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Nr. 184. Brașov, Joi, ■
Cum lucreză „Kulturegylet“-îștîi.

Publicăm mai jos un mic es- 
tras din raportul comitetului „Kultur- 
egylet“-ului ardelenesc despre acti
vitatea sa din trecut și din present.

Facem intenționat acesta, căci 
e de interes pentru noi se seim, cum 
lucrâză tinera societate de maghia- 
risare din Clușiu, care în scurt timp 
s’a avântat la rangul uneia dintre 
cele dintâi societăți din statul un
gar și care în prima liniă are în 
vedere maghiarisarea Românilor din 
Ardeal.

După un trecut de 11 ani, acesta 
societate a ajuns să potă jertfi acji 
pentru scopurile sale 66,718 fl. la 
an, er suma acâsta din an în an se 
ridică în proporțiuni tot mai mari, 
după cum se ridică și fondul socie
tății, care cresce actualmente cu câte 
70,000 fl. la an. In cursul celor 11 
ani de pănă acum, societatea a jert
fit pentru scopurile sale aprope la 
400,000 fl.

Cifrele acestea vorbesc de Bine. 
Remâne se adaugem numai, că pas 
de pas cu acestă societate de ma- 
ghiarisare lucreză încă alte 40 de 
„Kulturegylet“-url, cari deși mai 
mici, urmăresc însă aceeași țintă cu 
mare zel și tenacitațe.

In fata acestor date pdte ori
cine sâ-șl facă o ideiă de activita
tea, ce-o desvdltă adversarii noștri 
pe tâtă linia pentru ajungerea sco
pului lor de maghiarisare.

E ușor unei societăți sS înain
teze, când are pe partea sa puterea 
statului și protecția nețărmurită a 
guvernului; îi este ușor mai ales 
„Kulturegylet“-ului din Clușiu, care 
și-a pus basele averii sale cu arun- 
curl storse de pe spinarea Români
lor, cum s’a făcut d. es. cu cele 
10,000 fl. luate de pe spinarea lo
cuitorilor din comitatul Ternavei 
mici.

Pentru averea câștigată pe ase
menea căi nu-i invidiăm, de-ar fi în

zecit mai mare, decum este ac|I ave
rea „Kulturegylet“-ului ardelenesc. 
Ceea ce merită înse o deosebită 
atențiune este modul de acțiune, ce-1 
desfășură ei.

O scurtă privire asupra rapor
tului de mai jos al comitetului ne 
arată, că „Kulturegylet-“iștii au ten
dința de a desvolta o acțiune es- 
tensivă, care să străbată în massele 
poporului. Cu bani relativ puțini ei 
lucreză în cercuri estinse.

Am pute cjice, că în ce privesce 
propaganda pentru lățirea culturei 
maghiare, acest mod de procedere 
este din partea, lor cel mai bine 
ales. De pildă în loc de-a întrebuința 
sume mai mari pentru scopuri mai 
îndepărtate, ei împart un numer 
mare de premii de câte 25—50 fl. 
pentru acei învățători, cari într’un 
mod seu într’altul se disting în lă
țirea limbei și a cântecelor ungu- 
rescl.

Trebue se recunoscem ca prac
tică în deosebi modalitatea, cu care 
„Kulturegylet“-ul de un timp încoce 
stărue de a înființa cât mai multe 
biblioteci poporale.

Cu o sumă abia numai de 8000 
fl. ei au ajutorat, dându-le hrană 
spirituală, pote mai mult de 80,000 
de 6meni prin înființarea celor 66 
de biblioteci poporale.

Măcar de-ar înțelege Românii 
din lucrarea contrarilor lor, cum 
trebue se procâdă în apărarea cul
turei lor naționale !

Acâsta e ceea ce va să 4ică 
activitate extensivă. S’a vorbit și la 
noi de multe-ori, încă înainte de-a 
fi răsărit „Kulturegyletu-“rile pe a- 
cest pământ, că așa ar trebui să se 
lucreze. Der cu tote acestea, Aso- 
ciațiunea Transilvană, care esistă 
de 35 de ani, încă fărte puțin 
și-a estins activitatea sa în stratu
rile de jos ale poporului. Acâsta 
este, după părerea ndstră, și causa 
principală, că poporul nostru a cam 
stat departe pănă acum de Asocia- 

țiune și nu s’a prea încălzit pentru 
scopurile ei.

Ar fi timpul, ca mai ales di
recțiunile despărțămintelor Asocia- 
țiunei să judece bine asupra acestui 
lucru, căci dela ele depinde totul. 
Fără o lucrare și stăruință sistema
tică, cu scop de a reaga în favorul 
culturii nbstre, cu greu vom pute 
face față viitorului, care amenință 
a copleși comunele n6stre cu „cul
tură ungurescă41.

In afacerea viitorului Sachsentag. Co
mitetul oentral săseso este conohiămat de 
președintele său pe efiua de 14 Septemvre 
c. în Sibiiu pentru a disouta asupra ur- 
mătorelor două punote: 1) convocarea con- 
ferenței naționale săsescl (Saohsentag). 2) pro
puneri pentru schimbarea câtor-va disposițiunî 
ale punctului 8 din programul național 
săseso.

Cu privire la aoâsta sorie „Kronstădter 
Ztg.“ de erl: „Nu pote fi îndoială că as- 
tăcfi majoritatea coverșitore a Sașilor do- 
resoe urgent ținerea unui „Saobsentag14. 
Altă e întrebarea, dâcă guvernul, după 
tote enunoiațiunile și disposițiunile lui 
Banffy și a oreaturilor sale, va pută încu
viința și va încuviința ținerea „Saobsen- 
tag“-ului. De-o va înouviința atunci alții 
vor pută să se jăluiasoă asupra incosec- 
venței ministeriuiui, nouă ni-se va da nu
mai ceea ce ne oompete în mod neîndo
ios. Dâoă însă ținerea „Saobsentagu-ului 
va fi oprită, avem dreptul de-a ne jălui 
amar în oontra violării legii; ori și cum 
însă, acest pas al guvernului ar contribui 
în mod forte însemnat de-a clarifica situa
ția în sinul nostru (al Sașilor). Să sperăm 
însă, că guvernul va decide așa, cum pare 
a admite comitetul oentral, adecă într’un 
sens favorabil ținerei „Saohsentag“-ului“.

Cât pentru schimbarea punotnlui 8 
al programului săsesc numitul 4>ar 410e, 
că ar fi necesar, oa aceste schimbări să 
se facă ounosoute cât mai ourând, pen
tru ca să soie poporul, ce să pregătesoe 
și să se pdtă clarifica opiniunile încă îna
inte de convooarea „Saohsentag“-ului.

La mortea prințului Lobanoff.
Prințul Alexei Borismvicl Lobanoff-Ros- 

towsky, decedatul ministru de esterne ru- 
săso, s’a năsout la 30 Decemvre 1825 și 
aparține uneia dintre cele mai vechi fa
milii nobile rusăsol. Deja în etate de 19 
ani a intrat decedatul ministru în serviciul 
diplomatic. In 1850 a fost numit secretar 
de legațiune în Berlin, er în 1856 tot se
cretar de legațiune în Constantinopol, unde 
apoi a înaintat la rangul de ambasador, și 
oa atare a stat în capitala Turoiei pănă 
la 1863, oând el fu silit să părăsâscă oa- 
riera diplomatioă, de6re-ce amoreeându-se 
de soția unui secretar dela ambasada fran- 
cesă, o răpi. Faptul acesta aduse cu sine 
dimisionarea lui Lobanoff, și numai după 
mortea respectivei dame, la 1866, putu 
el din nou intra în serviciul statului. 
La 1867 fu numit guvernor în Orei, er 
în 1868 adlatus al ministrului de interne. 
In 1878 ârășl fu numit ambasador în 
Constantinopol, 1879 tot ambasador în 
Londra, și în 1882 ambasador în Viena, 
unde rămase pănă în anul treout, când, 
murind Giers, fu numit la 27 Faur 1895 
ministru de esterne.

*
Despre momentele din urmă ale vieții 

lui Lobanoff „iVeues Wiener Tagblatt'1 anun
ță următorele: Țarul oonversa ou Lobanoff 
la 3 ore d. a. când de-odată îl apuoară 
pe acesta oârcei de inimă. însoțit de medi- 
dioul curții, Hirsoh, ei merse în oupeul 
său, unde apoi urmă atac după atao de 
inimă, așa că la orele 8 el muri. Țarul, 
încunosciințat imediat despre acesta, merse 
în cupeul lui Lobanoff, și văcjendu-l mort, 
întins pe canapea, începu a plânge. Țarina 
de-asemenea fu adânc sguduită. împăratul 
nu permise, să fiă scos cadavrul din va
gon, ci ordonă să fiă dus pănă la Kiew.

*
Aprope întrega pressă europenă de

plânge mortea prințului Lobanoff și scrie 
lungi articole în urma aoestui incident 
tragio.

„Fremdenblatt'1 aoentuând politica 
paclnică urmată de deoedatul ministru de 
esterne rusesc, afirmă, că ou ocasiunea vi-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.11

Blondă seu brunetă?
Care e mai frumosă blonda seu bru

neta ?
E o întrebare de prisos, amândouă 

sunt frumâse. Dâr acestă nu e un răspuns 
pentru tineri. Cu mare seriositate se trac- 
teză acâstă cestiune în lumea parisiană și 
cârta interesantă nu se mai sfîrsesoo în 
colinele (fiarelor.

Ore un oap de blondină a putut con
vinge pe partisanii pasionați ai brunetelor, 
că colorea auriă a părului de femeiă este 
cea mai frumisă și vice-versa ? Cum ar pute 
fi posibilă o argumentația? Cui ’i se ou- 
vine mărul lui Paris, blondinelor, seu bru
netelor?

Mii de ani a fost necontestată dom
nia brunetelor. Fărăîndoelă, părul negru a 
corăspuns mai mult idealului de frumseță 
al poporelor vechi as'atice, decât cel blond, 
ceea ce nici astăcfi nu s’a schimbat aoolo. 
Tote cântecele vechilor JndienI preamăresc 
părul negru. Mann; Noe legendar al Indie

nilor, care după tradițiunile de-acolo a ră
mas numai singur după potop, în cartea sa 
„Legile11 dă următorele presoripturl re
gelui :

„Nu-1 lăsațl să se căsătoresoă cu o 
fată ou părul negru, ci să ia o fată bine 
făcută, al cărei nume să aibă un duloe ră
sunet, în mers se aibă grația lebedei11. In 
Ramagana esolamăNala când vede pe Da- 
mayanti: „O! femee cu păr atât de negru 
oa mortea!11 Și oând descrie grațiile origi
nale ale Draopodei se efioe în Mahabsarata: 
„Figura ei nu era nici mioă, nică mare; 
din gurița ei exala parfumul unei fiori; 
ochii ei erau albaștri, părui ei buclat și 
fârta negru!11

La Chinezi era forte mult admirat 
părul negru, tot așa și la Egipteni. Intre 
mumiile Louvrului din Paris se află o mu
mia a frumosei regine din Theba, Mutaris. 
O insoripțiă în hieroglife spune „că în arta 
iubirei a întreout pe tote femeile timpului 
ei. Perul ei negru era ca întunerecul 
nopții14. Nu era un compliment mai lingu
șitor în vechiul imperiu jidovesc „ca părul 
negru al Sulamitbei11. Și la AsirienI, Medii 
și Perși părul negru era ținut de oel mai 

frumos. Frumsețile orientale îl îngrijau cu 
alifii mirositâre și-1 împodobiau cu mărgă- | 
ritare.

Cel dintâiă popor din veohime, oare 
a admirat părul blond, au fost Greoii. Pă
rul lui Apolo sămena cu racjele sârelui, 
Baohus e represintat cu părul roșu-auriu, 
Ganymede avu să mulțămâsoă părului său 
blond posițiunea sa în Olimp, și Paris dădu 
mărul blondei Venus. De aiol se vede oât 
admirau Greoii părul blond; ou tdte aoeste 
nu desprețuiau părul negru. Prin dar oaută 
„musele cu părul negru11. Simonide se 
plânge, că femeile frumose grecesol îșl as
cund părul lor negru și Anakreon conjura 
pe pictor să-i facă ohipul amantei sale 
absente „cu părul ei negru, undulător, oa 
și valurile mării...11

Valorea mai înaltă a blondinelor fu 
proclamată de moda romană, oare devenise 
moda lumii. Femeile blonde, pe cari Ger- 
manious le-a adus în triumf la Roma, au 
provocat mare admirațiune printre Romani 
și damele romane voiau să aibă și ele ase
menea păr. Negustori speculanți plecară 
în Nordul german și aduseră multe bucle 
blonde, cari fură prefăcute în peruci și 

pentru oarl se plăteau sume enorme. Dâr 
nu fiă-care îșl putea plăti luxul unei peruci 
blonde. Atunci se ivi idea de a văpsi pă
rul. Spălau părul cu sodă și-l espuneau 
cât-va timp la sore. Părul nu se făoea 
blond, dâr căpăta ooldrea bronzului, care 
se potrivesoe atât de minunat cu teintul 
femeilor. In evul mediu părul se pudra ou 
praf de aur, cum au făcut Evreicile în Pa
lestina. Praful de aur nu se moștenesce 
(după oum susțin unii), dâr părul roșu în
tunecat al femeilor se moșteni cu timpul 
și de copii. Tot-asemenea se pote stabili 
astăcfi, pe basa oeroetărilor amănunțite, oă 
părul blond al femeilor nordioe la începu
tul originei sale a fost făcut prin văpsire 
artificială. Pentru soopul acesta întrebuin
țau Germanii, bărbați și femei, o alifiă din 
grăsime de capră, pe care o ameeteoau ou 
cenușă de fag. Scriitorii latini descriu a- 
oâstă pomadă și o numesc „spumă batavică, 
oare dă flacără părului Teutorilor14.

Numele de spumă batavică .vine de- 
acolo, că comeroianții romani îl aduoeau 
din Batavia, Țările de jos de astădl.

(Va urma.) 
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sitei Țarului în Viena, conducătorii poli
ticei austriaoe și rusăscl s'au înțeles pe de
plin cu privire la politica orientală.

„Norddeutsche Allg. Zeitung" din Ber
lin deplânge sincer mortea diplomatului 
rus, care s’a întâmplat chiar în preajma 
resolvărei multor probleme grele. Spune, 
că Lobanoff s’a bucurat de tâtă încrede
rea atât în Viena cât și în Berlin, și-și 
esprimă dorința, ca și urmașului lui să-i 
suooâdă a întreține cu statele vecine re- 
lațiunl tot așa de prietinescl ca și pănă 
acum.

„ Vosische Zeitung" vede în mortea 
prințului Lobanoff uu eveniment de mare 
gravitate politioă, deore-ce ou greu se va 
afla în imperiul Țarilor un al doilea băr
bat de stat, care să se scie așa acomoda 
vederilor și intențiuuilor monarchului său, 
ca Lobanoff.

ț)iarul francos „Jour" din Paris cjice, 
că, deși Lobanoff e mort, operile lui vor 
trăi mai departe și Rusia va continua po
litica sa.

Tot asemenea vorbesc și 4i0r0^0 Pa_ 
risiene „Matin", „Temps" și „Journal des 
Debats".

CRONICA POLITICA.
— 21 August.

Guvernorul din Fiume, contele Ludo
vic Batthyany și-a dat dimisiunea. Faptul 
acesta a produs msre consternațiă în cer
curile guvernamentale din Budapesta. Nu 
se soie sigur, oare ar fi causa abtjioerei 
sale, se crede însă oă fostul guvernor a 
ajuns în oonflict cu Banfîy.

*
„Frankfurter Zeitung" afirmă a soi din 

isvor sigur, că cu ooasiunea visitei Țarului 
în Viena s’a discutat între prințul Lobanoff 
și contele Goluchowsky și posiția prinoipelui 
Ferdinad al Bulgariei față ou curtea (lin 
Viena. Numitul diar 4’ce; oă dâcă le-a suc
ces celor doi miniștri de esterne a netezi 
relațiunile dintre curtea bulgară și austriacă, 
atunoî în curând are să urmeze visita prin
țului Ferdinand în Viena, și imediat după 
acâsta va urma invitarea, ca și curtea bul
gară să ia parte la sărbările deschiderei 
Porților de fier.

£

Tote (jiarele mai d0 frunte de prin 
capitalele statelor europene aduc soirea, 
că între marile puteri deourg pertractări 
intime cu privire la oonvocarea unui con
gres europen, care să reguleze oestiunea 
orientală. Se asigură, oă la oas dâcă cabi
netele din Viena și Petersburg s’au înțeles 
asupra resolvărei oestiunei balcanice, atunoî 
congresul va fi convocat cu totă siguranța. 
Se vorbesoe că în Viena, ar fi aplecați 
de-a recunosoe eserciarea unor drepturi deo
sebite din partea Rusiei asupra Bulgariei 
și Turciei, pentru-oe Rusia ar ceda monar- 
ohiei austro-ungare suveranitatea, asupra 
Bosniei, Herțegovinei, Serbiei și Muntene- 
grului. Viitorul congres europân va schimba 
cu totul harta Turciei, dore-ce nu numai pro
vinciile creștine vor căpăta tote guverne 
autonome, oi și reședința Sultanului va fi 
permutată.

Din Roma se anunță, că admiralul 
flotei italiene din Spezzia a primit ordinul 
să stea cu cinci vapore de resbel gata de 
plecare spre Brasilia. Soirile sosite din Rio 
de Janeiro, cu privire la turburările pro
vocate în urma atacului asupra consulatu
lui italian, sunt forte seriose. Se Țice, 0ă 
muncitorii italieni din Brasilia au început 
a fi persecutați pe tote căile.

Călătoria Țarului-
Despre visita Țarului în Viena 

i-se anunță din Petersburg oficio
sului „Politische Correspondent urmă- 
târele:

In cercurile dătătore de ton de aci 
domnesoe deplină mulțămire cu deoursul 
visitei Țarului în Viena. împăratul Nicolae II 
a primit în Viena numai impresiunl favo
rabile în tâte direcțiunile.

Influința nemijlooită a întrevederei 

din Viena constă în aceea, că prin ea s’au 
încălzit raporturile personale între împă
ratul Nicolae II și împăratul Francis Iosif 
și a avut loo un schimb de vederi și in- 
tențiunl, ca și care pote obveni numai în 
urma convorbirilor și înțelegerilor intime.

Faptul acesta este un mare câștig din 
punct de vedere politio, al cărui însemnă
tate n’o pote nimeni depreoia.

Se vorbesce în amintitele cercuri, că 
în privința oestiunei orientale amândouă 
statele au vederi aprope egale și e sigur 
de sperat, că și în viitor cabinetele din 
Viena și Petersburg vor procede întotdâuna 
solidar față de orl-ce întâmplări și schim
bări în Orient.

Pentru aceea întrevederea din Viena 
pote fi privită ca o garanția a păoei și se 
pote afirma despre ea, că resultatul ei este 
analog cu resultatul unei întrevederi de 
monarchl, care n’a avut nici oa motiv și 
nici oa scop vr’un obiect politic.

*
Din Kiew se depeșâză, că orașul a 

fost splendid decorat pentru primirea pă- 
rechei imperiale rusescl. Majestățile Lor 
vor pleca mâne spre Breslau.

9

— 21 August.

Invețători la mileniu. „Tribunei" i-se 
scrie din Selagiu, că cu trenul de Joia tre
cută au pleoat la esposiția milenară din 
Budapesta aprope 40 dintre oei mai de 
frunte (?) învățători români din Selagiu, 
sub conduoerea inspectorului școlar, Dr. 
Petri Mor. Dâcă se va adeveri acâstă soire 
ar fi într’adevăr fârte trist, am crede de 
lipsă se ni-se dea lămuriri din partea celor 
oompetențl cum a putut fi pusă în soenă 
acâstă esoursiune mileneră.

—o —
Monarchul nostru în Galiția. împă

ratul Francisc Iosif a sosit erl în oomuna 
Grodek din Galiția, pentru ca să ia parte 
la manevrele de acolo. La gara dela Gro
dek Majestatea Sa fu întâmpinat de guver- 
norul prinț Sangusko, mareșalul țării conte 
Badeni, și de comandantul de corp Anton 
Galgoozy.

— o—
Contra Lueger. Dumineca trecută 

Lueger făcu o escursiuue la Budweiss. Au- 
dind jidovimea din Budweiss despre aoâsta, 
numai deoât se adună în grupuri mari, și, 
sub conduoerea unui Moriț Craus, merse 
la gară, unde îl întâmpină pe Lueger ou 
urlete și fluerăturl, scuipând și ridicând 
pumnii. Lui Lueger însă nu-i-se întâmplă 
nimic, și el sosi teafăr îndărăt la Viena,

—o —
Reformarea esamenelor de oflceri ale 

voluntarilor. „Wiener Tagblatt" anunță, că 
ministrul oomun de resbel a dat 0 ordina- 
țiune însemnată privitor la esamenele de 
ofioerl în reservă ale voluntarilor din ar
mata comună. Pănă acuma adecă aspiranții 
de ofioerl, cari nu ounosoeau limba ger
mană, trebuiau să servâscă și un al doilea 
an de miliția. De acum înainte însă fiă-oare 
voluntar se va pute folosi la esamen de 
limba sa maternă. In cașul aoesta însă atât 
oficerii esaminatorl, cât și membrii comi- 
siunei esaminătâre și generalul, care presi- 
deză, trebue să ounosoă limba respectivă. 
Dâcă voluntarul va dovedi la esamen, că 
după puterile sale a făout destul, și dâcă 
va avâ conduită bună, atunoî el va fi 
transpus în reserva deja după primul an 
de servioiu.

—o—
In institutul lui Pasteur din Pesta în 

luna lui August din 15 — 31 au fost internați 
80 noi morboșl, și tot în acel timp au fost 
vindecați 70 de morboșl. De present se 
află 70, cari sunt supuși vacoinărei oontra 
turbei. Numărul vacoinaților pe Ți e 80 — 
85. Dela desohiderea institutului pănă la 
31 August 6054 de omeni au fost vin- 
deoațl.

—o —
Un voluntar falsificator de polițe. 

Voluntarul Iuliu Adamovich dela regimen
tul de husari Nr'. 6 din Przemysl a fost 
osândit de cătră tribunalul militar la 6 luni 
temniță de garnisdnă și 3 ani de servioiu 

în armată. Gausa acestei pedepse a fo9t 
falsifioarea de polițe, Adarnovioh adecă 
ducea o viâță ușuratecă și după-ce mamă-sa 
n’a voit să-i mai dea bani, a recurs la în
șelătorii, Lucrul acesta Adarnovioh l’a con
tinuat și oa voluntar, dâr fiind în fine prins, 
tribunalul militar după cum se vede l’a 
pedepsit fârte aspru.

— o—
Avis publicului. D-na Laura Wind- 

hopp, învgțătorâsă diplomată, face cunos
cut, că, începând din 1 Ootomvre n. c. va 
da instrucția din limba germană, franoesă 
și italiană, preoum și de pian atât pentru 
începători cât și pentru înaintați, după me
toda conservatorului din Viena. Date de
tailate a se afla la casa Stănescu, str. cas
telului (Burggasse) Nr. 48.

încă o sentință a tribunalului dela 
Ălba-Iulia.

Vorbirea de aperare a d-lui: Aurel Ciato.
(Fine,)

Onorate d-le President, Onorat Tri
bunal ! A susținâ, că eu, om inteligent, am 
putut să esprim astfel de proposițiunl, oa 
și oele încriminate, și în forma în care mi-le 
predațl, iertați-mă, stimaților d-ni, dâr este 
un neadevăr. Fu, care am ca reson politic 
proposiția, oă numai atâta merită un po
por, cât îșl pâte elupta, nu am putut să 
susțin și să esprim cuvinte, cari sunt îu 
contra convingerilor mele. Dâr chiar să fi 
pronunțat pasegiele încriminate, oredețl 
D-voatră, 0ă tu ași fi fost eu destul de in
teligent, pentru ca astfel de frase să le 
sciu îmbrăca în floricele drăgălașe și într’o 
limbă mai alâsă, așa încât chibiții de pe 
la uși, cari sunt convins, că nioi nu vor
besc limba cultă românâscă, să nu înțelegă 
ce Țic ?

Der să trecem și mai departe. Să 
admitem posibilitatea, că ași fi flis aceste 
ouvinte, să admitem și aceea, oă le-ași fi 
4is într’un limbagiu așa de vulgar, înoât să 
mă potă înțelege ori și cine, să admitem 
și acea, că urechile chibiților dela uși au 
fost așa de perfecte, înoât au putut să audă 
cuvintele mele dintr'altă sală, în oiuda sgo- 
motului produs de musioă și de publicul 
ce era de față; și să admitem încă, că ou- 
vintele încriminate le-ași fi rostit în pu
blic, — și nici atunci On. Tribunal nu 
m’ar pute condamna, pentru-că dâcă vom 
oeroa să analisăm puțin esența acestor cu
vinte, trebui-va să recunoscețl și D-vostră, 
că agitațiunea prevă4ută în §. 172 al Co- 
dicelui penal, în cașul acesta nu esistă. 
Pentru-că vă întreb On. d-le President și 
Ou. Tribunal, pe cine am agitat prin ou- 
vintele aoestea, pe Românii din Transilva
nia și Ungaria, ori pe cei din Țâra Româ- 
nescă ?

D-vâstră susțineți, oă poporul ro
mân din Transilvania este mulțumit cu 
starea aotuală, este liniștit și ferioit în pa
tria acâsta, ceea ce dâră v'o admit, atunoî 
eo ipso agitația acâsta nu are rost, pentru 
că nu prinde. Dâeă veți admite și D-vostră, 
că agitațiunea peste tot oa să se potă 
numi agitație, e de lipsă să întrunâsoă 2 
condiții: 1) agitațiune în sensul strict al 
cuvântului, și 2i stratul acela, care să per- 
câpă, să consume și să se identifice ou spi
ritul agitații. Dâr să admitem și cașul, că 
Poporul Român din Transilvania și Unga
ria nu este mulțumit cu starea faptică a 
lucrurilor, și nioi ohiar atunoia agitația nu 
ar forma pasagiele încriminate, deoât din 
contră o liniștire. Pentru-oă atunoî, oând 
pe un om îl mângâi ou cuvinte oa și aoele, 
„să nu ai târnă, că va veni odată fratele 
Teu din veoinl, și te va soâte din năcaz", 
atunoî tot-odată îl amortisezl, îl împedeol 
dela o isbucnire violentă a patimilor sale, 
și-i dai credință, oă în alte mâni zace sâr- 
tea și viitorul său...

Presidentul: (La insistența procuroru
lui) Te îndrum pentru ultima oră la ordine, 
și nu-țl dau voiă să mai traotezl despre 
oestiunea agitațiunei.

Acusatul: Dâoă nu-mi dațl voiă să 
mă apăr în cestiunea agitațiunii, care for- 
mâză partea primă și cea mai însemnată 
din acusă, voiă trece la a 2-a parte, care 

așa de puțină onore-ml face, și o să arăt, 
cât de justificată a fost prooederea mea în 
oașul acela. Sper, oă Oh. d-n President și 
On. Tribunal va soi apreția momentele psi- 
ohologioe prin oarl am trecut atunoî, și 
dâcă numai prooesul psiohologio, ce s’a 
petrecut în ființa mea întrâgă în acele mo
mente îl va lua în considerare, atunoî sunt 
deja mulțumit, pentru-oă sunt sigur, că con
damna nu mă va pute.

Pentru-că vă întreb, On. d-le Presi
dent și on. Trib., în oare lege, în oare re
gulament este codificat dreptul, ca un ofi
ciant de poștă, să potă ataca pe un oetă- 
țân inteligent și onorabil, basându-se pe 
minciună. Der ohiar și la oașul, oând mur
dăria aoeea, cu oare a fos învinuit colegul 
meu ar fi fost un fapt adevărat, și nioi 
atunoia nu avea dreptul aoel oficiant de 
poștă de a-1 lua la răspundere. Și ohiar și 
în oașul acela, după-oe eu i-am arătat oalea, 
pe care putea să repareze lucrul, îndru- 
mându-1 într’un ton liniștit, ca să facă ară
tare la locurile competente, el trebuia să 
se mulțumâscă și să profite de omenia omu
lui, și să-și vadă de treburi. Nu a făout’o 
însă acesta, ci într’un ton nespus de pro- 
vocător se susținea într’o posițiă, care uu 
îi competes.

Nu sciu ce gânduri ascunse l’au în
demnat la aoâsta procedere, atâta însă sciu, 
că eu ca cetățân liber, într’un stat oonsti- 
tuțional, am dreptul de a mă apăra, față 
de aoei, cari mă atacă, si dâoă libertatea 
mea cetățenâsoă numai prin ofensă groso
lană roi-o pot susținea, atunci nici de lu- 
orul aoesta nu mă feresc. Epistolierul cu 
prioina, se vede că în hiperzelul său s’a 
cre4ut în dreptul de judecător, ba pote și 
în dreptul de executor. Acest drept însă 
eu nu i-l’am reounosout, și astfel trebuit’a 
să-l aduc la reson. Pentru-oă cred, că ve-țl 
reounâsoe și D-vâstră, că în locuința mea 
eu singur sunt stăpân, și chiar dâcă 
legea nu mi-ar da dreptul de a ținâ ordinea 
la casa mea proprie, atunci mi-l’așl lua sin
gur acest drept.

Dâr și afară de dreptul cel a veam, 
m’a mai îndemnat la ofensa din oestiune 
și starea mea sufletâsoă peste măsură agi
tată. Pentru-că eu am avut ounoscință de 
mai ’nainte despre nespusele sălbătăcii, ce 
le-au comis gendarmii în ținuturile nostre. 
Și acum, în cașul de față, după-ce am 
sciut, cum încă în localul unde ne petre
cem voiau să năvălâscă înlăuntru, dupăoe 
am vă4ut, cum ne-au pândit mișelesoe în 
localul dela poștă, și după-ce s’au folosit 
de un mijloo așa de miserabil spre a ne 
sta în față, — trebuit’a să mi-se tulbure 
tot sângele din vine, și să reourg la uu ton 
mai energic, la oare, dâoă nu aș fi reours, 
mai șei oe s’ar fi putut întâmpla.

De altmintrelea însuși faptul, că gen
darmii la provooarea directă, ce le-am adre- 
sat’o lor, l’au depărtat pe acest om hărță- 
gos dintre noi, dovedesoe. pe care parte 
este dreptatea. Dâr mai dovedesoe înoă și 
împrejurarea, că după-ce noi ne-am recules 
puțin, și am mers ca să le cerem numele 
gendarmilor, pentru-că pe aoest ofioiant de 
postă să-l putem pîrî, atunci gendarmii au 
hesitat de a ne da numele lor și ei înșiși 
m’au asigurat, oă vor aplana luorul, oeea 
ce dâcă voiă esprima prin propriile lor 
cuvinte, sună: „Majd kiegyenlitjuk mi a dol- 
got". Nu i-am pîrît însă, pentru-oă nu am 
voit să mă murdăresc cu astfel de omeni 
și dâeă m’au pîrît, aoâsta nu o pot atri
bui la altoeva, deoât la voința de a mă 
preveni.

O singură observațiune ași mai putea 
dor avea, privitor la procederea mea, și 
anume, că ce m’a îndemnat să sar eu în 
ajutorul colegului meu, când el era de față. 
Și la acâsta vă void răspunde, oă nu nu
mai sentimentul de colegialitate, de reou- 
nosoință, oă a fost așa de bun ca să mă 
petrâcă pănă aoasă, ci și sentimentul de 
datorință, care este și a fost recunoscut în 
tote timpurile și în tote țerile, că anume 
„ospeții tii se află sub scutul t<!uu.

După tote aoeste, ored că On. Tribu
nal va fi deplin oonvins despre nevinovăția 
mea și în consequență va și 'oerca să dâe 
satisfacția ouvenită unui cetățân onorabil 
ajuns ca din senin înaintea forurilor jude- 
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cătorescl. Și-mlvețlda satisfaoțiunea acâsta 
ou atât mai vîrtos, ou oât nu ored să fiă 
în interesul statului despoiarea fără de niol 
o vină a cetățenilor de libertatea lor per
sonală. Este un reson publio astăcjl, Pre" 
oum și în tâte timpurile a fost, oă puterea 
tribunalelor numai pănă acolo se estinde, 
păuă unde se buoură de înorederea popu- 
iațiunii. Și toomai pentru aoeea, eu niol nu 
văd de ce D-vostră să vă permiteți luxul de 
a olătina aoâstă încredere a poporului, așa 
fără de rost, oi din oontră, prin aohitarea 
mea veți da o probă eloquentă despre sen
timentul D-vostră de dreptate și de echi
tate.

Așa să vă ajute Dumnezeu! !

Turburările din Constantinopol.
Din Constantinopol se anunță, că mi

nistrul de esterne turcesc a avut alaltăerl 
o oonsfătuire de două ore cu ambasadorul 
austriac, baronul de Calice, oăruia i-a asi
gurat din nou cum oă-s’au luat tote mă
surile pentru a restabili liniștea și pentru 
a împiedeca să se repete scenele de răs- 
colă. Ministrul șl-a esprimat dorința ca 
străinii să scâtă stâgurile arborate pe ca
sele lor, pentru ca aoestea să nu devină 
refugiul Armenilor. A oerut și voia, ca po
litia să potă faoe perchisițiunl în aoeste 
case.

Alaltăerl după amecji a fost o întru
nire a ambasadorilor pentru a-se lua cu- 
noscință de răspunsul, ce l’a dat Pârta 
asupra notei lor din 28 curent. In acest 
răspuns se spune, că s’au luat tote măsu
rile pentru restabilirea liniștei și se anunță 
cererea unui tribunal, extra-ordinar, compus' 
din judecători mohamedanl și creștini, cu 
scopul de a constata vina său nevinovăția 
Armenilor.

Garnisâna orașului Filipopol s’a mă
rit ou patru bataliâne. Porta a acordat 
posturile militare cerute de ambasadori 
pentru ocrotirea cartierelor Terapia și Bu- 
jukdere.

Tote împrejurările fao să se crâdă, 
•oă bomba arunoată în 28 August, e nu
mai o scenă aranjată de Turci, pentru ca 
să justifice prigonirile împotriva Armenilor 
și să ațîțe populație. Acum e forte greu 
de a liniști populațiunea esoitată de cătră 
fanatici.

S’a constatat oă printre făcătorii de 
rele, cari au partioipat la măcelul Arme
nilor, se găseau indivicțl în slujba Curței.

Se anunță „Agenției Reuter*, oă ma
reșalii FeZ;&?/-pașa și Sakir-p&șa, au fost nu
miți comandanți militari: primul la Pera, 
oel de al doilea la Galata. La ministerul 
de justiție o comisiune speoială extraordi
nară îșl ține ședințele sub președinția lui 
Djelal-bey, pentru judecarea Mahomeda
nilor, oarl au luat parte la ultimele turbu- 
rări. Pănă acum au fost arestați 400 de 
musulmani, printre cari un oficer și doi 
gendarml din garda dela Terapia.

Della CHusău. t
Clușiu, 29 August 1896,

Dumineca treoută, în 23 August n. 
<3., s’a ținut în Clușiu adunarea generală 
a despărțământului XIV al Asociațiunei 
transilvane. Ca obieote erau la ordinea cai
lei 1) reconstituirea comitetului 2) alegerea 
delegaților pentru adunarea generală din 
Lugoș și 3) incassarea taxelor.

Scurtă ordine de dl și scurt s’a și 
terminat.

R. D. protopop Laslo în vorbirea de 
deschidere a și accentuat, că dintre vre-o 
-33 despărțăminte ale Asooiațiunei, oel al 
dușului e unul, care numai vegetâză. Bă
taia lui Dumnezeu pe oapul nostru ; într’un 
oentru oa Clușiul, unde atâta inteligență 
avem, unde, dâoă nu în cele politice, măoar 
în oele oulturale am putea face și noi un 
progres mai îmbucurător, zizanie și neîn
țelegere, — nepăsare și „lasă-mă să te las“, 
■de-țl e jale... Mulțimea inteligentilor, a 
preoților și învățătorilor din provinciă, unde 
a fost? — Să adună, dâr cu mare greu, 
vr-o 12—15 domni din loc să țină „adu
nare generală11 — să discute. Intr' adevăr, 
trist tablou!

iță oe s’a isprăvit: La propunerea 
D-lui president Laslo proclamă D-l Dr. 
Greg. Silași oa director onorar al despăr
țământului. E act de gratitudine. Bătrânul 
profesor de universitate emerit, fost prefect 
la seminarul „Sta Barbara11 în Viena, fost 
director la „Economul11, membru fundator 
al Asociațiunei ș. a., după muncă și aoti- 
vitate plină de fructe de întregi decenii, 
cu trecut frumos în literatură și vieța so
cială, un bărbat, care în florea vieții sale 
și-a împlinit ale sale datorințe pote ca nici 
un alt Român în Clușiu, inițiatorul în tdte 
lucrurile frumose și bune, patronul și pă
rintele tinerilor lipsiți de mijlboe materiale 
— a meritat aoâstă onore.

S’a ales nou director D-l V. Podobă, 
secretar D-l Dr. G. Ilea, oassar părintele 
N. Rațiîi. La Lugoș representă despărță
mântul dnii Podobă și Dr. Ilea.

Deși au fost puțini adunați, — niol cei 
din Clușiu toți — au incurs taxe binișor 
și și membri noi s’au insoris vre-o eâțl-va. 
Taxe au inours, pare-mise, 54 fi.

D-l president Laslo presentă hârtia 
comitetului central, în care se cer anumite 
deslușiri cu privire la adminstrarea fondu
rilor, ce sunt la acest despărțământ și în 
parte depuse la „Economul11; aoeste sunt 
fundațiunea Romonțai, literile fuudaționale 
ale lui Nioolae Tămășdan, Lazar Baldi 
(șoola de fetițe), fondul Vitez-ian (șcâla din 
Teaoa și Pintio), oarl tâte stau sub adminis
trația subcomitetului desp. XIV.

D-l adv. Dr. Morariu rogă oomitetul, 
oa ou inteligența din jur să pășâscă în le
gătură mai strînsă, căol vedem, oă n’avem 
membri esterni, și să ia firele oestiunei în 

’mână, oare lasă mult de dorit (agenturile1 
ouprinse și în statute.) D-l president Laslo, 
înohicjend scurta ședință, mulțămesce oelor 
presențl în număr de vre-o 13! și doresce 
oa oomitetul nou ales sub auspicii mai fe
ricite să lucre spre ajungerea sublimului 
scop al aoestei sooietățl.

Aleco.

Activitatea „Kulturegylet“ ului arde
lenesc în 1895—96.

Soim, că „Kulturegylet“-ul din Clușiu, 
care e oel mai mare între tote „Kultur- 
egylet“-uriie, îșl va țină adunarea generală 
din acest an la Budapesta în rjiua de 8 
Septemvre n. c., când se va țină și oon- 
gresul general al „Kulturegyletu-urilor din 
Ungaria.

Aoâsta va fia 11 adunare generălă 
a „Kulturegylettt-ului din Clușiu. Primul 
secretar al său Sândor Ioszef publică deja 
raportul anual despre activitatea „Cultur- 
egylet“-ului în anul administrativ 1895—96, 
din care raport estragem următârele date, 
oarl merită atențiune și din partea nostră.

„Kulturegylet“-ul s’a înființat în 1885, 
Primul an a fost destinat mai mult pentru 
constituire, organisare și câștigarea de 
membri. Adevărata activitate și-a înoeput’o 
numai din 1886. In primul an și-a adunat 
un capital de 217,885 fi. și a spesat 
pentru soopurile de maghiarisare ale so
cietății 4765 fi. Iu anul al 2-lea, 1887 oapi- 
talul s’a urcat la 395,731 fi., âr ohel- 
tuilele : 11,878. In anul 1888: capital 457,607 
fi., cheltuieli: 14,458 fi. In 1889: 522,800 
fi. oapital și 20,506 fi. oheltuell. In 1890: 
576,404 fi. oapital și 22,731 fi. cheltuell. 
In 1891: 649,910 fi. capital și 28,456 fi. 
cheltuell. In 1892: 682,735 fi. oapital și 
45,615 fi. oheltuell. In 1893: 954,107 fi. 
capital și 50,071 fi. oheltuell. In 1894: 
1.002,794 fi. capital și 54,270 cheltuell. In 
1895: 1.068,036 fi. oapital și 62,993 fi. 
oheltuell. In 1896: 1.226,062 fi. capital și 
66,718 ft. cheltuell.

Din aoeste oifre pote orl-oine să vadă, 
oe colosale dimensiuni a luat „Kulturegy- 
let“-ul ardeleneso în sourtul timp de 11 
ani, de când esistă. Astăzi aoâstă societate 
pâte jertfi numai din interesele capitalului 
său nu mai puțin ca 66,718 fl. pentru sco
purile societății. Dâr capitalul, oum am 
vădut, oresce din an în an. In anul curent 
s’au adaus la capital 46.950 fl. 13 cr., 
afară de alte 30,000 fl., ce au fost testate 
societății. Va să cjmă într’un singur an oa- 
pitalul a cresout ou 76,950 fl. 13 cr.

Din cheltuelile societății în anul admi
nistrativ treout însemnăm următârele:

Pentru subvenționarea a 12 stațiuni 
parochiale ou preoți stabili și ambulanți, 
cari îșl estind activitatea lor mai bine oa 
peste 100 comune: 152011. Societatea sus
ține o mare soolă agronomică pentru Săoui, 
împarte mai multe stipendii pentru tineri 
industriași, și subvenționâză o soolă comer
cială, jertfind în total pentru astfel de sco
puri 24,203 fl. la an. Mai departe susține, 
sprijinesce și subvenționâză 53 scâle popo
rale, precum și alte oâte-va scole de acest 
fel, jertfind în total pentru scălele popo
rale 11,662 fl. 99 cr. la an. Susține și sub
venționâză 20 de „Kisdedovuri* ou 2974 fl.

Societatea a înființat pănă acum 66 
biblioteci poporale bine organisate, in valâre 
de 7926 fl. (Pentru sporirea acestora s’au 
preliminat pentru anul viitor 500 fl.) De 
asemenea a înființat 38 reuniuni de cântări 
(coruri țărănesci). Pentru sporirea aoestora 
s’au preliminat pentru anul viitor 360 fl., 
âr pentru premiarea învățătorilor, cari vor în
ființa și conduce asemenea coruri 20 premii 
de oâtte 25 fl. și 10 premii de câte 50 
fl., total 1000 fl. Pentru edarea unor oărțl 
de cântări 360 fl.; pentru o scriere me
nită a face cunoscut (în sene șovinist-ma- 
ghiar) Ardealul și cestiunea de naționali
tate 1200 fl. Pentru edarea unor cărți de 
cetit pentru popor 2C00 fl.; pentru lățirea 
unor tablouri istorice ungurescl printre popor 
ș. a. 570 fl. etc. etc.

Observăm, oă aici se vorbesce numai 
de banii împărțițl dela centrală, nefiind 
socotită și aotivitatea speoială a filialelor.

Filiale are astăzi Kulturegylet-ul ar
deleneso 62, dintre oarl unele sunt în 
Ungaria..

Numărul total al membrilor este as
tăzi: 14,746; dintre aceștia sunt: 74 pe 
viâță, 1897 fundatori, 10,036 ordinari și 
2739 ajutători. Dela adunarea din anul 
treout numărul membrilor fundatori s’a 
sporit cu 40, al oelor ordinari ou 199.

In fine mai remarcăm oongtituirea, oe 
se face în raport, că la cererea societății, 
ministrul inttrucțiunei publice Wlassics a 
promis, că pentru gimnasiul superior de 
stat din Sibiiu va clădi un edificiu nou. 
Ministrul de agricultură Daranyi manifestă 
în oesbiunea șoolei de agrioultură aceeași 
„bunăvoință11, ce a arătat’o întotdâuna față 
de „Kulturegyletu, al cărei fundator și spri
jinitor a fost ohiar dela început. Tot oam 
așa de călduros este lăudat și ministrul de 
interne lerczel și ministrul dn comercm 
Daniel.

Cu un ouvânt, „Kulturegylet“-ul se 
bucură de cel mai călduros sprijin din 
partea întregului guvern.

SOIRI ULTIME,
Budapesta, 1 Septemvre. Aci a 

provocat mare sensațiă faptul, că 
consilierul ministerial Petru Kassics, 
cunoscut prin scandalul, ce l’a pro
vocat cu o broșură scrisă contra 
ministrului de honvecjf, Fejbrvary, 
secretarului Gromon și contra con
silierului Sitra, a fost provocat alai- 
tăerî de cătră ministrul Fejârvâry 
prin ordinațiunea Nr. 5720, ca cu 
diua de 1 Septemvre să-și reocupe 
postul seu de consilier în ministeriul 
de honvecjl.

Kiew, 1 Septemvre. Cadavrul 
prințului Lobanoff s’a îmbalsamat și 
s’a așecjat în salonul gărei. Țarul și 
Țarina însoțiți de mai mulți archi- 
ducl și archiducese au asistat la misa 
solemnă severșită pentru decedatul 
ministru și au depus o cunună ad
mirabilă pe cosciugul său.

La porunca Țarului iluminațiu- 
nea plănuită pentru erl seră nu s’a 
făcut.

Petersburg, 1 Septemvre. Intre 
următorii prințului Lobanoff se amin- 
tesce Nelidoff, actualul ambasador 
rus din Constantinopol, apoi Șișkin, 
Kapnist și Șuvaloff.

Literatură.
Enciclopedia Română. A apărut pri

mul fascicul din „Enciclopedia Română, pu
blicată din însărcinarea și sub auspiciile Aso- 
ciațiunii transilvane pentru literatura și cul
tura poporului român, de Dr. O. Diaconovich. 
Cu numerâse ilustrațiunl și harțe. Primul 
fasoioul se presintă forte bine: începe cu 
litera A. și se estinde pănă la cuvântul 
„Alcanină“ inclusiv, ouprincjând 88 pag. 
format mare. Deja în acest prim fascicul 
se află vre-o 20 de ilustrațiunl și o hartă 
(a Afrioei).

Acest dicționar enciclopedic urmăresce 
scopul, de-a popularisa soiințele și hartele 
de-a lăți cunosoințele folositâre în sinul po
porului român și în special de-a oferi pu
blicului cetitor o icână cât mai fidelă a 
întreg trecutului șia tuturor stărilor actuale 
ale Românilor, fără deosebire de hotare 
politice. El se luorâză de aprope 200 de au
tori distinși și apare în editura librăriei W. 
Krafft în Sibiiu, în estensiune de cel puțin 
2 tomuri de oâte 60 cole de tipar, (format 
„Lexicon11, 8° mare, în 2 columne, litere 
„petit11). Publicarea se va face în fascicole 
de câte 6 cole în deours de circa 2 ani, 
10 fascicole formâză un tom. Redaoțiuneă 
și editorul îșl reservă dreptul, ca amăsurat 
oerințelor materiilor traotate și numărul 
abonaților, să potă da publioațiunii o ex
tensiune mai mare. Abonamentele obligă 
la procurarea opului întreg și se pot face 
pe lângă achitarea antioipativă a prețului 
pentru 2 tomuri, pentru 1 tom ori pentru 
1 fascicol. La prenumărărl de 2 tomuri se 
acordă 25°/0> er la prenumărare de 1 tom 
2O°/o rabat. Prețul de prenumărare faoe: 
pentru 2 tomuri 15 fl. (40 lei) 1 tom 8 fl. 
(20 lei) 1 fascicol 1 fl. (2 lei 50 bani) A- 
bonații primsc fascicole franco. După ter
minarea publicării opul se va vinde în li
brării cu un preț ridicat. Abonamente se 
pot face : la editorul W. Krafft în Sibiiu, 
la despărtămintele Asociațiunii Transilvane 
precum și la tote librăriile. Deposit general 
pentru România la librăria Carol Miiller 
în BucurescI, (Calea Victoriei 53), care va 
înSr4Î expedițiunea fasoicolelor abonate 
pentru întreg regatul român.

*
O carte din cele mai folositâre pentru 

toți părinții de familie a apărut de ourând 
în cunoscuta editură a librăriei Ignaiz Hertz 
din Buourescl. Cartea aoâsta e întitulată: 
Sjaturl asupra Sănătății Copiilor seu Îngri
jirile oe trebuesc date oopiilor bolnavi și 
sănătoși de Preotul Kneipp- Traduoerea aoes
tei minunate lucrări e făoută de d-l Du
mitru Stăncescu. Cartea aoâsta, oare nu tre- 
bue să lipsâsoă din niol o casă, costă nu
mai doi lei și se găsesce de vencjare la 
tâte librăriile din țâră și străinătate.

DIVERSE.
Rennmitiil scriitor francos Labiche 

zăcea pe patul său de mârte, și lângă pat 
ședea pe un scaun fiiul său, care de cu
rând îșl perduse soția adorată. într’un mo
ment de durere neprecugetată fiiul erupse 
in următorul strigăt: „După-oe aoum ovei 
vedâ, spuue-i, că și acum o iubeso !“ (în
țelese pe soția sa). Labioha deschicjendu-șl 
pe jumătate ochii îi 4>se Aiului său : „As- 
oultă, ore cum ar fi, dâcă tu însuți ai lua 
asuprățl misiunea aoâsta ?“

Cum și-a petrecut Țarul Ia Viena? 
In cercurile curții din Viena se vorbesce 
despre un episod interesant din filele _vi- 
sitei Țarului în Viena. Se elice adecă, oă 
Țarul Nioolae, însoțit de adjutantul său, 
prinț Dolgornki, și îmbrăcat în haine sim
ple oivile, părăsi Vinerea treoută la 8y,2 
bre sâra Burgul și merse în looul de pe- 
treoere așa numit: „Veneția în Viena“. In
trând într’o oârolumă Țarul și însoțitorul său 
se amesteoară prin publio, se așezară apoi 
la masă și-și comandară două pocale 
de bere. După-ce îșl beură berea, plecară 
la preumblare prin „Veneția11, nefiind ou- 
nosouțl de nimenea. După oe umblară ast
fel timp de o âră, se reîntârseră ambii în 
Burg, — după oum să asigură însă — ur
măriți pas de pas de un polițist secret.

Proprietar: Aurei Mureșianu,
Redactor responsabil Gregarii iffîaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 1 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% «... 122.85
Renta de oordne ung. 4% . . • 99,55
Itnpr. căii. fer. ung. în aur • 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • • 97.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprpm. ung. cu premii .... 153.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr......................... 101.75
Renta de argint austr..........................101.75
Renta de aur austr.............................. 123.50
Losuri din 1860........................... 145.50
Acții de ale Băncei anstro-ungară. 962.—
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 397.—
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 370.10
Napoleondori.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.60
London yjșta 119.55
Paris vista 47,50
Rente de cordne austr, 4%. . . 101.20
Note italienp.................................. 44.27*/2

Cursul pieței Brsșo»
Din 2 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.49 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
.Ruble rusescl Cump. 126.% Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. • ••
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend, 110.75

ve stupi se fiă și stupar practic, pu
tând conta ast-fel, în urma ostene- 
lelor sale și la bre-care-va venit. Su- 
plicele prove^ute cu atestate despre 
tbte acestea, precum și despre ser
viciul de pănă acum sunt a se tri
mite pănă în 10 Septemvre n. a. c. la 
preotul local, Dion P. Decei președin
tele senatului școlar în Orlat, comit. 
Sibiiului.

Senatul școlei comunale.
Orlat, 25 August 1896.

Dion P- Decei.
1955,3—3 președinte.

«ooooooooooooooc»
Doue-spre-ițece 

locuri pentrn clădiri cu gră
dini, situate la loc frumos, vis-a- 
vis de Vila Luckhardt sunt de 
v endare.•I

Informații se pot lua la proprie
tarul, strada Sf. loan Mr. 9.

1057,1-3

^xxxxxxxxxxxxxx^

“V T S.
En restaurantul Schmidt

se află ia disposiția P. T. public

I 
i
©
11

Se caută
Uși de prima forță în compta-

hilitate duplă și în corespondența comercială.
Un mechanic, de prima forță, care se dirige 

locomative și se îngrijască de reparațium.
A se adresa la Domnul 1051,4—9

EMIL COSTINESCU București,
Strada ©oiței Mr. G7, seu Ia Sinaia.

^oooooooooffi

s

g

Nr. 78-1896.

Publicare de concurs.
Prin acesta se escriă COIICUI'S 

pentru stațiunea de învețător-diriginte 
vacantă la șcbla comunală din Orlat 
(comit. Sibiiului).

Emolumente: 350 fl. salar din 
fondurile grănițeresci, relut în bani 
pentru 12 orgii lemne după prețu
rile locali c’am 150 fl., cuartir liber 
în edifîcial șcâlei și grădină în es- 
tensiune de 575 □ m.

Dela concurențî, pe lângă pur
tare morală neexcepționată se pof- 
tesce se fiă cualificați în sensul legii 
și se poșiadă limba română perfect, 
se fiă destoinici într’ale musicei vocale 
70fiind-că în urma hărniciei fostului 
și iginte d-1 Romul Simu, șcbla a 
dirnit în posesiunea unei stupinî cu

mau cari și beuturi forte 
hune și g*ustdse.

3ăî escelente și odăi mobi
late de închiriat.

Anunciun
(mserțiwi și reclame)

Suntâ a se adresa suhscrsseî 
admmisfratsuîîh In casai pu
blicării unui anunciu musai mult 

de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de muHe-ori.

Aâministr. „Gazeta Trans.“

Sz. 3923-1895. tlkvi.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Minea Jânos vegrehajtatonak Centiu Bukura es târsai vegrehajtâst szen- 
vedok elleni 337 frt. 65 kr. toke-koveteles es jârulekai irânti vegrehaj- 
tâsi iigyeben a brassbi kir. tbrvenyszek (a zernesti kir. jârâsbirosâg te- 
ruletân lev6 Zernest kozseg hatârân fekvd a zernesti 19. sz. tljkvben 
1315, 1845, 2799, 2820/2, 6396, 6681, 8353, 9763, 10225/1, 10232/1, 
11405, 11692/1, 12014, 12022, 12228, 12308, 12316, 12321 hrsz. a zer
nesti 2128 sz. tljkvben 3263, 3324, 9644 hrsz. a zernesti 2439 sz. tljkv
ben 2077, 2342, 3176, 3933, 6120, 6618, 7825, 8943, 9038, 9046, 10492 
hrsz. a zernesti 2278 sz. tljkvben 41. 42. 43. 1222, 2340, 3617, 7807/2, 
8329, 12647 hrsz. a zernesti 2166. sz. tljkvben 6568 hrsz. alatt foglalt 
fekvâkre az ozvegy Centiu Jănosne javâra C. 1 sz. alatt bekebelezett 
elethoBSziglani haszouâlvezeti jognak az 1881. evi LX. t.-czikk 16. §-a 
ertelmeben leendâ epsegben tartâsa mellett bsszesen 726 frtban, ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte es .hogy a 
fennebb megjelolt mgatlanok az 1896 evi Szeptember ho 12-ik napjăn d. 
e. 9 orakor a Zernest kozwg irodâjâban megtartandâ nyilvânos ârvere- 
sen a megâllapitott kikiâltâsi âvon aloi is eladatni fognak.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsâvânak 10°/0-ât 
vagyis 43 frt. 9 krt keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban 
jelzett ârfolyammal szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 
sz. alatt kelt îgazsâgugyminiszteri rendelet 8 §-âban kijelOlt bvadekke- 
pes ertek papirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. 
t. cz. 170 §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelye- 
zeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1896 evi Aprilis hd 28-ân.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekonyvi hatosăg.

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

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

W Boraiz de pHmuS 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 binefăcetor—• va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în SSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibâiu, Siglfiișora și în Alba-«Bulia$ la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluaj : la Segesvâry es târsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jânos.

Cu tbtă stima:
io25,i4-ioo Administraiiunea isvomlui

„M A T I & S> A.44

(comit. Hâromszek). ÎS O d O li. (Transilvania).

ABONAMENTE
„GAZETA THAHSILVAHIEP
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unii ană

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

3
6

12

fl.
fl.
fl.

X

8

Pe
Pe
Pe

o

10
20
40

fr.
fr.
fr.

8
X
X
X
8
X
X

X 
X
fr

âta&îrah h cu iată &
Pentru Austro-Ungaria: 

anu. .
șese luni 
trei luni

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

Pe
Pe
Pe

.•

Duminecă, X

2
1

ii. -
ti. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

, . . . .......................8 franci.
..........................................4 franci.
............................. . 2 franci.

se făcu mai ușoru și mai repede prin

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

Admimstrațiimea „Gazetei Transilvaniei.41
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li®1* Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei* 
â 5 cr. se potu cumpâra în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


