați KONTA, farmaciști.

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștăi la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nuliî D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Antreprise de pompe funebre
ZEZL 'T’ia.tsefe.

EBrasov, Strada Porții J¥r. 22.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sâhădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așecjămentul 

seu de înmormântare bogat asortat m cari-tote obiectele, 
atât aortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cis prețuri ieftine.

Comisiune și «leg9OU «fie SfiCrturi de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicrinrlloi* de fienin, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaraa.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente
proprii Cil 2 și CU 4 cai, precum și un cai* fimehru venet, 
pentru cogsiij precum și cioclii.

Comande întregi se

de marmură, care funebre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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