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Scrisori n el? an cate nu se 
primesc. — Manuscripte rn se 
retrimet,

INSERATE se primesc ia Adml- 
nl&trațiune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri da anunolurî: 

în Viena: X Dukes, Setnrich 
Schalek, Rudolf Afosse. A. Oppcltks 
Nachfolgor; Anion Oppeltk, J. 
Dannsbcr, în Budapesta: J. F. 
Goldbergerg, Eckstein Bernal: în 
Buctrreecî: Agencc Havas, Suc- 
curaale de Roumanie; înHam
burg; Karolyi <£ Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o aeria 
garmond pe & colâna 6 or. și 
30cr. timbru pentru o publi
care. Publican mai dese după 
tarifa și învoiala.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 30 bani.

A X V X. X^TXIT.

„gazeta-1 iese în fii-cap iji.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese xunl 

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

Peitu România si străinătaie:
Pe nn an 40 franci, pe ș^se 
luni 20 fr.,pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

So prenumără la tbte ofîciele 
poștale din întru și din aiura 

și la dd. colectori-
ligamentul pentru Brașov 

aaminifitratiunea, piața mare, 
Târgul Inului Ni. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusui în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 16 bani. Atât abonamen
tele c&t și ineerțiunile sunt 

a se plăti Înainte.
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Solidaritatea celor asupriți.
Brașov, 14 Iulie v. 1895

Lumea românbscă va fi ac|I, fără 
Îndoială, preocupată de scirea, ce a 
primit’o, prin cunoscutul apel pu
blicat în foile nostre, că la 10 Au
gust st. n. anul curent se va întruni 
în Budapesta un Congres al națio
nalităților.

Și lucru forte firesc, ca publi
cul nostru român se se intereseze 
de o asemenea ideă, de-un astfel 
de pas.

Bine seim, că mai ales dela 
1879 încoce, de când — cum 4icea 
Mocsârv — guvernul și legislațiunea 
ungurescă au părăsit politica Inau
gurată la 1868 față cu poporele ne
maghiare și au pășit pe cărarea pră- 
păstibsă a maghiarisării violente, a 
fost în sînul poporului nostru o ideă 
de predilecțiune idea apărării co
mune a națiunilor nemaghiare în 
contra povoiului amenințător.

Organul nostru, pătruns de în
semnătatea acestei dorințe generale, 
a nutrit, cu sinceritate și cu cre
dință pentru causa cea mare a po- 
porelor asuprite, acesta ideă salu
tară și a lucrat, pe cât i-a stat în 
putință, pentru realisarea ei.

Cel dintâiu pas de apropiere a 
Românilor de națiunile slave din 
monarchiă, l’au făcut cei treizeci 
de nuntași români, cari, în tămna 
anului 1891, au visitat esposițiunea 
din Praga, Mecca. Slavilor din Aus
tro-Ungaria.

Atunci — prin primirea căldu- 
rosă, ce s’a. făcut visitatorilor ro
mâni din partea. Cehilor — s’a ci
mentat idea „solidarității celor asu
priți", adecă idea conlucrărei națiu
nilor slave cu națiunea română, pe 
basa aspirațiunilor comune de liber
tate și independență națională.

Atunci organul conducător al 
Cehilor, constatând cu mândriă, că 

„poporul boem a pășit în truntea 
reciprocității slave și a confraterni- 
tății spirituale între Slavi", a dat 
totodată espresiune bucuriei, că și 
Românii, cari stau afară de cercul 
slavic, și cari „se află în Translai- 
tania în aceeași stare umilită și chi
nuită, în care ura națională bucuros 
ar voi să prăvălâscă în Cislaitania 
și pe națiunea cehă" — sunt încli
nați a întinde mâna națiunilor slave, 
întru cât solidaritatea acestora nu 
nisuesce, decât la libertatea și la 
egala îndreptățire națională a tuturor 
poporelor între marginele monar- 
chiei habsburgice.

In urma acestei visite române, 
deși acăstanu s’a întreprins în numele 
națiunei său al partidei naționale 
române, ci numai spontaneu, ca o 
manifestația a opiniunei publice din 
sînul Românilor asupriți din partea 
de dincoce a monarchiei, — orga
nul nostru a fost în plăcuta posițiă 
de a constata la rendul seu, că pri
mul pas de apropiere și de înțele
gere între Români și poporele slave 
ale monarchiei, s’a făcut. Tot odată 
și-a manifestat dorința, să se reali- 
seze ceea-ce a esprimat „Narodny 
Listy" cjicend:

„A ne înțelege și a ne sprijini 
„între olaltă, acesta să fiă în timpul 
„serios de față devisa tuturor națiu
nilor asuprite din monarchiă, a ce- 
„lor slave, ca și a celor neslave“.

Cu mâhnire am esperiat atunci, 
că unii confrați ai noștri au desapro- 
bat pasul întreprins de cei trei-cjeci 
fruntași români, cari s’au dus la es- 
posiția din Praga, susțiind între al
tele, că noi Românii nu putem merge 
cu Slavii, ci numai eu Germanii.

Acestor confrați însă li-a plă
cut fbrte mult, când două luni în 
urmă Conferența nostră națională 
din Ianuarie 1892 a fost călduros 
salutată, prin telegrame și scrisori, 
de cătră întrăga lume slavă din mo

narchiă, drept dovadă a puternicului 
interes, ce s’a deșteptat la Slavi pen
tru marea ideă a solidarității celor 
asupriți.

Cei-ce ne combăteau la 1891, 
și-au schimbat gândul în urmă, con- 
vingendu-se de rătăcirea, în care au 
fost, și precum ne spune apelul, ce 
l’am publicat în numărul nostru de 
alaltăieri, unii din ei au conlucrat 
chiar la 1893 pentru realisarea ideii 
de cooperare a Românilor cu popbrele 
slave din monarchiă.

Congresul convocat pe cjiua de 
10 August n. anul curent la Buda
pesta este presentat în acel apel, ca 
un resultat al tratărilor inițiate la 
1893 în Viena.

Nu mai trebue să spunem, că 
însuși faptul, că naționaliștii slovaci 
și șerbi s’au declarat gata a conlu
cra eu Românii pentru apărarea co
mună, pe temeiul unui program co
mun, este fbrte îmbucurător și de un 
mare preț pentru noi.

Der tocmai însămnătatea cea 
mare a lucrului, precum și multele 
și marile interese, ce sunt în jcc și 
cari ating în rendul întâiu națiunea 
n6stră, pretind, ca pașii ce se fac 
pentru realisarea planului de coali- 
țiune, să fiă tăcuți cu deplină serio- 
sitate, cu înțelepciunea, tactul și 
prevederea, ce le reclamă grava răs
pundere față cu națiunea.

Acăsta este cu atât mai vertos 
necesar, cu cât seim prea bine în 
ce hal se află tocmai în momentele 
de față partidul nostru național de
cimat și prigonit pe tbte cărările.

Dâcă și întru cât cei ce au fă
cut pasul cel mai nou prin convocarea 
unui congres al naționalităților la 
Budapesta, au ținut sâmă de tbte 
acestea, se va vedă în curend.

Noi, sinceri fiind, trebue să mărtu
risim, că n’avem încă nici o sciință 
despre pregătirile ce s’au făcut și 
se fac în meritul lucrului.

Cei ce au inițiat și adunarea 
trecută dela 28 Noemvre în Sibiiu 
ne spun în organul, lor, că „ lucră
rile sunt binișor înaintate" ; că „con
gresul se va găsi în fața unui ma
terial discutat de representanții na
ționalităților în patru întruniri de 
importanță"; că „acest material va 
servi ca temeiu pentru discusiunea 
programului definitiv, ce se va al
cătui"; ne spun, că „în curend spe- 
reză, că vom cunosce 'cu toții fbrte 
bine acest material"; în fine ne mai 
spun, că „pentru a duce la capăt 
aceste lucrări, bărbații de încredere 
ai partidului național și chiar și 
alții, cari nu mai posed încrederea lui, 
vor fi chiămațl să ia parte la ele."

Tbte aceste ni-le spun iniția
torii, lăsându-ne deo-cămdată în cea 
xnai mare nedumerire, că în ce tre
bue să ne încredem, ori să nu ne în- 
credem.

Noi la rendul nostru, conscii de 
greua nbstră misiune publicistică și 
stând acji, ca și totdăuna, la înăl
țimea marilor și salutarelor idei, 
ce-au condus și conduc pe bărbații 
noștri sinceri devotați causei națiu
nei române, nu putem decât să do
rim, ca ceea-ce se face și se lucreză, 
să iesă numai și numai în favorul 
marilor interese ale solidarității ce
lor asupriți.

Pacea ?,asigtiratăst.

Lumea politică și diplomatică 
dă mare însemnătate visitei, ce a 
făcut o cancelarul german, prințul 
Hohenlohe, Majestății Sale monarchu- 
lui nostru în Ischl. Visitei acesteia 
i-se da la început caracter absolut 
personal, acum însă oficibsa „Ham
burger Corresponded11 recunbsce, că în 
audiența acesta a venit în discusiune 
actuala situațiune politică, care în

FOILETONUL „GAZ. TRANS"

Asasinarea lui Carnot.
Impresiunile unui martor.

(Fine.)

T6tă lumea a putut să cetescă în 
diare descrierea atentatului. Eu o reaflu 
în notele mele adunate chiar din gura pri
marului.

Acâsta este înspăimântător, d-le, în
spăimântător, însă ca o fatalitate, repeți 
doctorul Gailleton. Stăm în li ndau în fața 
președintelui Republicei. Celelalte două lo
curi erau ocupate de generalii Vorsin și 
Barins. Cortegiul se îndrepta spre teatru, 
în mijlocul unei mulțimi entusiaste, ale că
rei aolamațiunl nu mai încetau. Ei! da, 
un succes fără precedență. Sosirăm la drepta 
înălțimei creditului, Lyonnains, — scițl, că 
acestă c-să se află între două strade, — se 
produse un curent prin mulțime, landaul 
se opri. Calul oficerului de cuirassierl, care 
se ținea la ușa din drâpta, genâză pe d-1 
Carnot de a saluta. Președintele face un 
semn, oficerul îșl retrage calul.

Ca și când n’ar fi așteptat, decât mo
mentul acesta, un individ, care ținea în mână 

un buchet mare, se avânta în primul rând 
al spectatorilor. El îșl întinse brațul în 
landau, pentru a-1 pune pe genunchii șe
fului statului. Eu îl las să facă, căci nu 
văcțui arma teribilă ascunsă sub buchet. 
Caserio, pentru-că acesta era, lovesce pe 
președintele și dimnenorocire lovitura acesta 
a corăspuns cu o mișcare înainte a cailor 
și a trăsurei. Ast-fel președintele a fost 
străpuns de pumnalul asasinului.

D-1 Carnot scâse un țipet înăbușit. 
Eu crecfui, că e o lovitură de pumn în 
pept, dată fără de voiă de omul cu bu
chetul, și strigai deci: etă un om brutal!

înțelegi, nu e așa? Mă uitai la pre
ședintele, al cărui cap era răsturnat pe 
manta. îmi închipuesc, că este o slăbiciune 
din causa căldurei. Mă încercai, să-i desfac 
vesta. Mi-se umplură manile de sânge și 
aflai d->S' "'.i^.îtura căscată a ranei, în care 
asasinul și-a lăsat arma. — — — — —

Presidentul a fost transportat la pre
fectură. Nu se scie pentru ce. Putea forte 
bine să rămână la palatul Bursei, său să 
fiă pansat în cea dintâiu casă. Gândiți-vă, 

J, prefectura se află de partea cea-laltă a 
Rhonului, la 1500 metri de locul atenta

tului, unde a fost dus rănitul în galop, și 
clătinările trăsurei de sigur, că au con
tribuit mult la curgerea sângelui.

Escelentul meu confrate, d-1 Ch. For- 
mentin, mi-a dat aceste detailurl. El se 
afla pe marginea landaului, în care duceau 
pe Carnot, rănit. Un alt 4’arist, d-1 Perrot, 
se afla asemenea acolo. Formentin și Perrot 
colaborau la diarele de sără, și prin urmare 
n’aveau oe căuta în acâstă oră la telegraf.

Văcjurăm trecând landaul presidențial 
prin piața Cordeliers. Eu clisei cătră Perrot: 
„Ce e acesta ce trece? Nu e lucru na
tural !“

Perrot privind, scose un strigăt: „Pre
ședintelui îi este rău!" Ei vădii capul iui 
Carnot răcjimat de manta. Trecem prin 
mulțime și printre caii cuirasierilor, cari 
ne opresc, agenții ne împedecă, noi ne ba
tem cu ei, fără ca să încetăm de a galopa 
după trăsuri. Și fiind-că eram bine îmbră- 
cațl și protestam cu energiă, deciseră să 
ne lase a alerga, spre satisfacțiunea nostră, 
și după un pătrar de oră ajungem, abia 
răsuflând, ia prefectură, unde trecurăm 
peste grilaj în același timp cu rănitul, 
colonelul Chamoin, Perrot, eu și încă o 
altă personă.

Am dus pe rănitul în apartamentul 
său și l’am pus în pat. D-1 Carnot era rece, 
ca marmura. II credeam mort. El nu dete 
semne de vieță, decât mai târziu, sub 
prima lovitură a instrumentului chirurgului 
Poncet, șef de 1’ Hotel-Dieu. începu să 
gemă: „Ah, cât sufer! Ah, cât sufer. Doc
tore, îmi faci rău. Ești îndată la sfirșit?" 
Am transportat pe președintele pe o pe
rină de trăsură, l’am desbrăcat cu totul, 
nelăsându-i, decât pantalonii săi de pânză 
fină și ciorapii de mătasă...

III.
De câte-orl voiQ fi făcut drumul în

tre prefectură, situată în cartierul dela Gui- 
llotiere și biroul telegrafic din strada dela 
Barre, piața Bellecour, mi-e imposibil să-mi 
aduc aminte....

Mă văd, într’un moment dat, lângă 
grilaj între patru său cinci sergenți de oraș, 
cari refusară a mă lăsa să întru. Trecui 
peste ei, ca prin vis, strigându-le, că D. 
Carnot e unchiul, și că am sosit dela Paris, 
ca să-l văd înainte de morte, că-i fao res
ponsabili pe ei, decă sosesc prea târziu.

Etă-mă în culoarele prefecturei. Pe ce 
portă se întru ? Treoui prin porta de onore, 
fără ca să mă vadă. Mă acăț de primul 
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unele privințe este supărătore pentru 
Austro- Ungaria.

Despre audiență a apărut și un 
comunicat oficios în. „IU. AUg. Ztg.“, 
care este din cuvent în cuvent ur
mătorul :

De sigur nu se pote considera, ca un 
simplu act de curtoasie faptul, că cancela
rul german, prințul Hohenlohe, a visitat pe 
monarchul Francisc Iosif în Is ;hl, și care 
l’a primit într’o lungă audiență. Prințul 
Hohenlohe, care îșl petrece vacanța de vară 
în Ausse, nu și-a întrerupt pe deplin acti
vitatea oficială, ci conduoe o parte a afa
cerilor chiar și în decursul congediului, 
spriginit de consilierul de ambasadă Lin- 
denau. Evenimentele bulgare din urmă au 
creat o situația, în vederea căreia o foie 
din loo, nu fără ore-care îndreptățire, îșl 
esprimă mirarea, oă ambasadorul german 
din Viena, contele Eulenburg, nu s’a reîn
tors numai decât din concediu la postul 
său. De fapt fiă-oare a trebuit să ajungă 
la convingerea, că continua atingere între 
politica austriacă și germană este de însemnă
tate tocmai in cestiunea bulgară și pentru in
teresul păcii lumei, și că absența ambasado
rului în ast-fel de timp dela postul său, 
face să ne îndoim peste tot in activitatea 
lui. Visita canoelarului german la curtea 
din Ischl însă face să se resfire orl-ce îngrijiri 
și dă să se presupună, că s’au luat tote mă
surile prin representanții diplomatici din 
Sofia11.'

Comunicatul acesta are aerul 
de-a marca situația politică euro- 
p6nă, ca fiind liniștită și pacea „asi- 
gurată“. Inse graba cu care oficid- 
sele fac ast-fel de declarațiunl, in
dică tocmai, pănă la un punct Pre
care nestabilitatea și nesiguranța 
situațiunei.

Mișcarea macedonenă.
«

Constantinopole, 24 Iulie.
Teatrul principal al operațiunilor ban

delor bulgare este Perimdagh.
Principala bandă, comandată de Mi- 

trov, se compune din mai multe sute de 
omeni armați cu pusei Henry Martini; 
este evident, că ei sunt comandați in mod 
militar.

Pilele trecute s’au produs mai multe 
ciocniri intre insurgenți și trupele turcescl. 
Acestea au avut mai întăiu dificultăți mari, 
din causa terenului muntos, deci s’a trimes 
un batalion dela Serres și un altul dela 
Doiron, ca întărire. S’a trimes și un regi
ment dela Ianina la Kossovo.

Cercurile turcescl asigură, că trupele 
au răușit în tote oiocnirile și spe;â o paci
ficare repede.

Sofia, 24 Iulie.
Soirile dela graniță anunță, că în ul

timele dile numeroși insurgenți fugiți se 

întorc în Bulgaria într’o stare prostă. Unii 
dintr’enșii sunt chiar răniți. Ei sunt îndată 
desarmațl și depărtați dela graniță. Șâpte 
dintr’enșii au sosit la Sofia și au fost ex- 
pediațl în interiorul țării; ei au declarat, 
că cea mai mare parte a bandelor au fost 
bătute de trupele turcescl. După informa- 
țiunl din sorginte privată, cea mai mare 
parte a fugarilor ar proveni din banda oea 
mare, care acum cât-va timp a raportat un 
succes asupra companiei turcescl, pe care 
au distrus’o. Dăr de atunci banda ar fi fost 
încunjurată de trupele lui Soleiman pașa și 
împrăștiată.

*

Piarul „Fremdenblatl*, organul minis
terului de esterne din Viena, primesce de 
la oorespondentul său special, trimis la 
Sofia in urma asasinărei lui Stambulow, 
depeșile următdre cu privire la evenimen
tele din Macedonia:

Aci — la Sofia — domnesce o viăță 
neobicinuită. Duminecă după amefil s’au 
adunat în strada gării mai multe sute de 
omeni în diferite costume orientale. Erau 
lucrători macedoneni, agitatori și conducă
tori ai mișcării, venițl din tote părțile țării. 
Aoeștia au comunioat nouilor tovarăși de 
luptă parola. Trupa cea mare se îndrep- 
teză cătră Macedonia, natural în mod 
răsleț, der la urma urmelor ei se vor r,e- 
găsi. Este sigur, că cu totă afirmațiunea con
trarie, mișcarea cresce.

Acum vre-o două săptămâni actualul 
consul general al Austriei la Sofia, baronul 
Honig, s’a presentat la piimul ministru 
Stoilow pentru a i vorbi în numele guver
nului său în afacerea Macedoniei. Imediat 
după acâsta a venit și representantul 
Angliei, d. Nicholson, pentru același 
scop.

Gu altă ooasie, pe când acești doi 
diplomațl se aflau în aceeași afaoere 
la d. NacevicI, ministrul de esterne al 
Bulgariei, s’au asooiat la demersul lor 
și agenții diplomatici ai Germaniei și 
Italiei.

Ei au comunioat guvernului, că e răs
punzător pentru cele ce se petrec la gra
nița bulgară și că trebue să ia măsurile 
cela mai energice. Bulgaria se pote bizui 
pe interesul și simpatia puterilor europene 
numai cât timp va ti un oentru de liniște 
și ordine în Balcani, și va pierde orl-ce 
simpatia îndată ce se va dovedi, că este 
un tocar de disordine. In cașul unei com- 
plieațiunl, Bulgaria ar rămână isolată și 
nu va pr.mi aici un sprijin dela vr’o 
putere.

Câteva 4’1© mai târd'u gerantul agen
ției francese a adresat guvernului bulgar o 
sonsdre cu același conținut.

După acest demers comun părea, că 
guvernul ia lucrurile iu serios: trimise un 
escadron la graniță, mai mulțl insurgenți 
fură arestați, câte-va bande mici fură ri
sipite, etc.

Energia guvernului bulgar s’a mani
festat însă mai bine numai după primirea 
deputațiunii bulgare de cătră prințul Lo- 
banow, care s’a.esprimat în același sens, ca 
și celel’alte puteri.

SCmiLE mLEL i
- 14 126) Iulie.

■ Esces (le zel „patriotic11. Foilor ungu- 
rescl li-se telegrafieză din Boroșineu, că 
gendarmeria din aoest oraș „a făcut o 
perchisițiă domiciliară fericită in locuința în
vățătorului valach Petru Costin din Mor oda*. 
Dâr audițl numai ce fel de perchisițiă: 
„Perchisițiă s’a făcut în răstimpul cât a pe
trecut acest învățător la esercițiO. de arme 
la Oradea-mare. S’au aflat în locuința lui 
nisce poesii „antimaghiare11 subsorise de 
respectivii autori. Două poesii le-a sorisîn- 
su-șl Petru Costin, iară a treia e de dasoălul 
Potz(?) Boou. Poesiile se ocupă cu Lucaciu 
și cu Rațiu. Ele au fost confiscate, dimpreună 
ou nisce fiiare oprite din BucurescI și nisce 
cărți de cuprins „agitatoric11. S’a făcut tot
odată arătare judelui de instrucțiă din Arad 
contra notarului adjunct din Pancota, Moise 
Ardelean, care a fost luat la ochi de gen- 
darmeriâ pe basa unor epistole aflate la Petru 
Costin“. —Măi, măi! Maghiarii vreu să ser
beze mileniul mâne, poimâne, și în zelul 
lor slusbașii statului deschid ușile învățăto
rilor și pătrund în absența acestora prin 
case! Aoest lucru se pote numi simplu: 
ticălos.

— o —
Contele Golucliowski Ia Ischl. Con

tele Goluchowski a pleoat la Ischl, pentru 
a supune Majestătii Sale, raportul său asupra 
afacerilor curente.

— o —
O nouă ordinațiune. In curând va 

apăre încă o ordinațiune a ministrului de 
interne, oare — după cum se spune — va fi 
un apendice întregitor la esecutarea legii 
matiiadelor de stat. Va privi adecă edarea 
atestatelor celor pensionați etc. Este cu
noscut, că pănă acuma astfel de atestate 
erau făcute de preoții respectivi; de aid 
încolo conducătorii matriculelor de stat 
vor trebui să se îngrijescă și de acestea.

—o—
Dreptul de „veto11 ia alegerea papei. 

^Gazetta Piemontese* anunță, că Papa a 
făcut pași în direcția, ca să casseze drep
tul de „veto11 al Austro-Ungariei, Franciei, 
Spaniei și Portugaliei în conclavă, drept, 
pe care de altcum nu și-l’au esercitat de 
mult.

—o—
Budapesta și mileniul. Cetim în „Ma- 

gyarorszâg11: Cu posta de afil am primit o 
epistolă de următorul cuprins, venită dela o 
sooietate constătătore din mai mulțl indi- 
vidl: „Tote firmele și inscripțiunile streine, 
nemaghiare (Etablissement, Herrenschneider 
etc.) le vom da jos cu vorbe bune sâu 

prin cursă. Acest lucru îl vom încep9 cu 
1 Ianuarie, dând voiă pănă atunci, ca ori 
cine să facă aoest lucru de sine“. Mișcarea 
e pănă acuma, — dioe „Magyarorszâg11, — 
anonimă, der sperăm, că aoușl vom pute sci 
și numele și mijldcele „legale11, cu cari se 
va purcede la îndeplinirea dorinței, oa inima 
Maghiariei, Budapesta, să fiă inimă nu nu
mai în privința firmelor, dâr mai vârtos 
în privința tăriei spiritului național. — 
Pănă aici „M-g.u. Că ce isprăvurl va face 
numita societate „prin curse“, nu soim încă; 
ceea ce seim positiv e, oă: Budapesta de 
present numai maghiară nu e, fiind-că 3/5 
părți din locuitori vorbesc limba germană, 
fără de a-șl sfârma oât de puțin capul, că 
ea ar trebui să fiă „inima Maghiariei11. 
Halal de mileniu!

— o —
Legătură telefonică între Budapesta 

și Asia. După cum este informat „Magyar
orszâg11 s’au înoeput negoțierl pentru con
strucția unei linii telefonice, oare ar trece 
dela Budapesta prin Belgrad, Niș, Sofia, Fi- 
lipopol și Adrianopol pănă la Constantinopol. 
Luorul nu se pare chiar imposibil, cu atât 
mai vârtos, că autoritățile maghiare și sârbe 
au făcut deja pact, oa între Budapesta și 
Belgrad să se coustruesoă telefon. De altă 
parte și autoritățile competente sârbe și 
bulgare au primit idea în prinoipiu și așa 
mai restăză dâ ă numai consimțământul mi
nistrului de comunioațiă turoesc. Deoumva 
se realisâză acest plan, va fi adus îu legă
tură cu Viena și cu Berlinul, în care cas 
acestă liniă va fi cea mai lungă din lume.

— o —
Francesii și anul 1870. Din Berlin sa 

telegrafiâză, că Francesii, cari petreo aoolo, 
vor să serbeze amintirea anului 1870 prin 
încoronarea mormintelor ofițerilor francesl, 
oar’I au murit pe pământ german, ori au 
ajuns în captivitate.

— o—
Statua Garibaldi. In 20 Septemvre se 

va desvăli în Roma statua lui Garibaldi. 
Vorbirea comemorativă o va ține ministrul- 
președinte Crispi. Părechia regala și cor
pul diplomatic vor asista la serbare.

—o—
Concert. Duminecă în 28 Iulie n. va 

ooncerta capela o-ășenescă îu grădina ho
telului Central Nr. 1. Fiind timpul neta- 
vorabil, concertul va fi în sală.

“ț“O —

Congres internațional contra băutu
rilor spirtose. Al cincelea (V) congres in
ternațional contra băuturilor spirtâse se va 
ține anul acesta dela 20—22 August în 
Basel. Scopul congresului este tractarea — 
escludând orl-ce afaceri politioe și religidse 
— abusurilor oe se comit cu astfel de 
băuturi, precum și modalitatea prin care 
s’ar pută pune frâu acestei patimi grozave. 
Pot lua parte și cei ce consumă băuturi 
spirtâse mai cu măsură, și preste tot mai

etagiu, ca să caut apartamentele. Intru în 
imensele salone de primire, absolut gole. 
Nimenea nu era, ca să mă împedece. Mă 
cobor, pe o altă soară, mă rătăoesc prin o 
seriă de ooridore și ajung în fine în anti
camera președintelui.

Soneriile electrice vibrau cu pasiune, 
ofioerl apăreau și dispăreau .. Văcjui trecând 
un servitor, purtând într’o corfă hainele 
pline de sânge. Ne arată marele cordon al 
legiunei de onore străpuns de lovitura cu- 
țitulu, o stofă gloriosă, care pare, că 
venea de pe câmpul de bătae...

Un tînăr, cu figura energică, cu barba 
ascuțită, cu părul bine periat, ese din ca
mera mortuară încungiurat de cinci seu 
șâse chirurgi militari în mare țînută. Acesta 
e Poncet, întrepidul practician, care i-a 
asupra-șl o teribilă responsabilitate.

îi string mâna din tote părțile. El 
nu-șl pote reține lacrimile.

— Acest sărman president! a supor
tat operațiunea cu un ouragiu eroic. Nu 
l’am adormit. N’am putut. E un stoic, un 
bărbat de ai lui Plutarch; și n’am văfiut 
pe niminea suferind ou atâta resignațiune.

Toți din tote părțile făcură observa- 

țiune asupra coincidenței fericite, care i-a 
permis chirurgului să alerge la prima chiă- 
mare, și adauseră, că acesta e o șansă.

— Ah, șansa mea, îi întrerupse doo- 
torul Poncet, VoițI să vă arăt șansa mea? 
Nu veți vorbi în fiiarele vorstre, hm? N’are 
o importanță reală. In fine, între noi fiă 
fiis, d. Carnot mă va decora mâne dimi- 
nâță. Da, când va visita hotel de Dieu. 
Ei bine, etă deoorațiunea mea 1

Și cu un surîs trist, d. Poncet ne 
arăta cămașa sa plină de sânge. . . .

Suntem vre-o trei-fieol de fiiariștl în 
jurul unei mese. Biroul telegrafic e păzit 
milităresoe, din causa consulului italian, 
care locuesce într’o casă vecină. Depeșile 
nostre, espedate în neliniștea primei 6re, 
ne lasă în reflecsiunile cele mai triste. Mă 
gândesc la Paris, la lovitura de trăsnet, 
ce o va pricinui acestă scire pe bulevard. 
Și imaginea contra loviturei acestui asasi
nat italian, la Marsilia, Toulon, Nizza, în 
tot locul, unde certele franco-italiane sunt 
acute. Ascult cu atențiune.... Este ore sgo- 
motul patrulelor de ouirasierl și de vână
tori? Văd prin terestră o companiă de in- 
fanteriă, defilând în țînută de campaniă ?

Demos'ram confraților mei, că ora 
supremă a sunat, că mâne fiece consuli 
italieni vor fi răniți greu, că Francia nu 
va mai face scuse, că acesta este răs- 
boiul....

Intr’aceea întră dci camarafil. Ei vă- 
fiură pe Caserio. Ii întrebai de colorea 
părului său.

— Brun! îmi fiise unul.
— Blond! îmi răspunse celalalt cu 

aceea-șl energia.
Era imposibil să fiă de acord. . . .

După fiece minute, culoarele prefec
ture! sunt gole: în tăcere trece câte-un 
suspin îndepărtat, înăbușit de păreții tape
tați; desnodământul fatal se apropia; deja 
mdrtea plana asupra casei; suflarea ei de 
ghiâță ne pătrundea.

Nu mai puteai să ajungi în antica
mera apartamentului. Mă cobor pe scări. 
Rătăceam ia întâmplare. Aufiii nisce pași.

Un ușier cu livrea de argint se apro
pia, urmat de un om în negru, ținând o 
luminare de cerâ; apoi, ca într’o dramă de 
a lui Victor Hugo, defilâ cu majestate ar- 
chiepiscopuljde Lyon, purtând sfântul m’r...

Vicarii generali îl însoțiau. Monsgr. 
Conllie îmbrăoase vestmintele sacerdotale : 
îșl tîra pe tapet pulpana hainei sale și 
crucea pastorală strălucesce pe peptul său. 
La lumina făcliilor de ceră, figura și mâ- 
nile sale sămănau cu cera, așa erau de 
palide.... o ușă se desohide, o perdea se 
ridica, aparițiunea a dispărut!

Acesta este ora rugăciunilor din urmă. 
Totă copilăria mea catolică mi-se arăta la 
suprafața sufletului meu, mă gândesc la 
părinții, pe cari i-am pierdut, la tatăl meu, 
la buna și sânta mea mamă, la preotul 
bătrân, care le-a dat ultima ungere. De 
astă-dată inima mea se înmuiâ, lacrimi 
ferbințl îmi curgeau din oohl și eu plâng, 
plâng, ca un copil.........................................

Ora una, fără un pătrar. înaintea bi
roului telegrafic mă preumblam cu capul 
gol, privind fără să voeso plutânele de sol
dați așefiate la estremitatea stradei dela 
Barre.

Sosind la prefectură, amicii și con
frații mei Bertol-Grai vil dela „l’Echo de 
Pans'*, Emile Landrodie dela fiiarul „La 
Paix1*, aduoeau ultimele scirl.

Bertol-Gaivril mă strînse de mână și 
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vârtos cei ce se rețin cu totul. Sunt es- 
cluse peste tot din disouție vederile, ce 
se ocupă cu lățirea și vinderea astor fel de 
băuturi.

Programa gimnasiului din Beiuș.
Din „Programa gimnasiului superior 

gr. cat. și a școlei normale din Beiuș pe 
an. școl. 1894 — 95, redactată de loan 
Butean, direotor și profesorestragem ur- 
mătorele:

La gimnasiu au funcționat următorii 
profesori: loan Butean, tot-odată și direc
tor; Cor. Ardelean, Victor Borlan, Teod. 
Bule, Ant. Gsighi, Vas. Dumbravă, Nic. 
Fabian, Fr. Farcaș, Dem. Fekete, I. Fer- 
sigan, I. Kâri, G. M. Marinescu, Dr. Fl. 
Stan, Vas. Ștefănică. Total 14, dintre cari 
10 ordinari cu drept de inamovibilitate. 
Oatechet pentru elevii gr. or.: protopresbi- 
terul Vasile Papp ; au mai fost alțl 3 ca
te cheți pentru elevii neromâni.

Elevi imatriculatl: 345, mai puțini ou 
27 ca în anul de mai ’nainte. După reli- 
giwne: greco-cat. 127, gr. or. 138, rom.- 
cat. 24, ev.-reformați 5, israelițl 23. După 
naționalitate: 265 români, 52 maghiari (năs- 
cuțl și făcuțl). Soiu vorbi numai românesce 
36, numai unguresce 33, unguresce au 
seiut 281.

Ore de învățământ în tote 8 clasele 
232, dintre oarl cele mai multe, anume 42, 
le-a ooupat limba latină, apoi 28 limba 
maghiară, 17 limba română etc.

Din poruncile Direcțuinei superiore un
gurești însămnăm: Oprirea de-a se între
buința manualul „Compendiu de Geogra
fia universală de Teodor Ceontea“; Impu
nerea de-a se opri „lățirea între studențl 
a unor scripte seu tipărituri, cari laudă 
pe martirii români și provocă la unirea 
tuturor Românilor1*; InviațiunI cu privire 
la redactarea raportului școlastic pentru 
mileniu; Recomandarea de-a se procura pen
tru bibliotecă „Ungaria*, redactată de Moldo
van Gergely etc.

Societatea de lectură, care înainte fu
sese condusă de d-1 Vas. Ștefănică, a avut 
.anul acesta ca conducător pe d-1 prof. Ion 
Keri. Ea a avut 49 membri, a ținut 19 
ședințe ord., 2 estra-ordin. și 3 festive, 
dintre cari la una a asistat, pe lângă un 
public forte număros, și I. P. S. S. episco
pul Mihail Pavel.

Internatul Pavclian, înființat din libe- 
ralitatea episcopului Pavel, a adăpostit în 
acest an școlar nu mai puțin ca 96 stu- 
■denți, dintre cari 18 gratuit, 44 cu taxa 
întregă de 12 fi. la lună, âr restul ou taxe 
mai moderate, 16 chiar numai cu jumătate 
taxa, adecă cu 6 fi. pe lună.

Visitațiunl. înalt Prea Sânția Sa pă
rintele Episcop și patron al acestui gim
nasiu, Mihail Pavel dela Oradea-mare, a 
cercetat în cursul anului de patru-orl gim- 
nasiul, visitând tote clasele gimnasiafl și 

cu o voce înecată de lacrimi îmi cjise 
simplu :

— Mort!
Și Landrodie repeți:
— Mort!
Râmaserăm o minută tăcuți, ca și 

amorțiți de acest cuvânt lugubru. Privii 
pe bătrânii mei camaracll, pe cari îi iu
besc mult, pe vechii mei tovarăși de muncă, 
pe cei doi confrați devotați, pe cari pressa 
voiagiului presidențial îi alesese de sindici. 
Bertol părea, că îșl perde puterile. Lan
drodie îșl îneca emoțiunea, strigându-ml:

— Să mergem, scumpul meu Paul, 
.să telegraf'ăm !

Mai înainte de tote suntem 4iar*Ștî! 
Făcui o sforțare violentă asupra mea, și 
două minute după aceea trimit celor trei 
milione de cetitori ai mei acâstă depeșă 
laconică :

„D. Carnot e mort, președintele Repu- 
.blicei a răposat**....

Două-deci și cinci de linii tăiătore, 
cari mâne vor duce consternarea în întrega 
Franoie....

București. Cornel Scurtu. 

ale șoolelor capitale sub prelegeri, biblio
teca, cabinetele fisice naturali, gimnastica, 
precum și Internatul Pavelian. A ascultat 
esplioațiunile profesorilor și răspunsurile 
elevilor, âr la finea anului a asistat la esa- 
menele publioe din religiune și din alte 
studii. — Fără de veste gimnasiul și In
ternatul a mai fost surprins cu o visită 
oficidsă si din partea directorului superior 
Nâtafalussy Cornel, oare și-a esprimat sa- 
tisfaoțiunea față ou cele esperiate.

Fondul de pensiune al profesorilor. In 
acest an generosul patron al Gimnasiului, 
înalt Prea Sânția t>a Episcopul Pavel, oare 
peste o jumătate de milion fi. a jertfit pănă 
acum pentru scopuri filantropice și cultu
rale ale dieoesei sale, — a mai adaus un 
scump mărgăritar la oorona meritelor sale, 
prin întemeiarea fondului de pensiune al 
profesorilor dela acest gimnasiu. După ce 
în 1880 I. P. S. S. a sistemisat salarul di
rectorului și al profesorilor, scoțându-i din 
starea nesuportabilă de pănă atunci, la în- 
oeputul acestui an școlar bunul archiereu 
ia măsuri, ca profesorii acestui institut, în 
loo de-a se face membri ai fondului de 
pensiune regnioolar pe lângă cotisațiunile 
prescrise în legea dela 1893, mai bine să 
întrebuințeze aceste ootisațiunl pentru în
ființarea nnui fond separat diecesan, din 
care să se pensioneze profesorii. Temeliile 
acestui fond le-a pus însu-și înalt Prea- 
sânția Sa printr’un dar de 20,000 fi., la 
cari mai adăugându-se interesele și ootisa- 
țiunile incurse pănă acum dela studențl șl 
profesori, fondul numeră în present 22,082 
fi. 77 cr. Fondul acesta e administrat de 
corpul profesoral.

Din Bucovina.
„ludo ! cu sărutare vindl“...

Am scris, cum se serbâză Sânzienele 
în Sucâvă, multe am lăsat, pe cari le voiu 
pune ’n oartea promisă, dâr ceea ce s’a în
tâmplat în acest an, din causă, că sunt 
prea bătătâre la ochi, le public, după cum 
urmâză:

Am tjiS) are să vină administra
torul archiediecesei și va vedâ cu ochii 
săi cele ce se întâmplă aid. De astă-dată 
am fost bun proroc, a venit, a vărjut, dâr 
nu tote, și eu, fiind-că mi-s’a dis: „dâcă 
el (Călătoresou) este un fiiu adevărat al bi- 
sericei, e îndatorat a depărta dela maică- 
sa orl-ce pată causată prin deoadența altui 
fiiu netrebnic1*, — cred de datoria mea a 
deschide mai bine oohii părintelui admi
nistrator, apoi să scie, că Iuda cu sărutare 
îl vinde!

Deci a fost odată un om lăudăros și-l 
botâză un hâtru bun de glume cu numele 
strașnei, și fiind-că îi era drag a se păuni 
cu pene străine, îi mai cjise și ghimpel. 
Acest ghimpel,—pote vă veți aduce aminte 
din istoria naturală, că la capitolul „orni
tologia* este indusă o pasăre, ce se chiamă 
ghimpel și-i din fire forte prost — s’a gân
dit într’o <ji, c’ar fi bine, oând s’ar încu- 
metri și el cu paseri de alea mari, ca ast
fel să treoă de cuminte între cele prdste. 
S’a gândit, s’a nevoit, s’a încumătrit și de 
câte-orl face una nespălată, alergă la cu- 
mătru să afle scăpare. Așa face ghimpelui, 
și cine voesce să scie cine-i cumătru, n’are 
decât să-i spună numele. Asta numai în 
trâcăt, rămâiă între noi, să n’o spuneți 
altuia!

Mă luase gura pe dinainte, căci doră 
n’o hrănesc asurda, să fiă de ajutor și 
altora.

Crecjuse cine-va, oă locul cel mai fa
vorabil de a-se presents poporului, ca vii
torul archiepiscop, este Suceva și anume 
la Sânziene. Spre acest soop trimise pe 
ghimpel printre popor cu o ioonă și um
blând, pe când preoții erau în biserioă, dela 
car la car, cu o mână arăta icona, âr cu 
alta împărțea fotografii de-ale viitorului 
mitropolit, care în îngâmfarea sa profanase 
mormintele din cimiterul de lângă sântul 
loan, ca să aibă un drum drept dela Mi- 
trcpoliă la casa de tir din Sucevă. Eeă 
ce-a făcut ghimpel și a trădat pe cumătru, 
cu care venise la Sucevă și care de dragul 
ghimpelui persecută pe un preuțel din Cer

năuți, pentru-că acesta nu învățase în teo- 
logiă despre cumetria ghimpelui.

Ghimpele, deși n’are viers melodios, 
a croncăni scie, și se c^06, 0& și-a împlinit 
pe deplin saora misiune, împărțind stambe 
de ale aoeluia, care măturase cu mantia 
scările dela regim sub cuvânt, că el are să 
fiă metropolit, căci este frumos la chip, 
tânăr, dâr a uitat să spună, că ’șl cătră- 
nesoe barba să fiă destul de nâgră.

Acesta de sigur n’o scie păr. admi
nistrator, căci nu putea umbla pe urma 
lui; noi însă nu l’am pierdut din ochi și 
l’am prins cum ou sărutare și-a vândut pe 
cumătrul său. Rămâne acuma, ca păr. ad
ministrator să cunoscă cine-i ghimpele și 
cine-i cumătru, ceea ce nu i-a face mare 
bătaiă de cap, der de sigur o amară de- 
cepțiune și învățătură pentru viitor.

Asta i una și bună.
Alta asemenea acesteia este: s’a pre

dicat românesce și ce predică a fost ? Pre
dicatorul simțindu-se, cum 4'0® Românul: 
„laudă-mă gură că altul nu se îndură1*, a 
început ca preot, ba pardon ca călugăr, a 
scuipi foc asupra parochului, oare umbla 
din sat în sat și învăța pe omeni să nu 
bee rachiu. Urmarea a fost, că sate întregi 
s’au lăsat de a bea rachiu. „Deșteptarea*, 
cjiar din Cernăuți, lucra și striga, oă Ro
mânii să se lase de rachiu, că-și pierd nâ- 
mul, moșia și legea, și poporul româneso 
urma povețele preoților dela sate, ale pro 
rocului Stefan dela Mahala și ale altora, 
oarl îi urmase lui Stefan, după ce guver
nul de frică îl înrolase în armată; și acuma, 
când se te fălescl cu munca de câțl-va ani, 
un rîvnitor de cârjă archierescă predică 
contra prorocului și voesce a-1 descredita 
în fața lumii, dicând, că poporul, în loc să 
se abată dela rachiu prin uneltirea proro
cului, se revoltă oontra seminției lui Israil.

Ecă posnO! De ce nu ne spune în 
caltea așa: Măi, proștilor, nu vă abateți 
dela rachiu, ci ve închinați cârșmarilor lui 
Ițic și Moisi, căci videțl, și eu mă trag din 
seminția cârșmarilor și de aceea, că ’n 
mintea mea numai gheșefturl se urzesc, am 
fost chiar la Ierusalim.

Aici am slujit de-a valma cu prea- 
sânțitul patriarch Hierasius și, pe când slu- 
jiam în 4'ua de Grăoiun, precum am și 
trimbițat prin gazete, mă păli un dor de-a 
înșfăca cârja archierescă și de nu-mi în
chipuiam, că patriarchul din Ierusalim este 
mai oaclic decât metropolitul din Cernăuți, 
mai că eram să-i apuo cârja lui. M’am do
molit, dâr mi-am ascuns sub acestă rassă 
nâgră acest gând și âcă-mă pe cale de a-1 
vede realisat. Am făout legătură cu guver
nul, că-1 voiu ajuta, oa poporul român să 
bea ârășl precum a beut și direoția propi- 
naților să-și redobândâscă câștigul pierdut. 
Prin acesta însă, de va be poporul, îșl va 
arăta dragostea contra aprâpelui și după 
spusa evangeliei tot omul din lume este 
apropele nostru și cârșmacii ni sunt cei 
mai de-aprope.

Așa s’a predicat și s’a lăsat afară nu
mai numele cârșmar, și gândurile cele mai 
ascunse ale predicatorului au fost aceea ce 
v’am spus.

A4I tote gazetele jidovescl din țâră 
și mâne cele din Viena vor reproduce pre
dica aoestui revnitor la cârja archierâscă 
și se vor bucura fiii lui Israil, oă ’n Sucâva, 
la mostele S-tului Ion, căruia un Jidov ia 
tăiat capul, s’a predat, că Românii se iu- 
bescă pe Jidani.

Câtă ironiă. Și aceste tote din gura 
unui popă, care a luat angajamente de!a 
guvern, căci altcum nu l’ar lăsa inima, 
deca ar fi Româu și după inimă.

Aoest călugăr, dise generalul Anhorst, 
dărui Indianilor plapome, dâr fiind-că erau 
dela cei bolnavi de șarlach, perise Indianii 
cu sutele. Așa stă lucrul și cu predica 
oontra rachiului. Se dedă de-a nu bea ra
chiu și prin acâsta se strică poporului — 
etă darul!! Ore de ce n’a priceput d sa, 
că Englesii cu rachiu au stârpit pe Indieni, 
tot așa, cum se stârpesoe și adl nâmul ro
mânesc eu rachiu. N’a voit să pricepă, căci 
„luda cel fără de lege n’a vrut să’nțelegă**. 
A<a se cântă îu Joia cea mare sera la de
nia și călugării ar trebui să scie acâsta, de 
nu le sbdra ochii prin alte părți.

Aceste sunt fanta, și despre a doua 
vorbesc și gazetele jidovescl și laudă pe 
tâte strunele pe vestitul călugăr dela ve
chia mitropolia din Suceva, âr toți Ro
mânii bucovineni îl blastămă, oă vrâ să 
zădărnicâscă truda, oa omenii să nu mai 
bea rachiu. Nu degâba i-a spus adminis
tratorul: „nu te trudi cu drumurile, îți 
merge de minune, căci zădărnioesol lucru
rile și Nemții rîd**. Prin aoeste cuvinte a 
făcut alusiune la rîvnirea lui la cârja ar
chierâscă și la călătoriile lui la Viena, spre 
a dobândi aoeea, ce i s’a năzărit slujind 
cu patriarohul din Ierusalim și pentru care 
lucru era așa de îngâmfat, încât s’a lăudat 
și lui Silvestru, că este unicul, care a fost 
la Ierusalim și merită a fi mitropolit, — 
par’că proști nu merg la Ierusalim.

Atât ar trebui, și apoi ne-am orede, 
că suntem în palatul Turcului de pe Bosfor.

Aceste sunt date spre soiință și în
tocmai împlinire, ca să nu se găsâsoă încă 
un popă marco, care să 4'oă administrato
rului, că triste sunt referințele eclesiastice 
din Bucovina și că tocmai popa acesta sub 
o eră nouă să se orâdă a fi lumina, căol 
pănă aouma era codina. Drept probă am 
cere să răsfoescă în archiva consistorială 
toți aoeia, cari n’au au4it și nu sciu des
pre densul. Noi avem o copiă și-i 4icem • 
Dumnedeu să-l erte, că multe a mai făcut.

S’a scris la indemnul martorilor oculari.
Sucâva, 24 Iunie v. 1895.

Căletorescu.

Sciri telegrafice.
Sofia, 26 Iulie. Din tdtă Bul

garia sosesc telegrame în capitală, 
în cari se esprimă indignarea po- 
porațiunei asupra acusărilor, ce se 
aduc în pressa dinafară principelui 
și guvernului din incidentul asasi- 
nărei lui Stambulow.

Sofia, 26 Iulie. Arestatul Ivanow 
a fost confrontat cu servitorul lui 
Stambulow. Acesta a recunoscut în 
el pe ucigașul, Atanasie Stavrow, 
curentat de polițiă.

Petreceri.
Petrecere de vară va arangia inteli

gența română din M.-Ludoș și jur la 4 Au
gust n. c., în pavilonul din grădina „Csâ- 
szâr**. Venitul curat e destinat spre înfrum- 
sețarea bisericii gr. cat. nou edificate de- 
acolo. Comitetul arangiator: N ic. Solomon, 
președinte.

•
Inteligența română din jurul Lechinței 

invită la petrecerea de vară, ce o va aranja 
Duminecă, la 4 August n. c. în otelul opi- 
dului „Lechința săsâscă**. Venitul curat e 
destinat pentru școla și biserica gr. cat. din 
Ujfalău și Feleac. Intrarea: de personă 1 fl., 
de familiă 80 cr. începutul la 6 ore sâra.

DIVERSE.
Lupta contra șorecilor. In părțile 

nordice ale Boemiei s’a sporit șoreoimea 
așa de tare, înoât sunt periclitate formal 
sămănăturile. Numărul acestor lighiâne e 
atât de mare, încât cu tote că de pe câte 
o singură proprietate omoră 4ilnic cu de
cile de mii, totuși nu le pot da de cap. 
Locuitorii disperați s’au adresat în urmă 
la ministrul de agricultură, cerându-i aju
torul. Ministrul a și pășit cu energie, der 
în loo se le trimită vre-un regiment de 
liniă, li-a trimis un — baccil. Aoest baccil 
curios este invenția profesorului dela aca
demia din Greifswald, Loffler, care a in
ventat și baooilul difteritei. Baccilul fu dus 
frumos pachetat de un adjutant al vete- 
rinănei din Viena, care înmuind fărmiturl 
de franzele în fluidul ou potca, le-a îm- 
prăsciat pe loourile ocupate de șârecl. Bac
cilul acesta produce morte între șoreoi 
prin aceea, că le causâză tifusul. In forma 
acesta ajunge lucrul aoolo, că nu numai 
din fărîmituri, dâr chiar și din șorecl morțl 
se nasce năcasul, fiind-că cei morțl sunt 
mâncați de cei vii și așa se propagă mortea. 
Tifusul pune capăt șorecăriei înspăimân- 
tătore.

Prorrielar: Dr>. Aun*ei ftSureșianu.

Redactor responsabil: Gregcrîu Maior.
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Cursul Ea bursa din Viena.
Din 24 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.20
Renta de cordno ung. 4% . • • 99.85
Iinpr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 125.20
Impr. căii. fer. ung. în argint4’/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 austro-ungară. 1059.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 484.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 397.10 
Napoleon dori.................................. 9.64
Mărci imperiale germane . . . 59.42’/,
London vista....................................121.50
Paris vista...................................... 48.12’/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.05
Note italiene.................................. 45.90

Ananciuri 
(inserții®! și reclame) 

SuntA a se adresa subscrise, 
adminîstratiuns. In casulu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scăd&meniu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administrațiunea 
„Gazeta Transilvaniei. “

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Iulie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Oump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’orI Cutnp. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Oump. 59.- Vend. —
Ruble rusescl Cump. 129.- Vend. —
Lire turoescl Cump. 10.82 Vând. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

-vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potă false și reînoi 

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

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

lămurit și s6 arate și posta ultimă. Admînîstaț. „8aZ. TranS.“

!

Tren 
de 

ipersdn.

Tren 
accel.

Trenă 
român 
expr.

10- 8.05 8 05
8.30 2.15 155

11 31 4 23 3.56
2.- 5.55
3,42 7.08

1 3.58 7.15
4.38 7.43
5.20] 8.18
5.43
6 32 9.07
7.16 9.37
807

! 8.34 10 37
8.49
9.06

10.14
10 32 
10.59
11 07 
[11.31
11.48
12.25 
12.52

1.06
1.37
1 52
2.13
2.32
3 04
3.47 
4.09 
5 34

11.4C
11.55

i
I

Giro-Conto 
Ia banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
—j Vr. AS.

n Im" flJ Cec-C
'. i”S--  ~iWpnctă

Casa de bancă
Conto la 
i nr. 969. IB G i r o-C o n t o 

la banca 

imp. germană.

3
Piața mar-e Hr. 1 Sibiiu. 

vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respectiv© cel mai mic;
fără nici o detragere tot felin! de

W 
O

JACOB L. ADLER 
Brașov.

cumgteră și 
cursul cjilei 

rescumperă 
cu pense:

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignații, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuueri de baueă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5% ale „Albinei14, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fondare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcp aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losurî la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență 
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Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din fl Mai I 395.

S£ ii da pesta — Pre «leal
Tren Tren 
de

persdn.I aco®l«

| Tren
I de 
ipersdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

person.

Tren 
român 
expr.

Trenă 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

I

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

6 12
6.41
7.16
8.-

4.16

11-
5,07
5.14
5 59

Trenă 
de

Trenă 
mixtă persdn.

2.25 
3 14
5.07
5.40
7.19

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

sos.ț 
pi J

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

80S.
A

3.—
545
2.29

12.05

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Y
SOS. 
pl.

Y

I 
(

8.17
8 33 s09t
8.38N pi

9.30j

i 
i

1

I

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

Cinșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora
Brașov .

Timiș .
Predea
BucurescI

I pl. 
Isos.

A

I P* 
jsos,

A

) pl- 
Isos.

A
h

1 55
7.25
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
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
Kg3
5.33
4 27
3.53
3 37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Oșorlieiu — Kegh.-săsesc

Trenu 
de

Trenă 
de 

persdn. persdn

Trenă 
de

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

pl.

SOS. | 
pl. I
SOS.

Cucerdea .
Ludoști. .

Oșorlieiu

Regh.-săs. 
însemn a'.e în stânga 

însemnezi 6rele de nopte.

sos.

f pl.
Isos.

. pl.
stațiunilor

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

12.54

9.39
9.12
5-.35

6.25
8.10
4.43
2.171

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
7.01
6.-
5.11

Tretiă 
de

Trenă
de 

persdn. persdn. persdn,

T

7 33
7.53

li -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

trenu 
de 

persdn.

<M a

5.10
4.50

Ghmș
Turda

trenu 
de 

persdn.

10.30
10.10

trenă i 
mixtă

trenu 
mixtu

Cogișa-Maică — Sibiiu — Avrigii — JFăg&rașă
trend 

do 
persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu
mixtu

T

trenă
mixtă

7.41
7.03
K30
5.18
3.50

2.36
1.58

12.25
9:25
7.49

8.31
7.43

sunt a se oeti

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

pl.

3OS. )
pl. i

sos.

Copșa mică . sos.
Ocna . . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

f pl.
■ Isos.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

K8 r
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

4.25
4.48
5.23

8.35
10 28

9.15
10.35

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

10.29
10.46
11.12

Simeria
Cerua . 
Hnnedora

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtă

4.55
6.36

■ 
trenu 
mixtu

■■
trenu 
mixtu

t i

88 i s t i" i ț aLuduș

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

4.50
4.34
4.10

Brașov 
Zerneștl.

Trenu 
mixtă

4
H 
0 
B 

(D 
(!)
0 
(D

P

(D
i

O
P
H 
(D
(0
0

trenu 
de 

persdn.

3.30
3.10

9.12
8.52

trenă 
de 

persdn

trenă 
de 

persdn.

T i
6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

3.10
2.54
2.30

trenu
mixtu

trenă 
mixtă

8.31
7.20

Sighișora—Odorheiu-sfceuesc.

—

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budateliod . . .
Bistrița........................

6.464.-
7 07
9.59

7.21
4.15
1.16

1 Arad — Timftșora

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.
6.14
7.39

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

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15

tren ii 
mixtu

trenu 
mixtu

’trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixiă

Careii-marl — KeSăw

5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele îndemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațî cu linii mai negre

■ 5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-mari . 
Zelău . . 4.20 3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


