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Luat’a România angajamente?
Brașov, 21 Iulie v. 1895

Făcuse sensațiă anul trecut, 
când fostul ministru de esterne, con
tele Kalnoky, a declarat în delega- 
țiunile austro-ungare, că România a 
fost cel dintâiu stat, care s’a apro
piat de tripla alianță. In Viena și 
în Pesta s’a interpretat acesta de
clarare așa, că ar esista un tratat 
între România și puterile centrale 
și cțiarele îșî esprimau bucuria, că 
acum întâia 6ră se confirmă din 
parte competentă esistența unei ast
fel de învoelî.

Și în România s’au comentat 
forte mult vorbele contelui Kalnoky 
și guvernul cu ocasiunea discusiunei 
privitore la cestiunea română a și 
fost întrebat în cameră de d-1 de
putat Ionel Grădișteanu, d6că este 
adevărat, că România a întrat în 
tripla alianță ?

D-1 ministru Tache Ionescu a 
respuns atunci în numele guvernu
lui, că contele Kalnoky a c|is numai 
că România s’a apropiat, nu însă că 
a întrat în tripla alianță, și a adaus, 
că acesta apropiare s’a petrecut la 
1883, când d. Ion Brătianu a fost 
la Gastein și că, dăcă d. Grădiș
teanu voesce se aibă esplicațiunl 
mai lămurite de ceea ce se va fi 
petrecut în momentul apropiării Ro
mâniei, să se adreseze la aceea, cari 
cunosc secretele de p’atuncl (adecă 
la corifeii partidei, liberale ce era la 
putere în 1883).

Din declararea acesta și cele 
anteriore ale guvernului român ac
tual resultă deră, că nu s’a încheiat 
un tratat de alianță formal între 
România și puterile centrale.

S’au stipulat însă totuși 6re-cari 
condițium, când cu „apropierea11 
României de tripla alianță, la 1883? 
Asupra acestei cestiuni răspunsul 
ministrului, din Decemvre anul tre
cut, n’a dat nici o deslușire.

Acum vine o făiă din Viena și 
pune din nou în discusiune intere
santa cestiune, publicând o convor
bire, ce 4i°e> că a avut’o un redac
tor al său c’un bărbat de stat, care 
cunăsce bine stările politice din 
Balcani, și despre care se presupune, 
că ar fi Român.

La întrebarea, dăcă România a 
luat asuprăși îndatoriri stipulate față 
cu tripla alianță, căci un tratat de 
alianță formal nu se va fi încheiat, 
bărbatul de stat amintit să fi răs
puns repețit: „Păte că totuși!11 și 
să fi adaus : „Dăcă sunt întru câtva 
informat, România a luat asuprăși 
față cu tripla alianță îndatoriri obli- 
gătore... Tripla alianță are în sine 
un caracter defensiv și pe defensivă 
se va fi basat și apropierea Româ
niei. Tripla alianță, Austro-Ungaria 
mai întâi, ar lua în apărare Româ
nia, decă acesta ar fi atacată; Ro
mânia la rendul ser .a fi luat asu
prăși de a deveni incomodă Rusiei, 
în cas când acăsta ar ataca Austro- 
Ungaria11.

Interesant este modul cum co- 
menteză foile din Viena și Pesta pre

tinsa aserțiune a bărbatului de stat. Fi- 
resce, că ele văd în planurile orien
tale ale Rusiei cel mai mare peri- 
cul pentru România și țin că acesta 
îșî păte asigura esistența și inde
pendența sa numai răzimându-se pe 
puterile centrale. Aceste puteri însă 
n’au putut să ofere scutul lor Ro
mâniei fără o contra-îndatorire a 
acesteia. Bismark, care a atras pe 
regele Carol și pe ministrul Bră
tianu în sfera puterilor centrale, n’a 
făcut’o acesta în mod desinteresat. 
Armata română si fortificațiunile 
construite de curend în România, 
cari pot servi numai de-a împedeca 
o invasiune rusăscă în peninsula 
balcanică, — cțic aceste foi, — sunt 
de-o valbre nu neînsemnată pen
tru tripla alianță.

Se mai reamintesce cu acestă 
ocasiune și discursul memorabil al 
lui Bismark din 1888 în care vor
bind de tripla alianță a dis, că „Ger
mania a încheiat și cu alții asemeni 
tratate11. Intre „ceilalți11 se crede, că 
a înțeles și România. „In credința 
acesta — die® „N. Pester Journal11 
— ne întăresce și împrejurarea, că 
armata năstră este dislocată cu fața 
îndreptată contra celei rusesc!, nu 
însă contra fruntariilor române, pre
cum și faptul, că fortificarea păsu
rilor ardelene, urgitată în fiă-care 
an de unii deputațl, nu s’a făcut; 
numai dăcă în cas de răsboiu sun
tem pe deplin siguri de România, 
se pote justifica acea dislocare și 
acăstă întrelăsare11.

Combinațiunilor de felul acesta 
le va da un nutrement și mai mare 
visita ce-o face dilfâle aceste Re
gele Carol monarchului nostru la 
Ischl, cu ocasiunea călătoriei sale la 
Ragaz. Se anunță, că pe timpul petre- 
cerei Regelui și a Reginei Româ
niei la curtea împărătescă din Ischl 
va veni acolo și ministrul de es
terne contele Goluchowski și pro
babil, că va veni și cancelarul Ger
maniei Hohenlohe, care petrece la 
Aussee nu departe de acolo.

De sigur, ca întrevederile aceste, 
cu tote că Regele Carol nu va fi 
acompaniat de vr’un ministru, vor ave 
o mare importanță politică in ve
derea gravelor evenimente, ce se 
pregătesc în Balcani.

Cestiunea pretinselor angaja
mente, ce le-ar fi luat România față 
cu tripla alianță, va rămâne însă și 
după aceste întrevederi tot așa de 
întunecosă, pănă ce se va resolva de 
sine în momentul, când țâra va fi 
chiămată a se pronunța într’un fel 
seu altul. De aceea noi credem, că 
ceea ce se scrie adl despre aceste 
angajamente sunt numai conjecturi, 
cari plac pentru moment mai bine 
partisanilor triplei alianțe.

Adunarea generală a Asociațiunei.
Convocar e.

Adunarea generală a „Asocia- 
țiunii transilvane pentru literatura 
roma ” și cultura poporului român11, 
conform §§. 14 și 21 din statutele 
Asociațiunii, se convocă în opidul

Blașiu pe filele de 27 și 28 August 1895, 
stilul nou, pe lângă următbrea

Programă:
Marți în 27 August.

Ședința I. cu următdrea ordine de <ți:
1) Deschiderea ședinței prin pre- 

sidiu la 10 6re a. m. în localul, ce 
se va designa spre acest scop;

2) Raport general despre acti
vitatea comitetului în decursul anului 
1894, dimpreună cu adusele aceluia;

3) Alegerea comisiunilor de câte 
3 membri, și anume:

а) pentru esaminarea raportului 
general pro 1894;

l>) pentru esaminarea rațioci- 
niului pro 1894 și a proiectului de 
budget pro 1896;

c) pentru esaminarea propune
rilor comitetului, referitbre la modi
ficarea statutelor; și

d) pentru incassarea taxelor dela 
membrii vechi și dela cei, cari se 
vor înscrie din nou;

4) Insinuarea propunerilor și a 
eventualelor interpelăil;

5) Raportul comisiunii pentru 
înscrierea membrilor; și

6) Cetirea eventualelor diserta- 
țiunl insinuate la timp.

Mercur! în 28 August.
Ședința II. cu următor ea ordine de cți:

1) Deschiderea ședinței la 10 
ore a. m.;

2) Verificarea procesului verbal 
din ședința I.;

3) Rapărtele comisiunilor esmise 
în ședința I.; .

4) Cetirea eventualelor diserta- 
țiunl;

5) Alegerea comitetului și a 
funcționarilor Asociațiunii pe noul 
period de 3 ani 1896—1898;

б) DeHgerea locului pentru pro
xima adunare generală a Asocia
țiunii ;

7) Disposițiunl pentru autenti- 
carea procesului verbal din ședința 
II și

8) încheierea ședințelor adunării 
generale.

Se observă, că eventualele di- 
sertațiuni au să fiă presentate pre- 
sidiului Asociațiunii în scris cu 8 cțile 
înainte de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
Asociațiunii transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului 
român, ținută la 29 Iuliu 1895.
Dr. II. Pușcariu, Zacharia Boiu,

v.-președ. secret.

Păreri maghiare despre congresul 
naționalităților.

„Magyarorszăg^ publică două convor
biri, ce le-a avut un colaborator al său 
cu doi funcționari înalțl din ministerial un- 
gureso asupra Congresului naționalităților. 
Reproducem aceste convorbiri de actuali
tate, fiind-că din ele vorbesc așa tficând 
glasurile miniștrilor ungurescl.

Unul dintre interwievațl a fost con
silierul ministerial Dr. Bezeredy Victor. La 
întrebarea, deoă ministrul de interne a luat 
ore-carl disposițiunl în cestiunea Congresului, 
el a răspuns:

Ministeriul, ca autoritate oficiosă pănă 

acum n’a ajuns în posițiune, de a-se ocupa 
cu Congresul, de dre-ce pănă acum Con
gresul nu este însciințat nici la căpitănatul 
suprem al Budapestei, niol la ministeriu. 
Acâsta însă nu eschide, ca ministeriul să 
nu urmărâsoă ou atențiune lucrurile și miș- 
aările referitore la Congres. Guvernul ma
ghiar a sciut deja — înainte de-a apare apelul 
pentru Congres în foile române — că este 
plănuită o astfel de adunare din parte ro
mână, și numai despre <fiua ținerei lui n’a 
avut data positivă.

La întrebarea mea, că permite-va gu
vernul să se țină Congresul, consilierul mi
nisterial mi-a răspuns:

— Ac}I, când încă nu cunoscem forma 
anunțării și ordinea de <ji a adunărei, nu 
pot să-ți dau răspuns positiv la acâstă în
trebare. Acâsta de-altmintrelea atârnă dela 
multe incidente, oe se pot ivi și cari pot 
schimba fârte esențial situațiunea. Apelul 
însu-șl încă nu da motiv de întrevenire. 
La tot cașul situațiunea o îngreunâză puțin 
conferența interparlamentară din Bruxella. 
Convocatorii Congresului n’au alt scop, 
decât a face ncausa-câlebrâu înainte de 
conferența din Bruxella. La acâsta insă noi 
nu prea voim se le dăm ocasiune.-

Dâcă așa-deră ordinea de <Și nu va fi 
cam ouriâsă, atunci abia cred, că se vor 
opune ținerei Congresului, ohiar și numai 
de aceea, ca scopurile tăinuite ale convo
catorilor să fiă zădărnicite tocmai prin per
miterea însă-șl. Domnii aoeștia se află acum 
în cea mai mare încurcătură. Avem infor- 
mațiunl, că nici ei înși-șl nu sciu, oă ce 
să facă în acâstă situațiune nesigură. Călă
toresc, se sfătuesc, însă chiar împrejurarea, 
că pănă acum n’au putut să-și stabilâscă 
programul, este semn sigur, că cea mai 
multă bătae de cap li-o oausâză Congresul 
tocmai convocatorilor.

La întrebarea, că ce legătură este în
tre conferența din Bruxella și Congresul 
din Budapesta, consilierul ministerial mi-a 
răspuns următorele:

Noi am invitat națiunile europene, 
să-și țină anul viitor congresul de paoe în 
Budapesta. Acâsta însă nu e pe plăcerea 
Românilor, și cu tot prețul vor s’o împie
dece. Guvernul maghiar însă a făcut pașii 
de lipsă, ca invitarea la Budapesta să afle 
primire binevoitore în Bruxella. Este și 
asigurată din partea celor mai multe na
țiuni primirea invitării nostre, însă dele
gații trancesl și intransigenții italieni sunt 
încă tot pe partea Românilor. Și fiind-că 
asupra locului viitârei oonferențe interpar
lamentare decide majoritatea, âr de altă 
parte înoă se fac invitări, — n’ar fi impo
sibil, ca să se decidă alt loc pentru con
ferența interparlamentară viitdre. Imediat 
înaintea Oonferenței s’ar ^întâmpla ceva în 
Budapesta, ce delegații valahi ar bucina 
ușor, în lume. Acâsta însă nu e în inte
resul nostru. Diplomația nostră, der mai 
ales pașii și zelul, ce l’a desvoltat în pri
vința acâsta deputatul Dionisiu Pâzmăndy, 
garanteză ce-i drept primirea învitărei ma
ghiare, însă având în vedere că — ceea-ce 
nu se pdte nega—Românii au la disposițiă 
ou mult mai multe foi străine pentru a-șl 
face opiniă în Europa, decât noi, nu e im
posibil, ca elementele franoese-italiene-va- 
lahe să zădărnioâscă eventual invitarea 
nostră, și ast-fel conferența să se țină anul 
viitor pe un teren neutral.

*
Convorbirea cu funcționarul din pre

ședinția ministeriului s’a învârtit tot în ju
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rul aoestei teme. Cu privire la Congresul 
naționalităților el a declarat, oă la nici un 
cas, guvernul unguresc nu va suferi, ca să 
se instituâscă un comitet, care să încâpă 
acțiune oomună. Pe-un ast-fel de comitet 
l’ar disolva în diua, în care s’ar nasce. Cu 
tâte acestea, ar fi bine să se conoâdă ți
nerea Congresului — (fise el — fiind-că în 
acest Congres Românii înși-șl ar ave cel 
mai mare fiasoo. Serbii se pă4eso de-a um
bla prea mult în voia Românilor, și o parte 
a pressei sârbesol deja de pe acum strigă: 
„Nu orede Valachului, care pănă acuma 
te-a înșelat tot-dâuna“. Cea mai mare în
străinare de Congres însă se arată în Ro
mânia, a cărei pressă se interesâză forte 
puțin, ori mai bine nu se intereseză de 
loc de Congres. „Orl-cum s’ar sfîrși Con
gresul — încheia funoționarul din preșe
dinția ministerului — el se va încheia o’un 
mare fiasco din punct de vedere ro
mân esc“.

Pressa și congresul naționalităților.
„Narodni LystP din Praga cfio® : „Na- 

țiunile nemaghiare, cari loouesc jumătatea 
cealaltă a monarchiei habsburgioe, n’au 
fost representate la crearea legilor pactu
lui în anul 1867, și de aoeea aceste legi 
nici nu fac amintire de națiunile nema
ghiare, de esistența și de limbile lor. Sta
tul maghiar cunâsoe numai o singură na
țiune, pe cea maghiară. Slovacii, Românii, 
Serbii etc. n’au aflat nici o representare, 
nici un scut, și în genere esistența lor n’a 
fost considerată în vieța de stat translai- 
tană ; și de aici se începură luptele națio
nale de aprdpe trei 4ecî de ani, tocmai 
așa cum s’a întâmplat în statul cislaitan, 
unde Germanii și-au arogat domnirea asu
pra celorlalte națiuni.

„Istoria națiunilor nemaghiare în tot 
timpul de 30 de ani pănă astă4l, nu este 
deoât un lanț de asupriri, începând dela 
înohiderea șoâlelor slovace, dela confiscarea 
banilor lor (Matița), dela răpirea violentă a 
copiilor slovaci spre a-i duce în ținuturi 
curat maghiare, dela oondamnarea cu ghio
tura a patrioților români. C’un cuvânt, Ma
ghiari sunt domni acolo și prooed cu na
țiunile nemaghiare după plac, adecă mereu 
crudei și brutal.

„Acâstă tractare a adus pe națiunile 
nemaghiare, afară de Sași, la convingerea, 
că trebue să mârgă mână în mână, și așa 
s’a conchiemat congresul în Pesta... Intere
sant este, că precum se vede, guvernul 
vrâ să ooncâdă întrunirea aoestui oongres 
în capitala Pesta. Organul guvernului însă, 
care nu vrâ să soie de „națiuni11 nema
ghiare în acest stat, ci numai de „naționa
lități, ceea ce faoe mare deosebire, cere, 
ca toți domnii nemaghiari, oarl vor lua 
parte la acest congres, se reounoscă limba 
statului maghiară.

„Dâr națiunile nemaghiare nu pot să 
renunțe la drepturile lor nealienabile de 
limbă, și așa Slavii și Românii trebue să’sl 
revindeoe dreptul de limbă în stat, trebue 
să reclame egala îndreptățire a limbei lor 
naționale în statul maghiar../

In alt număr „Narodni Listyu vorbind 
de Congresul naționalităților, il salută cu 
bucurie. Atrage apoi atențiunea Slovacilor 
din Ungaria, se nu comită greșela periculosă 
de ase pune în serviciul partidei poporale.

„Novo Vremeu, organul uneia dintre 
fracțiunile serbesol, sorie un păcătos articol 
contra Românilor, mai ales a oelor din Ba
nat. Fâia sârbâsoă 4^°®» că în comunele în 
oarl Serbii și Românii loouesc împreună, 
cei din urmă s’au validitat totdâuna în pa
guba celor dintâiu (?) și provocă pe Sârbi 
să n’aibă încredere în Români.

Acum s’a pus în mișcare și condeiele 
cumetrilor din Viena ai Ungurilor, țliarul 
„Presse* ooupându-se într’un prim-articol 
cu Congresul 4’oe> că 6 deplinjndreptățită 
indeferența ou care opinia publioă maghiară 
primesoe scirea despre acest Congres. Nu 
va avă succes acest Congres, 4i°e „Presseu, 
și din motivul, că în două decenii condu
cătorii naționalităților din Ungaria și-au 
durmit activitatea lor politică; apoi alt 
scop au Românii, altul Slovacii șiij altul 
Serbii. Spune apoi, că prospectele slabe 

ale Sârbilor extremi le arată mai bine fap
tul, oă apelul pentru Congres nu l’au sub
scris nici MileticI, niol Dr. Polit.

De altmintrele „Presseu, care este 
4iar oficios, nu face un prognostic favora
bil Congresului, ia totuși o posiție amica- 
bilă față cu popârele nemaghiare, găsind 
că este lucru fărte firesc „dâcă într’o țâră 
poliglotă ca Ungaria — unde egemonia 
politică o are numai poporul maghiar — 
celelalte naționalități se simt înlăturate și 
voesc să dea individualității lor etnografice 
o mare valore“.

Pentru a4l ne mărginim a înregistra 
numai aceste voci din pressă.

România.
Un colaborator al foiei vienese „Neue 

Freie Presse* a avut o convorbire o’un di
plomat din Balcani. Acesta să fi declarat, 
că România aparține acum triplei alianțe. La 
întrebarea, că este vorba de-o formală ali
anță, ori numai de-un sprijin binevoitor, 
diplomatul a răspuns:

— Dâcă sunt bine informat, atunci 
România a luat asupră-șl anumite anga- 
geamente față cu tripla alianță. Alianța ce
lor trei puteri centrale are caracter defen
siv, er alipirea României înoă este de ase
menea natură. Tripla-alianță, în frunte cu 
Austro-Ungaria, ar apăra România, la cas 
decă ar fi atacată. Din potrivă România 
a luat asupră-șl angageamentul, să faoă în
curcături și neplăceri Rusiei, dâcă acesta 
ar ataca Austro Ungaria. Partida de sub 
conducerea lui Sturdza nu se deosebesce 
de celelalte partide, deoât în politica in
ternă, în politica esternă însă ține strîns la 
tripla alianță.

*
Păr echea regală română sosesce in lschl 

la 5 August n., când Majestatea Sa mo
narchs nostru va da un prân4 în onorea 
înalților ospețl. Din incidentul acestei vi- 
site regale — 4ice „Neue Fr. Presse“ — 
va sosi în lschl și contele Goluchowshi, mi
nistru austro-ungar de esterne. Va mai 
merge la lschl și cancelarul german prințul 
Hohenlohe, care petrece a4l în Aussee.

*

Din inoidentul oomplicațiunilor din 
Bulgaria, „AdeveruP din Bucuresol adusese 
scirea, că tripla-alianță va împuternici pe 
România să ocupe Bulgaria și să faoă acolo 
ordine. S’a mai lățit svonul, că ministrul 
președinte bulgar Stoilow a căletorit la Bu- 
curescl și Sinaia, aducându-se acestă călă
toria în legătură cu cestiunea ocupațiunei 
Bulgariei de cătră armata română. Soirile 
aceste estravagante au produs mare sen- 
sațiă pretutindeni, și două foi din Bucu- 
rescl au scris și articull referitor la aoest 
plan.

„Lupta1*, organ radical, combate aoest 
„plan aventurios“ accentuând, că pănă oând 
Românii din Ungaria sufer sub jugul ma
ghiar, România nu se pote faoe gendar- 
mul triplei alianțe, din interes maghiar. 
„Lupta“ atrage atențiunea cetitorilor asu
pra jertfelor, ce le-a adus România în răs- 
boiul ruso-româno-turc, jertfe pentru cari 
n’a primit nici o recompensațiă. Dâcă Ro
mânia are rol însămnat în Bulgaria, atunci 
ea are rol cu atât mai însămnat în Unga
ria, unde pentru Românii de aici nu stau 
desohise decât temnițele.

„RomânuP scriind tot în acestă afa
cere 4i°e; că regele Carol și guvernul său 
nu va trimite armata sa peste Dunăre în 
Bulgaria, căci decă e vorba de ocupațiune 
n’ar trebui să se gândâscă la elemente he- 
terogene, oâtă vreme sunt frați asupriți în 
altă parte.

Pressa unguiescă înregistrâză cu mult 
zel și plăcere aoeste scirl și declarațiunl, 
oăutând cu tot prețul a convinge pe Ro
mâni, că interesul lor ar fi de a -se alipi la 
tripla alință, eventul de a-se înfrăți cu Un
gurii oontra colosului dela Nord, care ar 
amenința și pe unii și pe alții în aceeași 
măsură periculosă.

Deputațiunea bulgara în Viena.
La reîntârcerea ei cătră casă, 

deputațiunea bulgară, care a fost în 
Rusia, s’a oprit puțin timp și în 
Viena. Un corespondent al clarului 
„N. Fr. Pesse* a avut o convorbire 
cu metropolitul Clemente asupra ra
porturilor dintre Bulgaria și Rusia și 
asupra isprăvilor deputațiunei. Etă 
în reasumat espunerile metropolitului 
bulgar:

— Nici pe departe nu-i adevărat, 
după cum susține străinătatea, eă Stambu- 
low ar fi înțeles adevăratele simțăminte 
ale poporului, depărtând Bulgaria de ami
ciția Busiei. Nici odată nu a fost Europa 
mai sedusă, decât chiar prin faptul acesta. 
Ca să cunosoă oine-va adevărata simțire a 
poporului bulgar, trebue să asculte pe în
suși poporul aoesta. Iubirea Bulgarilor față 
de Rusia nu s’a născut a4l său ieri, ci ea 
este efluxul înrudirei de sânge și religiu- 
ne Acestă iubire se pote sugruma prin 
volnicii, dâr ea nu se pote nimici de tot 
nicl-odată.

Partidele politice din Bulgaria sunt 
una în iubirea față de Rusia, și dâcă apar 
din când în când diferențe de vederi, 
aoâsta este de a-se atribui poftei după 
domnie. Bulgaria ține la Rusia nu numai 
din motivul, că aoâsta a fost eliberatârea ei, 
ci și din punct de vedere, că toți Slavii au 
să țină la ailaltă. Ne-am resboit cu Serbia, o 
țâră soră; ce folos am avut? OrI-ce gu
vern bulgar, care vrâ să țină oont de do
rințele poporului, trebue să facă politică 
amicală Rusiei, er decă așa ceva nu face, 
va fi mai curând sâu mai târdiu spulberat 
dela cârmă. Principele Ferdinand, care îșl 
iubesce noua sa patriă si aduce pentru ea 
orl-ce sacrificii, a înțeles de mult acest 
lucru. Noi credem, că principele chiar sub 
cârma lui Stambulow a voit se pună capăt 
aoestei anomalii. Lucru firesc, că du s’a 
putut, dâr acum principele vede bine, ce 
are de făcut, decă vre ca să-și întărâscă 
dinastia si să facă împăciuirea cu Rusia.

La întrebarea, că oum a fost primită 
deputațiunea din partea ministrului de es
terne prinoipele Lobanov-Rostovski, metro
politul a răspuns:

— Chiar și numai primirea cordială 
din partea acestui bărbat de stat ne-ar 
pute servi de garanță a împăciuirei viitore. 
Dâr nu numai atâta ; în convorbirea nostră 
ou amintitul ministru, am atins și alte lu
cruri din cari se vede bună-voința Rusiei 
față de Bulgaria—luorurl ce însă se țin de poli
tica mai înaltă și nu avem voie a-le da în vileag. 
La Majestatea Sa Țarul Nicolae II am fost 
aprâpe o oră în audiență, și din tâte am 
putut conohide, că viitorul mai fericit al 
BulgarPi nu-i chiar departe.

La întrebarea, oă ore cei dela cârma 
rusâscă aplicați ar fi să recunoscă pe prin
cipele Ferdinand, metropolitul a răspuns 
cu încungiur, dâr oam următorele :

— Dinastia bulgară trebue se fiă ortodoxă- 
dinastia în privința acesta trebue să fiă 
una cu poporul. Acest lucru îl scie prințul 
Ferdinand chiar așa de bine ca și noi. 
Noi suntem deja convinși, că Bulgaria va avă 
dinastiă ortodoxă.

La întrebarea, că ajunsu-și-a deputa
țiunea scopul pentru care a mers în Rusia, 
metropolitul a răspuns :

— Noi ne întârcem ou firma oonvin- 
gere, că împăcarea Bulgariei cu Rusia este 
fapt îndeplinit. Că sub oe condițiunl s’a 
făout acest luoru, nu se pdte spune în pu
blic. Lucrul acesta nu se ține de mine; 
eu, ca un patriot, ml-am făout numai dato- 
rința, mai mult nimic. Cercurile competente 
bulgare au să isprăvâsoă începutul meu; 
deocam-dată noi mergem aoasă, la Sofia, 
așteptând reîntdreerea principelui Ferdinand.

*
In 4'ua plecărei deputațiunei bulgare 

din Petersburg la Mosova, un membru al 
deputațiunei, Teodor ow, a spus unui redac
tor al 4iarului „Novoie Vremja'1 următorele 
despre curentul rusofil din Bulgaria:

— Noi ne-am convins, că pentru Rusia 
personele nu jocă nici un rol, că libera
torul nostru a iertat cu totul Bulgariei. In 

Petersburg era Ia început misiunea nostră 
fârte grea; pentru aoâsta ne va fi ea cu 
atât mai ușoră în Bulgaria. Noi trebue să 
fim numai tălmaci fideli ai sentimentelor 
poporului bulgar, care este ou sinceritate 
recunoscător și devotat Rusiei. Despre a- 
câsta suntem pe deplin consoii, și princi
pele Ferdinand este ou totul de acestă 
părere. Ministrul Stoilow este cu desăvârșire 
pentru o împăcare cu Rusia....

Cătră un redaotor al lui „NovostP 
4ise: Sunt fericit pentru onorea, ce am 
avut, să fiu membru al deputațiunei, oăcl 
aoum ml-s’a dat posibilitatea să asigur în 
patria mea, că rugămintele nostre au fost 
ascultate. Vom da în ourând dove4l, că ni
se pote ierta. Principele Ferdinand este 
un bun Bulgar, el s'a făcut un călduros par
tisan al Rusiei și doresce să-și câștige bună 
voința Țarului.

Aceste două convorbiri sunt viu co
mentate într’o parte a pressei rusescl.

SCmiLE OILEL
— 21 Iulie.

Maiestatea Sa la Clușiu. Pentru 4'ua 
de 22 Septemvre n. c., când va sosi Ma
iestatea Sa la Clușiu, se fac mari pregă
tiri. Pentru decorarea orașului e proieotat 
a-se vota din partea magistratului orășe
nesc un credit de 6000 fi. Dela gară pănă 
în piâță, stradele vor fi împodobite pe de 
margini cu arbori verfll, cu stindarde un- 
gurescl și ou ghirlande de flori; în ase
menea mod vor fi decorate și casele lo
cuitorilor din stradele principale. De-6rece 
se crede cu siguranță, că monarohul va 
visita oasarma și spitalul militar, și probabil, 
că și institutul de surdo-muțl, va avâ de-a 
se repara imediat pavagiul stradelor, oarl 
duc la aceste institute, în oare soop e pro
iectat votarea unui credit de alte 2626 fl.

—o—
Din Frankfurt se vestesce, că con

sulul general român Puls, după grele sufe
rințe, a murit în 30 Iulie n. o. în Homburg 
(Pfalz).

— o—
Instalarea unui fișpan. Din Sighișâra 

li-se raportâză foilor ungurescl, eă la în
ceputul aoestei săptămâni s’a săvîrșit acolo 
instalarea noului fișpan al comitatului Târ- 
navei-marl, a camerarului c. și r. Sândor 
Lâszlo. La vorbirea de bineventare a vioe- 
șpanului, noul fișpan a răspuns printr’o 
vorbire-program, oare a fost primită cu 
strigăte de „eljen“ și „hoch“. Vorbirea- 
program a noului fișpan să fi fost cu bucu
ria primită din partea publicului, fără deo
sebire de naționalitate. Fișpanul a fost bine- 
ventat și printr’o vorbire rostită în limba 
germană, de Dr. Roth.

—o —
Capelan militar. Se sorie din Timi- 

șâra, că părintele Teodor David, parooh 
gr. cat. în Izvin, este numit capelan mili
tar cl. II în Brașov.

— o—
Mărci poștale internaționale. Minis

trul frances de comeroiu proieotâză o mare 
inovațiune. El vre să propună tuturor gu
vernelor din Europa întroduoerea unor 
mărci poștale internaționale. Ou ajutorul 
acestor mărol s’ar putâ espeda și sume mai 
miol de bani în orl-care parte a Europei. 
Valorea nouelor mărci ar fi de câte 25 cen
time, cari s’ar putâ schimba orl-unde în 
bani de-ai respectivei țări. In sensul pro
iectului ministrului frances, s’ar înființa la 
Berna un birou internațional, care ar pre
găti mărcile și le ar împărți între singura
tecele națiuni în proporțiunea număru
lui lor.

—o—
Club-kossutli. In Budapesta s’a con

stituit un nou club politic, numit „Clubul 
Budapestan independent și dela 48“, inițiat de 
Kossuth Ferencz, oare e tot-odată preșe
dintele și oonducătorul olubului. Se estinde 
peste întregă Budapesta și numără deja 
peste 700 membri.

— o—
Conducători de matricide în cercul 

Brașovului. Ministrul unguresc de interne 
a înoeput alaltăieri numirea conducătorilor 

i
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de matricule. In eeroul matricular al Bra
șovului sunt numiți d-nii: Franoisc Bren- 
nerberg, primarul orașului; Carol Iacobi, sub
stitut de primar și Oskar Alesius, senator.

— o—
Schimbări administrative. Ministrul 

ung. de interne a aprobat hotărîrea comi
tatului Clușiu, prin care comuna Juriul de 
Câmpia a treout din cercul Clușiului în al 
Mociului, er comuna Stupini a trecut din 
cercul Ormenișului de Câmpiă în cercul 
Tecei.

—o—
Drept de vamă. Ministrul ung, deoo- 

merciu a recunoscut comunei Rroștea-mare, 
din com. Târnavei-mici, dreptul de-a lua 
vamă la podul de peste Târnava-mare, 
aflător în hotarul acelei comune.

— o—
0 nouă fabrică de sticlăria s’a înte

meiat Ia BrătenI, județul Suoâva, în Ro
mânia. Acest stabiliment va începe a func
ționa în primăvara anului viitor și va putâ 
fabrica stiolăriă de o oalitate asemenea cu 
cele dela St.-Louis și Baccarat, recunos
cute ca cele mai superiors din Francia.

—o —
Spre Palestiua. Din BucurescI ni-se 

scrie: In Iași e’a format o sooietate de 
Evrei muncitori pentru emigrarea în Pa
lestina. Fiă-oare muncitor plătesoe o taxă 
de înscriere și pe urmă cotisația lunară 
5—10 lei. In Septemvre va pleoa primul 
transport în număr de 90. Ei vor fi primiți 
în coloniile din Palestina ale lui Rothsohild 
și baronul Hirsch. Vivant sequentes!

—o —
Contra pelagrei. Vestitul preot Ba- 

rachini din Pasian di Prato (Italia), înteme- 
iătorul brutăriilor rurale, cari sunt o măsură 
eficace în contra pelagrei, a fost decorat de 
guvernul român cu ordinul Coronei Româ
niei în gradul de cavaler, pentru meritele 
câștigate în oombaterea pelagrei. Aceste 
brutării rurale au contribuit forte mult la 
soăderea pelagrei. In curând și guvernul 
român va introduce astfel de brutării, pen- 
tru-oa țăranii să aibă pâne bună, în loc 
de mămăligă de porumb muced, un propa
gator oolosal al acestei bole înspăimântă- 
tore, care bântue prin unele ținuturi din 
România.

—o —
Coneert. Mâne, Sâmbătă, va concerta 

la restaurantul de pe promenadă, „Erdâly“, 
capela orășenescă. începutul la 8 ore. In
trarea : 30 or.

—o—
Petrecere de veră se va arangia în 

Beudiu (com. S.-Dobeca) sub sout, Dumi
necă în 11 August n. o. Intrarea de per- 
:sonă: 60 cr., în familiă 50 or. Venitul cu
rat e destinat în favorul biserioei gr. cat. 
din Beudiu. Inoeputul la 5 ore p. m. Fa
miliile sunt avisate la provisiunea propriă. 
Pentru beuturl bune se va îngriji co
mitetul.

— o —
4. 0 specialitate austriacă. Pațienților de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca im. me dicament deja aprobat și fdrte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie l fl. Se pote căpăta 
•dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provincia se se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 
zși marcă de contravenție.

Coresp. „Gaz. Trans.“
BucurescI, 19 Iulie st. v.

Domnule Redactor!
Evenimentele din Bulgaria și Mace- 

-douia preooupă încă în mare măsură spiri
tele de pe la noi. Pressa întrâgă comen- 
tâză în fel de fel de chipuri soirile, cari 
sosesc aici de pe teatrul întâmplărilor. Se 
înțelege, că soirile telegrafice trec prin 
■ofioina guvernului bulgar, care în virtutea 
legei telegrafo-postale internaționale, cen- 
;surâză telegramele, lăsând să trâcă numai 
pe acele, cari „nu amenință siguranța sta
tului1*. Cu tote aceste informațiunl precise 
și detailate ne soseso prin postă, căci mai 
multe 4i are au raportorii lor la fața locu
lui. Ț)ilnio trec piin Belgrad și pe la Niș 
în Macedonia oficerl și soldați travestiți, 

cari se alătură la insurgenții din Macedo
nia. Ba chiar prin România circulă fel de 
fel de agențl secreți, cari fac propagandă 
mai cu sâmă prin faptul, că string bani. 
Așa în Craiova se fao coleote pe la Bul
garii, Serbii și Macedonenii de acolo, tot 
asemenea se fac și prin alte orașe. Pressa 
e alarmată cu deosebire asupra uneltirilor, 
ce se cjice, oă se fac în Dobrogea, unde deja 
au și plecat agențl de polițiă de aici, pen
tru ca să se convingă dâoă soirile oolpor- 
tate sunt adevărate.

Se vorbesce mult de-o mobilisare a 
armatei, ba un diar de aici a publioat 
și un ordin, oe pretinde a se fi dat. Cu 
deosebire se spune, că s’a dat ordin, ca să 
se întărâsoă divizia independentă din Do
brogea.

Se mai înregistrâză pe aici sgomotul, 
că guvernul român va primi în curând un 
mandat formal pentru a restabili ordinea 
publioă în Bulgaria. Despre acâsta un diar 
din capitală a avut o convorbire cu d. 
James B... deputat în parlamentul englez 
și redactor al diarului din Londra „The Ti
mes11.

Numitul deputat să se fi esprimat, că a 
fost în Berlin, Viena și în Sinaia, și între- 
ținendu-se cu bărbați, oarl fac parte din 
cerourile hotărîtore, a primit pretutindeni 
impresiunea, că „România e în ajunul unor 
evenimente de-o importanță decisivă pen
tru viitorul ei. Nu-i vorbă de resbel, căci 
nimeni nu voiesoe să provoce o conflagra- 
țiă europână în acest moment. E vorba 
numai de restabilirea ordinei în Bulgaria 
și Macedonia, și ordinea nu pote fi resta
bilită, decât numai de eătră România1*. 
Acesta, c^ioo, ar fi chiar părerea d-lui Carp, 
cu oare a vorbit în Sinaia. El crede, că 
„în curând puterile centrale (tripla alianță) 
vor da la cas de lipsă un mandat Româ
niei pentru a restabili ordinea în Bul- 
garia“.

Soirea aoesta e mult comentată atât 
în pressă, oât și în conversațiunea de tote 
cjilele, cu atât mai mult, că pănă acum n’a 
fost desmințită.

Prin urmare lucrurile din Bulgaria și 
cu deosebire răscola din Macedonia, dau 
mult de gândit âmenilor politici, și inspiră 
și îngrijiri și temeri pentru viitor.

*
Intruoția escrocheriilor dela Galați s’a 

terminat. Tribunalul a dat în judecată pe 
cei amestecați în acâsta afacere și proce
sul se va judeca în curând. Ex-prefectul 
Robescu, implicat în acâsta afacere și care 
fusese arestat, a fost pus pe picior liber 
în schimbul unei garanții de 12,000 lei.

*
Cred, oă nu-mi veți lua în nume de 

rău, dâcă printre aceste evenimente vă voiu 
aminti și căldura tropicală, care ne pră- 
jesce ou deosebire de vre-o 4eoe 4^e 
coce. Cei, cari au ferioirea să oetâscă aceste 
rânduri în vre-un loo umbros și plin de 
răcore binefăcătore, nu-șl vor pute face 
ideă despre sudârea, oare curge pe fruntea 
scriitorului aoestor șire. Căol arșița mare 
de aici uscă nu numai oreerii, ba ohiar și 
oernâla din până. Cel sătul nu crede celui 
flămând.

Sunt însă și omeni, cari se mulță- 
mesc cu aceste călduri, oa birtașii de prin 
grădinile publice, cărora oăldura cea mare 
le produce o răcore delicidsă în pungă. 
Butoiul lor de bere e un termometru in
vers : cu cât e mai oald, cu atât berea se 
ooboră mai tare spre fund. Afară de aceș
tia mai sunt încă și proprietarii stabili
mentelor de băi, cari sunt fârte bine oer- 
cetate. Cu acâstă ocasiune nu pot să nu-mi 
esprim mirarea, că într’o capitală așa de 
mare nu s’au făcut băi poporale, oare în 
sohimbul unei taxe minimale, să fiă folo
site de poporațiunea săracă. Sperăm însă 
că actualul primar, care are atâtea merite 
pentru capitală, se va îngriji și de acesta.

In cursul 4il0i stradele capitalei sunt 
mârte, ici colea oâte un trecător trece obo
sit căutând umbră și adăpost de razele pă- 
trun4ătore ale sărelui. Abia oătră sâră, 
când oăldura începe a scădâ, se îinpopu- 
lâză pe încetul stradele și lumea o ia la 
șosea, care presintă o mare vioiciune. Tră

suri elegante, dame și călăreți și mai ele
ganți se desfată pe sub- arborii stufoși de 
pe șosâua Chiseleff. Aici se cultivă ou 
multă plăcere sportul velocipedelor, și cu 
deosebire din partea sexului frumos, oare 
se întrece de-alungul șoselei. In 4il0l0 fre_ 
oute oeteam într’un cjiar, că în Anglia sunt 
vre-o 90,000 de veloeipediste, cari au un 
4iar propriu numit „Lady Oyolist.

Direcția poștelor și telegrafelor de aid 
a instituit factori cu velooipedul. E nostim să 
ve4l alergând pe strade factorii poștali, 
având velocipedurl ou trei rote și o outiă, 
în oare se află scrisorile. Resultatele sunt 
fdrte satisfăcătâre, deorece se aocelerâză 
mult distribuirea epistolelor.

Din ce în ce acest sport ooupă tot 
mai mult teren în societate.

Cu aceste înoheiu promițându-vă, că 
vă voi ținâ în curent ou întâmplările, ou 
atât mai mult, cu cât părintesoul D-vostre 
guvern a oorit oa printr’un zid chinezesc 
întrarea tuturor 4iar0i°r române în Tran
silvania. U—

Turburări în Belgia.
— Legea școlară. —

In Bruxella, capitala Belgiei, s’a fă
cut 4il0le trecute o mare demonstrația con
tra legei școlare și a guvernului clerical. 
Demonstrația acâsta a fost pusă la cale de 
deputății „liberali1* și socialiști.

Numărul demonstranților s’a urcat la 
suma de 100,000, percurgend stradele între 
strigătele entusiaste ale locuitorilor și du
când în frunte statua libertății îmbrăcată 
în doliu, la vederea căreia mulțimea striga 
înfuriată: „Trăescă libertatea conștiinței!* 
„Jos cu domnia clericalilor !* Gând a ajuns 
dinaintea locuinței ministrului de instruc
țiune, vulgul, esasperat și ațîțat de cuvin
tele socialiștilor și liberalilor, striga: „In 
furci cu el!u Mai ales femeile fluturând ba
tistele, salutau pe demonstranți. Janson, de
putat liberal, ținu o cuvântare în oontra 
amestecului prâ mare al Vaticanului în afa
cerile țării.

Mulțimea a pornit apoi pe stradele 
principale, și culmea agitației s’a ajuns la 
vederea trăsurei, ce ducea statua libertății 
consciinței. S’au împărțit poesii în cari era 
accentuat: „Rămână preotul la altar, pro
fesorul pe catedră, âr’ noi să grijim de li
bertate !** In multe locuri îuoepură hore 
turbate strigând: „Jos cu incuisițiunea 1“

Au vorbit mai mulțl oratori dintre 
oarl Anzcele a 4’s: „Vă salut fraților că ați 
venit, ca să atragețl atențiunea guvernului, 
care vrâ se bage in câtuși libertatea consciin
ței, der vor trebui se se râfuâscă mai intâiu 
cu noi! Clerioalii nu se mulțumesc ou aoeea, 
oă au tras tote pe partea lor, oi vreu să 
răpâsoă pentru sine înoă și șeâJele. Vrâu, 
ca nici oiocărlia să nu mai cânte despre 
libertate. Ei soiu, câ un popor cu cât e mai 
necult, cu atâta se pote ținâ mai ușor în 
câtuși*.

Au mai vorbit și Janson și alții. Vor
birile au fost primite cu o mare însu
flețire !

In ședința dela 30 Iulie a camerei 
belgiane deputatul socialist Defuisseaux B’a 
ridicat, și în numele oposițiunei a cps> că 
în urma marelui meeting de protestare, 
despre care am făcut amintire, guvernul 
nu pote să introducă legea șoolară; la cas 
contrar guvernul consfințesce revoluțiunea 
și poporul se va revolta, sdrobind tronul 
și pe guvern.

Defuisseaux făcu propunerea, oa să se 
amâne desbaterea asupra paragrafului 4 din 
legea școlară, care face obligator studiul 
religiunei în școlele dela orașe.

La votare propunerea lui a că4ut ou 
50 contra 57 voturi.

Dela conducerea reuniunei „Crucea 
roșia".

Produoțiunea din 18 Iulie a. c. dată 
în favârea reuniunei nostre, de sooietatea 
teatrală a teatrului național din Clușiu, a 
succes deplin. Teatrul fiind bine cercetai
a dat dovadă despre iubirea de artă ș- 
simțul filantropio al inteligenței din Braț 
șov, și prestațiunile artiștilor nu au lăsat 
nimic de dorit.

Decă reuniunea nostră, pe lângă auoi 
timpul fdrte nefavorabil pentru astfel de 
întreprinderi, a avut un venit ourat — deși 
modest, — acâsta înainte de tâte este a 
se mulțămi d-lui direotor de teatru Mau- 
rițiu Ditroi, care a pretins dela noi numa- 
aooperirea speselor neaparat de lipsă, 6r 
valorea producțiunei fdrte tare a ridioat’o 
prin conluorarea celor mai însemnate pu
teri, precum e domnișora Febea Strakosoh, 
și domnul Kovâcs.

Mai departe trebue să esprimăm cea 
mai adâncă mulțămire onoratului corp ofice- 
reso, a oărui oeroetare mai oorporativă este 
o nouă dovadă despre buna înțelegere 
între militari și civili. Nu trebue să uităm 
poporațiunea nâstră oivilă, pe care a se 
înfățișa în număr însemnat nu a împiede- 
cat’o nici căldura cea mare, nici frecările 
naționale.

In urmă i-se mulțămesce și firmei 
„Bruder Simay“ pentru bunăvoința, oă a 
vândut bilete, și pentru nisuința de a 
aduce cât de mult venit ourat soopului nos 
trn filantropic.

Brașov, în 20 Iulie 1895.
Frieda Schnell, Dr. Friedrich Jekel,

președinta secțiunei vice-comite și vice-
femeilor. președ. al reuniunei

Sciri telegrafice.
Sofia, 2 August Rusofilii pregă

tiră deputăției, ce se întdrce din 
Petersburg, o primire strălucită. Gu
vernul bulgar inse a intercțis deco
rarea piețelor publice din acest inci
dent. Alai e vorba de-o mare demon- 
strațiă înaintea locuinței metropoli- 
tului .Clemente, pe care vor se-1 
sil6scă a spune în public, ceea-ce 
cere Țarul dela Bulgaria.

Sofia, 2 August. Parastasul, ce-au 
voit se-1 facă oficerii garnisbnei pen
tru cei căcjuți în Macedonia, a fost 
oprit de guvern.

Berlin, 2 August. Renumitul is
toric Henric de Sybel a răposat.

DIVERSE.
Escursiune pe Jupiter. Următorea is- 

torioră nu va prea afla cre4ământ, ou tote 
că e adevărată pănă într’un fir de păr. 
Credulitatea țăranilor ruși este nespus de 
mare. Nu de mult gendarmeria din distric
tul Satarov a pus mâna pe un pungaș de 
următorea profesiune: El împărția adecă 
bilete de oălătoriă pe Jupiter. Promitea 
tot-odată omenilor, oă aoolo (Jupiter) sunt 
moșii nespus de mari fără de stăpâni, și 
el îi îndemna, oa să-și vândă averea și să 
se mute pe aoel loo binecuvântat de Dum- 
ne4eu. Pungașul isteț vindea ohiar și ohi- 
purl sfinte, spunând că cu sfinții au să se 
întâlnâsoă la sosire pe noul pământ.

„ALBINA” institut de credit și de economi!
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor de cassă în lua»
lui Iulie 1895.
Intrate:

Numărar ou 1 Iulie 1895 fl. 11,125.95
Depuneri spre fructificare . n 215,046.79
Cambii răscumpărate. . n 109,098.84
Conturi curente .... 96,661.11
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 20,328.25
împrumuturi pe producte . jj 570.—
Monetă.............................. n 5,634.56
ComissiunI......................... n 17,854.88
Interese și provisiunl . n 7,610.11
Diverse.............................. 71 2,233.10

fl. 486,163.59
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 123,903,39
Cambii escomptate . . 71 121,966.31
Conto curent.................... 139,377.80
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..... 77 23,786.72
împrumuturi pe producte . n 1,100.—
Monetă.............................. 10.598,80
ComisiunI.......................... 77 51,984.21
Interese și provisiunl . . 77 96.06
Spese și salare.................... 71 1,965.65
Diverse.............................. 1,654.50
Numărar cu 31 Iulie 1895 77 9,730.15

11. 486.163.59
V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.

diligent. adjunct.
V. iîveges m. p.

comptabiL

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiasw..
Redactor responsabil: GregoHu Maâsp.,
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Cursul la bursa din Viena.
Din 1 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.25
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.90
Impr. căii. fer. ung. în aur • 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2('/0 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.35
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.40

Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.25 
Renta de hârtie austr....................... 100.80
Renta de argint austr................. 100 —
Renta de aur austr....................... 123.50
LosurI din 1860   155.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1076.—

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 491.20
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 403.50
NapoleondorI.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.35

London vista....................................121.40
Paris vista.................................. 48.05
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.90
Note italiene................................... 45.95

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

î Telefon 
J Ar. ÎS. ii

-= Cec-Conto la 
sJr postă nr. QRq f " ~ |

Casa de 'bancă
Giro-Conto 

la banca 

imp. germană.

Prafurile-Seidlitz ale lui loll
Veritabile numai, decă flăeare cutia este prove«|ută cu marca de 

apărare a Iul A. Moli șl cu subscrierea sa.
Prin efectula de lecuire durabilă ala Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- / 

machti, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoideloră și 
a celoriî mai diferite bole femeesci a luată acesta medicamenta de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețuiri unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a.

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecătorescă.

I

tățilorfi celoru mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceiloru și acrelei la sto-
__ _____U.X ~ —<1 n nennaolîiinfli Ho oonria h o arYinrhni H âlnrn Q1

I
Q 

cu «A 
OU O 
de vjs

Franzbranntwein și sare a lui Moli.
Vnai+rthilil nmvinî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și 
verilduliu IlUllldl, plumbuit! lui A. Moli.

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

Apă de gură-Salicyl a lui Moli.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțî, asigureză i cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințilora. Pre
țuiri sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Farmacistulii A. MO1JL,

c. și r. fnmisoru altt cnrții imperiale Viena, TncManben 9
Comande din provinciă se efectueză dilnicii prin rambursă poștală.

La deposite se se cerâ anumită preparatele provenite cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașovd: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 25—52.

2

JACOB L. ADLER,
Brașov. Piața mare fc 1. SÎOÎÎU. 

cumperă și vinde monede, bârfii de valore, devise după 
cursul 4d0i 001 mai mare — respective cel mai mic;

r&scuinț»eră fără nici o detragere tot feliui de 
cupone:

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

efectueză încassări de polițe, asignațiT, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transo'ceane;

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

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

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5°/0 ale „Albinei41, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăițl aduc 53/4 interese; 

asigură fbrte ieftin ori și ce losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,15 50.
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trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mai 1895

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Trenă 
român 
expr.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

Ipersân.

Tren
de

Tren

accel. persân.

Tren
român
expr.

Trenă 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenă 

mixtu
trenă
mixtu

i
10-
8.30

,11.31

3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
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
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

9.07
9.37

10 37

11.4C
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45
9.27

11.53
1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40
9.08

10 40
11.25
11.54
12 04,
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

T50
8 30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58
î.isj
1.34
2.09
2 19
3.01
3 31
9.30

pl.

sos. |
pl-1pl.

809.

Pl-

sos. ț 
pl. J

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Mioăsasa

sus

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

Timiș . .
Predeal
Bucurescl .

I pl- 
jsos.

A

A

I
pl.

3.-
5.45
2.29

12.05

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

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

1 55
7.25
5^3
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
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

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

12.54

10.26
9.39
9.12

6.25
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

T2Î
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

Toî
6.-
5.11

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

trenu 
de 

person.

€. Ii i r i s îi a

5.10
4.50

Ghiriș
Turda

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

10.30
10.10

Copșa-mică, — Siliiiii — Avrigii — Făgăs-așă
trenu 

de 
persân. peraân.

T «Z • i
7.10
8.59
9.15

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 

mixtu

trenu 
mixtu

5.35

trenu 
de

trenu 

mixtă

trenu

mixtu

trenu

mixtu

3.30
3.10

trenă 
de 

persân

trenu 
de 

person.

9.12
8.52

trenu 
de 

persân.

I
11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenă 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

4.558.35
10 28 “6^6

4.—
7 07
9.59

9.10
1.01
4 55

6.20
7.08
8.01

11.301
12.47' 
2.05

pl. Copșa mică . 
Ocna . . .

SO9.

SCS. i 
pl- J Sibiin . . .

{p!-

V 80S.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

trenu 
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

Cucerdea — Oșorlieiu — l&egli.-săsesc.

Trenu 
mixtă

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu g
mixtu

2.25
3 14

8.1.
8.51

3.11
3.52

8.59
9.40

pl. Cucerdea . 
LudoșQ. .

. sos. 7.41
7.03

2.36
1.58

8.31
7.43

1.18 |
12.32

i 5.07 10.27 5.26 11.11 sos. ț .pl j Oșorr?iu . f pi-
* l sos.

5.30 12.25 5.50 10.35
I 5.40 10.42 5.36 5.18 9.25 5.04 10 —

7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.50 7.49 3.25 8.25J
N o t a: Oreie însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos

însemneză drele de nopte.

5.30
Î0Ă7

trenu 
mixtu

fig r
trenu 

mixtu

trenu 
mixtu

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

9.151
10.351

Simeria .
Cerna .
Hunedora

4.25
4.48
5.23

t i

Bistrița

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Brașov 
Zernești

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

trenu 

mixtu
trenu 
mixtu

4.20

5.
6.14
7.39

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

1.29
12.05

8.31
7.20

Mureș-Ludoș . .
Țagn-BudatelicU .
Bistrița . . . .

Aradu
Vinga
Tiniișora

Careii-mari — Zelftu
trenu 
mixtu

4.15
9J^

Careii-niarI 
Zelău . .

6.46 7.21
4.15
1.16

10.55
10.11

8.15

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

Sigliișora—Oilorlieiu-s&cuesc.
trenu | tienu

mixtu mixtu
trenu 
mixtu

trenă 

mixtu
I trenu
I xnixiiî___

trenu 
mixtu

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08 Sighișora .
1.59 Odorhein-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

• I I

, cele însemnate în drepta de jos in sus. — Numerii încuadrațl cu liuii mai negre

V

J

I
I

I

L

o

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


