
M&CpW AâffiiBiStațiM, 
G TWcgrafia:

Srațfv. piața mare Nr. 30.
Scrisori Eefranoate nu oe 

primesc. — Manuscripte nu se 
““trimet,

IKSERATE se primesc la Arfml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătorele Birouri da ânunclurl: 

în Viena : X Tâuâ w, Reinrich 
Schalck. Rudolf jifosse, A. Oppeliks 
Nachfolgor; Anton Oppcl/k , J. 
Bonncbcr, în Budapesta: .<• F. 
GaldLergcrg, Eckstein Bemut; în 
Bucureacî: Agcncc Ravas, Suc- 
curaale de Roumanie; in Ham
burg; Raroiyt & Liebmann,

Prețul inserțlunllor: o aerift 
garmond pe © coldnă 6 cr. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa ei învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

A ^7 L. LVHL

„Gazeta" iese în fiă-care fti, 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străiuătait;
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.._ pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8c prenumără la ti te oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori-
l^amtnl pemin Brașov 

admnristratiunna, piața maro. 
Târgui Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul In casa: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. _Un eeempiar 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile sunt 

a so plăti înainte.

Nr. 156. Brașov, Vineri, 14 (26) Iulie

Pentru „idealul național".
Așa îșl întitulâză foia oposițio- 

uală din Clușiu „Ellenaâk" dela 24 
1. c. un articul, în care vorbesce de 
„idealul național român".

Aruncând o privire fugitivă asu
pra acestui articul, și vexând din 
câteva cuvinte sublineate, că el tra- 
teză de noi Românii, am fost un 
moment de credință, că foia ma
ghiară se ocupă de cașul maturisan- 
ților dela gimnasiul din Blașiu, cari 
sunt urmăriți, pentru-că au scris pe-o 
fotografia a lor, că vor să remână 
credincioși „idealului național

Curând însă ne-am convins, că în 
articul se vorbesce nu de idealul ti- 
nerimei, ci de idealul național al 
bărbaților români, cari aspiră să 
ocupe funcțiuni cu ocasiunea viitorei 
„restaurații comitatense", adecă cu 
ocasiunea alegerei din nou a func
ționarilor administrativi, ce are să 
se întâmple după lege la finele anului.

„Ellenzâk" a aflat, că Românii 
au de gând se stăruiască, ca se fiă 
aleși ca membrii în representanțele 
comitatense și ca funcționari cât 
mai mu Iți Români, cari se lupte 
„pentru idealul național român".

Acesta, se înțelege, nu-i con
vine foiei kossuthiste. Așa ceva, es- 
clamă ea, nu e corect, nu se pâte 
concede și tolera, căci cei ce vor fi 
aleși, fiă în representanțele comită-, 
tense sâu orășănesci, fiă în func
țiuni publice, „trebue se fiă înainte 
de tute credincioși statului“ și prin 
urmare cei aleși „trebue se se lupte 
pentru idealul național maghiar".

Numita foia, ca motivare, con
tinuă apoi ast-feliu: „...E prea fru
mos în sine, ca cine-va se se însu- 
flețescă pentru anumite idei națio
nale, și ca, decă e lipsă, se și lupte 
pentru ele; dâr nu este frumos de 
a validita acesta însuflețire și de-a 
provoca lupta pentru ideile deose
bite naționale acolo, unde fiă-care 

factor trebue se se validiteze ca cre
dincios statului și consolidării lui. 
Așa în special are loc lupta pentru, 
„idealurile naționale române" acolo, 
unde acâsta luptă nu caramboleză 
cu credința datorită fața cu statul"...

Mai departe $ice „Ellenzek": 
„...Dâcă Românii voiesc se lupte pen
tru idealuri naționale, se-o facă acesta 
in afară de forul public, de pildă in 
familia, în literatură, pe câmpul larg al 
culturei, dâr se nu le introducă în 
viața politică seu administrativă, pen
tru că acesta luptă e de caractei’ 
provocător, și ast-fel în primul rând 
ea agraveză situația celui mai slab".

Cetind șirele aceste ni-am adus 
aminte din nou de cașul cu studen
ții din Blașiu. Ei bine, acești tineri 
s’au însuflețit pentru idealul lor na
țional, în afară de forul public și pe 
largul teren al literaturei și culturei 
lor naționale, și totuși ce au trebuit 
s§ esperieze?

Sg întrebe numai cei dela „El- 
lenzâk" pe procurorul dela Alba- 
Iulia, care se vede, că de un timp 
încoce și-a strămutat cu totul domi
ciliul în Blașiu, ca de aici sâ supra
vegheze mai bine idealurile națio
nale ale tinerimei școlare.

Ei bine, să ne spună d-1 Bartha 
Miklos, directorul și proprietarul 
Ziarului „Ellenzâk", unde începe și 
unde se sfîrșesce „caracterul provo
cător" al idealurilor deosebite na
ționale ?

Organul seu recunbsce, că e prea 
frumos, când cineva se însuflețesce 
și luptă pentru anumite idei națio
nale, recunbsce mai departe, după 
vederile sale, că Românii pot lupta 
pentru idealuri naționale în familiă, 
în literatură și pe terenul vast al 
culturei. Atunci de ce nu a sărit în 
apărarea gimnasiștilor români din 
Blașiu, asupra cărora a năvălit cu 
atâta furiă ministrul Wlassics cu pro
curorii și polițaii unguri, pentru-că 

în cercul lor familiar și colegial, cu 
totul în afară de publicitate, și-au 
manifestat printr’o inscripțiă nevino- 

j'vată pe-o fotografîă idealul lor pen
tru cultura și progresul nație nai?

Nu s’a făcut acea manifestare 
in viața politică sâu administrativă, 
și totuși încă și pănă acți 33 de ti
neri sunt opriți de a-’șl depune esa- 
meneie finale, dela cari atârnă vii
torul lor'

Etă dâră esemplul cel mai viu 
și convingător, că teoria organului 
d-lui Bartha despre un ideal națio
nal privat și altul public este nu nu
mai nefirâscă și nefundată, der chiar 
cu totul absurdă și periculâsă.

Etă dovada cea mai eclatantă, 
că idealul național maghiar, pe 
care-’l reclamă „Ellenzâk", ca semn 
de credință cătră stat, este dușman 
de mârte al idealului național ro
mân și atunci, când el se manifestă 
numai în familiă și pe terenul lite
raturei și al culturei.

Căci de nu ar fi așa, întrebăm 
ce ar putâ împiedeca ca aleșii re- 
presentanți ori funcționari ai juris- 
dicțiunilor, fiind Români, să-șî con
serve și în calitatea acâsta și se caute 
a-’șl validita idealul lor național, ce 
tinde la cultura și la progresul nea
mului lor? Nu cumva le stau în 
contră acele legi, cari garantâză 
pănă la un punct âre-care desvoltarea 
nostră pe „vastul teren al culturii 
naționale" ?

Ceea ce vorbesce der fliarul 
„Ellenzâk" sunt f’rase gole și fari- 
seescl. Adevărul este, că cei ce pro- 
fesâză teoria lui absurdă și despo
tică, vrând se delăture și se sugrume 
idealurile nostre vor se nimicâscă chiar 
cultura și esistența nostră națională, 
ceea ce înse, vor înțelege prea bine, 
noi nu putem se concedem și să su
ferim în vecii vecilor.

Conferența interparlamentară.
Ungurii fac mari pregătiri pentru con

ferenția interparlamentară, ce se va deschide 
in Bruxella la 13 August n.

Fdia ungurâscă „Magyarorszâg'1—în care 
din când în când faimosul comis-voyageur 
politisant Pâzmândy, îșl publică nesăratele 
„informații" de reclamă —aduce în Nr. dela 
24 Iulie un „comunicat", care în deosebi 
pe noi Românii ne interesâză de aprope. 

Organul Secuiului Bartha dice, oă 
Ungurii dau o mare însemnătate ședințelor 
din ăst an ale conferenței interparlamen
tare, „fiind-că încercarea zădărnicită a Ligei 
valahe din anul trecut, ca cestiunea ro
mână ardelenescă se se facă obiect de dis- 
cusiune, în anul aoesta se va reînoi, și nu 
este imposibil, ca cu ocasia acâsta înși-șl 
participanții maghiari să nu se abată dina
intea disousiunei cestiunei".

După informațiunile ndstre — con
tinuă „Magyarorszâg" — contele Albert 
Apponyi a studiat forte adânc fasele de 
pănă a-um ale cestiunei române și de si
gur, că cu „marea sa înțelepciune și cu 
totă puterea scimței sale, va convinge pe 
representanții parlamentelor europene, ou 
ce arme ignobile se luptă esagerările va
lahe contra maghiarimei".

Foia ungurâscă dă apoi espresiune 
marei sale bucurii, că de rândul acesta, par
lamentul maghiar va fi representat în mare 
număr la conferența din Bruxella. Partidele 
maghiare emuleză în a-șl trimite cât mai 
mulțj representanțl la Bruxella. Pănă acuma 
s’au înscris: Mauriciu Jokai, Albert Ber- 
zeviezy, contele Albert Apponyi, Nemenyi 
Ambrue, Bartok Lajos, Horănszky Nândor, 
Pâzmândy Dânes, Nicolau Șierbanu, con
tele Ladislau Szapâry, Iuliu Rosenberg și 
alpi, al căror număr se va spori în mod 
esențial pănă la clina deschiderei Congre
sului.

După-ce publică scrisdrea de invitare 
și programul, „Magyarorszâg" dice, că din 
însărcinarea guvernului unguresc, grupul ma
ghiar va invita Congresul, să-și țină ședin
țele din 1896 în Budapesta.

Mai spune organul lui Bartha, că de-
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Asasinarea lui Carnot.
Impresiunile unui martor.

Distinsul diar]st parisian Paul Belon, 
care timp de șepte ani a fost însărcinat 
să acompanieze pe regretatul președinte al 
republicei în călătoriile sale, publică în re
vista „La Revue Hebdomadaire*  impresiunile 
sale cu ocasiunea odiosului atentat dela 
Lyon. Amintesc în treoăt, că numitul Zia
rist e redactor la răspânditul diar „Petit 
Journal", care numără aprope două milione 
de abonați. După ce spune, că pe unde 
a însoțit pe Carnot în călătorii, vine la 
ultima călătoria, la călătoria fataiă dela 
Lyon. Etă ce scrie densul:

*) „Trecând barierele orașului vostru, 
am reaflat astăcjl, că uniunea colorilor duor 
mari popore într’o strîngere cordială este 
o garanțiă pentru pacea lumei.

„In scumpa nostră Franeiâ nu sunt 
partide, o singură mimă bate în tote pep- 
turile, când ondrea, siguranța, când drep
turile patriei sunt în joc"....

Ce representă Lyonul în Dumineca 
acesta, la orele opt sera! Un oraș în săr- 
bătore veghiând, un oraș tricolor, drapelul 
național fâlfăe la tote ferestrele, la tote 
balconeJe, un oraș, al cărui aer e cutree- 
rat de refrenul Marseillaisei, unde sunetul 
clopotelor și al trîmbițelor, chiotele de ve- 
seliă împrăștia prin aer vibrațiunile lor pa
triotice; un oraș, în care partidele cele 
mai opuse merg mână în mână, în care 

pășesc în același .cortegiu archiepiscopul și 
venerabilul logei masonice, unde socialiștii 
și conservatorii fraternisdză, unde oportu
niștii se felicită cu radicalii. Un oraș, pe 
care-1 favorisdză un sore strălucitor și un 
timp frumos, și în care fiă-care inimă bate 
în acest minut; un oraș unison, în care în- 
trega poporațiune e pe stradă, unde copiii 
pot să strige, er fetele tinere și femeile es- 
tasiate se lasă pe brațul logodnicului lor, 
bărbatului lor...

Massa enormă a palatului Bursei stră- 
lucesce într’o mare de lumină. Aici, în sala 
cea mare a acestui edificiu imeDs, în acest 
moment d-1 Carnot presideză banchetul de 
o miiă două sute de tacâmuri, dat în ono- 
rea sa de consiliul general al departamen
tului Rhone, în mijlocul funcționarilor, a 
primarilor din d< p?”t„ uent și representanți- 
lor marilor comercianți, ai savanților și ar
tiștilor, pe cari i-a primit solemnei a<jl di- 
mindță la prefectură. — — — — — —

Făcui o tură prin sală. Mă aflu la es- 
tremitatea stângă a mesei de ondre. Corul 
tinerelor ,ote era lin și dulce. Au aplau
dat frenetic, apoi s’au așeclat la masă. Câ- 
te-va minute m’am smusat, privind la os- 

pețl, la profilurile și gesturile lor picante. 
Președintele Republioei, la mijlocul 

mesei, avea de vecin pe președintele con
siliului general de Rhone. In contra obi
ceiului său, d-1 Carnot părea forte espau- 
siv, fdrte fericit de a trăi. In aceeași pri
vire se fixâză pe retina mea figura veștejită 
a președintelui consiliului de miniștri, d. 
Dupuy; silueta fină, fdrte slăbită a d-lui 
Burdeaw, craniul pleșuv al generalului 
Voisin, profilul, ca o medaliă, al archiepis- 
oopului. Tocmai la sfîrșit observai barbi- 
sonul de vânător pedestru al prefectului 
poliției, d-1 Lăpine, venit la Lyon în mod 
oficios și care de sigur, că nu se gândesce 
la teribila resDonsabilitate, ce apasă asupra 
lui. Are aerul vesel, d. Lepine! In fața 
mea zăresc figura bună a generalului Bo
rins. Și-mi aduc aminte forte bine, că în 
mijlocul bucuriei generale, el mi-a părut 
fdrte preooupat, fdrte trist, fiind pradă nu 
sciu cărui sentiment sinistru...

Primarul Lyonului se ridica pentru 
de a pronunța discursul, pe care totă lu
mea l’a cetit. Și fiind-oă după acesta avea 
să vorbescă d. Carnot, mă apropiu, mă în- 
desuesc intre părete și masă, și când den
sul a început să pronunțe, cu o voce vibră- 

tdre, primele frase ale discursului său, eram, 
așa să c|ic> la spatele densului, lângă ser
vitorul său cu lanțul de argint, care’l acom
pania în acest voiagiu.

Sala banchetului oferă în acest mo
ment un aspect, ce nu se pote uita. Toți 
ospeții în picidre, tăcuți, gravi, ascultă cu 
sonor cuvântul sonor, consolator al șefului 
statului — testamentul seu politio, — de
odată aplausele și strigătele de „bravo !“ ră
sună cu furiă, salutând cu deosebire pasa- 
giile aceste:

„En parcaurant les avenues de votre cite 
j’ai retrouve aujourd'hui I’union de couleurs \de 
denx grands peoples dont la cordiale elreinte 
est un garanție pour la paix du monde...,.,

„Dans notre chore France, il n’est plus 
de partis: un seul coeur bat daus toutes Ies 
poitrines, quand l’honneur, quand la securite, 
quand les droits de la patrie sont en cause....*)  
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legații români au făcut luna trecută tot 
posibilul, ca cestiunea română să fiă pusă 
la ordinea dilei. Insă membri germani, fran- 
cesi, englesl și elvețieni s’au opus, și ast
fel s’a șters din program punctul referitor 
la cestiunea naționalităților. In fliua înainte 
de conferență președintele Ligei, V. A. 
Urechiă, îșl va reinoi propunerea. „E po
sibil dâră, că el îșl va ajunge scopul, și 
de-6re-ce în cașul acesta cestiunea română 
va veni sub desbatereu, „Magyarorszâg11 
provocă pe deputății maghiari, să grăbescă 
la Bruxella în număr cât se pote de mare.

Din comitatul Făgărașului.
— Iulie 1895.

Forte bine a făcut stimabila 
„Gazeta Transilvaniei11, că în nr. 
seu din 20 1. c. atrage atențiunea 
publicului cetitor la rescriptul mi
nisterial, prin care s’a ordonat res
taurarea generală în comitate, seu 
mai bine Țis alegerea funcționarilor 
comitatenși cu finea anului curent.

Der acestei alegeri de funcțio
nari și de atâtea, și atatea comisiuni 
și sub-comisium, îi premerge: 1)com
punerea listei viriliștilor comitatenși 
pe anul 1896, care tocmai acuma 
este în curgere. Deci este de lipsă, 
ca fiă-care contribuent român, să se 
îngrijescă din bună vreme, ca se ’i 
se ia în considerare tote dările de 
stat directe, câte le plătesce, în su
me mai mari seu mai mici, în ori și 
care comună din respectivul comitat. 
Aceia, cari ca preoți, învățători, di- 
plomațl, advocațl etc., au drept se 
li-se socotescă darea duplă, se se în- 
sinue la comisiunea verificătore co- 
mitatensă de timpuriu și cel mult 
în primele fțile cde lui August, cerend 
pe scurt în scris, ca se li-se soco
tescă darea duplă. De-6re-ce noi Ro
mânii în genere avem puțini viri- 
liști, fiă-care membru virilist se-și 
susțină calitatea de membru viril și 
se lase se se alegă alții, cari, nu sunt 
viriliști.

2) Alegerei funcționarilor pre- 
merge alegerea de membri in co
misiunea municipală. In comitatul 
Făgărașului, afară de Făgăraș, în 
tote ceielalte cercuri se poc alege 
numai Români, pentru-c.ă ccrcui ile 
sunt curat românesc!, și acăsta se se 
facă, alegendu-se omeni cu iubire și 
cu tragere de inimă pentru acest co
mitat și pentru drepturile mult cer- 
catului nostru popor

Durere, acesta până acuma nu 
s’a întâmplat, căci mai tot-deuna s’au 
ales în câte un cerc și neromâni, ca 
d. e.: în rendul trecut la Recea, 
apoi pe la Șercaia. Voila și Arpaș,

Terminâudu-șl disoursul său frumos, 
am fost unul dintre cei dintâiu, care am 
felicitat pe președintele Republicei, strin- 
gendu-i mâna. D. Carnot îmi surise, întoc
mai ca atunol, când pentru prima-dră i-am 
înmânuat în palatul Elysâe primul esem- 
plar al cărții mele, carte, care atât l’a amu- 
sat, încât în fața întregei sale suite m’a recu
noscut în public de cel mai credincios com
panion al călătoriei sale.

Pe când se sorbea cafeua și se apiin- 
seră țigările, o trăsură mă duse la telegraf, 
unde 4ece minute mai târziu eram ocupat 
cu afacerile mele. Sunt nouă ore și un pă
trar. Amicii mei mă ajunseră. Deciserăm 
să facem o preâmblare prin stradele ilu
minate; unul dintre noi ne spuse, să ne 
urcăm la Fourvieres, pentru ca să privim 
focul de artificii din parcul dela Tete 
d’Or....

Nu sciu de ce am refusat acâsta as
censiune. Eram neliniștit. Voiam să mă în
credințez de aoeea, ce se întâmplă la teatru, 
unde municipalitatea organisase o serată 
de gală. Se chiămară din Paris trupa dela 
Comedia franoesă. Se anunțase pe afișe 
Andromache.

Dădui ordin visitiului a-se întdree prin 

ceea ce nu însemnă altceva, decât, 
că noi dăm contrarilor noștri pu
terea, le dăm în mână arma, cu care 
să ne lovescă. Apoi bieții notari co
munali, câți din nenorocire s’au ales 
de membri, bine ar fi se se retragă 
cu totul, căci la votări, vai de ei, nu 
sciu ce să mai facă și cum să se 
mai codescă, ca să nu fiă observați, 
că ce fac și cum votâză. Tot ase
menea și funcționari de ai comita
tului se nu umble se se alega, căci 
și aceștia sunt tot așa de depen
dent; să-și vadă de serviciul și de 
afacerile lor.

Inteligența și alegătorii noștri 
să se înțelegă frățesce între sine, că 
cine se se alegă, și se nu se facă, 
din cause publice, cause personale. 
Fără de motive grave se nu se înain
teze recurse contra alegerilor, căci după 
cum seim din trecut, alegerile ata
cate cu protest nu s’au verificat și 
nici nu s’au anulat cu anii, și așa 
din maioritatea, ce ar fi trebuit să 
o avem, noi Românii am rămas de 
atâtea-ori în minoritate.

Având odată maioritatea în co
misiunea municipală și disciplinăm 
du-ne și organisându-ne și noi mă
car cât de puțin, de sigur ne vom 
pute validita așa, după cum cer și 
interesele poporului nostru; la din 
contră vom fi tot maiorisați și bat- 
jocurițl, cum am fost cu deosebire 
în anii de tristă memoriă din urmă, 
de-orece pe lângă aceea, că am fost 
din partea micilor noștri tirani în 
conținu violentați, între noi n’a fost 
nici o înțelegere, că ce să facem și 
cum să purcedem.

Un membru.

Evenimentele din Balcani.
0 telegramă din Viena anunță, că 

prinoipele Ferdinand și-a amânat petrecerea 
sa în Karlsbad, rămânând acolo încă două 
săptămâni.

Soirea acesta telegrafică, n’ar avă o 
deosebită însămnătate, decă n’ar apare în 
lumina, oă principele se teme a-se reîntorce in 
Bulgaria.

Se susține, că familia principelui vre 
să-1 convinsă, că nimic n’ar fi mai bine 
pentru el, decât de-a abdice la tron, de 
ore-ce și așa vieța lui nu mai pote fi si
gură în Sofia. Prinoipele însă nu vre să se 
lase de loc a fi convins, și se dice, că ar fi 
declarat, că va rămâne la locul său. De-o 
canidată însă îșl va amâna călătoria în 
Bulgaria până la mijlocul lui August. Prin- 
oipesa Mu'/'ia Luiza însă la nici un cas nu 
vre să se reîntorcă la Sofia. Ea să fi cjis 
bărbatului său, că ori să abdică la tron, 
ori să mergă singur în Bulgaria, căci ea 

strada Republicei. 0 masă oompactă de 
curioși împedeca oirculația. Trăsura nostră 
se opresoe. Tăcerea mare, ce ne încunjura, 
mă avertisâ, că se întâmplase un fapt 
anormal.

Ce fel de fapt ore ? Cel dintâiu tre
cător, pe care l’am întrebat, ni-a strigat 
fără să se oprescă: Voeso să asasineze pe 
președintele!

Camarazii mei ridică din umeri: Acest 
om e nebun, d'c® unul.

Nu mă mai gândesc. Mirarea mulți- 
mei, ce se mișoa de oolo pănă oolo; o ca
fenea, unde chelnerii închideau cu grabă 
oblonele; sosirea repede a unei trupe de 
agențl; aerul ou totul turburat al ofice- 
rului, ce o comanda: îmi confirmară, că 
omul, pe oare l’am întrebat, vorbise ade
vărul, că o mare nenorocire se întâmplase.

Dintr’o săritură sunt la pământ, opresc 
un gardian, aprdpe cu forța:

— „E adevărat? Au lovit pe pre
ședintei ?

— „Da, domnule! 0 lovitură de pum
nal, sunt abia dece minute de atunci. Am 
transportat pe d. Carnot la prefectură. Noi 
ținem pe asasin“.

și fiul ei Boris nu-1 vor însoți în acestă 
cale.

De altfel întregă pressa europenă e 
de acord în părerea, că posiția piincipelui 
e insuportabilă și nesigură.

riFigaro'i dice, că decă mișcarea ruso
filă va cresce tot mai mult în Bulgaria, 
atunci posiția principelui Ferdinand va de
veni în cureud forte critică.

„Matin" nu se gândesce la acâsta, der 
crede totu-și, că prinoipele a ajuns într’o 
mare strîmtdre, care îl va supăra, chiar și 
decă el va fi recunoscut de Rusia.

Foile serbesci cred, oă situația prin
cipelui Ferdinand a ajuns în punorul, unde 
el trebue să se decidă, dâcă îșl iubesce 
mai mult tronul, decât vieța.

*
„Adeverula din BucurescI află din sor

ginte sigură, că guvernul turcesc a găsit 
la mai multi revoluționari din Macedonia, 
făcuțl prisonierl în luptele din urmă, nisce 
hote forte compromițătore, cari ar dovedi 
pănă la evidență complicitatea Busiei in res
calele din Macedonia.

Printre prisonierl se află și mai mulțl 
ofițeri ruși, care travestiți în costumul bul
garilor macedoneni, au organisat bandele 
și dirigiau răscola.

Actele confiscate de guvernul turcesc 
sunt destinate a complecta un dosar în
treg, privitor la agitațiunile rusescl din pe
ninsula balcanică.

Pe basa acestui dosar, guvernul tur
cesc este decis a face tote demersurile ne
cesare dilele acestea, pentru convocarea 
unui congres europen, înaintea căruia să 
se pună încă odată cestiunea balcanică.

jjEVSâna £%usieâ££«

Sub titlul acesta „Magyar Hirlap“ 
dela 24 Iulie publică un prim ar
ticol, în care se ocupă cu evenimen
tele din Balcani și în legătură cu 
acesta dă loc unei corespondențe 
din BucurescI, care la tâtă întâmplarea 
merită se fiă cunoscută de cetitorii 
noștri. Etă acâstă corespondență:

Evenimentele diu Sofia și Macedonia 
au agitat așa de mult spiritele, încât acum, 
când sosesc din Dobrogea scirl despre in- 
vasiunea emisarilor ruși, tote foile și opinia 
publică vorbesc în modul cel mai mâhnit 
despre Rusia. Acâsta este o aparițiune 
forte îmbucurătore în viața publică a Ro
mâniei, fiind-că ura contra Maghiarilor a 
amuțit de-odată, și în vederea apropiatului 
perieul comun toți accentuâză numai an
tipatia contra Rușilor, temendu-șl de ei 
esistența de stat și națională.

Acestă situațiă periculosă va influința 
în mod împăciuitor asupra raporturilor din- 

1 tre Români și Maghiari...
Din orașul Tulcea vine scirea, că lo

cuința consulului rusesc Celibadaki, s'a pre-

II.
Cu recelă caut astădl să regăsesc im- 

presiunea violentă, ce am resimțit’o în mi
nutul acesta. N’am păstrat, decât suvenirul 
unei adevărate dureri fisice, causate prin 
contrauțiunea câstelor și a pântecelui, dân- 
du-ml o sensațiune bizară, ca și începutul 
unei asfixiărl.

Fui atras într’un vârtej de idei, în 
mijlocul cărora aflaiu, de tot limpede, se
pararea personalității mele. Omul, cetățânul, 
Francesul se turbura cu totul, îșl pierdea 
capul, Ziaristul îșl păstra sângele rece, fiind 
consoiu de responsabilitatea sa înaintea pu- 
blioului, lua măsurile cele mai urgente, cele 
mai practice, pentru a-se informa repede 
și pentru a informa cu siguranță pe oe- 
titorii săi.

In mijlooul tuturor inoidentelor tra
gice, la cari am fost martor, în pasiunile 
generale, cari au urmat după crimă, în nă
cazul metierului mtu, necesitându-ml pre- 
sența în tot locul, la prefectură, la postă 
și telegraf, la restaurantul Casați: — eu 
cred sincer, că nimic nu mi-a scăpat din 
memoriă.

(Va urma). 

făcut in cuib al emisarilor ruși, cari fac des® 
escursiunl în satele și micele orașe din apro
piere, agitând poporațiunea tătărescă și 
bulgară contra României.

In orașele Babadag și Isaccea emisari 
ruși au promis poporului, oă în curând va 
veni Țarul rusesc și va cuprinde Dobrogea.

Vineri noptea spioni rusescl au pătruns 
în loouința medicului Dr. Alexandrov Petru, 
confiscându-i iote hârtiile și cărțile, pe mo
tiv, că sunt scrieri nihiliste. Medicul, care 
este cumnatul renumitului scriitor rus Ko
rolenko, fiind supus român, în cțiua urmă- 
tore s’a dus numai decât la procuror, apoi 
în capitală, ca să înainteze reclamațiune 
la ministrul de justiție. Cine sunt tâlharii? 
Medicul nu i-a cunoscut, der când ei fu
geau, a vecjut, că pe stradă îi așteptă se- 
cretaru.1 consulatului rus>sc, care a luat în 
posesiunea sa cărțile și hârtiile răpite.

Asemenea lucru s’a întâmplat Sâmbătă 
noptea pe insula St. George, aprâpe de 
gura Dunărei. In locuința tînărului medic 
Basarabeana, eminent scriitor român, au 
năvălit agențl ruși și, după-ce l’au făcut 
imposibil, i-au luat tote scrisorile și cărțile. 
Medicul s’a născut în Basarabia. D-l Ba- 
sarabeanu a plecat a doua <j’ cătră capi
tală, fiind-că un individ l’a avisat, oă-1 vor 
prinde și-l vor deporta în Siberia ..

Emisari ruși s’au arătat și în orașele 
Constanța, Silistra, Medjidie și Macin ; ei 
s’au ivit în Dobrogea, ca neguțători de 
vite, dâr uu cumpără nimic, ci ațîță po
porațiunea.

In tote părțile se vorbesce de even
tualitatea unui mare răsboiu, fiind-că gu
vernul ru va suferi mult timp agitațiile 
agenților ruși în Dobrogea....

Față cu tâte acestea se socotesce, 
drept o demonstrațiune fârte interesantă, 
avisul foilor guvernamentale, că împăratul 
german Wilhelm, ducele de Saxa-Meiningen 
și principele de Wales au promis, că la ma
rile manevre din Septemvre, la cari vor 
lua parte trei corpuri de armată, se vor 
înfățișa și ei. Manevrele acestea se vor 
faoe în apropierea capitalei și tema lor va 
fi, că două corpuri de armată atacă forti
ficațiile din jurul capitalei....

Intre refugiații bulgari din Dobrogea 
domnesce mare agitație; ei vorbesc în 
gura mare, că in curând provincia va fi ocu
pată de Buși. Se mai susține, că în Basa
rabia și mai ales pe țermurii Dnistrului, se 
jac mari concentrări de trupe de câte-va 
dile inodee. Scirea acesta a oonfirmat’o și 
un funcționar din ministeriul de esterne. 
De sigur, că în legătură cu aeâsta este și 
următorul comunicat al guvernamentalei 
„Țara", apărut în edițiă separată:

„Majestatea Sa Țarul Busiei a însăr
cinat pe mai mulțl oficerl de stat-major ruși, 
se m&rgă în Bulgaria, ca se studieze câmpul 
de luptă al resboiului ruso-româno turc din 
1877/78. Oficerii de stat-major sosesc cu finea 
acestei septimânl în BucurescI și numai de
cât îșl continuă calea spre Nicopole, Plevna 
și pasul Șipca".

— 13 (25) Iulie.
Scrierile lui Traian Doda. Din Caran

sebeș se scrie, că. familia generalului Traian 
Doda, a luat hotărirea să dea publicității 
scrierile neuitatului defunct. Cu revidarea, 
sortarea și parțiala edare a scrierilor se va 
însărcina un comitet sub presidiul, respec
tive patronatul D-lui loootenent-mareșal cam- 
pestru (general de divisie) Teodor Cavaler de 
Seracin. Ca membri ai comitetului s’au de
signat d-nii: Ștefan Velovan, directorul in
stitutului pedagogic Carol I din BucurescI, 
Adrian Diaconovich architeot, și Dr. Con
stantin Popasu.

— o —
Fundațiune nouă. Domnul T4 cav. de 

Onciul, paroch și asistent protopresv. din 
Câmpulung, care a reposat în 1/13 Iulie 
a. c., a înființat o fundațiune de 1000 fl. 
cu menirea, ca interesele acestui capital să 
se întrebuințeze pentru scopurile Societății 
domnelor române din Bucovina. Fun- 
dațiunea se va administra de acestă so
cietate.

—o —
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Intrigi unguresc! în contra școlelor. 
Ar trebui să deschidem o rubrică perma
nentă pentru a putâ înregistra și numai o 
parte din nesfirșitele intrigi ungurescl, țe
sute în oontra școlelor nostre. De astă-dată 
e la ordinea cjilei comuna Fenlac din comi
tatul Timișului. „Egyetertes“ spune, că in 
acestă comună funcționâză doi învățători 
români și unul șerb. învățătorul român 
George Puticl și „învățătorul de origine 
română“ Svetomir Macedonen nu sciu însă 
nici un cuvânt unguresce, ba ațîță poporul 
la ură în contra limbei și a statului ma
ghiar. Al treilea învățător, Klombes Jânos, 
scie perfect unguresce si și-a câștigat mari 
„merite“ în privința maghiarisărei, dâr lu
crul naibei, că la arătarea învățătorului ro
mân Puticl, consistorul sârbesc gr. or. din 
Timișora l’a suspendat din post. Așa isto- 
nsesce „Egyetertes“, 6r conclusiunea, ce-o 
face., se înțelege, nu este alta, decât că 
șoola confesională din Fenlac trebue pre
făcută în șcblă ungurescă de stat, căci 
atunci totul va merge bine.

— o —
Stabilimentul-Kneipp, de pe livadia 

poștei din loc, se va deschide săptămâna 
vntore și va h pus la disposiția domnilor 
și domnelor. Vineri sera la 8 ore va fi 
întrunire.

—o —
Curs superior de telegrafia în Bucu- 

resci. La 1 Octomvre o. se va înființa în 
Bucuresci, pe lângă direcția telegrafelor și 
poștelor, o școlă supenoră de telegrafia. 
Cursurile vor dura doi ani și vor fi împăr
țite anual astfel: dela 1 Octomvre pănă la 
1 Iunie, în care interval se vor preda our- 
smrile teoretice, și dela ’1 Iunie pănă la 
1 Oct. se va face practică.

— o—
Țarul iiusiei a însărcinat pe mai 

mulțl ofioeri din statul major al armatei 
ruse, ca să visiteze câmpurile de bătae, pe 
cari au fo;t armatele ruse, și monumentele, 
cari s au ridicat în memoiia celor căluți 
în luptă. In România va sosi în curând un 
căpitan, pe lângă oare va fi atașat locote
nentul Florescu din arma cavaleriei, pentru 
a-1 însoți în călătoria sa.

—o —
lu școla centrală de agricultură și 

Silvicultură dela Herăstrău în Bucuresci, 
după cum s’a vădut din anunțul publioat 
pe larg în nr. 141 al foiei nostre, pentru 
anul școlar viitor sunt vacante 34 locuri 
pentru bursieri și 2 locuri de solveați. 
Concursul pentru admitere va fi la 15 Au- 
gust în localul școlei. La întrebarea UDui 
abonent al nostru, că după care călindar 
este a se înțelege acest termin, răspundem, 
că după călindarul vechia, ceea ce am ac
centuat și cu ocasiunea publicărei ooecur- 
sului. Foile, cari au înțeles acest termin 
după călindarul nou, au fost, prin urmare, 
în greșelă.

—o —
Cursă de eai la Reșnov. Precum am 

.anunțat deja, regimentul de husari ces. și 
reg. Kaiser Nr. 1., va arangia la 27 Iulie 
c. la 3 bre d. a. o cursă de cai pe locul 
de eserciții de lângă Râșnov. Cum vedem 
acum din program, vor fi în total șâpte 
curse: I. Hilrden, pentru cai de oficerl, că
deți și voluntari ai regimentului. Se vor 

■da trei prețuiI de onore și câte 100 fi. 
resp. 50 fi. celor doi dintâi. Distanța 2400 
metri. II. SPeple-chase, pentru cai de charge. 
Distanța 3200 m., trei prețuri de onore. 
III. Cursă de venătorc pentru husari. Doi 
călăreți pe escadron, un călăreț dela plu
tonul de pioneri. Distanță circa 4000 m. 
.5 prețuri dela 30 de fi. în jos. IV. Mica 
Steeple-chase pentru cai de oficerl, oadețl 
și voluntari. Distanța 3200 m. Prețurile 
ca la p. I. V. Cursă de venătore pentru cai 

■de charge, de oficerl și cădeți. Distanța 
circa 7000 m. VI. Steeple-chase pentru sub- 
oficeri. Doi călăreți pe escadron, un călăreț 
dela plutonul de pioneri. Distanță 3200 m. 
.5 prețuri dela 6 galbinl în jos. VII. Mare 
Steeple-chase, pentru cai de oficerl, cădeți 
și voluntari. Prețul Majestății Sale 50 de 
galbinl. Preț de onore și 40 galbinl celui 
I. Preț de onore și 10 galbinl celui II. 
Preț de onore celui al III. Distanța circa 
-4000 m. — Arbitrii vor fi: Esc. Sa feld- 

mareșalul Theodor Galgoczy de Galantha, 
Esc. Sa feldm. Felix br. Pach zu Haneen- 
heim und Hohen Eppau, Generalul Hen- 
ric Polko, generalul Fedra, Colonel Geza 
conte Palfîy ab Erdod, Ioan conte Nemes, 
Locotenent-colonel August Littke.

—o —
Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli Iifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

Noua biserică română
din Brașov.

(Fine.)
A doua parte a serbării punerei petrei 

fundamentale cuprinde un act istoric local, 
acesta se numesce Act comemorativ, și e de 
următorul ouprins:

„Cu ajutorul lui D-deu Tatăl Fiul și 
sfântul Duch, se pune pâtra fundamentală 
la clădirea biserioei române gr. or. cu hra
mul Sfintei Adormiri a Maioii Domnului, 
pentru comuna română ortodoxă orientală 
din Cetatea Brașovului. Acâsta se întâmplă 
astăcji în 9/21 Iulie anul Domnului 1895, 
sub domnirea Majestății Sale Împăratului 
și Regelui Francisc Iosif 1, fiind Metropolit 
al Românilor gr. or. din Transilvania și 
Ungaria Escelenția Sa Domnul Miron Ro 
mânui, eră protopop al Brașovului Prea O. 
Domn Ioan Petrie.

„La punerea petrii fundamentale co
muna biserioescă ortodoxă răsăritână din 
cetatea Brașovului consta din' 463 suflete 
și din 113 capi de familiă, sub conducerea 
Prea O Domn Bartolomeiu Baiulescu pa- 
roch local, protopop onorar și asesor con
sistorial.

„Paroohia se administrâză de un co
mitet parochial din 11 membri, anume 
Bartolomeiu Baiulescu președinte, Dimitrie 
Stănescu, Constantin de Steriu, George B. 
Pop, Nicolae Strevoiu, Petru Nemeș, Simeon 
Damian, Nicolae Petra Petrescu, Lazar 
Nastasi, notar, Viotor Popescu, Grigorie 
Birea. buplențl : loan Sooaoiu, leronim G. 
Barițiu și Teodor Spuderca și de doi Epi- 
tropl : Nicolae Flustureanu și George M. 
Zănescu.

„Comuna acesta biserioâsoă dimpreună 
cu comuna bisericâsoă ort. râs. dela Sf. 
Nicolae din Scheiu, încă dela anul 1850 au 
înființat seolele centrale române ort. răs. 
din Brașov, ridicând și un Edificiu pompos 
cu fațada cătră cetatea internă a Brașo
vului.

„Numitele scole constau astădl din- 
tr’un Gimnasiu complect cu 8 olase, din- 
tr’o scolă comercială ou 3 clase, dintr’o seblă 
reală inferioră cu 4 clase și dintr’o scblă 
elementară capitală cu 4 clase de băieți și 
cu 5 clase de fetițe.

„Aoeste institute se administreză de 
o eorporațiune numită Eforia Școlelor cen
trale române ort. râs. din Brașov, constă- 
tătore din 12 membri: Nicolae Strevoiu 
preș., Vasile Voina v.-preș., Sterie Stinghe 
cassar, Ioan Petrm, Bartolomeiu Baiulesou, 
Constantin de Steriu, Teodor Nicolau, 
Petru Nemeș, Valeriu Bologa, Lazar Nas
tasi, Nicolae P. Petrescu, Iordan Munteanu.

„La ședințe iau parte ou vot consul
tativ Directorul școlelor medii și Directo
rul scdielor elementare capitale de băețl. 
Eforia se alege de delegațiunele soolare, o 
eorporațiune de 26 membri, cari se aleg 
oâte 13 membri de sinbdele bisericelor din 
cetate și dela Sf. Nicolae, cari au fondat 
seolele. Delegațiunile sunt conduse de pre
ședintele ordinar, care este protopresbite- 
rul gr. or. al Brașovului, destinat de Sta
tutul organic, legea fundamentală a Metro- 
poliei române gr. or. din Transilvania și 
Ungaria.

„Binefăcătorii mai însemnați și ctitorii, 
cari au conferit la clădirea Bisericii încă 
se cuprind aici (s’au cetit numele lor), se 
pun în petra fundamentală, ca să fiă cu- 
noscuțl atât din partea nostră, oât și de 
viitorii membri ai comunei acesteia bise- 

1 ricesci.

„In fine voim, oa să fiă sciut și după 
seooll, că comuna bisericescă gr. or. din 
Brașov-Cetate, prin hotărîrile consistoriale 
bisericescl a aparținut la Biserica Sf. 
Treime, înființată în anul 1786 de Români 
și de alți creștini gr. Ort. pentru toți 
creștinii gr. ort.; după cum arată doou- 
mentele fundaționale, a fost înzestrată cu 
două moșii: Sâmbăta superioră și Poiana 
Mărului, de Principele român Grigorie 
Brancovânu; acesta în urma unui proces cu 
Grecii din Brașov și prin Sentința Tribu
nalelor din Budapesta în anul 1887 a fost 
declarată de biserică națională grecâscă, și 
Românii cetățeni lipsiți de aoâstă biserică. 
Din acestă causă a trebuit să-și clădâscă 
Românii o nouă biserică. Dumne4eu să ne 
ajute și să ne protegeze în tote afacerile 
nostre."

După cetirea acestui act comemorativ, 
s’a stropit cu apă sfințită petra fundamen
tală și tot locul, precum și oreștinii, cari 
au luat parte.

Actul comemorativ, cu alte acte, cu 
banii de argint și aur, cari sunt în curs 
astădl, s’a pus într’un tub de sticlă și apoi 
în altul de cine închis hermetic și așe4at 
în petra fundamentală.

D-l protopop B. Baiulescu a 4^s> la 
aședarea tubului, aceste cuvinte: „Să se 
ridice acestă Sfântă biserică, să fiă ea și 
în viitor un centru de lumină, de cultură, 
de virtuți și de fapte mari naționale. Sub 
scutul acestei biserici D-4eu să ajute, ca 
cetățenii și toți Românii să înainteze și să 
înflorescă în prosperitate.11

G.

Post de învetători- J
Pentru ocuparea unui post: 1) de în

vățător (învățătore) ordinar, și 2) de în
vățătore pentru lucrul de mână la școla 
civilă de fete a „ Asociațiunji transilvane 
pentru literatura rom. și cultura pop. rom." 
din Sibiiu, cu începere dela 1 Septembre 
a. c. n., prin acâsta se escrie concurs.

Doritorii de-a ocupa postul de sub 
p. 1), au să presente următorele documente: 
a) atestat de botez; b) document despre 
cualificațiunea cerută prin legea statului 
pentru ocuparea posturilor de învățători 
(învățătâre) ordinari la școle civile; c) o 
arătare despre studiile pregătitore și des
pre ocupațiunea de pănă acum ; d) arăta
rea specialității, pentru care sunt pregătiți 
și cu deosebire e) să dovedâscă, că posed 
perfect limba română și limba germană în 
vorbire și scriere.

Gunoscerea și oapabilitatea de-a pro
pune perfeot limba germană se consideră, 
ca condițiune absolută pentru conferirea 
acestui post. Concurentul, care va fi ales 
învățător (învățătore) ordinar, se obligă a 
propune pănă la maximul de 30 ore pe 
săptămână. Er pentru postul de învățătore 
pentru lucrul de mână, se recere, afară de 
atestatele de sub p. a, b, și c, de mai sus, 
înoă și producerea unui atestat în regulă 
despre cunoscința în teoriă și praxă a lu
crului de mână femeesc.

învățătorul ordinar, pănă când e pro- 
visoriu, va primi salar anual de 700 fi. 
și 150 fl. bani de cuartir, er învățătorea 
pănă când e provisoriă, va primi salar 
anual de 400 fl. și întrega întreținere în 
internat. Devenind definitivi: învățătorul 
ordinar va primi salar anual de 900 fl. și 
200 fl. bani de cuartir, și tot la 5 ani de 
servițiu câte 100 fl. adaus euincuenal la 
salar. Er învățătorea ordinară definitivă va 
primi salar anual de 600 fl., întrega între
ținere în internat și cuincuenalii, ca învăță
torii. Salarul se solvesce în rate lunare an
ticipative, er întreținerea în internat este 
numai pentru persona sa.

In fine, învățătorea pentru lucrul de 
mâuă, oare încă are să propună pănă la 
30 ore pe săptămână, are remunerațiune 
anuală de 300 fl., solviți de-asemenea în 
rate lunare anticipative, precum și întrega 
întreținere în internat erășl numai pentru 
persbna sa, având însă a da directdrei 
mână de ajutor și la alte agende ale in
ternatului.

Concursele, însoțite de documentele 

numite mai sus, să se presente subsemna
tului comitet pănă la 15 August n. c.

Niiua, din ședința comitetului Asooia- 
țiunii transilvane, ținută la 13 Iulie 1895.

I. Hannia, Z. Boia,
membru Comitet. secret.

SCTRl ULTIME.
Belgrad, 24 Iulie. De câte-va 

cjile mulțime de oficeri ruși petrec aici 
și așteptă pe câți-va colegi ai lor 
din Rusia, ca se călătorâscă împre
ună în Bulgaria, Oficerii ruși îmbră- 
cați în costume civile sunt obiecte 
de mari ovațiuni și revanșeză din 
belșug, provecfuțl cu bani, ospitali
tatea Șerbilor. După spusele lor, 
deja și pănă acum au călătorit mulțl 
prin Odessa în Bulgaria, ca se-și 
ofere serviciile de bună voiă guver
nului bulgar. Oficerii ruși în con
cediu se pare, că împreună cu ofi
ceri bulgari, cari cți de (ți repășesc 
din armată, stau în fruntea mișcă
rilor macedonene.

Berlin, 24 Iulie. „Times" din 
Londra (fice, că principele Ferdi
nand a încunosciințat pe guvernul 
bulgar, că se va reîntorce îndată la 
Sofia. La acesta președintele consi
liului de miniștri, Stoilow, ajrespuns, 
că la cas de va face acbsta, atunci 
numai decât îșl va da dimisia. I-a 
sfătuit tot-odată, ca se nu se misce 
din Karlsbad un anumit timp.

Lui „Kleine Journal" i-se anunță 
din Sofia, că în hotarul comunei 
Boadou, ostașii bulgari au dat peste 
un pretins student din Vidin, care 
avea o rană grea la grumazi. Se 
crede, că el ar fi unul dintre uci
gașii lui Stambulow, er rana a pri- 
mit’o dela servitorul acestuia. Abia 
îi mai stă sufletul în ose în urma 
fdmei și a pierderei sângelui. El se 
numesce Ivanow și abia are versta 
de 20 ani.

DIVERSE.
Educațiunea la femeile englese este 

aprope pe un picior de egalitate cu a băr
batului. Iu orl-ce universitate, în orbee 
colegiu universitar, pretutindeni numărul 
femeilor e remarcabil. Cu tote acestea, în 
Anglia, unde educația femeei este atât de 
întinsă, acâstă educația nu dateză, deoât de 
un pătrar de secol, de când educația fe
meii a început să fiă privită, ea un interes 
național, mai mult din partea națiuDei, de
cât a guvernului. In instituțiile de învăță
turi din evul mediu nu se vedea niol o fe- 
meiă, pentru densa nu esistau școli. Ici și 
colea câte un părinte îșl învăța fata 
puțină carte, der aceste cașuri erau forte 
rari. Abia prin secolul al 17-lea se înfiin
țară școli de caritate, sub protecția biserioei. 
In 1848 se înființa în Londra un colegiu 
universitar pentru femei. La 1871 univer
sitatea din Londra permite femeilor tbte 
gradele și esamenele academioe.

Lumina electrică pe tren. Direcțiunea 
căilor ferate ungare se ooupă cu idea in
troducerii luminii electrioe în vagbnele de 
persons. De-ocamdată se fac esperimentărl 
cu sistemul cwîMutator, care ar asigura lu
mină propriă fiesce cărui vagon atât îu 
rând cn celelalte, cât și separat. Esperi- 
mentele se fac pe linia Budapesta-Mișeolț- 
Cașovia. De cum-va succede acest lucru, 
ne putem aștepta la lumină electrică pe 
trenurile accelerate.

Condiționat. Editorul operelor unui 
poet renumit învitâ pe acesta la prân4. — 
Voiu veni, 4ise poetul, der condiționat. — 
Care e condițiune? — Prân4ul să constea 
simplu numai din cartofi. Nicl-odată nu 
m’am îndatinat a primi ceva, ce însu-ml 
nu pot reînapoia, apoi din plata D-tale nu 
te-așl pute omeni decât cu cartofi!

Proprietar 1 Dr. Aurel fâureșîanu.

Redactor responsabil; Gregoriu SHaî^sir»
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Cursul fa bursa din Viena.
Din 24 Iulie 1895.

R-enta nng. de aur 4% .... 123.20
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.85
Itnpr. oăil, fer. ung. în aur 4y2% . 125.20
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 103.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
imprum. ung. cu premii .... 157.70
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.—
Renta de hârtie austr..............100.60
Renta de argint austr........... 100 80
Renta de aur austr...................123.75
LosurI din 1860   156.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1059.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 484.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 397.10 
Napoleondorî.................................. 9.64
Mărci imperiale germane . . . 59.42’/2
London vista....................................121.50
Paris vista...................................... 48.12’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.05
Note italiene. ....... 45.90

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Iulie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’orI Camp. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Crimp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.- Vend. — • —
Ruble rusescl Cump. 129.- Vend. —.—
Lire turcescl Cump. 10.82 Vend. —. _
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

ânuncinri 
(mserțiimi și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
adminsstratiuiraL In casulâ pu
blicării unui anunciu mai midi 
de odată se face scădementâ, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-ors.

Administrațiunea
«Gazeta Transilvaniei/*

-vis!
Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei se pofti face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboaeză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

Lămurit și să arate și posta ultimă.

Adm'mistraț. „&az. Trans.“

,<«5,

MiVOiJO J.<*  OlvIUaUlJU JJullLUbC» J-ll tzivl U/CllV L 14 yl (LUI ULCl IU. OtU"

maohu, constipajiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorii și 

cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulu unei cutiioriginaie sigilate 1 fl. v. a.
Fdlsificațiile se vorti urmări pe cale judecătorescă.

q Prafarile-Seidlitz ale lui Moli
Lr Veritabile numai, «lecă fiăeare cutia este provefțută eu marca «Ie 
Cș apărare a lui A. Moli fții cu subscrierea sa.
M, Prin efectulii de lecuire durabilă aii Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tățilorii celoru mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilon’i și acrelei la sto-
O machu, constipajiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorii și », 
A a celorâ mai diferite bole femeesci a luată acestil medicamentă de casă o răspândire, ce A

â și sare a lui WâoBL
VoB'ifo hi Iii niimoi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și2^ ¥ UI I la Ui IU IlUIIlal, piumbulii lui A. Moli.

K Franzbranntwein-ulă și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporalii
deosebire prin trasă (frotatii) alină durerile de șoldină și reumatismd și a altoru urmări

O răcelă Prejulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

cu

cu 
de c

de gură-SaSHCjl a im MolL
(Pe basa de natron Acid-salicilic'i)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză icâstă apă de gură conservarea sănetdsă și mai departe a dințilorti. Pre- 
țuld sticlei provejlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

r

Vf Trimiterea prliicijiiilă prin
Q Farmacistul*!  A. MOIX,
w c. și r. furnisoru all curții imperiale Viena, Tuchlauben 9

Comande din provincia se efectuezi Silnică prin rambursă poștală.
La deposits sS se ceră anumita preparatele provenite cu iscălitura și marca 

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

SC Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
W Geisberger. 21—52 I

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei" 

â 5 cr. se potH cumpera în librăria Nicolae Chircii.

XdZers-u.1 trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 1^05,

ffitudapeota—Fredeal
; Tren 1 
' de 
jpersdn.!

Tren 
accel.

Trenă I Tren j jren 
român î de i

[persdn. I aeceL

Tren 
I de 
jpersdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

6.32
7.16
S07
8 34
8 49
906

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

8 05

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

sos. 1
pl. 1

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

80S.
A

3.-
5 45
2.29

12.05

9.07
9.37

10 37

11.4C
11.55

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

11 —

417
4.50

5 55
6.11
6 27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38|

9 09

Y
sos.
pl>

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

Clușiu ,

Apahida 
Ghiriș . 
Cucardea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

SUS

f pl. 
(80S.

A

J pl-
Isos.

A

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1 52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

9.23
8.49

8 28
8.06
7.59

7 30

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

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

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

12.54

9.42
9.44
9.59

10 22
10.511
11.12
12.26’
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3 31
9.30,

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora 
Hașfalăa . 
Homorod . 
Agoștonfa'lVa 
Apața . . 
Feldidra \I

Spf; } BrașoV. ■. 

Timiș . .
Predeal
Bucurescî .

iV
SQS.

■A»
fpl.
Isos.

A

1
pl.

6 56
6 54
6.41
6 20
o y3
5.33
4 27
353
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

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
1ÎT17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

Trenu 
de 

. persdn.

Tren 
român

0XPr-
____

7.20 6.25 10.19
10.39

10.30
10.10

7 33
7.53

4.-
4-20

5.10
4.50

Ghiriș
Turda

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

dtfipșa-SBiică — Sibiiu — Avrâgii — K’ăg;ăs,a.șă

trena 
de 

persdn.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

3.30
3.10

Cucerdea — ©ș®rl>ei«i — Regii,-săsesc.

Cucerdea . 
LudoșQ. . 

j Oșorheiu .

Regi

T renii 
mixtu

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person

2.25 8.10 3.11 8.59 pl.
3 14 8.51 3.52 9.40
5.0? 10.27 5.26 11.11 sos.
5.40 10.42 5.36 • pl-
7.19 12.21 7.19 sos.

Nota: Orele
nsemnezâ 6rele de nopte.

sos.

trenu 
de 

person.

9.12
8.52

i Trenu
I de
persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de. 

persdn.

Trenu
mixtu

trenă 
de 

persdn.

trenu
de 

persdn. mixtu
trenu trenu 

mixtu

■ trenu 
de 

person

trenu 
de 

persdn.

UlS. .
însemnate în stânga

. {pL
(sos.

. pl.
stațiunilor

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

2.36
1.58 

12:25
9.25
7:49
oeti

1.18
12.32
10.35
10 —

8:25

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

s.

pl. Copșa mică . 
Ocna . . .

SO-’

SOS. 1 
pl. J Sibiiu . . . {pt

l so

Avrig . . .
309. Făgăraș . . p).

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

Tos

S i m e r i a (P i s i i) — R w 1» e «I 6 r a

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă, 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38 

' 7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Siineria........................
Ceru a........................  .
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.60
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

KSrasov — Cernești
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1 8.35
10 28

4.55
6.36

9.15
10.35

Brașov ........................ 1
ZSrnești.........................

7.36
6,06

1.29
12.05

8.31
7.20

??I « r e ș - w o® r»1 i? Ktistrita

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagn-Budateiicd . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4,1 o
1.16

6.20
7.08
8.01

a <1 — T i m I ș o «•

Arad u
Vinga
Timișora

10.55
10.11

8.15

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40,
1.12

©areii-Mffliairi — ®e8ău SsiKhîșâs’a—^MoHieîw-seciiese

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

ti enu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
1 mixiă

trenu 
mixtu

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-niari . 
Zel aii . .

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
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele în-emnate în dr6pta de. jos în. sus. — Nuinerii încuadrsțl cu linii mai negre

1

4

i 
l

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


