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în Viena: Jf. Ihlkcs, Kcinrich 
Schatek, ftudalf ALosse, A. Oppslilts 
Nachi’olger; Anton Oppeltk , J. 
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Bucuresci: Agencc Havas, Suc- 
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care. Publicări mai deso după 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. său 30 bani.
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„Gazeta,( iese în flâ-care ți.
ASonamenie pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străuălaie:
Pe un an 40 franoî, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8e prenumără la tote oficiele 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori-

Atașamentul pentru Brașov 
administra ti unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe săse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 11. 50 or. 
Cu dusul in caaâ : Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei In ni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inscrțiunile sunt 

a se plăti înainre.

Nr. Z05. Brașov, Vinerl-Sâmbătă, 16 (28) 1895.

E liniște?
Brașov, 16 Septemvre v.

Seim, că în vorbirea sa dela 
Șimleu, ministrul-președinte Banffy 
a dat asiguiarea, că în ce privesce 
naționalitățile, s’a făcut acum liniște, 
spiritele s’au calmat și lucrurile au 
luat o întorsătură spre bine.

Cum înțelege Banffy acestă „li- 
niștetf și „întorsătură spre bine“ a 
lucrurilor, o dovedesce și ucazul de 
mai jos al colegului său Wlassics, 
dat în cunoscuta cestiune a maturi- 
sanților din Blașiu.

Seim, că din causa unui lucru 
de nimic, pentru o simplă inscrip- 
țiune pusă pe-o fotografiă colectivă 
a studenților maturisanțî, s’a pus în 
mișcare tot aparatul polițienesc și 
judecătoresc, s’a proclamat stare es- 
cepțională asupra vechiului gimnasiu 
românesc din Blașiu și s’a împede- 
cat mersul regulat al instrucțiunei, 
fiind 33 de tineri români opriți de 
a șl face esamenul de maturitate, 
dela care aternă viitorul lor.

Acăstă ingerință despotică în 
dreptul autorității școlare confesio
nale, care a avut ca urmare îm- 
pedecarea unui însămnat număr de 
tineri români în continuarea carie
rei lor, a trebuit, se ’nțelege, să po
tențeze amărîciunea și iritarea spi
ritelor între Români.

Der să nu uităm, că acestea 
s’au petrecut înainte de ce baronul 
Banffy ar fi proclamat la Șimleu 
epoca de „liniște și pace“. Să vedem 
însă, ce se întâmplă acum, când lu
crurile, după vederile ministrului- 
președinte, au luat o „întorsătură 
spre bine“.

După cum se vede din comuni
catul dela Blașiu, ce-1 publicăm mai 
jos, tinerii maturisanțl dela acel 
gimnasiu nu numai că nu sunt ab- 
solvațl de anatema aruncată pe ne
dreptul asupra lor, și autorității șco
lare confesionale nu numai că nu 
’i-se dă o satisfacțiune pentru încăl
carea dreptului său , dâr vătămarea 
în ambele direcțiuni se ridică la 

potență printr’un verdict sever și 
nemilos, prin care 14 dintre tinerii 
amintiți sunt eliminați dela acel 
gimnasiu, rămânând să depună esa
menul de maturitate la alte gim- 
nasii, dâr și aici numai condiționat, 
pe lângă concesiune ministerială 
specială, care pdte să li se dea și 
păte și să nu li-se dea.

Și pentru ce acâstă judecată as
pră? In cursul cercetărei s’a cons
tatat, că tinerii studenți au pus acea 
inscripțiune pe fotografiile lor din 
propriul îndemn și în buna credință, 
că prin acest fapt n’au se supere pe 
nimenea. In timpul, când au pus 
inscripțiunea, precum apare din în- 
sa-șl natura lucrului, ei se credeau ca și 
scoși de sub disciplina școlară și au 
făcut’o acesta, prin urmare, ca simpli 
cetățeni. Unde rămâne însă scutul 
de drept al cetățânului român, când 
și pentru o astfel de lucrare privată 
a sa este urmărit și lovit fără nici 
o cruțare? Ori dâră principiile libe
ralismului unguresc să nu-i permită 
cetățânului român de-a mai face 
vre-o mișcare, de-a gusta vre-o plă
cere, ori de a-și face vre o voiă nici 
în t.eța sa privată? Atunci cum păte 
crede ministrul-președinte unguresc, 
că spiritele între Români s’au liniștit 
și că lucrurile au luat o întorsătură 
spre bine ?

Seim însă, că ceea ce i-a su
părat pe șoviniști în cașul de față 
a fost cuprinsul inscripțiunei, în care 
se vorbea de un ideal național al 
tinerimei române. Der bre ce a pă
cătuit tinerimea română, ca să nu-șl 
aibă și ea idealul ei național, care 
singur pote s’o ridice și să-i dea va- 
lbrea reclamată de națiunea, din care 
face parte?

Pote că d-1 Bânlfy și soții săi 
dela guvern se fia liniștiți, căci sunt 
la putere și-și pot juca mendrele 
cum le place. In sînul poporului ro
mânesc însă liniștea n’a intrat și nu 
va intra, ci amărîciunea lui va cresce 
și se va potența în măsura, în care 
cresc și vitregile stări de asuprire.

Afacerea maturisanților din Blașiu.
Din Blașiu ni-se scrie cu data 25 
Septemvre n.: „Vă aduc la cunos- 
cință, că după informațiunl luate 
din isvor sigur, a sosit cjilele acestea 
verdictul ministrului, respective al 
directorului suprem din Clușiu în 
cunoscuta cestiune a maturisanților 
din Blașiu, cărora cum se scie li-s’a 
interzis depunerea esamenului de 
maturitate la finea anului școlar 
trecut, pentru-că fotografându-se, 
după vechiul obiceifi în corpore, 
împreună cu profesorul lor de classă, 
au pus de-asupra tabloului d e - 
visa: „Venin vom lua, în foc 
ne vom scălda pentru idealul 
național/

In înțelesul acestui verdict, 14 
dintre acei tineri maturisanțl sunt eli
minați dela gimnasiul din Blașiu, așa 
că esamen de maturitatn numai la alte 
gimnasii pot face, inse și la acestea nu
mai cu concesiune ministerială specială. 
Ceilalți 19 se pot supune la depunerea 
esamenulut aici pe (țilele de 7 și 8 Oc- 
tonwre n. c.

Cât pentru profesorul de clasă, d-l 
Ciriac B. Groze, se cțice în ver
dict, că ar fi de dorit se se retragă 
dela instrucțiune [după o activitate de 
24 anii).

In fine notez, că afacerea cu 
cercetarea disciplinară contra cor
pului profesoral dela gimnasiul de 
aici, pentru „escesele“ de zel națio
nal ale studenților cu ocasiunea in- 
stalărei Metropolitului actual, este 
cassată.

CRONICA POLITICĂ.
15 (27) Septemvre.

In prima ședință a camerei ungare 
președintele va așterne mai mult ca 50 de 
petițiunl de prin municipii. O mare parte 
dintre aceste petițiunl rogă disposițiunl le
gislative în oestiunea regularei lefurilor 
funcționarilor oomitatensl. O altă grupă de 
petițiunl r6gă estinderea timpului liber de 
dare dela 10, la 15 ani pentru edificiile 
nouă, ce se clădesc în reședințe comita- 
tense precum și în alte orașe provinciale. 

O a treia grupă doresce modificare lege1 
militare, și în special ștergerea anului al 
doilea de serviciu, adecă anul de pedepsă 
al voluntarilor. Celelalte petițiunl se re
feră la oassarea duelelor, la despăgubirea 
și rehabilitarea oelor osândiți fără vină, 
precum și la revisuirea legilor privitore la 
darea de drumuri, și la legea electorală. — 
In ședința de Sâmbătă, după cum ni-se de- 
peșâză erl, deputatul Justh său alt membru 
din partida lui, va faoe interpelare pentru 
alocuțiunea episcopului săsesc Miiller ținută 
monarchal™ in limba germană, cu ooasiunea 
primirilor la Clușiu.

*

Deja în întregă țâra sunt numiți pur
tătorii matricnlelor. Numărul lor trece 
peste 5000. Mai mulți sunt în comitatul 
Bihorului (217), mai puțini sunt în cel al 
Ciongradului (16). Contingentul cel mai 
mare dau notarii. Noii oficiali și-au căpătat 
deja sigilele oficiose din Budapesta. Chiar 
și tablele de anunciu sunt gata prin oele 
mai multe locuri, și sunt afișate. Aoeste 
nouă table negre, încadrate ou drot, sâ- 
mănă cu cele pe cari se anunța esecuțiu- 
nile, prin ambitele judecătoriilor oercuale. 
In Budapesta sunt trei purtători de matri- 
cule. Locul unde îșl îndeplinesc oficiul se 
pote cunâsoe de pe inscripția: „Magyar ki- 
rălyi anyakdnyvvezet6J (Purtător de matri- 
oule regesc unguresc). Orele oficiose sunt 
dela 8-12 a. m. și dela 3 — 6 p. m. Prima 
căsătoria civilă se pote încheia — fără dis- 
pensațiă — în 17 Octoravre. Acest termin 
se pdte însă scurta prin dispensațiunl, ba 
chiar și prin aceea, deoă respeotivii, cari 
vor să se căsătorâscă, îșl vor fi anunțat în 
cele două Dumineci căsătoria, în biserioa 
de care se țin. Purtătorul de matricule tre- 
bue să ia cele două vestiri spre soiință.

*
Foia oficială publica alaltăerl o ordi- 

națiune ministerială privitore la procederea, 
pe oare vor avă de observat purtătorii de 
matricule la matriculurea nasoerilor, deoe- 
selor și căsătoriilor, ce se vor întâmpla la 
personele aparțin&âre armatei, marinei și gen- 
darmeriei.

*
întrevederea ministrului rusesc de 

esterne cu președintele republicei francese și 
cu ministrul de esterne francos PLanotaux, se

FOILETONUL „&AZ. TRANS/

Pentru-ce sunt femeile interesante?
(F i n e>

Cu tote oă, după Mustața Reschid Bey, 
numai Dumnezeu scie pentru ce pot fi 
interesante și femei, oarl nu se pot lăuda 
ou frumseța, totuși esistă și între âmenl 
diferite păreri asupra isvorului interesan
tului. Astfel este și părerea cuprinsă în 
următârele cuvinte: „Isvorul plăcerilor și 
al chinurilor, nenorooirea, veninul pentru 
suflet și trup, paradisul și iadul pământu
lui, zac în cuvântul „femeiă“. Chiar și 
B6rne cjioe, că și cea mai blândă și nobilă 
femeiă posede din iad cel puțin un pumn 
de cărbuni, și nici o femeiă nu e într’atâta 
de stricată și denaturată, oa să nu aibă 
în inima ei un mio ungbiuleț din paradis.

După credința arabă zace în inima 
femei o treime din paradisul pământului, 
— o credință, care face jumătatea mai 
frumâsă a omenimei cu atât mai intere
santă, cu cât Muhamed, profetul, d10©8) că 

numai cheia paradisului se află la piciorele 
femeii. De-altmintrelea și el a fost unul 
dintre aceeia, cărora femeile îi se păreau 
întru atât de interesante, înoât adeseori le 
asemâna ou florile. Una dintre acele ase
mănări sună astfel : „Femeile sunt flori, 
florile dau miros duloe, și înaintea lui Dum- 
nefleu mirosul dulce este rugăciune; fe
meile sunt gustare pământesoă, rugăciunea 
e nutremânt ceresc, mirosuri plăcute gustă 
atât cerul, cât și pământul/ Femeile deol 
înveselesc cerul și pământul.

Ele sunt necondiționat din atâtea 
motive interesante, încât în adevăr n’ar 
avă lipsă, să se facă interesante. Cu tote 
acestea o fac. Și încă cele mai multe din
tre ele, precum bine seim, folosesc o cale, 
care mai arare-orl duce la scop. Incârcă 
adecă a-șl înfrumseța și împodobi esterio- 
rul, folosind mijlâoele cele măi cutezate, 
mai perverse și mai dăunăciose sănătății. 
Parisienele, de pildă, cred, că nici o femeiă 
pământenă nu e interesantă, la care peri
feria taliei trece peste 50 centimetri, și de 
aceea în timpul din urmă s’au inventat 
corsete de apă, cari se foloseso în băile de 

mare, și se deosibesc de corsetele de pe 
uscat și de prin orașe prin aceea, că pot 
suporta bine umecjâla. Se înțelege, medioii 
sunt incontra acestor instrumente, oarl la 
notat pot ușor produce amețeli, compri
mând organele nobile. Damele însă nu se 
pot lăsa de acest corset modern, căci după 
cum cred ele, le face mai interesante, și 
apoi — oât de interesant este a fi înghi
țit de mare.

De-altmintrelea dame de oategoria 
aoâsta se îndatineză a confunda adese-orl 
plăoerea, pe care o produo, cu interesul. 
Urmâză însă apoi desamăgirea. Astfel o 
fata frumosă și tînără, der esaltată, avuse 
atâta târnă, că va fi iubită numai pentru 
esteriorul ei, înoât într’o di se stropi cu 
vitriol, pentru de a-și sohimosi fața. Din 
nenorocire însă nu-șl ajunse soopul, dâr 
pentru aoeea frumosa numără timp înde
lungat între cele mai interesante dame din 
Viena.

Tot aceeași se pote <hoe ȘÎ despre o 
femeiă măritată, care, pentru de-a face să 
se vorbâscă de sine, începu de-odată a 
alerga după t6te plăcerile și distracțiunile 

„bărbătesc/. Negligându-șl ou totul dato- 
rințele de soțiă și mamă, cerceta pănă târ
ziu nâptea restaurante și cafenele, și când 
soțul ei, după multe dojane, o apucă mai 
de scurt, ea îl bătu cu bastonul lui de plim
bare — numai pentru aceea, ca luorul să 
ajungă înaintea judeoății, și ast-fel să ajungă 
obiect de conversația în gura lumei. Și 
în modul acesta se note faoe interesant 
omul!

Culmea interesantului, se înțelege, este 
„sensațiuneau. Intre femeile, cari s’au folo
sit în timpul din urmă și de acest mijloc, 
este soția unui general franoes. Se vor
bea prea puțin despre ea, și de aoeea do- 
ritorea de a-se faoe interesantă apăru în
tr’o sără la un bal, la oare se afla și soțul 
ei, într’un oostum fantastio, ce era chiar 
copia uniformei de general al soțului ei. 
Nebunia aoâsta avii ca urmare pensionarea 
generalului, însă ea ajunse la scopul dorit: 
numele ei se audia rostindu-se de tâtă lu
mea, chiar oa și al domnei Paula Mink, 
când aoâsta s’a oandidat pe sine de membră 
în consiliul comunal din Paris. Tot o ase
menea oale și-a ales și dornna Astie "e 
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discută mult în pressă. „Kreuzzeitung*  afirmă 
că, după tote presemnele ivite în timpul 
din urmă, amiciția ruso-francesă și-a ajuns 
punctul de culminațiune, și că acum e 
vorbă despre nouă contracte de alianțe, 
țfiarul rusesc „SL Petersb. Herold*  dice, că 
numfirose cercuri rusescl doresc înoheiarea 
unei alințe ofensive și defensive ruso-fran
cesă. Din contră „Frankfurter Zeit*  afirmă, 
că ministrul rusesc a conferat ou minis
trul francos singur numai asupra cestiunei 
egiptene.

Din Berlin se anunță, că în Prusia 
ostică circulfiză sein despre o întrevedere 
a Țarului cu împeratul Wilhelm, ce se va 
întâmpla în proximul timp.

A. făcut mare sensațiă în Bulgaria 
faptul, că Sultanul la depeșa de felioitare 
a prințului Ferdinand din Bulgaria, tri
misă cu ocasiune aniversărei suirei sale pe 
tron, i a răspuns prințului, dându-i ou asta 
ocasiune de prima oră titlul, ce-i compete 
ca principe domnitor.

Tineri rătăciți.
Ni-se împărtășesce, că 11 elevi 

ai preparandiei române din Arad au 
trecut la preparandia maghiară de acolo, 
pentru-că acesta li-ar fi pus în ve
dere favoruri mai mari,. decât cele 
avute și puse în vedere de biseiica 
părinților lor, și decât mama, care 
i-a născut.

In fața acestui fapt, întrebăm 
pe acești tineri, cari au lucrat tot
odată și contra voinței părinților lor: 
așa sciu ei mulțămi preparandiei 
române, care i-a primit în sinul ei 
spre a-i face membri folositori bi- 
sericei și națiunei nostre, ba din
tre cari pe unii i-a provecjut și cu 
tote cele de lipsă în alumneu?

întrebăm pe acei tineri, cari 
prin asemenea faptă au compromi- 
tat preparandia română din Arad, 
cea mai vechiă din tote preparan
diile române, care a dat bisericei 
și națiunei atâția bărbați distinși, 
îi întrebăm, decă mai pot ei șe se 
numescă fii ai bisericii și națiunei 
nostre române? Și mai pot ei ore 
conta la ajutorul . acestei biserici și 
națiuni ?

Noi credem că nu.
Și chiar din acel motiv am dori, 

se ni-se arete și numele acelor răteciți, 
ca biserica și națiunea se se ferbscă 
de ei, ca de nisce omeni fără ca
racter, fără temere de Dumnezeu și 
fără rușine de omeni, ca de nisce 
ființe periculbse pentru biserica și 
națiunea nbstră.

Valsayre oând simți, că reformătorele îm
brăcămintei femeiescl nu mai sunt inte
resante.

Damele de sport moderne sunt chiar 
așa de interesante oa și scriitfirele de prin 
secolii trecuțl. AstădI aoeste din urmă sunt 
însă interesante numai ca femei, din ceea- 
ce se pote deduce, că farmecul etern-fe- 
meiescului este probabil cel d’întâi și cel 
din urmă motiv, pentru care fiicele Evei 
apar interesante. A defini însă aoest farmeo, 
nu stă în puterea nici unui om. Numai simți 
îl pote, și de aceea are drept Herder, când 
cjice în „Cid* '. „Secretul este puterea, oe 
o esercieză femeile asupra inimei bărbă- 
tescl. Seoretul acesta zace adânc ascuns în 
ele, și este, după credința mea, chiar și 
pentru Dumnecjeu un mister".

Ast-fel deci femeia ar fi o enigmă. 
De alt-mintrelea însă, fiă cum va fi, ea 
tot-dfiuna e interesantă, și interesul acesta 
pentru o enigmă atât de drăgălașă a na
ture! de sigur nu se va stinge, pănă ce 
pe rotogolul pământului va mai asista 
un bărbat și o femeiă — sub patru-cjecl 
de ani.

V. S.

15 (27) Septemvre.

Ospeți princiari in Sinaia. Alaltăeri 
diminfiță, la firele 8.45, au sosit la castelul 
Peleș A. S. R. prinoipele Leopold de Ho- 
henzollern-Sigmaringen, ou fiul său, prin
țul ereditar Wilhelm. MM. LL. Regele și 
Regina și AA. LL. RR. prințul Ferdinand 
și princesa ’i-au întâmpinat la gara Sinaia.

—o—
Escelența Sa Metropolitan Miron Ro

manul va sosi mâne, cu trenul aocelarat 
dela firele 2 p. m., la gara Brașovului, de 
unde va continua calea spre Doboli infe
rior. Aici va sânți Duminecă noua biserică, 
edificată de credincioșii români din Doboli, 
la oare act, după cum aflăm, vor lua parte 
și mai mulțl fruntași români din Brașov.

— o —
La reîntorcerea dela Seghedin și Vaț, 

foștii condamnați în procesul Memorandului 
au fost întimpinațl de frații lor de-acasă cu 
multă simpatia. Cel dintâiu, care a plecat 
din Pesta, a fost d-1 M. VelicI, fir oei din 
urmă d-nii Dr. Rațiu și Coroianu. Despre 
d-1 Coroianu ni-se sorie, că a sosit la Clușiu 
în 24 Sept. n. și și-a luat locuință la „Hotel 
central", etag. I.; universitarii români îi 
făcură ovațiunl căldurose. Părintele Gh. 
Domide a fost întimpinat la gara din Bis
trița de multă lume românfisoă, oferindu-i-se 
și un buchet de flori. Românii bistrițenl 
au dat și un banchet în onfirea d-sale. 
Dela Bistrița pănă la Rodna a fost petrecut 
de mulțl Români, la intrarea în Rodna îns4 
oonvoiul a fost oprit de gendarml.

—o —
Pentru agitația. Cetim în „Pest. LI.*  

următorele: Tribunalul reg. din Oradea 
mare puse anul treout sub acusă pe locui
torul din Beiuș Vasile Simon, pentru agi
tare, de-fireoe acesta s’a înoeroat a ațița în 
birt pe Români contra Ungurilor. După ce 
însă la pertractare se dovedi, că Simon la 
amintita ocasiune a fost cu totul best, si 
vorbirile lui de agitare nu avură nici un 
resultat, tribunalul îl achită Sentința acfista 
fu întărită de tabla regfiscă și alaltăerl fu 
întărită și din partea Curiei". •

— o —
Confiscare de țliare. Poliția din Bu

dapesta a confiscat în 24 o. numeri 61—93 
ai cjiareior „Ntyszava*  și „Volksstimme*  fir 
contra redaotorului numitelor (fiare, Ignaz 
bilberberg a intentat prooes, de-firece el 
publicase articoll cu conținut politio, fără 
de-a fi depus cauțiunea prescrisă.

— o —
Academia militară cu limbă de pro

punere ungurfiscă. Representanța orașului 
Seghedin în ședința sa de er! a pertraotat 
moțiunea făcută în ăfacerea întemeiarei 
UDei academii militare cu limbă de propunere 
ungurescă. Adunarea, omițând cestiunea lim- 
bei, a hotărît a propune dietei și guver
nului deocamdată numai întemeiarea numi
tei aoademii pe teritorul statului ungureso.

— o —
Petiția de amnestiare pentru un conte. 

Anul trecut a fost osândit oontele Zdenko 
Klebersberg pentru un articol scris în „Pești 
Naplfi" sub titlul „Panama ungară" la șfise 
luni temniță ordinară. Numitul oonte șede 
aoum în închisfire de 4*/ 2 luni, și fiind bol
nav de ochi, e ourat de un specialist, pi
lele aoestea sora osânditului, oontesa Io- 
sefina, măritâtă Ștefan Ziohy a înaintat la 
procuratura supremă o petitiă de amnes
tiare pentru fratele ei. Gestiunea se va re- 
solva în (filele viitfire.

—o—
De frica căsătoriei civile. Foile din 

Budapesta spun, oă un număr estra-ordi- 
nar de tinere părechî îșl dau totă silința 
a-șl lega sfirtea unuia de a altulia înaintea al
tarului Domnului, înoă pănă a nu fi siliți a-se 
presanta înaintea celui ou atila și ou pfina în 
pălăriă. Așa, după cum spun foile unguresci, 
representantul archiepiscopesc oatolic din 
Budapesta a dat în cfileie din urmă 192 de 
dispensații dela vestiri, și încă cererile pen
tru dispensări tot incurg. Nici ;chiar refor- 
mații nu-s prea însuflețiți pentru oăsătoria 
civilă, oăcl în biserica lor din „Kâlvintfir" 
au fost anunțate Dumineca treoută 80 pă- 
rechl, fir 25 părechî au cerut dispensațiă 
dela vestiri.

Inaugurarea unui monument. Monu
mentul ridicat în amintirea victoriilor lui 
Petru cel mare asupra Suedezilor s’a Inau
gurat în 23 o. în Poltava (Rusia) în fața 
deputațiunilor regimentelor Preotrasohensk 
și Semenowsk și a cuirasierilor împăratului. 
Au asistat de asemenea procurorul gene
ral al S-tului Sinod, oierul și autoritățile 
locale.

— o—
Starea vinului în România. „Timpului" 

i-8e anunță din OdobeștI, că văncfările de 
vinuri au început deja. La FooșanI au și 
sosit mai mulțl cumpărători din străinătate, 
cari sunt încântați de reoolta din ăst an a 
viilor, atât din punctul de vedere calitativ 
cât și cantitativ. Prețurile varifiză între
1.50 —2 lei decalitrul.

—o —
Statua lui Victor Emanuel din Mi

lano a fost — după cum spune o tele
gramă — erl nfipte oiungărită și împroș
cată cu negrfilă. Cununa de laur de pe su- 
posit a fost sfărmată cu un oiocan. Făptui
torii au mai ars și cărțile și conturile în- 
treprimfâtorului. Se crede, că acest lucru 
este o răsbunare a lucrătorilor dimișl. In
dignarea cetățenilor e mare. S’au pus premii 
pe capul făptuitorilor.

—o —
Advocat nou în Hațeg. D-1 advooat 

Dr. Gavril Suciu face cunoscut, că și-a des
chis cănceleria advooațială în Hațeg. Ii do
rim sueoes bun în noua carieră!

—o—
Din armata rusă. Un ueas împărătesc 

publioat în 24 o. ordonă crearea a două ba- 
talifine mai ușfire pe jos, atașate brigadei 
a 35-a de artileriă; a două baterii de mortierl 
pe lângă regimentul al II-lea de mortierl; 
și a altor două baterii de mortierl pe lângă 
regimentele Nr. 4 și 5. Acestea din urmă 
se vor forma chiar în luna lui Octomvre 
anul 1895.

—o —
Cununii. Laurențiu Ciorbea, teolog 

absolut din Ponor, si Maria Nestor din In- 
tregalde anunță oununia lor, care se va ce
lebra Duminecă în 29 Septemvre st. n. a. 
c. la 2 bre p. m. în biserica gr. oat. din 
Intr.egalde.

— D-1 Solomon Făgărășianu și dșra 
Aniea Sperchez îșl vor serba cununia în 
17 (29) Septemvre c. la firele 12 din cfi, în 
biserica română gr. or. din Zărnescl. — 
Dorim fericire tinerilor părechî.

—o —
La serbările din România. In urma 

modificărilor aduse în programul pentru 
inaugurarea podului peste Dunăre, direc
țiunea generală a căilor ferate aduce la 
cunoscința publicului, că trenurile de plă
cere la înapoere dela pod vor pleca după 
firele 6 sfira, în <f'ua de 15 Septemvre v. 
curent. 

Dela Asocîațiune.
In ședința din 24 Septemvre n. 

c. a comitetului Asociațiunei s’a ales 
profesbră la scola Asociațiunei d-ra 
lovescu din Caransebeș. Mai mulțl 
membri din comitet însă au susți
nut pe d-1 Dr. E. Dăiami, care că
rând cu 4 contra 5 voturi, d-nii I. 
V. Russu, Onoriu Tilea și Dr. A. 
Frânau au insinuat vot separat, al 
căruia text, după cum ni-se trimite 
din Sibiiu, este următorul:

Onorat comitet! Contra oonolusului 
luat în ședința onor, comitet din 24 Sep
temvre a. o., prin oare s’a ales cu maiori- 
tate de 5 contra 4 voturi, de învățător la 
scfila civilă de fete a Asooiațiunei Tran
silvane Eugenia lovescu, față cu concu
rentele Dr. Elie Dăiană, subscrișii membri, 
conform deolarațiunei făcute în amintita 
ședință, îșl permit a presanta și motiva ur
mătorul

Vot separat.
I. Deorece la conferirea unui post pus 

la concurs, condițiunile aoestuia sunt sin
gur normative pentru conferire, fir în ca
șul de față numai d-1 Dr. Elie Dăianti. în- 
trunesoe condițiunile restrictive ale concur
sului. 1) Fiind-oă în concurs se oere ca 
condițiă sine qua non cualifioațiunea pentru

limba română și germană, pe eare dintre con- 
curențl singur d-1 Dr, Elie Dăiantî a do- 
oumentat’o atât prin esamenul fundamental 
dela facultatea filosofică din Budapesta, fă
cut tocmai din limba germană și română, 
cât și prin cursurile ascultate Ia universi
tatea din Gratz și prin diploma de doctor 
din 1. și literatura română germană și indo- 
germană. — 2) Fiind-că concursul oere în 
primul rând instituirea unui învățător, și 
numai ca eventualitate contemplfiză alegerea 
unei învâțătdre, oare disposițiă este de a 
se observa și din considerații de stabilitate 
în corpul învfițătoreso; —3) Fiind-că d-șfira 
E. lovescu n’a dovedit nici cualifioațiune 
generală pentru un ram ore-care de sciință, 
pentru-oă nici diploma de învâțătfire la 
sofilele civile Did chiar o adeverință inte- 
rimală despre aofista n’a produs, și din ates
tatele înaintate și afirmațiunile din cerere 
se pote deduce, că e pregătită numai pen
tru sciințele naturale, pe când din aceleași 
acte s’a dovedit, oă fiind dânsa absolventă 
a sofilelor din Gybr și Buda-Pesta, fără a 
cerceta nici când o scolă românfisoă, îi lip- 
sesce orl-ce cualifioațiune de a propune 
studiile în limba literară românfisoă, și că 
nu are oualificațiunea niol pentru propu
nerea limbei germane, a oărei ounosoință 
niol alt-oum nu e documentată:

II. Defirece d-1 Dr. Eliă Dăianu are o 
cualifioațiune superioră, oa doctor în stu
diile indioate în ooncurs și ca absolvent 
de douâ facultăți — teologioă și filosofică 
— la două universități, o cualifioațiune, oare 
nu se pbte pune în oonparare ou atesta
tele pedagogice ale d-rei Eugenia lovescu:

III. Defirece în urma decisiunilor adu
nărilor generale, comitetul ani de-a rândul 
a publicat o bursă de 500 fl. oa să se perfec
ționeze o putere didactică în 1. germană, 
fără a sâ fi aflat un singur concurent, fir în 
cașul de față în persona d-lui Dr. E. Dăianu 
s’ar câștiga o putere didaotică oonform de
cisiunilor adunărei generale și comitetului:

IV. Deorece adunarea generală a Aso
ciațiunei din anul curent a cerut, ca co
mitetul sfi îngrijesoă de mijloce, pentru oa 
scopul primordial al Asociațiunei: culti
varea literaturei române, să reîucfipă în sî- 
nul Asociațiunei, fir aofistă necesitate nu 
se pote îndeplini, decât prin gruparea for
țelor literare și aducerea lor în conexitate 
cu Asooiațiunea; deoreoe e incontestabil, 
că prin angagiarea d-lui Dr. Eliă Dăiană, 
ca învățător, Asooiațiunea ar fi câștigat o 
forță literară:

Subscrișii membrii ai comitetului, ba- 
sațl pe motive obiective, îșl esprimă oon- 
vingerea, oă singur alegerea d-lui Dr. E. 

’Dăianfi corfispundea intereselor soolei de 
fete a Asociațiunei transilvane, și cer, ca 
acest vot separat să se alăture la proto
colul ședinței din 24 Sept, n, o. și în le
gătură cu acela sS se publice.

Sibiiu, 25 Septemvre 1895.
I. V, Bussu, Dr. Amos Frâncu,

On. Tilea.

Câtrâ clerul și poporul român din 
eparchia Aradului.

(Circulară în causa nouelor reforme bisericescl) 
10 AN.

din îndurarea lui Dumnezeu episcop Jdie- 
cesan al Aradului, Orăcju-marl, Ienopolei 
și al Hălmagiului, precum și al părților 

adnesate din Banatul-Temișan.
Iubitului cPr și popor eparchtal: dar și milă 

dela Dumneoțeu Tatăl și Domnul nostru 
Isus Christos!

Un eveniment mare și îngrijitor, ce 
atinge în mod simțitor și unele aședâminte 
ale biserioei nfistre străbune, ne îndemnă 
a ne ridica glasul nostru și cătră voi, iubit 
cler și popor, precum l’am ridicat și la lo
curile mai înalte; fir aoel eveniment este: 
introducerea oăsâtoriei civile și a matriou- 
lelor de stat, apoi regularea crescerei prun
cilor din oăsâtoriile mixte, decretate prin 
articolii de lege XXXI, XXXII și XXXIII 
din anul 1894, cari tote au a întră în vifiță 
la 19 Septemvre 1895, după calendarul 
nostru, sfiu la 1 Ootomvrt 1895 oalen- 
darul nou.

Este pentru noi îngrijitor acest eve
niment, nu numai pentru-că prin asemenea 
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legi se atribue căsătoriei care eter civil, 
ce-șl primesce valorea dela legile oivile 
obligătdre, pre când ea după firea ei este 
o instituțiune dumnecjeăscă indicată ome- 
nilor de Dumnezeu, încă la începutul lumii, 
apoi, prin unul născut Fiiul său Domnul 
nostru Isus Christos, ridicată la una din 
cele șâpte taine ale legii cei nouă, dâr și 
pentru-că prin aoeleașl legi se atinge în 
■mod fârte simțitor taina oăsătoriei și p'in 
acesta și simțul religios al nostru al tu
turor.

Din asemenea motive și îngrijiri pur- 
•cecjend, am luptat noi ierarchii bisericei, 
apoi consistârele și Binodele nostre epar- 
ohiall la locurile competente contra intro
ducerii căsătoriei și a matriculelor civile, 
,dâr, durere, fără resultatul dorit, căci acelea 
au devenit legi și ca atărora trebue să ne 
supunem.

Tot din asemenea motive, a aflat de 
lipsă și congresul nostru național biseri
cesc din Mai a. c. a enuneia: „că biserica 
nostră, ca atare numai aceea oăsătorie o va 
considera de validă., care se va înehea după 
prescrisele bisericei; de aceea toți credin
cioșii biserioei nostre vor avă și după Intro
ducerea căsătoriei civile — după încheierea 
actului civil •— a primi și taina căsătoriei 
biserioescl, amăsurat prescriselor canonice 
■ale bisericei

„Tâte acele căsătorii încheiate de cre
dincioșii bisericei nostre, carl pre lângă 
actul civil, nu vor fi încheiate și după preș, 
orisele bisericescl, în sensul canonelor, vor 
fi considerate de nevalide".

Ca creștinii adevărațl, pătrunși de în
vățăturile s. maicei nostre biserici, vom 
ține din tot sufletul la aceste concluse con- 
gresuale; și pe lângă observarea legilor 
civile, vom țină sus și tare căsătoria bise- 
ricâscă pe ceea ce este, adecă: una din 
cele șâpte taine ale sântei nostre religiunl, 
de adevărata căsătorie religiosă.

Este deci cea mai mare datorință a 
ndstră tuturor, dâr și cel mai mare interes 
al bisericei nostre străbune, a stărui din 
tâte puterile, ca aceste enunciate să se 
esecute cu totă consciențiositatea, și adecă : 
că toți nupturienții de religiunea ndstră, 
după încheierea actului civil, să primescă 
și sânta taină a cuuuniei.

Stăruințele nâstre însă numai așa vor 
avă resultatul dorit, dâcă oierul și popo
rul nostru va ave pururea în vedere, că 
biserica străbună a fost, este și va fi basa 
esistenții și desvoltării nostre, cum și că 
basa bisericii străbune, sunt cele trei meri 
virtuți teologice: oredința, dragostea și 
speranța dimpreună cu cele șâpte taine ale 
legii cei neuă.

(Va u ma).

Congresul studenților.
Câmpu-lung, 25 Sept. n. 1895.

Că tinerimea e speranța viitorului, e 
un mare adevăr; (ea dă națiune putere, 
viâță, și în ea se reoglindâză viitorul unei 
națiuni ; e vasul de aur al simțămintelor 
nealterate, dela care ochii noștri nu tre- 
buesc despironițl.

De aceea congresul studenților din 
România, merită a fi urmărit cu atențiune 
din partea Românilor, și din acest punct de 
vedere țin să arăt pe scurt decurgerea lui 
din acest an.

Congresul s'a ținut de astă-dată la 
Câmpu-lung. încă de Joi, 21 Sept, n., au 
sosit din BucurescI 150, âr din Iași 38 
studențl, între cari și două studente.

Vineil diminâța, la orele 9, s’a dee- 
chis prima ședință prin studentul bucures- 
cen Babeș, după care a urmat alegerea 
președintelui, fiind ales dintre cei trei can
didați studentul ieșan State Dragomir, fiiu al 
Basarabiei,

Se trimite apoi o telegramă omagială 
Regelui Carol I, prin care studențimea îșl 
arată simțămitele sale de recunoscință și 
mulțămită Suveranului țării. Observ așa- 
dâră, căscirea oolportată de „Pester Lloyd" 
și alte (jiare ungurescl din Pesta, că stu
denții ar fi mulțămit Regelui pentru vre-o 
întervenire în cestiunea grațiărei condam- 
naților în procesul Memorandului, este ab
solut falsă.

Studentul ieșan P. Zosîn dă cetire 
unui operat, întitulat „Cătră studențl", ope
rat frumos și bine luorat, cevașl însă cam 
molipsit de idei socialiste.

Săra s’a dat uu bal la „Clubul mili
tar", care a reușit splendid, avend pe lângă 
succesul moral și un impunător suooes ma
terial.

Sâmbătă înainte de prând șl-a cetit 
oonferența d-1 Spineanu, medicinist, despre 
„Efectele tutunului", după oare d-1 Căplescu- 
Poenariu a vorbit despre „Fisiologia durerei", 
temă luorată cu multă pricepere și cunos- 
oință de causă. A fost viu aplaudat.

Comisia de 3, alesă încă din cliua 
precedentă, a venit cu o schiță asupra 
„Asociației studențescl de pretutindeni", 
cărea a dat nascere la îndelungate disou- 
siuni, după al cărora sfîrșit se hotăresce 
înființarea unei scole de adulțî în Bucu
rescI.

Propunerea făcută de un membru, 
de a-se înființa cluburi separate la fiă-oare 
facultate, neîntrunind două treimi ale vo
turilor, a fost respinsă, după care s’au 
desbătut mai multe cestiunl de adminis
trația.

După prând s’au arangiat escursiunl 
prin satele din jur, unde studenții au fost 
primiți cu proverbiala ospitalitate a Ro
mânului dela țâră.

Congresul procsim, în urma sorțirii, 
se va ține la Fălticeni, nn oraș din Mol
dova, outropit mai întreg de Jidani.

Duminecă, la drele 10, d-1 Brânzdu a 
deschis ultima și cea mai importantă șe
dință, ședința națională. Frumosă-i vorbire 
de desohidere, în care a accentuat suferin
țele Românilor din Ardeal și Ungaria, au 
aflat un viu răsunet la cei de față. Vorbi
torul a fost în dese rânduri întrerupt de 
aplausele nesfîrșite ale pubioului.

Tot-odată d-1 Brânzău propune ale
gerea unui nou președinte al comitetului 
studențesc, care să presideze și ședința 
acâsta. Se alege studentul Pășeau, care 
după ce mulțămi pentru încredere, dete 
cetire nnui raport despre activitatea sa în 
Italia pe teren național. Adunarea prin 
rostul studentului Tomara mulțămesce d-lui 
Rășoanu pentru succesele raportate pe tă
râmul național; âr d-1 Nic. Brânzău rogă 
președintele, ca să-și publioe raportul com
pus cu atâta însuflețire și căldură.

Se trimite apoi telegrama de mulță
mită mai multor filoromâni din Italia, după 
care studentul lonescu oetesce o telegramă, 
ce se va adresa tinerimei universitare din 
Pesta și Clușiu, telegramă primită cu multă 
însuflețire.

Au mai vorbit Bălănescu, Manea, după 
care urmă o disouțiă asupra congresului 
internațional al studenților dela tăie universi
tățile din Europa, care se va ține anul vi
itor la BucurescI. Frumosele lămuriri date 
de d-1 Brânzău au fost primite fără re- 
servă.

După alegerea unei comisiunl, care 
să pună luorurile pregătitore la oale, se în
chide ședința, âr studenții, precum și mulțl 
câmpulungenl se întrunesc la o masă co
mună. Sâră s’a dat și un concert, care a 
fost o verigă, și încă dintre oele mai fru- 
mose, din întregul lanț al sărbărilor dela 
Câmpu-lung.

E. M—șiu.

Proces pentru calumniâ și vă.temare 
de onâre.

Clușiu, 25 Septemvre 1895.
înaintea curții cu jurați se pertrac- 

tâză astădl un interesant proces de pressă 
pentru vătămare de onâre.

Acusat este August A. Nicdră. Acusă- 
torl Borosnyai, căpitan de honvecjl, și Balea 
Zsombor, sublocotenent tot la honvezi; 
pertractarea decurge sub presidența baro
nului Szentkereszthy.

Curtea cu jurați se constitue târziu, 
la 11 6re a. m.

Precedențele sunt următorele: încă 
acum doi ani advocatul Imeos din Deva 
avuse un conflict cu învățătorul Ion Antal. 
Imecs trimise ca secundanți pe Borosnyai și 
Balea (acusătorii de acum) la Antal, care 
și primi provocarea, numindu-șl ca se

cundanți din partea sa pe Drd. DraghicI 
și Mich. Pop, oarl cu majoritate de voturi 
deciseră luptă cu sabia. învățătorului Antal, 
oare acum trebuia să dueleze, îi trăsni acum 
prin minte idea, ca să ridice esoepțiune 
contra lui Imecs, denegându-i „capacitatea 
de-a duela'1 pe cuvânt, pare-mi-se, că ar ave 
afacere cavalerâscă neisprăvită. Destul, că 
între aceste secundanții lui Antal se retra
seră, — și în locul lor numise Antal de 
seoundant al său pe d-1 Aug. Niooră.

Rebus-ul însă se continua mai de
parte. Seoundanții lui Imecs deteră o de
clarația într’o foiă, âr Nicoră li-a răspuns 
cu o altă deolarațiă, în urma căreia oficerii 
Borosnyai și Balea au intentat proces de 
presBă pentru calumniă și vătămare de 
onore, contra lui Nicdră.

August A. Nicoră s’a născut în Deva, 
e de 35 ani, gr. or. neoăsătorit, e candidat 
de adv. și proprietar în Deva; pedepsit a 
fost odată pentru duel.

Nicoră însă, erl, în scris, a acusat 
tot-odată și el pe căpitanul Borosnyai și pe 
sublocotenentul Balea, tot pentru vătămare 
de onore (ce s’ar fi comis prin amintita decla
rația, la oare apoi răspunse mai târziu Ni- 
câră) însă tribunalul, după o scurtă con
sultare, n’a admis pertractarea acestei cause 
de-odată cu cea presentă, căci atunci ar 
figura în același timp de-o parte oficerii 
ca acusatorl și Nicoră ca acusat, de altă 
parte Nicoră ca acusator și oficerii oa 
acusațl.

Oficerii au acusat pe Nicâră pentru 
un comunicat apărut în foia „Dâva es vi- 
deke" la loc deschis, unde Nicoră îidicâ 
contra secundanților lui Imeos (a acusato- 
rilor de astădl, adecă Borosnyai și Balea) 
învinuiri grele ou privire la procedura lor 
ca secundanți, pentru cari învinuiri, ei, ca 
oficerl, trebue să oâră judecată dela tribu- 
ntl, ca juriu de pressă.

După vorbirea de acusațiune a advo
catului Deălcy în numele oficerilor, ș după 
discursul de apărare al d-lui Nicâră, care 
a vorbit peste tot forte bine, presidentul 
suspinde pertractarea la I 6ră.

După pausă, la 3 âre p. m., pertrac
tarea se redeschide. Urmâză replioa aousa- 
torului și duplioa acusatului, apoi discuția 
se încheia la 43/t ore.

Presidentul, reasumând pe scurt de
mersul pertractării, apoi adresând juraților 
câte-va cuvinte, în cari îi admonieză să 
judece drept, în mod nepreocupat și sin
cer, le preda actele, și aceștia se retrag 
spre a aduce verdict.

După o consultare de mai o jumătate 
de oră, Dr. Kuncz Elek enunță verdictul 
juraților, în înțelesul oăruia D-1 August A. 
Nicoră cu 7 contra 5 voturi e declarat vino
vat pentru delictul de vătămare de onore 
și oalumniă pe calea pressei.

Judecat este la 120 ft. amendă, 50 fl. 
spesele acusătorilor, 30 ft. spesele și onorarul 
advocatului, plus 19 ft. spese procesuale de 
pănă acuma\ cu totul dâră la 219 florenl.

In contra acestei judecăți D-1 Niodră 
a insinuat apel.

Finea pertraotărei la 5 ore 40 m. p. m.
Aleco.

Dare de semă și mulțămită 
publică?)

Brașov, 1 Sept. n. 1895.*)

*) Intârdiată din causa lipsei de spațiu. — Red.

Cu ooasiunea petrecerii de vară, aran
jată de tinerimea aoad. rom. din Brașov și 
jur în favorul soc. „Petru Maior", din Bu
dapesta, au incurs pănă acum următârele 
suprasolvirl și contribuirl benevole :

Dela d-nii: G. B. Popp și N. N. 
câte 5 fl., d-na S. Sasu 2 fl, 50 or., d-nii 
D. Banoiu (Săliște), M. Stănescu, Tache 
Stănescu, I. Muntean, Dr. E. Mețianu, Dr. 
G. Baiulesou și d-na Simay câte 2 fl.; d-1 
I. Bran de Lemânyi 1 fl. 50 cr. d-na E. 
Săbădeanu și d-nii D. Lemânyi, V. Onițiu, 
Dt. D. Popp, N. Bogdan, A. Nedelco stud, 
juris (Lugoș), A. Moldovau și I. Bidu câte 
1 fl., d-na ZenovicI și E. Popoviciu, și d-nii 
I. Barițiu, St. Stinghe și M. Russu câte 
50 cr.

In Predâl s’a colectat prin d-1 Găvă- 

nescu suma de 6 fl. 50 or. D-1 C. Bidu a 
coleotat în Sinaia și Bușteni dela următorii 
domni și domne : V. A. Ureche, Dr. Frâncu, 
G. Nicolau și d-șora A. Bossie câte 5 lei, 
Dr. Ureche, C. I. Codreanu, N. T...; I. lo- 
sifesou, G. 6ncea și V. Ionesou câte 2 lei 
și A. Kivu 1 leu.

Prin d-1 1. Scuriu e’a coleotat în 
Bran dela d-nii Dr. E. Pușcariu și I. Cav. 
de Pușcariu câte 2 fl.; I. Peța și N. Floru, 
câte 1 fl,; și în ZârnescI dela d-1 P. Dan 
1 fl. și dela d-1 prot. T. Mețian 1 fl. 50.

Esprimăm tuturor acestor binefăcători 
mulțumită sinceră.

Comitetul aranjator îșl ține tot-odată 
de plăcută datorința a esprima recunoscință 
d-șorelor StoianovicI, N. Fapon, Vict. Bra- 
nisoe și M. Navrea, oarl la inițiativa d-lui 
Teodoroviciu, oferind d-lor flori, au oolec- 
tat la petrecere 33 fl. 61 cr. și 1 leu.

Ou totul s’au încassat pănă aoum 
232 fl. 61 or. și 34 lei, din cari, subtra- 
gându-se spesele de 174 fl. 50 cr. și 4 lei, 
rămâne un venit curat de 73 fl. 11 cr v. a.

Pentru comitet:
A. Străvoiu m. p. rigor. în drept, pre

ședinte. D. Lupan stud, fii, cassar.

Inaugurarea podului peste Dunăre.
(Telegramă part, a „Gaz. Trans.")

Constanța, 27 Septemvre. Inau
gurarea podului de peste Dunăre a 
decurs grandios. După așeejarea ul
timului nit, 15 locomotive împodo
bite cu tricolor trecură podul, tote 
fluerând, între urările imensei mul
țimi și bubuitul tunurilor.

La banchet. Regele, respunețând 
d-lor Olanescu și Duca, accentuâ, în
suflețit, între nesfîrșite aplause, că 
marea operă se mulțumesce vredniciei na- 
țiunei române, și că acuma s’a deschis 
calea progresului României.

Suveranii, Moștenitorii de tron 
și prinții strSini au visitat apoi masa 
poporală, întinsă pe malul Dunărei.

Sera tote vasele iluminate.
Suveranii acți diminbță au sosit 

la Constanța.

Sciri telegrafice.
Huedin, 27 Septemvre. Majestatea 

Sa a plecat la Viena între imense ova- 
țiunl ale populațiunei.

Viena, 27 Septemvre. Alegerile 
comunale s’au sfîrșit și în cercul 
întâi cu învingerea anti-semiților, câști
gând și aici 12 mandate.

Noul consiliu comunal se compune 
așa-deră din 91 anti-semițî și 46 li
berali.

Un anunț original. „Kansas Herald" 
publică următorul anunț: „Se caută un 
june de familiă bună, care s’ar învoi să se 
despartă de nevastă în dată după oununiă. 
El n’are drept să pună nici o oondițiă pen
tru ostenâlă, va fi însă resplătit cu 20,000 
dolari (40.000 fl.)“ OâțI tineri s’au anunțat 
nu se soie.

Ambițiune vătămată. Un violinist de 
renume vatămă pe un critic prin faptul, 
că-i dovedeme nesciința. — Criticul: 
Domnule, mâne îți trimit seoundanții. — 
Violimstul: Nici prin minte nu-mi trece 
să mă bat cu d-ta.- Dâcă îmi împusol de
getul cel mic, nu mai pot cânta cu violina; 
din contră dâcă pe d-ta te împușc chiar 
prin cap, înoă tot mai poți scrie critici.

1. Un mijloc de casă, ieftin. Pentru regularea 
și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provinciă se se ceră preparatul lui Moli provăcțut 
cu marca de contravenție.

Proprietar: Dr. Aurel fâiureșianu.
Mactor responsabil: Gregoriu maior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de cordne ung. 4% . . .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/.2°/0 • 
Impr. ofi.il. fer. ung. în argint41/2°/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • . .

121.50
99.20

124.25
101.60
121.30
97.60

Bonuri rurale oroate-slavone. . •
Imprum. ung. cu premii . , . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
LosurI din 1860 .........................
A.cț.ii de ale Bănoei austru-ungarâ.

159.-
146.50
100 45
100 98
121.40
152.75

1059.—

A.oții de-ale Băncei ung. de credit
A.cții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. .
Note italiene.............................

487.50
403.—
9,53%

58.87l/,
120.15

47.52
100.90
45.35

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Septemvre 1895.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
G-albenl
Ruble rusescl Cnmp. 
Lire turcescl Cump.

Cnmp.

9.51
9.46
9.54
5.63

128.72
58.50

9.54
9.50
9.57
5.67

superîoră carre roa>pe

— per metru

G L

fi.

77

n

77

120 
9B

100
120
120

per 
n 
n
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77

per
tj
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n

n

77

n

n

n
n
77

77 

n

7»

7?

D

77

n
71

n

7»

77

71

77

7)

7)

7»

n

77

n

77

curată
77

7»

77

ii. 1.15 în 
curată per

n

n

77

96 cr., 
mătasă

77

77

77

la banca 

Austro-Ungară.

77 

n

77

77

77

77

77

71

77

77

77

77

77

metru
»
n

n

1.55, 
metru fl.

n

n

T>

77

77

77

r

77

7»

77

77

77

TI

77

71

77

77

77 •
per metru fl. 2.50, 2.60, 3.20 (desenurl deosebite)

Noutățile ©ele mai superiors
pentru SESONUL de TOMNA și fiRNA. 1895|96
Noutate

Cheviot

Cheviot mele — 
superioră colorată 
englezesc — —
irlandez — —
uni, în tâte colorile —

diagonal uni — 
Crepe englezesc

Hansmgarn cordonne — 
Crepe TricoSette — —
Cheviot englezesc cu desenurl 
Noutate parisiană, cu desenurl 
Veiourette pointu în mătase 
Noutate persiană _ _ _

Astrachană — — —
superioră persienette 

.. SLaukas — 
Moliair-Crepon, în tote colorile — 
Noutate raye, cu mătasă — —

țț ! -
Cheviot engiescsc, cu desenurl — 

„ Crepe _ _ — —
Stofe dc modă, în lățime duplă — 
Himalaya — — — — —
Postav pentru Dame — —

— — Lână
77

77

Lână curată 120 cm. lat, 
curată! 120

»
77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

120
120
120
120
120
120
115
115
115
115
115
120
120
120
120

cm. lat,
n

n

77

77
per

77

17

77

77 
metru fi.

cm. lat,
77

77

77

77

7?

77

7)

77

77

77

77

77

77

77

77

80 cr.
1.05 
1.15
1.35
1.90 
1.05
1 90
1.85
2.90
9. IO 
9.40
9.45 
3.10
9.40 
9.80 
3.50
3.10 
3. -
9.10
9.20
1.45
1.40 

etc. etc.
I.— 

n --82
60 cr. etc. etc. 
sortiment bogat, 
metru

n

77

77

®5, 
fl.
n
n

1.15,
Lână

n
77

77

77

77

77

77

77

7)

77

77

77

77

77

22, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 65 cr.
— — 120 cm. lat, per metru fl..
- _ 120 „ „ „ „

iSarchent și Flanele de o execuțiune forte îngrijită â 24, 28, 32, 35, 40, 45, 48, 52, 55, 
Stofe de mătase, in desenurl singuratice, calități frumose — â 65, 85, 94, 96 cr., fl. 1.15 în 
TafiTetas noutăți raye — — — — — —
Pepita noutate’ _______ 
Hlătasă Crepe, desenurl forte frumose — — —
Noutăți 'G'alfe raye —— — — — — —
Hătăserie, în desenurl exquisit de frumdse, moda ultimă

Pentfi*M  pB*owmcie  mostre și jurnale ilustrate gratis și franco

LESSNER, viena
VI., Mariahilierstrasse Nr. 81-83, Eszterhazygasse Nr. 30, 3% 34.

Souterrain, Parterre, Mezzanin, Ftagiu I.
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_ , i Telefon j -m. Cec-Conto la-Conto |® J Mr. ts. nr,969.

Casa de ‘bancă 
JACOB LJ ADLER,

Piața mare Nr.. 1, Slbiîll. 
vifiide monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detragere tot felini de

Brașov.
♦

cumperă și 
cursul cailei 

rescumperă 
corone;

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 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 spese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcjl aduc 5% interese; 

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

649,20 - 50.
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G iro-Conto 
la banca 

imp. germană.
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Apă de gură-Salicyl a m K^9oh. >
(Pe basa de natron Aeid-salicilicil) 7

La întrebuințarea Silnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză ncestă apă de gură conservarea săn&tosă și mai departe a dinților. Pre- > 
Jul sticlei provegute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. /

Franzbranntwein și sare a lui fWoll.
Vnrî+ahîlli numai decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VClILdUIIU IIUHldl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rScdlă. 
Prețui unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Praninle-Seidlitz ale lui Moll
Veritabile numai, *leeă liăcwre cutiâ este prove<țută eu marea de 

aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa. r
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-SeidIitz de A. Moli în contra greu- / 

taților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și ff 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce A 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. V 

Falstficațiile se vor urmări pe cale judecâtorescă. V
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%

Trimiterea principală prin 
Farmacistul A. MOLL. v 

c, și r, furnisor al curții imperiale Viena, TncMeii 9 > 
Comande din provincia se efectueză jlllnic prin rambursă poștală. y.

La deposite să se cără anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca > 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Both, Franz: Kellemen și < 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Gei8berger. 31—52

de

iPSF Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potu cuinpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


