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Un colaborator al cjiarului „Buda
pestei’ Tagblatt**, Dr. Iulius Rimler, 
despre al căruia slavofilism s’a vor
bit odată ca de o apatițiune cu to
tul exotică între Maghiari, a avut 
de curând o convorbire cu distin
sul | olitic și bărbat de stat boem 
Dr. Rieger.

Rimler a visitat anuibe pe Dr. 
Rieger pentru a i pune cestiunea, 
dâeă nu ar fi bine și la loc, ca pen
tru întărirea raporturilor amicale în
tre Cehi și Maghiari se se folosâscă 
oeasiunea, ce o oferă exposiția mile
nară și se se arangeze din pai tea 
diferitelor corporațiunl cehice o vi
sita în massă a acestei exposițiunl.

Dr. Rieger dice în enunciațiu- 
nea sa, ca răspuns la întrebarea, ce 
’i s’a adresat, că densul a fost acela, 
care pe timpul lui Schmerling a luat 
în apărare dreptul public al Ungariei.

Intr’adevSr, Dr. Rieger atunci, 
ca și mai târziu, a fost unul dintre 
aceia, cari mereu au stăruit pentru 
înțelegerea «între Cehi și Maghiari. 
Dâr, die© ©L dintre toți Maghiarii 
n’a aflat, decât nun ai pe Deak, care 
se recunăscă, că este de lipsă o 
procedere în unire a ambelor po 
pbre. Acesta înainte de ce s’a ivit 
cu dualismul politica lui Andrassy. 
De aci încolo Ungurii au lucrat în 
contra postulatelor națiunei cehice. 
Mai târziu a încercat Rieger să se 
înțelegă cu Tisza, der n’a fost cu 
putință.

De-un deosebit interes este însă 
acea parte a declarațiunei lui Rieger, 
în care, înălțându-se peste interesele 
mici ale momentului în sfera cuge- 
tărei mai ridicate de om de stat, 
se ocupă de raporturile Maghiarilor 
cu celelalte națiuni ale monarchiei 
și de cestiunea înțelegerei națiunilor 
pe basa respectărei reciproce a drepturi
lor lor. De aceea lăsăm se urmeze 
aici acâstă parte din cuvânt în cu
vânt.

Dr. Rieger 4’8© :
„Tâtă cinstea nobilelor d-tale in- 

tențiuni, de-a suleva din nou ces

tiunea unei înțelegeri între Maghiari 
și Boemi, der me tem, că cu aceste 
intențiunT ești isolat în mijlocul 
conaționalilor d-tale. Spune-mi, decă 
și numai un Ungur dela, Deak în- 
c6ce s’a pronunțat pentru respecta
rea dreptului corbnei boeme? Și cu 
cât dispreț vorbesce organul cercu
rilor stăpânitbre din Ungaria despre 
idea desperată, de a lua ca basă a 
unei acțiuni politice învechitele ră
mășițe ale unui drept public boem? 
Fbia „liberală11 nu vede, că acestă 
vechime trăesce forte puternic în 
șese miliăne de capete, că pdte ușor 
se trăescă mai mult decât batjocu- 
ritorii ei și în fine pdte să devină 
învingătbre !“

„D-ta deplângi șovinismul Ma
ghiarilor și nedreptatea, ce se face 
Slavilor cți de cji de mulțl ani în- 
ebee; d-ta vecjl, ca acestă politică 
șovinistă și-a făcut dușmani pe toți 
vecinii slavi și români. Avut’a însă 
măcar numai unul dintre lăudații 
bărbați de stat ai Ungariei curagiul, 
de a-șl ridica vocea contra tuturor 
acestor nedreptăți (cumpărarea co
piilor, Kisdedovurile reuniunei de 
cultură, răpirea fondului gimnasial 
slovac etc.)?“

„Un bărbat tare pbte câte-odată 
în focul luptei, fiind în mod păti
maș iritat, se facă o nedreptate ve
cinului seu, și așa pbte să facă și 
un popor. Der este bre vrednic de-un 
popor cavaleresc, de-a stabili o lege 
asupra drepturilor naționalităților, apoi 
de-a vătăma acâstă lege timp de 
30 de ani necurmat cu intențiune în 
modul cel mai flagrant și, pe lângă 
tbte acestea, a se provoca încă fari- 
seesce înaintea streinătății la dreptele 
disposițiuni ale legei astfel batjo- 
curite ?“

„Una dintre calitățile cele mai 
însemnate ale rassei maghiare este, 
ne’ndoios, talentul ei, de a-șl câștiga 
simpatiile acelora, cu cari are se co
munice — și acesta nu numai întru cât 
privesce pe femei — și după aceea 
un special talent pentru politica prac
tică. Omului îi vine să se îndoesca 
în acest talent, dâcă vede, cum în 

timpul mai nou simpatia tuturor ve
cinilor îșl întorce fața dela Unguri 
și trebue se se întrebe, dâcă este o 
politică înțelâptă aceea, care nutresce 
wra propriilor fii ai țărei și nu asi
gură un viitor liniștit, fericit? E și 
întrebare, decă opiniunea publică a 
Europei culte — care de sigur nu 
este fără preț — va lăsa se fiă pen
tru durată amăgită printr’o fliaris- 
tică angagiată, fiă prin bani, fiă prin 
favoruri. Deja se pronunță chiar și 
în Ziaristica germană voci forte în- 
grijitâre cu tote că tocn ai acesta este 
cea mai mult influiiîțată de cătră pressa 
din Viena și Budapesta, și cu tâte că 
tccmai acesta are mai puțin prilegiu 
de-a se jălui despre asuprirea Ger
manilor, țmai ales că și alianța ger- 
n auă este parte constitutivă din po
litica maghiară.“

„Fără îndoelă, că.pressa liberală 
germană în Viena și Budapesta, pe 
lângă marele talent, cu care este 
condusă, a adus mari servicii causei 
Maghiarilor. Dâr bre tonul propriu 
ei, mușcător, batjocuritor, care va- 
temă, der nicidecum nu convinge 
și nu învinge, er mai puțin încă face 
amabilă causa, căreia îi servesce, este 
acest ton și spirit o emanațiune a 
rassei maghiare, căreia așa de mult îi 
place a fi numită cavalerâscă? Și 
decă nu este așa, atunci bre gintea 
maghiară, care lasă a fi representată 
prin aceste trupe simbriașe, se nu 
fiă bre responsabilă pentru activita
tea acelei cjiaristic©?

„Da, aceste stări în adever nu 
sunt îmbucurătbre și nu ne dau nici 
o speranță. Cum se mai sperăm noi 
serios într’o apropiată și succesă 
înțelegere a națiunilor pe basa res
pectării reciproce a drepturilor, când 
rac|ele de seriositate și de bună
voință pentru acestă causă sunt așa 
de slabe? Aici, în adever, par a fi 
la loc cuvintele: „Solia o aud, der 
îmi lipsesce credința!“

După tristele esperiențe, ce le-am 
făcut, nu me pot emancipa de tot 
de îndoâla: că bre poporele sunt în 
genere capabile, de-a fi drepte unele 

față cu altele din propriul impuls, 
ori că sunt drepte num'jii, când n-’au 
puterea, de a-și validita pofta de 
domnire, desprețuind dreptul. Ce-i 
drept, poporele, cari se bucură de-o 
cultură mai înaltă, în acestă lucrare 
a lor de nedreptățiră vor fi îndem
nate la moderațiune prin rușine și 
prin con3ciința de sine și de datoria 
lor mai sensibilă; dâr chiar și Ger
manii culțl n’au culcat pe Polonii 
din Poseri tocmai pe perinl moi; 
numai fasonul este altul. Ar fi, de 
sigur, o aparițiune îmbucurătbre 
pentru orl-ce amic al umanității și 
al libertății popbrelor, decă un Ma
ghiar distins ar cuteza a sbiciui în 
dietă escesele șovinismului, pe cari 
d-ta le deplângi sincer, și a pro
pune o remediare. Durere înse, a- 
câsta nu s’a întâmplat pănă acuma 
și nici nu este curând de așteptat. 
Față cu acestea, dorințele d-tale. pe 
cari le împărtășesc și eu, român nu
mai nisce pie dorințe11.

In fine distinsul politic ceh vor
besce de puternica desvoltare cultu
rală a poporului cehie și cjice, că 
problema lui pentru acuma este 
înainte de tbte de-a se î îtări în 
privința culturală și materială, aș
teptând liniștit momentul, când îșl 
va pută validita cu succes pute
rea sa.

La propunerea de-a visita expo- 
siția milenară, response Ringer, că 
o astfel de visita nu ’i se pare, că 
ar putâ să aibă vre-un efect mai de 
Dbmne ajută, afară dâcă'din partea 
maghiară visitarea exposiției ar fi 
considerată ca măsurător pentru bună
voința și stima vecinilor; așa înțelesă 
însă chiar și nereușita exposiției ar 
pute se aibă un efect și o valbre 
însemnată ca un fel de discite justi- 
tiam moniti, er ca mijloc de înțele
gere, încheia Rieger, exposițiunea 
milenară și visitarea ei abia ar pute 
se servescă, decă nu ar întreveni 
alte fapte independente de ea.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Un pețitor curagios.
De când Aslang deveni fată mare, 

nu mai era pace în Husaby. Tinerii oei 
mai voinici și mai frumoși se păruiau în 
tote nopțile în sat. Mai rău era în noptea 
de Sâmbătă: atunci însă tatăl, bătrânul 
Kund, nu se culoa nici-odată, fără să ră
mână îmbrăcat cu pantalonii și fără ee fi 
aședat, o măciucă tare lângă pat. „Dâoă 
am o fată frumosă voiiî sci s’o și păzeso" 
cjmea Kund.

Tbore Nesset era numai fiiu de om 
sărman, și totuși erau omeni, cari dlceau> 
oă mai des el ar umbla după fiica bogăta
nului din Husaby. Aeâsta însă nu-i plăcea 
lui Kund ; el dicea, că nu e adevărat, căci 
el cel puțin nu l-ar fi vădut niol-odată pa 
acolo. Omenii însă totuși vorbiau între ei, 
că dâcă ar fi căutat prin pod, unde Aslang 
avea de atâtea ori de luoru, l’ar fi găsit 
pe Thore.

Sosi și primăvara și Aslang se duse 
eu turma la pășune pe deal. Și când (Jiua 
strălucia în splendorea sa, stânca se ridioa 
rece din fjord, clopotele vitelor răsunau, 
cânele lătra și Aslang cânta și sufla în bu
cium; flăcăii cari treceau prin apropiere și 
vedeau acest tablou, căpătau dureri de 
inimă, și în prima sâră de Sâmbătă, unul 
după oelalalt se suiau pe deal. Dâr mai 
de grabă ajungeau jos, deoât sus ; oăcl sus 
stetea un voinio și păzia, și primia pe fiă- 
care, oare se suia, și-I învîrtea, încât îa 
viâța sa întrâgă nu mai uita cuvintele, oarl 
însoțAau acestă învertitură: „Vino numai 
încă-odată și vei oăpăta și mai mult!“

Pe cât sciau flăoăii din sat, numai 
unul era în tot satul, care avea așa pumni, 
și acesta era Thore Nesset. Și tote fiicele 
bogătanilor fliceau, oă totuși Aslang pre
fere înaintea tuturora pe un fiiu de om 
sărman.

Kund, aucjind de aoesta, efisse că dâoă 
n’ar fi nimeni, oare să-l potă înfrîna, o va 
face el. Kund, firesoe, începea deja a îm

bătrâni, der deși avea mai bine de 60 de 
ani, nn arare-orl, când nu aveau aoasă de 
lucru, ’șl măsura puterile cu fîiul său cel 
mai mare.

La deal duoea o singură poteoă și 
anume prin grădina lui Kund. In sera de 
Sâmbătă, când Thore voia să se sue în 
deal și se furișă încet prin grădină, tiptil, 
când ajunsese deja aprope pănă la gard 
— îi sare de odată un flăcău înainte.

— „Ce vrei dela mine ?“ cjise Thore 
și-l lovi puternio în față.

— „O vei afla dela mine!“, (fise al
tul la spatele lui, dându-i o lovitură în 
ceafă. Aoesta era fratele.

— „Aoi e al treilea*4, (fi30 Rund și 
se apucă și el de Thore.

Thore era voinic. Era și isteț și sprin
ten și lovia în stânga și în drepta; se în
vîrtea și se pleoa. Se pleoa și se ridica 
erășl, dăr în fine fu învins.

Mai târejiu totuși Kund clise:
— „Cu un flăcău mai voinio, încă nu 

m’am păruit1*.

Și oontinuară ou păruiala pănă curse 
sânge.

— „StațI!“ (fise atunci Kund și scăpă 
vorba: „Dăcă Pâmbăla viitdre te vei putfi 
sui po deal în oo’iba lui Kund și a fioiori- 
lor săi, fata va fi a ta“.

Thore se târî cu greu pănă aoasă și 
ajungând acolo se puse numai decât în 
pat. Multe se vorbeau despre păruiala lui, 
dâr toți 4ioeau: „Ce căuta acolo?1* Numai 
un singur suflet trăia, care nu (jice« acesta, 
și anume Aslang. Ea îl așteptase în aceea 
sâră, der aud.ind de oele întemeiate între 
el și tatal ei, înoepu s6 plângă și (fise :

— „Deoă nu-1 oapăt pe Thore, nu 
voih mai ave (fii bună11.

Thore remase totă Dumineca în pat 
și Luni simți, oă înoă tot nu se pote soula. 
Sosi Marția și era o (fi forte frumosă ; 
noptea plouase ; dealurile erau așa de verdl, 
ferestra stătea deschisă, mirosul florilor pă
trundea în odaie, clopotele sunau de pa 
deal și colo sus cânta oiue-va... cjău, dâcă 
nu ar fi fost mamă-sa în odaie, ar fi plâns
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La cestiunea „desculpârei" Caran- 
sebesenilor.J

II.
In nr. 148 al f6iei nâstre, în in

troducerea, asupra căreia se plânge 
-d-1 luonlmașiu, am cjis între altele:

La observările, ce numai cu m-.re 
-durere ne-atn văcjnt siliți a-le face, în fața 
destrăbălării ce-o vedem, oft s’arată de un 
timp înoâoe la Caransebeș în cele naționale 
vine acuma d-1 Ilie Curesou, — oare, 
pâte oă cetind cele s‘.rise de noi, și-a adus 
■aminte de îndatoririle enorme, ce le-a luat 
asupră-șl primind moștenirea generalului 
"Traian Doda — ți ne trimite o întâmpi
nare, ce o dăm publioitatii pentru ca să 

•se vadă, că cu dragă, inimă sprijinim ori ce 
încercare de desoulpara într’o oestiune atât 

‘de gravă, națională.
D-1 Ison Ionașiu vine acuma și 

iprotesteză formal în contra suposi- 
ițiunei nfistre, că d-nul Curescu s’ar 
-considera ca urmaș al generalului 
Doda. Ca se ștergă și umbra presu
punere!, că d nul Curescu ar vre se 
între în urmele generalului Doda, 
d-nul Ionașiu ne spune, că actualul 
președinte al comunității de avere 
n’a aspirat și nu aspiră la rolul de 
-conducător politic, ba că densul nici 
n’a primit de bună voia se fiă pre
ședinte al amintitei comunități, ci a 
fost quasi constrîns la acesta de cei 
„competenți în causă". Cu o naivi
tate uimitdre ne desfășură apoi d-1 
Ionașiu, că comunitatea de avere nu 
este o instituțiune politică și că co
mitetul, ei presidat de d-1 Ilie Cu
rescu, n’are se facă politică în cău
șele comunității de avere.

Dâr, cine, pentru Dumnecjeu, 
a pretins, ca comunitatea de avere 
se facă politică și se nu-și vadă de 
trebile ei administraționale ? Nici 
pomenire n’a fost de problemele co
munității de avere în tot ce-am scris 
noi privitor la cașul dela Meedica 
și nici prin gând nu ni-a trecut a 
face responsabil pentru cele întâm
plate și întrelâsate pe d-1 Ilie Cu
rescu, fiindcă este președinte, cu voiă 
ori fără de voiă, al comunității de 
avere a foștilor grănițerl. Decă ni- 
am ridicat vocea frățescă pentru a 
arăta nemulțămirea nbstră cu mo
dul cum este condus afli poporul 
grănițeresc dela Caransebeș, noi 
n’am avit și n’ara putut ave în 
vedere, decât în genere pe toți frun
tașii acestui popor, ca cetățeni in
dependenți. Cu cât unul sâu altul 
din acești fruntași ocupă o pos'țiă 
mai influentă și mai onorifică în 
societatea românescă, cu atât este 
și trebue se fiă mai mare răspun
derea sa față cu îndatoririle, ce le 
are, de-a se interesa și de-a lupta 
pentru binele poporului, pentru causa 
nâstră comună și pentru onfirea 
steagului nostru național.

Decă prin urmare, d-1 Ilie Cu
rescu c.a președinte al comunității 
de avere ocupă' postul cel mai în
semnat de încredere în mijlocul 
grănițerilor români, urmeză de aici, 
nu că d-1 Curescu are se facă poli
tică ci că d-sa, pe lângă episcopul 
român din Caransebeș, are între frun
tașii de aici prin acâstă posițiă a 
sa cea mai mare îndatorire morală 
față cu poporul. Acesta am voit noi 
s’o spunem când am vorbit de în
datoririle enorme, ce le-a luat asu- 
pră-șl d-1 Curescu, primind moște
nirea generalului Doda, care cât a 
trăit a ocupat acel post de onore, ce-1 
ocupă acji d 1 Curescu.

Ce scop are der, că d-1 Ionașiu 
ne vorbesce de „firmitatea de carac
ter" a d-lui Curescu, apoi că ^nu as
piră la rolul de conducător politic", 
că a fost ales președinte al co
munității de avere „în contra voin
ței sale", și în fine că, ca atare 
n’are să facă politică și nu va face 
politică ?

Vrd se ne spună prin acesta d-1 
[onașiu, că d-1 Curescu nu se simte 
capabil, ori nu voesce se pășescă în 
urmele generalului Doda ? Departe 
de noi gândul, de-a imputa, cum 
(jise d-1 Ionașiu, d-lui Curescu, că 
nu scie se poseze pe generalul Doda, 
seu chiar să-l întrecă. Acesta, cum 
am cjig, atârnă dela hărnicia omului 
și n’avem noi se decretăm de aici, 
dela cjiar, întru cât are să semene 
d l Curescu cu generalul Doda.

D-1 Curescu nici nu ni-s’a adre
sat nouă ca președinte al comuni
tății de avere, ci ca fruntaș din Ca
ransebeș și ca membru al congrega
ției comitatului Caraș-Severin, trimi- 
țându-ne întimpinarea amintită ca 
din partea inteligenței române de 
acolo.

Cum vine der d-nul Ionașiu se 
ne insinue nouă, că am fi învinovă
țit pe d-1 Curescu, că nu vre se facă 
politică ca președinte al comunității 
de avere ? De ce se lapădă așa de 
mult d nii Ionașiu-Curescu și numai 
de presupunerea, că ar pute să calce 
în urmele generalului Doda?

Cu acâsta întrebare, precum și 
cu fatala întrebare a atitudinei Ca- 
ransebeșenilor față cu mileniul ni 
se va da ocasiune de a ne ocupa în 
special.

Visite, călătorii si întrevederi de 
monarch!.

Din incidentul călătoriei pă- 
rechei regale române și a scurtei 
visite, ce o făcuse alaltăerl în A’ena, 
„Fremderiblattu, organul ministeriului 
de esterne austriac, scrie următorele:

Părechia regală română a petrecut nu
mai scurt timp în Viena. Simpatiile, pe 
cari le nutresc tot-deuna în Austro-Un- 

garia față cu purtătorul coronei române și 
a prea veneratei, sale soții suut de-a s-> 
atribui atât sinoerei aprecieri a virtuților 
de domnitori ale părechei regale române 
cât și consoienței comunității de interese 
politice dintre România și monarchia habs- 
burgică; și raportul intim între ambele 
state veoine e întărit prin relațiunile prie- 
tinesol, cari lâgă ambele dinastii laolaltă. 
Astfel regele Carol și soția Sa astăzi, ca 
totdâune, când petreo între granițele Aus- 
tro-Ungariei, află în țâra nostră primirea 
oea mai cordială.

„Pester Lloyd11 organ semi-ofi- 
cios al guvernului maghiar, publică 
în numărul său de astăcjl la loc de 
frunte un articol asupra visitei Mo- 
narchului nostru în România, din care 
articol estragem următârele:

De când este cuuoscut, că monarchul 
nostru, însoțit de ministrul de esterne, conte 
Goluchowski, va face o visită în deoursul 
lunei Septemvre regelui Carol al Româ
niei în BucurescI; și că, regele Carol, în
soțit de șeful cabinetului, Sturdza, va lua 
parte la serbările deschiderei Porții de fer; 
pressa internă și esteruă de-opotrivă dis
cută neîncetat relațiunile dintre România 
și Austro-Ungaria. Visita monarchului nos
tru în capitala română este cu atât mai 
surprincjătâre, deârece Majestatea Sa deja 
de mai mulțl ani încâoe visita în residența 
Sa numai pe cel mai bun amic și aliat al 
său, pe împăratul Germaniei. Cu ocasiunea 
acestor întrevederi nu va fi vorba numai 
despre dovedirea relațiunilor prietenescl, 
ci și despre consfătuirea asupra situațiunei 
politice actuale și asupra măsurilor ce vor 
fi de luat în viitor.

Ce se ține de raporturile nâstre po
litice față cu România, caracterul prieti- 
neso nu datâză numai din anul trecut, dela 
întrevederea monarchilor în Ischl, căci 
deja ministrul-președinte de odiniâră loan 
Brătianu a pus basă la acest raport, mi
nisterial Catargiu-Carp i-a dat forme mai 
hotărîte și mai obligators, și în fine cabi
netul Sturdza acceptă neschimbat (?) pro
gramul antecesorilor săi.

Aci „P. Ll.“ amintesc© despre 
atacurile neîncetate ale Rusiei asu
pra statului român, cu tâte că acesta 
îi dase mână de ajutor la 1877. 
Spune apoi, că nemulțămirea și vol- 
nicia Rusiei a făcut, ca regele Carol 
și politicianii români, se se alăture 
la tripla alianță. Apoi continuă 
astfel:

Astăcjl România stă în privință poli
tică, culturală și militară în frunte astatelor 
dunărene și calcane; nu este numai un 
puternic element al păcei și al ordinei în 
Sud-ost, ci a devenit și un aliat prețios, 
care atât în calele de pace, cât și în cjilele 
de răsboiu va sci să stea la locul său.

Privitor la călătoria Țarului și 
Țarinei Rusiei primesce,, Neues Wiener 
Tageblatt“, organ liberal-german, din 
Petersburg din loc competent urmă- 
târea împărtășire:

Planul pentru oălătoria părechei im
periale rusescl a fost schimbat deja de mai 
multe ori, și probabil că din eonsidera- 
țiunl politice, precum și din oonsiderațiunl 
față ou starea sanitară a împăratului și 
împărătesei va mai suferi și de-acum în
ainte schimbări.

La început să hotftrîse Țarul ca să 
lipsâscă din Rusia lunile’ August și Sep
temvre, ș’ adeoă mai întâiu să visiteze pe 
bunicul său în Copenhaga, apoi pe bunica 
Țarinei în Anglia, și să facă o visită ourții 
din Berlin. După aoeste visite părechia 
imperială avea de gând să petrâoă mai mult 
timp retrasă în castelul de vânat Wolfs- 
garten din Hessa, unde împărătâsă petrecuse 
ca fată cjile forte ferioite. împăratul voia 
eu atât mai tare să împlinâscă dorința soției 
sale, cu cât și el însuși petreousa un timp 
forte plăcut la curtea din Hessa.

Planul prefipt în mod ulterior, și mai 
ales călătoria Țarului și Țarinei la Viena, 
are fără îndoială o deosebită însemnătate 
politică,

CRONICA POLITICA.
— 26 Iulie,

In fața neîncetatelor tnrburărt din 
imperiul otoman, puterile europene s’au 
oonvins, că trebue să înoâpă o acțiune 
mai energică. Soirile mai nouă sosite din 
Constantinopol afirmă, că representanții 
marilor puteri europene încep a se uni în 
ideia de-a pune insulă Creta sub blocadă. 
La început guvernul engles nu voia nioi- 
deoum să soie de o astfel de premergere, 
aoum însă se crede cu tâtă siguranța, oft 
în cașul unei blocări generale nu vor lipsi 
de-acolo nici panțeratele englese. E vorba 
că nu numai să se sufâce turburările, ci ca 
să sesaneze din rădăoină nemulțămirile oau- 
sate din vina miseriei administrative și a 
despotismului militar turoesc. Ne putem 
deci aștepta ca cj’lel® viitâre să aducă o 
nouă întorsătură in politioa Orientului.

*
Din Petersburg se depeșâză, că un 

Ucas imperial rusesc dispune o reorgani- 
sare administrativă și judiciară a teritorului 
rusesc din jurul Mărei negre. întreg teri- 
torul aoesta va forma o nouă provinoiă sub 
numirea : „Provincia Mărei negre'1.

„Gaseie del Popolo11 din Roma afirmă oa 
sigur, oă regele Menelik al Abissiniei a 
hotărît de-a pune pe pioior liber pe sol- 
dații italieni, oarl se află în prinsâre la el, 
numai pe lângă mari sume de resoumpă- 
rare. Guvernul italian va plăti sumele aoeste 
din împrumutul de 140 milione, pe care 
l’a ridicat numai acum de ourend.

SOIRILE piLEI.
— 26 Iulie.

Festivitățile deschiderei Porților de 
fler. Ministrul de comeroiii ungar deja a 
statorit programul, după care vor decurge 
festivitățile deschiderei Porților de fier. 
Majestatea Sa va sosi la 26 Septemvre în

Sosi Merourea și el încă tot dăcea; Joia 
începu a se gândi, oă ore pănă Sâmbătă 
n’o să se pâtă scula? Vineria era în pi- 
oiâre. Cugeta acum la vorbele (jis® de bă
trânul Kun’d: „Dâcă Sâmbăta viitore te vei 
putea sui pe deal în ooliba lui Kund și a 
feciorilor săi, fata va fi a tau. Se uita la 
oasa lui Kund. „Nu voiă mai ajunge Cră- 
oiunul", gândea Thore.

Cum am spus deja, pe deal numai o 
singură petecă ducea ; dâr un flăcău voinic 
trebuia să’l suie, chiar dâoă îi era închisă 
calea drâptă. Dâoă spre pildă ar înoo.njura 
pe apă acea limbă de pământ și s’ar apro
pia de deal, pât.e era posibil să-l sue, deși 
atât de piecjtș era, că abia caprele îl pu
teau uroa eu mare greutate.

*
Sosi Sâmbăta, și Thore pleca des de 

diminăță. Era o Ț frumosă ; aârele strălu
cea pur’că natura învia. Sus în d ‘al cânta 
oine-va, pe la amurgul serii șecjend înain
tea oasei sale. Thore se uita la deal, totul era 
în tăcere; se uita ăpoi spre casa lui Kund, 

și sări în luntre și înoonjurâ limba de 
pământ.

In sus pe deal Aslang ședea, după 
ce îșl gătise luorul, înaintea colibei ; cu
geta, că Thore în sera acâsta nu putea 
veni, și că pâte cu atât mai mulțl vor 
veni în looul lui; deslegâ deci cânele și 
fără să cjică vre o vorbă se duse mai de
parte. Se așecjâ apoi pe o pâtră așa încât 
putea vedea întreaga vale, dâr colo se ri- 
dioa negură și nu putea vedea curat; apoi 
îșl alese alt loc și se aședâ fără voe, așa 
oă privea la o parte spre fjord ; simțea 
atâta pace în suflet, când vedea suprafața 
liniștită a apei.

Când ședea așa, - de-odată îi veni pof
ta să cânte; îșl alese o oântare ou sunete 
lungi, și melodia ei frumosă răsuna de
parte peste dealuri. Ii plăcea să se audă 
pe sine însă-șl cântând, și începu din nou. 
Când isprăvi și a doua strofă, ’i-se păru 
oă oine-va ’i ar răspunde de jos. „Copilă, 
ce pote să fiă acâsta?" cugeta Aslang, se 
Bpropiâ de-abia și agățându-se de un ar

bore se plecă peste abis, și privi jos. Der 
nu vedea nimica; fjordul (jâcea în tăcere, 
se odihnea, nici o pasăre nu sbura de-asu- 
pra lui. Aslang se așecjâ ârășl și începu 
să cânte. Dâr acuma audi același răspuns, 
dâr mai de aprope. „Ore-ce pote să fiă, 
dâr n’a fost răsunetul?" Aslang se ridioâ 
erășl și din nou se plecă peste abis. Și 
aoum se apropia de păretele de stâncă o 
luntre: părea atât de mioă, oa o ooje de 
nucă. Privi mai bine și vătju o căciulă și 
sub ea un bărbat care urca stânca.

— „Cine pâte fi?“ întrebă Aslang și 
sări înapoi.

Nu outeza să-’șl răspundă, căci soia 
bine cine era.

Se aruncă pe pământ, se prinse ou 
manile de iârbă oa și când ea ar fi acela 
care urca stânca. Dâr iârba eșia cu rădă
cina, ea striga și se prindea ârășl și ârășl 
de iârbă. Se ruga de atotputernicul să-i 
ajute, apoi îi veni în minte, că încercarea 
lui Thore ar fi o abuzare de bunătatea lui 

Dumnecjeu, din oare causă niol n’avea să 
se aștepte la ajutorul lui.

— „Numai de astă-dată!“ se ruga 
ea. „Numai de astă-dată ascultă-mă și a- 
jută-’i 1“

'Șl îmbrățișa cânele, oa și oând ar fi 
Thore, pe care ar voi să-’l spriginâsoă, se 
tăvălia ou el prin iârbă și ’i-se părea oft 
timpul stă pe loc.

Atunol de-odată cânele înoepu să la
tre și să sară pe lângă Aslang și apoi 
erășl spre abis, și acuma se ivi o căciulă 
aspră, și Thore era în brațele ei. Răma
seră așa o minută întregă, fără ca unul din 
ei să fi fost în stare să c^ioă vre-o vorbă; 
și apoi ceea-oe povestiau mai târejiu n’avea 
niol un înțeles.

Bătrânul Kund, când aucji de acâsta, 
cjise o vorbă, nu fără spirit, și lovi ou 
pumnul în masă:

„Flăcăul e vrednic să o aibă, fata să 
rămână a lui!"

Bjdiisterne Bjornson.
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Orșova, unde va fi întâmpinat de miniștrii 
comuni, austriaol și maghiari, deputațiunile 
parlamentelor austriac și maghiar, amba
sadorii români și serbesol, consulii din 
Turn-Severin și Galați, con ului turceso 
din Orșova, episcopii catolici și șerbi din 
Timișora, episcopul român din Caransebeș, 
loooțiitorul de episcop din Lugoș, deputațiu- 
nile armatei comune, a honvedimei și a 
diferitelor comitate etc. După o scurtă re
creare monarohul va primi deputațiunile. 
La 27 Septemvre se va celebra o scurtă 
liturgiă în biserica oetolioă din Orșova. La 
ârele 8 și 20 va sosi regele Serbiei, âr 15 
minute mai târziu părechia regală română, 
pe cari Majestatea Sa îi va primi la gară. 
6speții regali și suitele lor se vor urca 
apoi pe vaporul „Franoiso Iosif I“, âr cei
lalți bspețl pe alte vapbră. Apoi se va 
începe parcurgerea canalului între bu
buitul tunurilor. Canalul va fi sfințit de 
episcopul Dessewfîy din Cenade, după-oe 
monarchul va declara Porțile de fier ca 
deschise. La 6re 3 d. a. ospeții regali îm
preună cu suitele lor vor pleca la băile 
dela Mehadia, unde se va da un prâncj de 
curte în sala de oură. La orele 9 săra Ma- 
jestățile vor pleca cu trenuri separate.

—o —
Flascul esposiției milenare. Compa- 

trioții noștri maghiari de când s’a deschis 
esposiția milenară în continua făceau re
clam și buoinau în lumea mare despre mi
nunățiile esposiției milenare și despre su
tele de mii de visitatorl, cari ar visita-o 
cți de cji- Eta acuma adevărul, pe care ni-1 
descopere în aoâstă cestiune „Budapester 
Tageblatt“, organul lui Apponyi, în numă
rul său de astăcjl: „Deorescerea uimitore a 
numărului celor ce visiteză esposiția mile
nară, ce se pote constata de 14 cjile în- 
cdoe, n’a rămas neobservată din partea 
publicului. Nu numai se pote constata, că 
visitatorii provăcjuțl cu bilete de intrare 
au soăcjut pe jumătate, der, ori cine se 
pâte convinge despre faptul acesta neplă
cut. Dâoă întră omul în raionul esposiției, 
din tote părțile îl primesce o golătate re’a- 
tivă. Pavilionele sunt părăsite, corsoul este 
slab oeroetat, așa cât omul abia p6te în
țelege, cum de se pote documenta atât de 
puțin interes față cu o soeneriă atât de 
admirabilă cu luminile ei luoitdre, cu sta
bilimentele ei minunate, musica drăgălașă 
și ou farmecul răpitor al fântânei electrice. 
D’ntre localitățile de recreare sunt numai 
două berării și o cafenea, în cari se mai 
pot vedâ ore-oâțl-va ospețl, așa înoât pro- 
duoțiunile musioale din celelalte localități 
fac o adevărată impresiune melanoolioă. Cu 
un ouvânt visitarea esposiției lasă încă mult 
de dorit.

—o—-
La mișcarea Șerbilor. Din Neoplanta 

se depeșâză, că între oonduoătorii radicali 
și liberali ai Șerbilor din Ungaria deourg 
pertraotărl, ca la alegerile congresuall bi
sericesc! și la alegerile dietale să procedă 
toți în mod solidar.

—o—
învățători croațl la mileniu. Minis

trului croat, Emeric IosipovicI, i-a succes 
acuma să târasoă la mileniul din Buda
pesta pe mai mulțl învățători croațl. Pri
mul grup, constătător din 35 învățători 
croațl, a sosit deja ieri din GospicI în Bu
dapesta.

—o—
Petrecere de vâră. Clubul croitorilor, 

al lucrătorilor de fierăria și metal, al bru
tarilor și al dogarilor din loc vor arangia 
poimâne, Duminecă în 7 o., la 3 6. d. a. 
în grădina otelului „Central Nr. 1“ o pe- 
treoere împreunată cu conoert și dans. 
Prețul întrărei de personă 20 cr., âr săra 
la serata de dans, 30 or.

—o— s
Cununiă. D-l Frocopiu Motentan, teo

log abs. și d-șâra Maria Moiș anunță cu
nunia lor, oe se va serba Duminecă în 9 
August în biserica gr. cat. din Arpaștău.

— o —
Avis pentru biciclîști. Ni-se comunică 

următârele: Bicicliștii din Brașov se fac atențl 
asupra disposițiunilor § 1 al statutului pe
nal orășenesc, conform cărui bioiclarea pe 
trotoare, drumuri pedestre și promenăzl 

este cu totul interxisă, — și mai departe 
asupra articolului I din 1890, după oare 
bioiclarea are loo turnai pe partea stângă 
a șoselei. Nemaoținerea acestor disposițiunl 
se va pedepsi cu totă rigorositatea. De 
vreme ce în fine biciolarea p, devenit aci 
un sport, s’a dispus din partea poliței un 
proiect de statut asupra regulărei bioielă- 
rei, care în curând se va asoerne compe
tentului loo spre aprobare.

— o—
Concertul din Rîșnov, împreunat ou 

dans, dat de mai mulțl artiști din Bucu- 
curesol după oum ni-se oomunică, promite 
a fi forte interesant și bine oeroetat. In 
Rîșnov petrec actualmente vre-o 20 de fa
milii din România, în Zernescl și mai ales 
în Bran de-asemenea se află mulțl ospețl, 
cari se vor întruni la aoestă petrecere. 
Credem că și din Brașov vor merge mulțl. 
Programa corectată a acestui interesant con
cert este următorea : 1) Plecarea Vânători
lor de Mendelssohn, cor bărbătesc. 2) Pre- 
ghiera de Stradella, cântată de I. Petrișor. 
3) ’Ți amintescl, Duo de Riooi, cântat de 
d-nii Băroănesou și Calotesou. 4) Te-am 
așteptat să vii, de Vassiliu, cântată de 
autor. 5) Flore, de Wachmann, cor bărbă
tesc. 6) Un glas de mângăere, de Oarinni, 
cântată de Calotesou. 7) 0 seră de amor, 
de Campana, oântat de d-nii Băroănesou și 
Calotesou. 8) Pe lacul lin, de Sohumann, 
cor bărbătesc. 9) Romanță de Schubert, 
cântată de Băroănesou. 10) Doina de Vas
siliu, cântată de autor. 11) Floricică de 
Wachmann, cor bărbătesc. Corul va fi diri- 
giat de d-l C. Gairetti. Acompaniamentul 
va fi ținut de D-ș6ra * * * D-ș6ra Silvia 
Petrișor și D-l A. Bărcănescu.

— o —
Musica orășenescă va da mâne, Sâm

bătă în 8 Aug., un concert în otelul „Cen
tral Nr. 1“ cu următorul program: 1. Slu- 
ka — marș de Pehel; 2. „Pique - Dameu, 
uvertură de Suppe; 3. In Sturm und Drang, 
vals de Komzak; 4 Introducere și oor din 
Lohengrin de Wagner; 5 Lyra, fantasia 
română de Wiest] 6. Uvertură din Huniade 
de Erkei; 7. Ști tu, melodia română de loa- 
nică Idarbu-, 8. Wiener Vo'ksmusik, pot
pourri de Komzak ; 9. PflaDz— Ritter, marș 
de I. F. Wagner. începutul la 8 bre sera. 
Intrarea de personă 30 or.

Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 
cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la cJL

— o—
5, Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pâte aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pite procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresă preparatele lui Moli, 
provăcjute cu marca de contravenție și subscriere.

Iiicwwoscisnțare.
In tjilele de 16 și 17 1. c. se vor ține 

în opidul nostru trei serbări de multă în
semnătate pentru noi, și anume :

a) Adunarea generală a despărțămân
tului XXI (Năsăud) al Asociațiunei tran
silvane.

b) Iubileul de 80 de ani al distinsu
lui botanic și membru al Academiei ro
mâne Florian Porcius, vice-oăpitan distric
tual emerit.

c) Conferența anuală a preoțimei gr. 
cat. din vicariatul Rodnei.

Tote acestea serbări se vor ținâ oom- 
binate după următorul:

Program general ;
1. In 16 c. la 8 ore a. m. servioiu 

divin.
2. In 16 o. la 10 ore a. m. ședin

țele despărțământului după programul spe
cial .

3. In 16 c. la 12 ore din c]i felicita
rea iubilarului și predarea unei adrese.

4. In 16 o. la 2 bre p. m. banchet 
festiv în onârea iubilarului.

5. In 16 c. la 8 ore săra bal,
6. In 17 dimineța : Conferența preo- 

țâscă conform programului speoial.
7. In 17 Escursiune la băile său în 

munții din împrejurime.
Pentru primirea ospeților și pentru 

esecutarea altor punote cuprinse în acest 
program s’a constituit în opidul nostru un 
comitet de arangiare sub presidiul subscri
sului.

In numele acestui comitet îmi iau 
voie a ruga pe stimatul public român do
ritor de a lua parte la aceste festivități, ca 
pentru orientarea nostră în privința încuar- 
tirării și arangiării banchetului festiv, să 
binevoiâsoă a se anunța de cu bună vreme 
la adresa subscrisului și înoă oel mult pănă 
Joi în 13 1. c. arătând preois: timpul sosi- 
rei și numărul persanelor, ce refleotâză la 
încuartirare și participare la banohet.

Pentru cei oe nu se vor anunța pănă 
la aoel termin, comitetul nu pote lua an- 
gagiament nici pentru încuartirare, nici 
pentru loc la. banchet.

Tot-odată îmi iau voia a ruga pe toți 
frații Români din apropiere și depărtare, 
cari ar dori să participe la acestea serbări 
și ar fl putut să reflaoteze la învitătore 
speciale, dâr din o întâmplare ore-care nu 
le-au primit, să binevoâscă a se considera 
prin acesta de invitați și să ne onoreze ou 
presența d-lor, asigurându-i dinainte, că 
vor fi binevăcjuțl și primiți cu totă dra
gostea românâscă.

In fine apelez ou tâtă oăldura la sti
matul public român, ca să binevoâscă a ne 
onora la aceste mari festivități în număr 
cât se pote mai măre.

Rodna-vechiă, la 4 August 1896.
Gerasim Domide, 

preot g. o.

Poporațîunea Dobrogei.
„L’Independance Roumaine“ de Marți 

publică cifrele totale ale numărului popo- 
rațiunei Dobrogei după naționalități. Etă-le: 

Districtul Constanței.
Români......................... 56.262

Turci..............................6,965
Tătari...................... 27,351
Greoi.........................4,142
Bulgari ) Slavi ( 10,876
Ruși ) 12,752 ( 1,876
Germeni....................3,742
Italieni................. 120
Armeni................. 554
IsraelițI....................1,080
Naționalități diverse. . 420

Total: 113,388
Districtul Tulcea.

Români...................38,519
Turci........................ 5,549

Tătari. ...... 3,175
Greci ....... 6,548
Bulgari ) Slavi ( 32,492
Ruși ) 53,182 ( 20.670

Germani................... 3,557
Italieni................. 481
Armeni....................1,332

IsraelițI....................1,939
Naționalități diverse. . 460

Total: 114,722
Populațiunea totală a Dobrogei.

Români......................... 94,781
Turol ) Musulmani ( 12,514
Tătari ) 43,040 ( 30,526
Greci..................................10,690
Bulgari ) Slavi ( 43,368
Ruși ) 65,914 ( 22,546
Germani.............................. 7,299
Italieni......................... 601
Armeni...............................1,866
IsraelițI.............................. 3,019
Naționalități diverse. . 880

Total general: 228,110
Preoum se vede din aceste cifre, ele

mentul român constitue aotualmente majo
ritatea relativă a Dobrogei. Și precum este 
lucru firesc, — flice numita fb;ă, — că 
elementul turcesc va fi înlocuit de Români 
în măsura, în care va dispărâ; tot așa este 
de prevăcjut, oa poporațiunea română va 
forma ou timpul majoritatea absolută a 
provinoiei române transdunărene.

„Tnd. Rom.“ mai promite, oă va pt 
blica charta etnografică a Dobrogei pre 
oum și statistica după comune, indicân 
proporțiile, în cari sunt representate di 
versele naționalități, ce otiupă acest te 
ritor.

Mulțămită publică.
Comitetul paroohia' din Satulung SG 

Arch, aduoe prin acesta cele mai căldurâse 
mulțămite nobilului parochian Neculai Țu 
țuianu, care din propriul său îndemn a 
dăruit Biserioei nostre un prea frumos po- 
licandru de metal în valore de 100 fl.

E de notat oa susnumitul donator, 
deși tinăr de cjile, numără multe fapte fru- 
mose de aoest soi.

Satulung, în 22 Iulie 1896.
Pentru Comit, par.

R.-Verzea 
președinte.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 6 August. In cer

curile partidei naționale se susține, 
că ministrul-președinte Banjjfy se va 
reîntârce la 14 c. la Budapesta și 
va pertracta din nou eu membri 
mai însemnați ai partidei guverna
mentale cestiunile privitore la pact 
Intre cercurile conducătdre ale par
tidului liberal și între Banffy esistă 
înse o diferență însemnată cu privire 
la votarea cvotei de deore-ce
Banffy se Țice, că ar fi tăcut în privința 
acâsta deja promisiuni sigure miniș
trilor austriac!, pănă când aderenții 
săi nu pot fi câștigați pentru acestaidee 
„Budapester Tageblatt* afirmă, că dăcă 
lui Banffy nu-i va succede a câștiga 
cel puțin o parte din membri de- 
putațiunei cvotei pentru sine, atunci 
probabil încă în luna curentă se va 
întâmpla o crisă ministerială, și 
Banffy va fi silit se predea monarchului. 
dimisiunea întregului cabinet. Ga urmă
tor al baronului Banffy se amintesce 
contele Albin Csaty.

DIVFRSF.
Secretele Mărfi Biarul nVeritBs“ din 

Triest oomunică oâte-va date oficiâse despre 
numărul naufragielor din luna lui Aprilie ; 
Corăbii cu ventrele s’au perdut în tindele 
Mărei: din Anglia 13, din Norvegia 7, din 
America 5, din Șvedia 4, Pruncia 3. Ger
mania 2, Dania 1, Italia 1. Total 36. Co
răbii cu vapor s’au soufundat: din Anglia 
4, Norvegia 2, Fraucia 2, Total 8 Că unde 
vor fi aoeste corăbii și oe se va fi ales 
de ele numai Marea imensă ar putea să 
spună.

Nouă epocă în Persia. In Persia, cu 
pășirea pe tron a noului Șah s’a început 
o nouă epocă. Noul șah voesce să împă- 
mentenescă nduă reforme, după metoda 
celor din Europa oultă. Reformele mai în
semnate sunt următorele. Șahul voesoe să 
sisteze osândirea la morte și să sisteze o- 
biceiul tradițional: de-așl putâ oâșt'ga pe 
bani ranguri și diregătorii. Planul Ș-holui 
e, ca să Introducă nouă ordinațiunl în ad
ministrația țărei. La tot cașul noul Șah. 
și-a pus o grea problemă, deore-oe abia 
este țâră, unde în timpurile de față să sa. 
potă crea reforma radicale așa de greu ca. 
în Persia. Poporul pers ou suspițiune ori-. 
mesoe tote reformele a noilor domnitori- și 
aoesta suspiciune este justificată prin istor’a, 
Persiei, deârece poporul pănă aoum de 
comun s’a înșelat în speranțele sale, carii 
și le-au pus în noii stăpânitorl. De alt-cum, 
Șahul Mazaffar-Eddin procede in mod pru-, 
dent și circumspect ou introducerea nonelor 
reforme, și deja decând domnesoe el a și 
introdus în Teheran unele reforme. După 
oum se aorie. Șahul va visita cele mai 
mari capitale din Europa, oa să studieze 
instituțiile din Europa în folosul imperiu
lui său.

L

Proprietar: Bb*» Horei

eiiGlor responsabil Qregoriu Rlaior,
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C&ersull 8a Itursa dm WSenss»
.Din 6 August 1896.

Rent» ung. de aur 4% .... 12-2.25
Renta de oorbne ung. 4% • • - 99.45
i'.rnpr. oăil. fer. ung. în aur 4*/,% • 123.65
Inipr. căi). fer. ung. în argint^ț-^/o 101.50 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. 1. emis. 122.— 
B.nurl rurale ungare 4°/0 . . . 97.—
Bunuri rurale oroate-slavoue. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 152.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
ReDta de hârtie susur................... 101 60
Renta de argint austr..........................101.70
Renta de aur austr. . . . . . 123.45
LosurI din 1860.......................... 145.50
Aeții de ale Băncei anstro ungară. 978 — 
A >ții de-ale Băncei ung. de credit. 385 50 
A :ții de-ale Băncei austr. de credit. 357.60
NapoleotidorI.................. 9,501/.2
Mărci imperiale germane . . . 58.671/.,
London vista................... 119.60
Paris vista.................. 47.55

Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene......................... . 44.25

Aminduri 

(inseițmni și reclams)
Suntâ a se adresa sufoscs’âsei 

<adraimâstratiuna. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muHe-os*i.

Administr. „Gazeta Trans.“

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
-1 5 cr. se potd cumpera in 
librăria Nicolae Ciurcu.

Cursui pestei •iSpr.scw.
Din 7 August 1896.

B monote rom. Camp. 9.45 Vend. 9.49
Argint român. Cu mp. 9.41 Vend. 9.44
Napoleon-d’orl Camp. 9.47 Vend. 9.50

GâlVenI Gci-mp. 6.60 Verii. 6.60
Ruble rusescl Cump. 126.‘/2 Vend.
Mărci germane Oump. 58.30 Vend. —
Lire turoesol Oump. 10.60 Vend. — -
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

*
Veritabile nnînni, cleeă fiăeare eutiă este proveițută cu marca <le 

aperare a, lui A. Mo Si șl cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

A

£

FranzbraBW&wem și sar1® a lui
Vnr*g4n hilîi nnmni decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
VolIldUIIU ISUIIIdl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și 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 răcălă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

$
m v*

oQO

■vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfl face și reînoi 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trans.“

Apa sie gură-Salicyl a lui tâSoBIL
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză scăstă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei prove^ute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

I.

Tren 
de 

persân.
Ț

10-
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4 38
5 20
5.43
6 32
7.16
8.07.
8 34*
8.49'
9.06

10.12
10 42
11.01
11 09
11.81 '
11.48
T£o&
12.33
12.47
1J8

I .1.34
2.13
2.32
3 04

I 3.40
| 4.03 
j 5 34

6 J2
6.41
'7.16
8 "

[3755
4 40 

î 5-10 
112 01)

c

A

^Trimiterea principală prin
Farmacistul A. WOSJL, 

c. și r, furnisor al cărții imperiale Viena, TncNaita 9 
Comande din provincia se efectueză ițilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ciră anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Keilemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger.

ZLzEsrsvxl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din li Maiu §89®

88 bc d ape» i- a — Pred e a. I b i r i h u — TT a r <1 a

Tron
accel.

i

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9 07
9.b7

1.00
1.02

4.16

5.07
5,14
5 59

Tron 
deTrenă

mixt, persân.

Tren 
accel.

Tren 
do 

person.

Trena
<m.|

Tren
accel.

Tren 
accel.

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trend 
mixtu

trenă 
mixtă

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
de 

person.

5 10
8.00

8 05
5.45
9 02'

1! 33
1 48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
b.24
6 59 

"2.17
2 52
4 45

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55

8 30

pl.

pl.

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-ma e

1.55
7—
3.37
1.19

b 39
6.08
6 19
6 57
7.30

6.11
6.27
7.27
7.50

v
80S.

P‘-

Mezo Teleg 
Rev .
Bratoa .
Ciucia .
B.-Huiedin
Gbârbâu

a

Clușiu .

CT a> 
ef- 
O
'1
O 
țr* c-r
-x
O

t?
p

c
â>

O 
o

£

8.17
8 33
8,38

9 09

p

c
c*

I

■a.

Cf. C 
d o»

6 40
7.30
8.00

10.(5

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.1b
1.34
2.09
2 19
3 01’

3 31
9.30

«o-
pl.

t

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

SllS

| pl-
Isos.

A

Ti. expr.

£■2 2._ ă <s

-o pq

</3

2

3.36
3.18

2.48

Copșa-mioă
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișdra 
Ilașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldiora
Brașov .

Timiș
Predeal
Bucuresol .

A

I«Ci 
pl.

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12
5 3o

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40 
12.01
11.41 
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7 40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

7 30 
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
553
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

5.23 
t-rjiors. 
"ÎVb

4.03.
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11 59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18
9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
•6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10

T28
2.17

11.32
11.17 !
10.42
10.08 J
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35:
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3:15

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41

T Ghiriș
“ TurdaTurda

trenă 
de 

person.

2.20
3.57
4.19

trenă
mixtă

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

Tren 
mixt

stațiunilor

fiJueerdca. — WsorSaeiiE — K€egb.-sftsesc.
Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă Tronă Trenu

de de de de de de
9 mixtu porsdn. persdn. persân persân. persân. persân. mixtă

! 2.30 8.10 3.11 10.59 r pl. Cucerdea . . 80S. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Lndi;șb. . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4 37 12.26 Oip.xu . . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10 27 5.26 1.14 SOS. I f Ph 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. / Oșorheiu . . 1 SOS. 1 9.20 5.04 9.35
7.14112.16 7.14 ¥ sos. Begh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

de sussunt a se oeti• Nota; Orele însemi ate in Btânga 
însemndză. 6rolo de nopte.

10.30 3.20- ___ ___ ___
4.45 10-10 3.00 8.52
5.05 9.12

Copșa-micd — Siîclht — Avrișu — JF ăgărașu
trenu 

de 
persân.

trenu
mixtii

trenă 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persân

‘ trend 
de 

persân.

4 45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtă

11.55
1.25
1.48

trenu 
mixtu

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

I pl. Copșa mică 
313 Oona . .
3 391 ws. 1 .... ..< <bi im

| J O1U11U. • •

Avrig . .
sos. Făgăraș

I . 

I

9

sos.

pl.

II » 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

8 î tas e r i a (P i S k i) — M u n e <1 6 r a

4.25
4.48
5.23

BS r
trenu
mixtă

4 30
5.49

1
e ș t s

trenu 
mixtii

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

tronu 
mixtii

treniî 
mixtii

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

7.44
6.20

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

8 31
7 20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtii

trenă 
mixtă

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30l

Brașov

Arad — Tlmfișoa

Simeria 
Cerna. 
Hunedora .

i Brașov
Zernești

g 9.10 4.2C
|10.28 5.35
|12 41 
p 1.54 
f 3.02 
I 341 
?• 4 55

ctf *-p- -
S 'n

O I

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelicti . .
St. Mihuiu de câmpie 
Leoința . . .
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița . . .

6.46 7.21
5.49 6.24

4.50
3 44
2.48
2.01

o a 1.16

trenă 
mixtu

6.20 11.25 5.- W 1 Aradn ........................ 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 1 Vinga........................ 9.42 3.01 10.LI
8.01 1.10 7.39

> Timișdra.................... 8.20 2— 9.10
12.47 8.47 12 27 5 10 Segedin ........................ 4» 6 05 2 30 10 05 2.15

tren ii 
mixtă

trenu 
mixtu

ti eniî
mixtă

trenu
mixtii

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

8igli8șora—Odorheiu-secuesc.
t-—r [ trenă

mixiă
I

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.5J

8 i b i i i# — C i s n & d i e.

7.10
6.57
6.36

în jos, cele

pl. Sibiiu . 
„ Selemberk 
„ Cisnădie 

însemnate în drepta de

9 20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

jos în sus. — Numerii

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . .
Odorheiu-sdcuesc.
încuadrațl cu linii mai negre


