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Schalek, Rudolf ALosse, 2. Oppeliks 
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Qoldbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bucureaci: Agence Havan, Suc- 
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Prețul 1 nse rțl u nl! o r: o seria 
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Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. adu 30 bani.
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„gazeta"' iese în M-care ji.
Atoiamentc pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese -ur.1 

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

Pentru România si străinătate: 
Pe nu an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la t6te ofieieie 
poștale din întru și din al ară 

și la dd. aolectori-
WAiameniul pentru Brașov 

administratiunoa, piața r-nare. 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 er. v. a. 
s6u 15 bani. Atftt abonamen
tele o fit și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 150. Brașov, Vineri, 7 (19) Iulie

Unde se căutăm scut?
Brașov, 6 Iulie v. 1895

Astăcji ne vom ocupa din nou 
de cestiunea limbei, care este și ră
mâne cea mai capitală din tote ces- 
tiunile, ce ating interesele nostre de 
esistență națională în acest stat.

Isvorul asuprirei, sub care ge
mem, este intoleranța țață cu limba 
și cultura nostră românescă și ddcă 
contrarii noștri se minun&ză așa de 
mult, când aud, că ici colo Românii 
îșî reclamă dreptul lor de limbă, în
temeiat chiar pe legile aduse de 
dieta ungurâscă la 1868, causa prin
cipală este, că noi i-am prea răsfă
țat priL indolența, cu care am su
ferit ca încetul cu încetul se ne în
calce și acele puține drepturi câte 
ni-au fost garantate de acele legi.

Succesiv și în mod sistematic 
puterea de stat maghiară a ocupat 
cu forța aprdpe tot teremul, ce’l mai 
avea limba nostră în vieța publică 
la 1868. De atunci și pănă afli un 
lanț lung de ilegalități și de volnicii, 
care de care mai scandalosă, a creat 
situația de astăfli, când se consideră 
deja ca o crimă în contra statului 
de vei pretinde se ți-se respecteze 
propriul teu drept de limbă.

Pre când era încă Tisza Co- 
loman ministru-președinte și Banffy, 
cel care îl înlocuiesce adi, prefectul 
lui, cele mai multe comune rurale 
locuite de Români din Ardăl se fo
loseau încă de limba română ca 
limbă pentru gestiunea afacerilor 
lor. Și acesta era o stare legală, 
pe care înse Tisza cu creaturele lui 
s’au silit de a-o preface încet-încet 
într’o stare de ilegalitate „legală“.

Ei și-au încercat norocul și mai 
cu obrăzniciă, mai cu brutalitate au 
inceput se impună „limba statului1* 
și în contra legei, pe unde numai 
au putut. In câte un loc Românii, 
mai bine sfătuiți și conduși, s’au 
opus cu succes și au zădărnicit, cel 
puțin pentru un timp, realisarea pla

*) Femei.

I nurilor inimice. In cele mai multe 
cașuri înse încălcările puterii pu
blice i-a aflat nepregătiți de-a opune 
resistența cuvenită. Despre o lupță 
sistematică generală a tuturor nici 
ca putea fi vorba în asemeni triste 
împrejurări.

Așa și-a putut afla creatura ha
hamului unguresc din anii 80, ves
titul pașă dela Bistriță și Deșiu, te
renul priincios ca se’șî câștige me
ritele pentru maghiarism, cari l’au 
adus la posițiunea înaltă, în care se 
află acuma.

Aceste sunt lucruri cunoscute 
la noi, der e necesar se revenim 
mereu asupră-le, căci numai cunos
când bine isvorul răului putem se 
lucrăm cu succes pentru sterpirea lui.

înainte de tbte trebue se fim 
în clar, că scut pentru dreptul nos
tru de limbă nu vom afla nici în 
lege, care nu este respectată, și cu 
atât mai puțin la cei ce simt chiă- 
mațl a-o păzi, ci numai în noi în- 
și-ne, în energia și curagiul, cu care 
vom sci apăra acest drept.

Era la 1881, abia trecuseră 
două luni dela conferența partidei 
nostre naționale, când ministru-pre
ședinte Tisza, călătorind în Săcuime 
și fiind salutat la stațiunea din Fel- 
diără de protopopul român al Bra
șovului în limba română, a răspuns, 
emoționat de surpinderea, ce i-a cau- 
sat’o acestă agrăire lui nesimpatică : 
„’Mi pare rău, că nu pot să Vă răs
pund în limba română; sper însă, 
că cultivarea frumosei lor limbi ma
terne nu va împiedeca pe Români 
a iubi patria în aceeași măsură, ca 
și ceilalți cetățeni “.

A fost mai politicos Tisza de
cât colegul seu Trefort, care c’un 
an înainte a fost răspuns la o ase
menea bineventare românâscă brusc 
„nem tudok olâhul“ (nu sciu roma- 
nesce), der și-a dat pe față arama, în- 
tr’un mod, care trebuia să lecuiescă 
pentru totdeuna pe orl-ce Român de a 
mai spera că va dobândi vre-odatăscut 

pentru dreptul său de limbă la un 
guvern unguresc.

Temerea esprimată de Tisza, 
că cultivarea limbei române pbte se 
strice patriotismului nostru, s’a ma
nifestat și se manifestă de atunci 
prin sute și mii de atentate săvâr
șite în contra dreptului limbei 
nâstre.

Unde au fost și unde sunt dâr 
cei singuri chiămați a lupta cu băr- 
bățiă neînfrântă pentru apărarea 
limbei române?

t Traian Doda.
Telegrama de condolență a Românilor bra

șoveni, de care am făcut amintire în numărul nostru 
de erl, este următorea:

Dâmnei Elîsaveta Doda
Caransebeș.

Adânc întristați de pierderea 
mult meritatului și distinsului gene
ral, a vrednicului și însuflețitului 
naționalist român Traian Doda, 
adresăm stimatei sale familii cele 
mai sincere condolențe.

Dr. A. Mureșianu, B. Baiulescu protop., 
Axente Severn, Simeon Damian, Vasile 
Voina protop., Diamandi Manole, Ioan 
Panțu, Bologa, Nicolae Strevoiu, V. Onițiu, 
Dr. Mețian, Petra Petrescu, Dr. G Baiu
lescu, George Moroianu, Victor Popescu, 
Teodor Nicolau, Bărbuceanu, Nicolae Ere- 
mias, Birea, Nicolae PopovicI, I. Săbădeanu, 
A. Vlaicu, Ioan Burduloiu, Socaoiu, loan 
Dușoiu, Ioan Teolu, Traian Pop, George Nica, 
G. Maior, Diouisie Făgărășanu, Valeriu 
Uvegeș, Lazar Nastasi, George Chelariu, 
Ieronim Banțiu, Alex. Străvoiu, A. Verzea 
paroch, Romul Verzea paroch, Teodor 
Spuderca, Constantin Sotir, Alexe Moldo
van, Iosif Oncioiu, Iosif Moldovan, N. Flustu- 
rc.n, Ilie Savu, A. Bidu, Constantin Voicu, 
Florea Pernea, Dumitru I. Popp, Teodor 
Christan.

*
Etă câte-va scurte notițe biografice din vieța 

mult regretatului general Doda:
Generalul Ira/an Doda s’a năsout la 

29 Iulie 1822 în comuna Prilipeț comit. 

Caraș-Severin. Tatăl seu a fost locotenen 
de graniță, și a dat o crescere militară fiului 
său. După absolvarea scolelor grănițăresol 
a intrat în Academia militară din Wiener- 
Neustadt. Eși de-acolo la 1840, ca sublo
cotenent.

După câți-va ani a devenit locotenent, 
6r la anul 1848 a luat parte, ca căpitan, la 
luptele în contra insurgenților unguri. In 
1854 a fost numit major și a trecut cu re
gimentul de graniță Nr. 13 în România. 
La 1860 fu numit șef de stat major în Ve
neția, în care funcțiune a stat pănă la 1866. 
In anul acesta Doda a fost numit general 
comandant al fortăreței Cracoviei. Iu 1872 
generalul a fost pensionat, er la 1874 Ro
mânii grănițerl din cercul Caransebeșului 
l’au ales deputat dietal în dieta ungară, 
c.are mandat l’a păstrat pănă la anul 1887, 
când, fiind din nou ales și rămănend sin
gurul deputat român în dietă, a făcut cu
noscuta deolarațiă, că nu pote lua parte la 
deliberările camerei din causa situațiunei 
asuprite, ce s’a creat poporului român.

După normele esistente ungurescl i-s’a 
nulificat mandatul de deputat, și ast-fel în 
locul lui fu ales un alt naționalist român, 
care a protestat, ca și densul. Persecuțiu- 
nile pornite în contra generalului, din causa 
atitudinei sale demne, sunt în general cu
noscute.

începând dela 1880, generalul Doda a fost 
pănă la 1888 președinte al comunității de 
avere grănițăresol din Caransebeș, în care 
oalitate s’a distins prin marele său zel pen
tru înaintarea culturei grănițerilor, prin 
munca sa onestă și prin caracterul'său cel 
firm. In primăvara an. .1888, fiind atins de 
paralisiă, generalul a fost silit prin boia sa 
a-se retrage și dela presidiul comunității.

Despre ultimile momente ale genera
lului se scriu următorele: Traian Doda a 
răposat Marți la 2 ore și 10 minute p. m. 
după o agoniă de aprope 24 de ore. Luni 
după amecjl era încă vesel și bine dispus, 
6r la orele 3 a fost atins de un nou atac 
de apoplexie (acum a treia-oră), care l’a în
țepenit cu desăvârșire și țâpăn și nemiș
cat a rămas pănă și-a dat sufletul. Tote silințe
le medioului său de casă, Dr. Constantin Po- 
pasu, de a-1 readuce la simțiri, au rămas ză-
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Covorul lui Mustafa.
— Narațiune din Bosnia de Dinko Boric. —

(2) (Urmare).
Acum Emina se bolnăvise chiar de 

dorul iubitului, și tatăl ei, care îșî iubia din 
inimă fiica, se învoi a-o încredința, fără de 
zestre, sărmanului țăsător...

O lună după aceea Mustafa și Emina 
erau bărbat și soție și abia după nuntă se 
înamora Mustafa în frumosa lui nevastă. 
Tot-odată înse îl cuprinse și o âre-care 
temă față de fericirea, ce-o avea, și gelosia 
încolți în inima lui.

Când pestrițele fire, la cari lucra în
cepeau să sclipâscă înaintea ochilor, fiind-că 
țăsuse prea mult, el îșî folosea timpul spre 
a privi în sus, și atunci se uita sigur peste 
minaretele de pe Trebenic, pe cari le putea 
distinge clar de pe locul său. Casa sa ză
cea mai departe, pe costa unui munte la 
ale căruia pole curgea în vale drăgălașul 
riuleț Miljaka.

Mustafa nu-șl putea zări casa; ei nu
mai vîrful coperișului oasei lui Iussuff, care 

era situată puțin mai sus, apărea din splen
dida verdâță.

După câte-va momente Mustafa lucra 
din nou la covorul său. Decă pe frageda 
și deschisa lui față se ivia câte-un zimbet, 
atunci se gândea de sigur la Emina și cu 
câtă gingășie o va saluta, când se va re- 
întorce săra acasă. Decă însă, — asemenea 
unor nouri înaintea sorelui — întunecate 
umbre apăreau pe fața sa; decă densul îșî 
strîngea convulsiv buzele și respira mai 
repede și mai tare: atunci demonul gelo- 
siei îl cuprinsese, și Mustafa se cugeta la 
câte ademeniri e espusă tînăra și frumosa 
femeia din causa bătrânelor hanume*),  a 
acestor limbute crainice, cari umblau din 
harem în harem. Ele aduceau epistolele de 
dragoste .i tot felul de tainice solii; ele 
aduceau dela bărbații bogațl daruri, de 
dre-ce prin daruri poți câștiga mai ușor 
inima orientalelor și îndeosebi a femeilor 
din harem.

Căci, ce altă bucuriă au ele în sin- 
gu’atica și retrasa lor vieță, afară de bu- 

aria de-a limbuți și de a-se împodobi ?
Lucrâză, Mustafa, lucreză! Nu vrei 

tu, să cumperi Eminei tale o salbă de aur, 
cu galbeni adevărațl, spre a și-o anina, ca 
podâbă la gât? De câte-orl ai întrebat 
deja în dughâna aurarului, care-țl e amic, 
de prețul unui ast-fel de salbe pentru po- 
doba capului! O sută de florini cere aura
rul, der chiar decă tu ai eoonomisit în 
taină abia 20 fl., sutele se vor împlini 
deja!

Ce drăguță față va face Emina, când 
îi vei duce podoba, cum vor sclipi negri 
ei ochi, cum îi va cuprinde roțața bucuriei 
obrajii și gâtul și cum îți va răsplăti dânsa 
cu cele mai gingașe săruturi iubirea !

Un fericit zîmbet sboră pe buzele lui 
Mustafa. Der ore să nu-i cumpere mai bine 
pe cei 20 fl., cari îi posedă, o buoată de 
stofă, de cari i-a arătat erl Iussuff, când 
trecea pe dinaintea dugheneilui? O bucată 
de stofă de desă mătasă-roșie, galbină, al
bastră și apoi fire de aur, dese, veritabile 
fire de aur?! Ce mai splendore! Ce va 
dice într’adevăr Emina la un ast-fel 
de dar?!

La ce avea lipsă Iussuff, care era 
deja de mult văduv și nu se mai cugeta 
la căsătoriă, de acesta stofă, care avea va- 

lore dor numai pentru o femeiă? Mustafa 
întrebase pe Iussuff direct despre acăsta, 
dâr bătrânul păcătos clipise din oohl și 
dădu din umeri, apoi 4^se suritjend : 
„Mielușelelor, femeilor le plac ast-fel de stofe 
de aur!“

O, acest Iussuff e un șiret, un prefă
cut ! E un mare mișel bătrânul păcătos ! 
Jdoă pe tînărul amoresat, cu tâtă versta 
sa! Și acest om era vecinul lui Mustafa!

Un suspin eși din peptul lui Mustafa. 
Iși aruncă la o parte țăsătura și-și legă 
șandalele de lemn.

— „Der ce ai, Mustafa ?“ întreba ve
cinul său oel mai de aprope, pantofarul. 
„Deja te duci? Muezzinul încă n’a chemat 
la rugăciune, sorele e înoă sus pe cer !“

Mustafa borborosi nisce cuvinte ne
înțelese, apoi lăsă în jos perdelele de pânză 
verde dela dughena sa, oarl formau sin
gura încuetore peste nâpte a dughenei. In 
Tscharsehija nu sunt hoți, er noptea paz
nicii au grije!

2.
Dâcă se află o credinciâsă și cinstită 

femeiă în haremul unui om sărac, acesta e 
de sigur Emina. Ea îșî iubesce bărbatul și 
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darnice. Durerea este mare și jalea adenoă 
pretutindeni. Pe edifioiul comunității de 
avere (opera grandiosă a reposatului) s’a 
arborat eteg negru, asemenea și pe edifi
oiul diecesan, în care se află institutul teo- 
logic-pedagogio și casina română.

Imormentarea se va face, precum 
seim, Vineri d. a. la 5 ore. Se fuc mari 
pregătiri; un comitet de 12 inși e însărci
nat a organisa ceremoniile de îmormen- 
tare.

Jidanii se manifestă.
Mulțumită naivității și credu

lității politicei unguresc!, de care Ji
danii au sciut se profite atât de bine, 
aceștia s’au întărit în decursul tim
pului și au prins rădăcini afunde în 
statul ungar, așa că astăcți se simt 
destul de tari pentru de-a păși cu 
fruntea ridicată.

încă în anul trecut, Jidanii din 
Budapesta puseseră în respect pe 
concetățenii lor maghiari prin mo
dul solidar, cum ei au pășit la ale
gerile de medici, căutând a-șî rea- 
lisa interesele lor specifice jidovesc!. 
Atunci s’a dat din partea Jidanilor pri
mul sămn, că numeră și ei ceva în acest 
stat și că se simt destul de tari pen
tru a începe să pășăscă cu preten- 
siuni specifice de rassă.

Și mai caracteristică este însă 
pășirea de-acum a Jidanilor din Bu
dapesta în cestiunea alegerilor purtă
torilor de matricule. Nici uneia din
tre confesiuni nu i-a trăsnit pănă 
acum prin minte, de-a pretinde, ca 
să-și alăgă purtători de matricule 
proprii, confesionali. Escepțiune fac 
în privința acesta singur Jidanii, cari 
țin să-și aibă purtători de matricule. 
aleși nu dintre „goi“, ci din sînul 
confesiunei lor.

Abia s’a publicat concursul pen
tru ocuparea posturilor de condu
cători de matricule în Budapesta, și 
între Jidani s’a și început o viuă 
mișcare cu scopul, ca pentru cer
curile V, VI și VII ale Budapes
tei să fiă ales ca conducător de ma
tricule un individ de confesiunea is- 
raelită.

Mișcarea acesta a Jidanilor pare 
a avă un caracter forte serios, care 
Maghiarilor le inspiră îngrijiri. Mem
brii maghiari din comitetul munici
pal, cari în present se află pe la 
băi, ori pe la moșii, au fost provo- 
cați să lase tăte la o parte și să gră- 
bescă a se întorce în Budapesta, pen
tru de-a lua parte la alegeri, căci 

pericul.
Așa-deră e vorba aici de un pe

ricul, ce-i amenință pe Maghiari din 
partea Jidanilor. Nu e nou periculul 
acesta, căci el i-a amenințat pe Ma
ghiari chiar dela începutul încheie- 
rei frățietății cu ei, numai cât Ma-

scie, că și densul o iubesce. El nu s’ar fi 
decis niol-odată, să-și ia o a doua femeiă, 
ceea ce e tot-dâuna o umilire pentru cea 
dintâiu, și are ca consecențe tot felul de 
neplăceri pentru densa. Mustafa e și prea 
sărac, pentru a-se cugeta la o a doua femeiă, 
chiar deoă iubirea sa față de Emina s’ar 
răci.

Emina e înțeleptă! Ea se hotărî a fi 
mai bucuros unica soțiă a unui om sărac, 
decât de a se oăsători cu un bogat, care 
îi mai da câte-va consoțe.

Negreșit, că în Bosnia și Herțegovina 
musulmanul nu-șl ia aprăpe nicl-odată de
cât o soțiă; der totuși e îndreptățit și la 
mai multe, și nimeni nu-1 pdte opri, de a 
luâ trei seu și mai multe femei, dăcă se 
crede destul de bogat spre a-și permite 
acest forte costisitor lux.

Emina scia, că Mustafa o iubesoe, îi 
cunoscea însă și gelosia. OrI-cât de tare se 
străduia densul, să o ascundă, totuși pa
siunea sa tot-deuna isbucnia ârășl și-l trada. 
In primele dile, tinăra soțiă considerase 
aeestă gelosia, ca un fel de întâietate, ca 

ghiarii n’au voit, seu n’au avut cu- 
ragiul de a-1 recunosce. Chiar și acjl, 
fiă din causă că le e rușine, fiă din 
considerațiuni de oportunitate, ei se 
cam feresc de a-și da pe față îngri
jirea, ce li-o inspiră întărirea Jida
nilor. Pressa maghiară, fiind și ea 
în mâna Jidanilor, vec|i bine, scie 
se manevreze astfel, ca Ungurii se 
nu se deștepte încă din somn, pănă 
când Jidanii se vor simți tot 
mai tari, pentru ca apoi se potă în
cepe cu depline șanse de succes lupta 
pentru— hegemoniă.

Singur „Hazânk44, dintre foile 
ce le primim din Budapesta, dă es- 
presiune îngrijirei sale, dbr și ea se 
feresce ca de foc de-a supera. fiă 
măcar și numai prin vre-un cuvent, 
pe aliații Jidani. Se mărginesce 
numai de-a constata, că nu s’a aș
teptat, ca tocmai confesiunea israe- 
lită se se ridice cu nisce pretensiuni, 
pe cari nici catolicii, nici protes
tanții, nici greco-orientalii și nici 
unitarii nu și-le-au făcut. Decă po
litica bisericbscă este pusă încă dela 
început la astfel de probe, atunci, 
dice fbia ungurâscă, Jidovimea va 
forma la punerea ei în practică pe- 
deci mai mari și mai periculbse, de
cât însă-șl partida poporală, care 
este atât de suspiționată.

Făcend aceste constatări, „Ha
zânk44 arată tot-odată, că de 6re-ce 
în comisiunea administrativă a Bu
dapestei Jidanii sunt în majoritate, 
ei pot ușor se-și și ducă în depli- 
nire planul, de-a face se fiă ales în 
memoratele cercuri ale Budapestei 
un conducător de matricule jidan.

Destul ne este se seim, că Ji
danii au ajuns se aibă majoritatea 
în comisiunea administrativă a ca
pitalei ungare, pentru-ca se înțele
gem. pentru-ce Maghiarilor du le dă 
mâna de-a lua nici măcar o posițiă 
de apărare energică față cu soții 
lor Jidani, cari au început să de
vină atât de agresivi.

De sine înțeles, că decă în ca
pitală lucrurile stau ast-fel, cu atât 
mai vîrtos se manifestă puterea și 
influința Jidanilor în provinciă; așa 
că, putem dice, e numai o cestiune 
de timp, pănă când „statul milenar41 
va lua caracter jidovesc. O prevăd 
acesta și mulți dintre Maghiari, der 
sufer și tac, căci nu-șl pot ajuta. 
Decă li-au plăcut a împărți cele bune 
cu Jidanii, făcend causă comună cu 
ei în contra naționalităților acum 
trebue se supbrte și urmările.

Planurile lui Banffy.
Cetim în nHazânlcu de ac}!:
„Ministrul - președinte br. Desideriu 

Banffy a plecat—cum se anunță—la Viena, 
unde a conferit cu contele Goluchowslci, mi- 

un fel de onore. Numai bărbații, care-șl 
iubesc forte mult soțiile, sunt atât de ge
loși, ca Mustafa. Pasiunea sa era pentru 
densa ore-cum garanța iubirei sale și a fe- 
ricirei lor casnice.

In decursul timpului insă deveni 
acâstă gelosie supărătore. Mustafa interzise 
tinerei sale soții orl-ce preumblare. Bănuia 
deja, decă densa făcea vre-o visită într’un 
harem amic, era, gelos dâcă ea eșia pe 
stradă, deși nu purta pe iață numai un des 
văl, ci încă și o senaimasoă tare și nâgră. 
Nici măoar vre-o visită de femeiă nu putea 
densa primi, căci ridicolul Mustafa bănuia 
probabil, oă sub aceste femei, pe cari nu 
le putea însuși vedea nevoalate, s’ar pute 
ascunde vre-un bărbat travestit. Nici batăr 
vre-o femeiă dintre hanumele, cari duceau 
din harem în harem cele mai moderne nou
tăți în schimbul unei răsplăți seu a unei 
bune găzduiri, nu puteau visită pe Emina. 
Pe aceste bătrâne hanume le bănuia Mus
tafa mai presus de tdte.

(Va urma). 

nistru comun de esterne, apoi a făout o 
lungă visită ministrului comun de finanțe 
Beniamin Kdllay.

„Sera, ministrul-președinte și-a con
tinuat călătoria la Ischl, unde va face mo- 
narchului mai multe raporte. Aici va con
tinua el distrucția oamerei magnaților, și 
vrâ să mijlooăscă numirea mai multor per- 
sone distinse în societatea maghiară, de 
membri ai camerei magnaților.

„Foile semi-oficiose din Viena afirmă, 
că cu ocasia acesta el va face raport Ma- 
jestății Sale și despre participarea curții 
la serbările mileniului. Se susține, că aceste 
serbări vor aduce și grațiarea osendiților pen
tru agitațiuni de naționalitate. Fiind-că gra
țiarea este dreptul Coronei, nu ne ameste
căm în afacerea aodsta, der deoă amnestia 
se va întâmpla la propunerea guvernului, 
atunol să-și aducă aminte guvernul, că 
lupta politică a înfundat în temnițe pe mulți 
alții, și delictul acestora, decretat în mod 
judecătoresc, s’a năsout din acele isbirl de 
valuri ale vieții publice, a căror furtună a 
provocat’o tocmai politica guvernului și a 
partidei dela putere44.

Situația și Maghiarii.
Ruginitul politician ungur, Horvath 

Gyula, tredit din visul grandomaniei ma
ghiare, face nisce constatări forte intere
sante în fdia sa „Magyar Hirlap^ dela 17 
Iulie. Credem, că nu va fi de prisos pen
tru cetitorii noștri a reproduce „tristele44 
constatări, ce le face el pentru a tredi din 
visul „Maghiariei pănă la Marea Negră44 
pe conaționalii săi unguri.

Horvath Gyula spune la început, că 
cea dintâiu garanțiă a păcei europene este 
tripla alianță. Va fi bine deră a ne da 
semă de ea. Italia, una din aliata nostră. 
— cjice Horvath — îșl storce totă puterea 
în crisele agrare și financiare. Elementele 
anarchiste și destructive se sporesc mereu. 
O crisă urmeză după alta, pretensiunile 
irredenLi’stilor cresc într’una, tendințele se- 
paratistice se arată în formă tot mai puțin 
ascunsă. Armata italiană este legată prin 
turburărl interne, și într’un cas de resboiu 
nime nu aștâptă o acțiune solidă dela 
Italia.

„In monarchia nostră naționalitățile 
încrecjute, ațîțate, tu făout deja imposibilă 
dinoolo de Leitha desvoltarea paclnică a 
statului; în Ungaria portă o luptă stator
nică și energică contra ordinei de stat și 
a legilor statului nu numai naționalitățile, 
ci și confesiunile ațâțate în mod măestrit 
prin reformele bisericescl-politice. Unde se 
valoreză influența Vaticanului, de acolo se 
pustiesoe orl-ce simpatiă și alipire cătră 
tripla alianță. Rassele slave și aici și din
oolo sunt trase în tabăra dușmană triplei 
alianțe. Aristocrații feudali, cari și la noi 
află din ce în ce tot mai mulți aderenți, ni- 
suesc a rupe monarchia de cătră tripla 
alianță, și doresc a ajunge la împăciuire și 
înțelegere cu Rusia, tocmai cu același preț, 
ca și deputațiunea bulgară condusă la Pe
tersburg de metropolitul Clemente...

„Serbia e plină de ură contra ndstră; 
Bulgaria nu cunosoe putința nostră; Ro
mânia privesoe cu dispreț la svîroolirile 
nostre. N’avem nici un amic de-alungul Du
nărei ; chiar și Turcul se nisuesce, nu cum
va să cadă în bănuială, că stăm cu el în 
prietiniă bună.

„Persecutarea pe față a elementului 
german în Austria; în Viena domnia anti
semitismului ; in Ungaria orl-ce politic capa
bil e usat; partida liberală umilită; oposițiile 
alungate din cercul curții; despoiate de încre
derea poporului; partidele îșl caută drept la 
domnia prin calumniare reciprocă. La hota
rele nostre inimicii stau gata de luptă, înăuntru 
retragere, ură și minciună. Încrederea domni
torului e sguduită față de poporele sale, âr 
credința acestora într'un viitor e frântă. 
Acesta e adevărul, acăsta e realitatea44.

Horvâth spune apoi, că Germania, 
oare e conduoătorea triplei alianțe, se află 
în luptă cu ea însăși, cu socialismul, agra- 
rismul, și nu e capabilă a da un scut alia- 
ților săi. Pentru tote aceste „genialul44 ma- 
meluo al lui Tisza face responsabil pe 
Kalnoky.

Acum, când pacea europenă este ame
nințată, vedem — oontinuă Horvath, — că 
amenințătorea alianță ruso-francesă pdte 
să numescă de a sa Curia romană, ca și 
pe tdte statele din Orient. Pe partea Ma
ghiarilor nu e decât o disciplină militară 
rece, înaintea cărei conceptul patriei e ne
cunoscut etc.

Aoeste constatări le face Horvath Gyula 
și le recomandă spre binevoitdrea aten
țiune a conaționalilor săi acum „în ora 
primejdiei44. Cine scie, decă aceștia se vor 
cuminți; decă privind realitatea îșl vor aduce 
ore aminte, oă (jău, „națiunea44 nu stă toc
mai așa de strălucit cum o ilustreză tur- 
bații șoviniștl, și că Maghiarii certați cu 
tote poporele conlocuitore, și ne mai având 
nici un prietin sincer, — vor ajunge să-și 
deplângă înși-șl nenorocita lor politică de 
prigonire și maltratare a tot oe nu-i un
guresc, să oerșescă ajutorul și mila celor 
pe cari îi persecută acjl. Dâr pdte va fi 
prea târdiu atunci.

SCIRILE OILE!.
— 6 (18) Iulie.

Pătra fundamentalii dela edifioiul bi
sericii române gr. or. din Cetatea Brașo
vului se va așetja Duminecă în 9 (21) Iulie 
o. la 11 ore a. m. în Târgul grâului Nr. 5. 
La acestă ceremonia religiosă, precum și 
la așezarea documentelor, se invită paro- 
ohienii și tot publicul românesc a lua 
parte.

Novele românesc! în limba cehă. In 
Praga a apărut o colecțiune de novele 
de-ale d-lui I. L. Caragiale, traduse în 
limba cehă.

— o —
Regimente noue în Galiția. Din 

Lemberg se anunță, că garnisdna din Ga- 
liția se va spori pe viitor cu 7 regimente. 
Intre acestea se află și regimentul de hu
sari Nr. 12 din Mișoolț, care va fi transfe
rat în Septemvre.

—o —
Cercuri matriculare. Foia oficială un- 

guresoă publică împărțirea cercurilor ma
triculare din comitatele Ung și Tdrnava- 
mică. In cel din urmă se instituesc 52 cer- 
ourl matriculare.

—o —
Un rar fenomen natural. O soire te

legrafică din Agram spune, că poporațiu- 
nea ținutului Suhaja este adusă în mare 
spaimă prin un fenomen din cele mai rari 
ale naturei. Isvorul-Uwa din apropiere a 
secat dintr’odată și cam ‘/2 oră niol un 
picur de apă n’a eșit din isvor. Tdte mo
rile au încetat de-a luora. După l/2 oră 
însă, spre bucuria poporațiunei, apa a țîș- 
nit drășl din stâncă.

— o—
Familia răpită de bandiți. Din Faensa 

(Italia) se scrie, că 6 bandiți mascațl au 
răpit dinaintea porții orașului pe familia 
contelui Ottaviano Ferniani, care se reîn- 
torcea dela escursiune. Ei au pretins 50,000 
lire preț pentru punerea în libertate. In 
timp ce tînărul oonte se duse în oraș, ca 
să câștige banii, bandiții au fost surprinși 
de oarabinierl și țărani, cari au liberat pe 
mamă, fiică și fliu și au pus mâna pe trei 
dintre tâlhari.

—o—
Crucea roșiă. Atragem din nou aten

țiunea publicului asupra representațmnei, 
ce se va da acjl, Joi sdra, la redută, în fa
vorul societății „Crucea roșiă44.

—o—
Rectificare. La corespondența din 

Bucovina, publicată în numărul de erl al 
foiei nostre, ou ocasiunea impaginărei a 
rămas afară un pasagiu întreg. Anume 
înainte de alineatul din urmă este a se in
tercala pasagiul: „Lumea ar dori aoum să 
scie, cari sunt referințele între d-na A. 
dela C. și între pletele cele crețe castanii 
din cornul palatului, unde s’a serbat lo
godna, de oare am vorbit. Dâr „apropiat’ai 
sfîrșitul dhslor tale și ai ajuns pănă la ca
pătul anilor tăi44.... După acesta urmeză 
alineatul din urmă: Credeam, că Ezechil a 
dis aceste vorbe numai cu privire la Ieru
salimul cel vechiu etc.
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> Nou abonament

SAOTA mraivoni
Cu 1 Iulie 1895 st. v.

s’a desehls nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului.
Pentru Austro-Ungaria: 

ixix an.
șese lixxi-i 
trei lipeai 

fi. 
fl. 
fL

pe 
pe

12 
a
3

Pentru România și străinătate:
un an.   40 franci
șese 1-c.xiî..................... 20 „
trei lixzii ..................... IO „

pe 
pe 
pe

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă :

Pentru Austro - Ungaria:
un an ............................................. 2 fi.
sese luni ........................................ I fl.I

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

pe 
pe

■pe 
pe

Atentatul contra lui Stambulov.
Atentatul, ce s’a severșit în 16 

Iulie contra lui Stambulov, a pro
dus pretutindeni mare sensațiă. Dăm 
aici câteva amănunte asupra lui:

Erau 7 ore și 40 min. sâra, când 
Stambulov, după obiceih. părăsi clubul- Union. 
El era însoțit de Petkov și de servitorul 
său Guncso. Eșind dela olub, ei îșl înohi- 
riară o trăsură. Când ajunseră la calea ju
mătate, caii se opriră dintr’odată sforăind. 
In momentul acesta amândouă părțile bir
jei au fost asaltate de trei indivicjl necu- 
noscuțl, și curând după acesta se auejir& 
două puscături. Stambulov și Petkov săriră 
jos din birjă, âr visitiul descărcâ c’un re
volver asupra atentatorilor, dâr nu nimeri 
pe niol unul din ei.

Stambulov și Petkov, aflându-se jos 
și neapărațî de nimeni și de nimic, cei trei 
indivicll năvăliră asupra lor cu lungi iata
gane. Ei se îndreptară spre Stambulov, 
i-au prins manile, ca să nu se potă mișoa, 
ai i dădură o puternică lovitură la cap.

Sub greutatea loviturei, Stambulov că- 
•Zu jos la pământ, primind una după alta 
14 tăieturi grave și lovituri la cap. Afară 
de acesta atentatorii i-au făcut răni grave 
și la brațe.

Servitorul lui Stambulov încă a fost 
rănit; asemenea și Petkov.

Tăiaturile au mutilat în mod grozav 
pe Stambulov. Când vulgul se adună la fața 
locului, nenorocita victimă zăcea' într’un 
lao de sânge, care țîșnea din răni.

Indată-ce a fost transportat acasă, 
medicii conveniră în constatarea, că rănile 
sunt forte grave. In oap are trei împunsă
turi adânol de pumnal și un glonț; țâsta 
capului îi e sdrobită și amândouă brațele 
sunt rănite grozav. In urma acâsta a tre- 
•biiit să i-se amputeze ambele brațe.

Soirile telegrafice mai nouă spun, că 
■creerii lui Stambulov nu sunt ataoațl și că 
e speranță la viața lui.

*
îndată după atentat ’i s’a trimis prin

cipelui Ferdinand o telegramă la Carlsbad 
(Villa Theresa). Principele a rămas înfiorat 
la cetirea noutății, și numai decât a adre
sat o telegramă forte căldurosă soției lui 
Stambulov, în care condamnă în termini 
aspri atentatul și esprimă regretele sale 
pentru sortea, oe l’a ajuns pe consilierul 
.său de odiniâră.

*

0 scire telegrafică din Sofia dă sema 
•despre următorul episod, ce s’a petreout în 
-casa lui Stambulov: După-ce viotimaafost 
■transportată acasă, soția lui Stambulov, 
caie se afla la plimbare ou trăsura, intrând 
în odaia unde se afla bărbatul său întins 
pe o masă, se întârse cătră procurorul de 

;Stat, care tocmai atunci întră cu polițiștii, 
.-și cjis0:

— Acum vreți să-l apărați de amici, 
după-ce l’ațl estradat dușmanilor? Afară 

•'Cu voi! Carați-vă de aici! Nu vreu se ved 
chipuirl albe.

Guvernul din Sofia a pus un premiu 
de 10,000 franol pentru acela său aoeia, 
cari vor descoperi pe atentatori.

„Agenția Ștefan" anunță din Londraj 
oă după soirile sosite acolo din Sofia, aten
tatorii la viâța lui Stambulov sunt Mace
doneni.

«

Se lățesc mulțime de versiuni în pri
vința acâsta. Dușmanii actualului guvern 
bulgar flio, oă atentatul a fost pus la cale 
ohiar de guvern, oare vedea în Stambulov 
o piedeoă a planurilor sale de apropiere la 
Rusia.

Raportul gimnasiului din Năseud.
Primim „Raportul al XXXII-lea des

pre Gimnasiul superior fundațional din 
Năsăud pentru an. sool. 1894—9", apărut 
în tipografia Csallner din Bistrița.

In partea primă conține diferite dări 
de sâmă, din oarl însămnăm următârele : 
Gimnasiul se susține din fondul central 
scolastio din distriotul Năsăud ; în 1894 s’au 
spesat din aoest fond : 18 082 fl. 24 or. 
pentru trebuințele pesonale și reale la 
gimnasiu, âr pentru 1895 sunt preliminați 
18,766 fl. 86 cr.

Prin direcțiunea gimnasiului se ad- 
ministrâză următârele fonduri, pe cari le 
însămnăm aici după starea lor la finea anu
lui 1894: Fondul pentru școlarii lipsiți în 
oas de morb : 4926 fl. 75 or.; Fondul pen
tru rechisite 2826 fl. 68 cr.; Fondul bibli
otecii și societății școlarilor: 3689 fl. 13 
cr.; Depositul „Petru Puiti" 273 fl. 64 cr.; 
Depositul „Todor Dumbravă" 79 fl. 42 cr.; 
Depositul dela maialul școlarilor 152 fl. 
91 cr.

Societatea „ Vasile Nașcuu pentru aju
torarea studenților are 142 membri, cu 
2668 fl. 25 or. avere. Din acest fond se 
va inactiva în anul viitor biblioteca proiec
tată pentru împrumutarea studenților să
raci cu cărți de scâlă pentru folosință, 
dându-se tot-odată și 6 ajutore de câte 10 
fl. pentru școlari.

Din partea a doua a programei în
semnăm: La aoest gimnasiu, oare la 4 
Octomvre va împlinii 32 de ani ai esisten- 
ței, au funoționat în anul trecut școlar 17 
profesori. Scolari esaminațl la finea anului: 
262, dintre cari 202 gr. cat., 54 gr. or., 
âr 6 streini; după naționalitate: 257 Ro
mâni și 5 Germani (între aceștia sunt și 2 
Jidani.) Cu „forte bine" au eșit 13, cu 
„bine" 31, ou sufioent 116, ou nesuficient 
din 1 obiect 46, din 2 obiecte 10, din mai 
multe 26.

Avis.
Din cause neprevăzute, adunarea gene

rală a Seuniunei femeilor române sălăgene, 
oonvooată peJZiua de 6 August n. o. în Șim- 
leul Silvaniei, se amână pe diua de 11 Au
gust st. n.

Tot atunci se va ținâ și esposiția de 
lucruri de mână femeesol.

Șimleu, 15 Iulie 1895.
Clara Maniu n. Coroian, Cosma,

presidents. secretar.

Petreceri.
Tinerimea română din Șomouta-mare 

și jur va arangia Joi, în 25 Iulie n. c. în 
sala ospătăriei din Șomcuta-mare, o petre
cere de vâră. Comitetul arangiator este oon- 
stituit sub presidiul d-lui advocat Vasile 
Dragoșiu și constă din 14 membri.

Intrarea pentru o persână 1 fl.; pen
tru familiă pănă la 3 membri 2 fl. și pen
tru fiă-oare persână peste 3 membri 50 cr. 
Inoeputul la 8 ore sâra. Venitul curat e 
destinat pentru scola gr. cat. din Șomcuta.

Pentru înlesnirea înouartirărei, dori
torii de a participa sunt rugați a-se adresa 
la d-1 George Lengyel, învățător în Șom
cuta mare.

*
Petrecere de vară se va arangia Joi 

la 1 August n. e. în sala „Hotelului dela 
sore" din Toplița română în favorul scâlei 
române gr. or. de acolo. începutul la 8 
ore sera.

Intrarea de personă 1 fl., de persână 
în familiă 80 cr. Pentru comitet: G. Maier, 
president; Grig. Popescu, controlor ; Octav. 
Popescu, oassar. NB. Cei ce nu au primit 
invitări speoiale, să se considere pe acâstă 
cale ca invitați.

SOIRI ULTIME.
0 telegramă din Karlsbad aduce 

soirea, că in urma rănilor grave, 
Stambulow a murit. Pentru cașul morții 
curtea și guvernul bulgar au luat 
mesurl, ca îmormentarea se se facă 
pe cheltuiala statului. Familia lui 
Stambulow însă a făcut nisce de- 
clarațiuni, cari zădărnicesc acâsta 
intențiune.

Se 4'CQj că sofia lui Stambu
low nu numai că a relusat visita 
măestrului de curte, ci a respins 
ori-ce condolență din partea curții.

Făia bulgară „Svoboda“, organul 
lui Stambulow, face responsabil pen
tru cele întâmplate, pe principe și 
pe guvern. Guvernamentalul „Mir“ 
dă espresiă celei mai mari scan- 
dalisărl.

Intre condolențele sosite la Sofia, 
se află una și din partea Majestății 
Sale monarchului nostru, trimisă 
prin contele GoJuchowski.

Sciri telegrafice.
Sofia, 18 Iulie. Stambulov a repo- 

sat adfi dimineță la orele 3^/2. El a fost 
de aseră în agoniă, și nu și a mai 
venit în simțiri.

Petersburg, 18 Iulie. Membrii 
deputațiunei bulgare, conduși de Me- 
tropolitul Clemente, au fost primiți 
eri în audiență de Țarul în Peterhof.

La banchetul dat în onărea de
putăției abissinice, a fost de față și 
Metropolitul Clemente. Marele pro
curator al sfântului sinod Pobjedo- 
noseff a <Ția, în toastul seu, că 
Rusia a versat mult sânge pentru 
liberarea Bulgariei. Atunci Metro
politul Clemente a răspuns, că Bul
garii au păcătuit mult în contra Ru
siei, der iubirea lor pentru Rusia e 
mai mare decât păcatul lor.

Roma, 18 Iulie. Senatul a pri
mit proiectele de lege, prin care 
4iua de 20 Septemvre se declară, ca 
sărbătore națională.

DIVERSE.
Esamenul unui orb. La universitatea 

din Liittich, un fiiu orb al fabricantului 
de postav Melen din Berviers, în etate de 
abia 20 ani, susținu primul esamen în fi- 
losofie, atât verbal cât și scripturistic, „cu 
mare distincțiune". Esamenul soripturistic 
constă dintr’o traduoere din limba latină 
și dintr’o luorare din domeniul psihologiei. 
Mai întâiu scrise candidatul, în felul de a 
scrie al orbilor (relief), cu o uimitâre iu- 
țâlă textul latin, ce i-se dictase, îl reciti 
„cu degetele", făcu apoi traducerea (în re
lief), și după aceea tipări cu ajutorul unei 
anumite mașini. In același mod termina 
dânsul și celelalte lucrări, mai iute decât 
cei mai mulțl oolegl ai săi. Studenții pre- 
sențl erupseră, la anunțarea resultatului 
esamenului, în furtunâse aplause, âr deca
nul facultății filosofice, profesorul Mertens, 
felicită cu cuvinte bine simțite pe tînerul 
orb.

Care este inimicul somnului? Tâtă 
lumea crede, că cel mai mare inimic al 
somnului este sgomotul, âr cel mai mare 
amic al său este liniștea, deâreoe liniștea 
adârme pe om, âr sgomotul îl deștâptă. 
Un Amerioan însă Zice, că părerea acâsta 
este cu desăvârșire greșită. S’a văZut lo- 
ouitorl ai unui oraș asediat, cărl durmeau 
adânc în timpul când tunurile bubuiau 
mai cumplit. Când însă bubuitul tunurilor 
a încetat, locuitorii s’au deșteptat din somn 
De asemenea morarii, pe cât timp mâra 
umblă, ei dorm liniștit, când însă mâra se 
opresce, se deșteptă din somn. Tot așa și 
călători pe oăile ferate, pe cât timp tre
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nul e în mișcare, ei dorm liniștit, când 
însă trenul se opresce pe la stațiuul, călă 
torii se deștâptă. Acâsta o vedem de alt
mintrelea și la copii, cari nu dorm nici
odată mai ușor, decât când li-se cântă sân 
li-se face vre-un sgomot âre-care. De aci 
ar urma, că nu sgomotul, nici tăcerea, ci 
schimbarea este inimicul cel mai mare al 
somnului. Nimic nu este mai gingaș, ca tă
cerea, căci aoâsta se pâte întrerupe în ori-ce 
moment. Trebue dâră să fiă înlocuit, în 
timpul somnului, printr’un sgomot con
tinuu, produs de o anumită mașină, care 
așeZată lângă pat, ar îneca cu sgomotul 
său orl-oe alte sunete și făcându se liniște, 
prin acesta oei ce dorm e’ar deștepta toc
mai cum se scâlă astădl la sgomotul oro
logiului deșteptător.

Stornachul Vienei. Magistratul din 
Viena dă următârele amănunte statistice 
cu privire la aprovisionarea loouitorilor 
acelui oraș pe anul 1893: Viena într’un 
singur an a consumat 222 847 vite mari, 
263.748 viței, 147.257 oi, berbeci, miei, 
7031 pisici, 8863 puroei, 35.701 purcei săl
batici, 499.358 porol; pe lângă acestea 
9.196,931 chile de oarne prâspătă, 2,081.683 
chile carne afumată, 404.375 chile salam,
I, 276.455 copanl, gâsce etc., 3,535.243 pui 
și porumbi, 2534 cerbi, 844 porci sălbatici,
II. 675 căpriâre, 441.843 iepuri, 22.070 chile 
carne de cerb, 31.570 ohile carne de sălbă- 
tăciunl, 44.216 fasanl și coooșl de munte, 
11.425 gâsce și alte pasări sălbatice, 114.833 
potârnichl, 874 porumbi sălbatici, 50.388 
alte pasări mai mici, 1,324.537 ohile pește', 
raci, melci și stridii, 206.019 chile alte 
specialități de pești. Apoi s’a băut: 518.117 
hectolitri vin, 47.184 hit. must de struguri, 
6379 hit. must de pâme, 879.146 hit. bere 
și 5,243.630 hit. alte băuturi spirtuose. Mai 
este încă o cifră interesantă: In anul 1893 
s’au consumat 18.457 cai; față de anul trc- 
out s’au consumat cu 337 oai mai mulțl, 
oeea ce dă o dovadă nu ohiar favorabilă 
pentru poporațiunea mai săracă din Viena.

Un bou dresat. Numai de așa ceva 
nu s’a mai auZit pănă aoum. Dâr Nemții 
oâte nu fao. Se scrie din Berlin, că loco
tenentul dela regimentul al doilea de ulanl 
de gardă a făcut înainte de acâsta cu 6 luni 
un rămășag curios: el s’a prins adecă, că 
în decurs de 6 luni va dresa un bou, așa 
ca să pâtă merge în fruntea frontului. Tim
pul rămășagului a sosit. Boul fu adus din 
hipodromul oasarmei de ulanl în strada 
Invalizilor, în presența ofițerimei dela oa- 
valerie, și se părea, oă d-1 locot. de E. va 
câștiga rămășagul. — era vorba de 2000 
de mărci — Animalul tînăr, inteligent, fă
cuse frumos progres în educarea sa de cal 
la post, mergea pas, galop, galop la drâpta, 
galop la stânga și asoulta de tâtă apăsarea cu 
genunchele din partea călărețului său, dâr 
nu a fost în stare — prin oe s’a sigilat 
pierderea dresatorului — să fugă 6 pași 
în cerc. Cu tâte aoestea domnul de E, care 
a călărit însuși, pâte fi mulțămit de suc
cesul său ; pentru prima dată s’a putut face 
isprava de cal de oavalerie cu un bou, ceea 
ce arată din destul desteritatea în a dresa 
a locotenentului.

Literatură,
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositâre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venZare la tipografia „A. 
Mureșianu" în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Alsâ-Porumbâk).

Unu medicamentă de casă fărte întjebuin 
țatu. Cererea crescândă după Moll’s Franzbrant- 
wein și sare dovedesce, că e ună mijlocii forte 
bună și alinătoră de dureri contra reumatismului 
Sticla bO cr. Se pote căpăta dilnicU prin poștă 
dela farmacistulix A MOLL, k. u. k. Lieferantu 
alii curței, Viena Tuchlauben Nr. 9. In depourile 
din provinciă se se ceră preparatele lui Moli, 
provSdute cu marca și subscrierea.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregorîu Maior»
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Cursul la bursa din Viena. Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75 Acții de-ale Băncei ung. de credit. 489.25 Cursul pieței Brașov.
Din 17 Iulie 1895. Imprum. ung. cu premii .... 158.50 Acții de-ale Băncei austr. de credit. 404.50 Din 18 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.50 LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146 75 Napoleon dori.................................. 9.64 Bancnote rom. Camp. 9.58 Vend. 9.60
Renta de cordne ung. 4% • • • 100.05 Renta de hârtie austr................... 101.10 Mărci imperiale germane . . . 59.40 Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Impr. căii. fer. ung. în aur . 125.35 Renta de argint austr. . . . . 101.30 London vista............................. 121.45 Napoleon-d’orl Cump. 9.60 Vend. 9.62
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/20/0 103.30 Renta de aur austr........................ 123.70 Paris vista.................................. 48.25 Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.25 LosurI din 1860 ......................... 157.— Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50 Mărci germane Cump. 59.— Vend. — e ~•

Bonuri rurale ungare 4°/0 • . ■ 98.60 Acții de ale Băncei austro ungară. 1073.- Note italiene.................................. 46.05 Ruble rusescl Cump. 129.- Vend,

Hala de bere Czell în DOrste

Trimiterea prlneipală prin

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, deeă. flăcare eutiă este prove<|ută eu marea de 

aperare a lui A. Moli ți eu subscrierea sa.
Prin efectuliî de lecuire durabilă alb Prafurilorri-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățilorh celoră mai cerbicdse la stomachri și pântece, în contra cârceiloru și acrelei la sto
machs, consțipațiunel cronice, suferinței de heath, congestiunei de sânge, haemorhoidelorft și 
a celoriî mai diferite bole femeesci a luată acești medicamenta de casă o răspândire, ca 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețuiri unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecătorescă.

 O ZZ~ ~H !Timp favorabil! ț !Seu
Duminecă în 21 ale Bunei curente 

la 5 ore p. m.

concerta
în Hala de bere Czell în Derste.
Capela militară c. s. r. a Regmt. de Infanteria Friedrich 

Wilhelm Ludwig, Grossherzog von Baden Nr. 50.
Prețul intrării 30 cr. Pentru care capetă și 

mărci de trei pahare de bere „Czell beau44 gratis 
fiă-care visitator.

Mâncări și beuturî escelente.
De o cercetare numerosă se r6gă cu totă stima

Ludwig Trepches,
vesta water.

© 
©
© 748,1-2.

Tren
1 de
person.

Tren 

accel.

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Trenfi. 
român 
expr.

—* ploios!

Serviciu prompt.

Q

6.12
6.41
7.16 
§.-

Franzbpanntwein și sar*e  a lui Moli.
Veritabilă numai, JfumbnT^A.1 MoiErov64utăcumaroadescutire?i 

Franzbranntwein-ulri și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotatu) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoril urmări 
răcelă Prețuiri unei sticle-originale plumbate 90 cr.

cu

cu 
de

Apă de gurâ-Salic^l a MoSL
(Pe basa de natron Acid-salicilicO)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză. s cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințilorti. Pre
țuiri sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Farmacistului A. MOSJL,
c. și r. furnisoru aia curții imperiale Viena, Tnclilaiiben 9 

Comande din provinciă se efectueză yilnicri prin rambursa poștală.
La deposite se se ceră anumită preparatele provetfute cu iscălitura și marca 

de aperare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașovri: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victore Roth, Fr. Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz

c

e
c
c

c

W fieisberger. ” ' " ' ' 28—62.’ W

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mas 1895
ș.it w d « p t“ « t a j!P r e d e a I

Tren 
de

Tren
I i

.. persân.1 accoL ,

| Tren 
î de 
jpersân.

Tren Tren 
de 

persân.

Tren 
român 
expr.

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trend 

mixtfi

trenu 

mixtu

trenu 
de 

persân.

<- h i r i ș ii — T u

trenu 
mixtu

trenu 

mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

8 05
1 55
3.56

11.4C
11.55

1.-
1.02

8 05
5.45
9 27

II 53
1 48
2.16
3 03
3.45
406
453
5.32

2 15
9.15

pl.

1.39
2.13
2.28,
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

11.-
12.26

1 11“629
8 30 11.25

Trenu 
de

Trenu

mixtă persân.

11.121
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

80S. ț 
pl. J

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. Ladâny. .
Oradea-mare .

808, 3.-
5 45 

~2*29  
12.05

1 55
7.25

4 17
4.50

5 65 809. 
pl.

8.17
8.33
8.38

3 49 9.44 
4.11 9.59
4 48 10 22.
5 27 10.51
6 10 11.12
”50 12.26

12.58
1 15'
1 34
2.09',
2 19
3 01
3 31

8 30
9.03
9.38

10.25

9.30,

pi.

Mezc Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

CI uși u .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud

I Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștouralva 
Apața . .
FeldidraY

Spk } Bra?ov •

T Timiș .
v Predea 

scs. BucurescT
1

(si
A

I pl.

1808.

A

Jpl.
lSOS.

A

Ipl. 
[sos.

{ pi. 
(tos. 
î 

pl.

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 —
5 11

5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20 6.25
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5g3 
•5.33
4 27
3.;53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — ©șorlieiu — ESegla.-săsesc.
■ — - -■ ■ ■ ->   ........................... ....... ——

Trenu 
de 

persân.

8.10
8.51

10.27

12.21

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

Nota: Orele

Trenu 
de 

persân

I
8.59
9.40

11.11

pl. Cucerdea .
LudoșO. .

80S.

5.25
4.48
4.23
3.- '
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02

9.22
8.57
8.23
7.43

Toî
6.-
5.11

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

€to|»șa-mică — Sibii» — AvrigYs — Făg^rașa

Trenu 
de 

persân. persân.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân. person.

trenu 
de

trenu 
mixtu

trenu 

mixtu

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 

mixtu

i____
11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

pi. Copșa mică .
Ocna . . .

SO--.

ms. 1
pl. / Sibiiu . . .

{p-

A vrig . . .
SOS. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.0o
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trenu 
mixtă

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

trena
■mixtu

trenii
mixtu

8.35
10.28

4.55 9.15
6.36 10.35

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

trend 
mixtd

10.29
10.46
11.12

trenu 
mixtu

Si meri a .
Cern» .
Hunedora

ai r

Brașov 
Zernești

trenu

mixtu

4.50
4.34
4.10

trenu
mixtu

trenu 

mixtu
trenu 

mixtu

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

v— Zdrnești

trenu 

mixtu

7.36
6.06

trenu
mixtu

trenu

mixtu

1.29
12.05

8.31
7.20

ifi u r e ș - Kj u 4 « ș S s »» t r ! ! ti

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Lndoș ....
Țagu-Budatelicfi . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — Timișora,

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5. Aradn ........................
Vinga.........................
Tiniișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

SigMșora—Odorlieiu-secuesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtU

CareSi-suarii —
trenu 
mixiu2.36

1.58
12.25
9.25
7.49
ceti

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

I pl.
I 80S.

. pl.

sos. < 
n'. /
sos.

însemnate in stânga stațiunilor
însemneză brele de nopte.

Oș-mriieiu . .

Regh.-săs..

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-ntarî . 
Zelău . .

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

8.31 1.18
7.43 12.32
5.50 10.35
5.04 io —
3.25 8:25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numeri! încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


