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Se vadă Germanii...
La timpul seu am semnalat res- 

boinicele resoluțiunî, ce le-a luat 
congresul didactic, ținut înainte cu 
o luuă în Budapesta, sub egida mi- 
nisteriului de instrucțiune.

Acest congres, compus din das
călii mari și mici ai șovinismului 
dominant, n’a făcut alta, decât că 
reasumând tâte ideile, nisuințele și 
laptele, ce se manifestă în sînul ele
mentului dela putere în direcția na- 
ționalisărei seu maghiarisărei acestui 
stat, a stabilit o formulă pentru vii- 
târea acțiune, ce sunt deciși a-o în
treprinde guvernul și societatea ma
ghiară cu scop, de-a „naționalisa11 
și șcdlele. Cu alte cuvinte, de-a pre
face cele 42°/o de șcâle, cu limba de 
propunere nemaghiară, din tdtă Tran
silvania și Ungaria în șcâle de stat 
cu limba maghiară.

Aceste șcâle nemaghiare sunt 
singurele rămășițe ale desvoltărei 
autonome a poporelor acestui stat. 
De vor căde și acestea sub lovitu
rile politicei destructive, ce cârmu- 
esce ac|I statul, atuncî rupte vor fi 
și ultimele zăgazuri și va veni po
topul maghiarisărei.

Pe cât timp vor mai dura ser
bările mileniului, șovinismul dela pu
tere va conserva încă pielea de die, 
cu care s’a îmbrăcat, ca se nu spa- 
rie prea tare pe aceia, pe cari umblă 
se-i ducă cu ghiotura la exposițiă și 
pentru ca sg facă lumea se crddă, 
că popârele din Ungaria trăese în 
cea mai frumbsă pace și armoniă. 
Ce va fi însă după ce se va termina 
cheful milenar, ne putem închipui, 
decă avem în vedere, că nici într’un 
timp atât de estra-ordinar, când su- 
prematiștii au trebuit se ia tâte pie- 
cauțiunile, nu s’a putut încungiura 
publicarea solemnelă a formulei aflate 
de amintitul congres pentru unifica
rea și naționalisarea învățământului 
public.

Așa au raționat și Sașii arde
leni vădend pericolul cel mare, ce 
se apropiă. Cu tâte acestea a făcut 
âre-care surprisă soirea, căconsisto- 
riul bisericei săsesci din Ardeal a 
lansat un protest formal în contra 
resoluțiunilor congresului didactic 
maghiar, adresându-1 ministrului 
Wlassics.

Cea mai mare surprisă a făcut’o 
acest protest, subscris de episcopul 
săsesc, însu-șî guvernului, care nu 
s’a așteptat la așa ceva din partea 
credincioșilor săi sași. Și surprisă i-a 
fost de tot neplăcută, precum se vede 
din furiosele expectorărl ale guver
namentalului „Pester Lloyd“.

Părerile asupra motivelor, ce au 
condus consistoriul săsesc în pasul 
acesta, pot 8 diferite. Noi credem, 
că înainte de tote consistoriul a fost 
condus de seriâsa convingere, că 
este în cel mai mare grad amenin
țată și scola și biserica săsescă prin 
uneltirile politicei violente, ce-a fost 
proclamată de congres ca cea mai 
urgentă problemă a guvernului și a 
statului ungar. Au trebuit în cele 
din urmă se se convingă și Sașii, 
ori cel puțin clerul lor, că cu tâte 
sforțările, ce le-au făcut, umilindu-se 
înaintea celor dela putere și in
trând în serviciul acestora, n’au do
bândit nici cea mai mică garanță 
pentru esistența lor națională, ba că 
astăzi acesta este mai mult ca ori 
și când amenințată.

Alții, cum sunt de pildă cleri
calii catolici, sunt de părere, că pa
sul cousistoriului săsesc ar fi fost 
dictat mai mult de intențiunea, de-a 
face în ajunul alegerilor o presiune 
asupra guvernului, ca să-l silescă 
a-le asigura înainte solda pe timpul 
viitârei campanii electorale, ce-i va 
aflaerăși în tabăra trupelor guvern ului.

Guvernamentalii la rândul lor 
sunt de părere, că protestul con
sistorial săsesc a fost scris mai 
mult pentru a deștepta un ecou în 

pressa germană în favorul Sașilor 
asupriți din Ardeal și a da astfel 
nou prilegiu unor foi germane, de-a 
se ocupa erăși de cestiunea națio
nalităților în Ungaria și de-a pre
scrie recepte pentru resolvarea ei, 
ce-o pretind în interesul conso- 
lidărei statului ungar și în intere
sul triplei alianțe.

Ori care ar fi însă, pe lângă 
netăgăduita convingere despre esis- 
tența. periculului, motivul pasului 
întreprins de cătră înaltul cler să
sesc din Ardeal, el n’a putut se se 
întâmple într’un timp mai potrivit 
ca tocmai acum.

Să vadă Germanii, că chiar și 
cel mai blăjin dintre poporele ne
maghiare, Sașii, cari din oportuni
tate s’au închinat sistemului domni
tor și i au făcut și-i fac atâtea ser
vicii, au desperat de a-șl mai pute 
apăra sub acest sistem cu succes sed- 
lele și biserica lor națională de peire.

Voci asupra protestului consistorului 
săsesc din Sibiiu.

Nu va fi neintereBant să repro
ducem aci două voci din pressa ma
ghiară, una clericală și alta liberal- 
guvernamentală, asupra protestului 
consistorului săsesc din Sibiiu, des
pre care făcurăm mai pe larg amin
tire în numărul nostru de ieri.

Clericalul „AlJcotmăny11, vorbind 
despre protestul Sașilor sibiienl și 
aducându-1 în legătură cu protestul 
protopopului evangelic și deputa
tului Iosif Band din Sobinow, comit. 
Șaroș, rostit cu ocasiunea abtjicerei 
sale dela postul de inspector, c|i°e 
următârele:

Bravii protestanți, oarl pănă acum au 
fost lăstare statornioe și fidele ale carului 
fiă-cărui guvern liberal, de-odată îșl ridică 
aoum în două locuri glasul protestător în 
contra abusurilor iubitului lor guvern libe
ral. In Sibiiu au protestat Sașii „vecinie 
fidell“ guvernului, contra ideii fixe Wlas- 
siciane de-a prefaoe învățământul în învă

țământ de stat; er în Sobinow a protesti 
un inspeotor protopopeso luteran conți 
domniei politicei bisericesol „liberale' 
false, înșelătore și ruinătore de credință i 
biserică.

Pășirea Sașilor n’o putem lua în se 
rios, ori cât am perhoresca și noi trecere 
învățământului în manile statului, dâr di 
alte motive, și nu din cari se burzueă e 
Sașii, adecă, din timp în timp, mai ale 
insă când guvernul este avisat în sesonu 
de alegere la ei, se îndatinezi a-se espec 
tora oontra guvernului, ddr nu din principiu 
ci căutând prada. Ei îșl vor primi solda 
și pe timpul viitorei campanii electorale 
bravii Sași „prudentes ac oircumspecti* 
ârășl vor fi wmmZ ca unul în garnisitura tru
pelor guvernului, fără considerare că acesta 
va prefaoe, seu nu, școlele în școle de stat.

Cu mult mai seridsă și ponderbsă 
este însă declarațiunea făcută de cătră de
putatul și inspectorul protopopeso losii 
Bano asupra politicei biserioescl, la adu
narea sinodului protopopeso evangelic din 
Sobinow. Dintre protestanți nimeni n’a cu
tezat să rostâsoă pănă aoum o critioă atât 
de bărbătescă și bine motivată, oa Iosif 
Bano, oare, abejicend dela postul său de 
inspeotor, vorbi despre influința nimicitbre a 
legilor biserioesol-politioe și despre acele 
apucături răutăoibse și astute ale olioei 
Tisza-Banffy, ou cari aceștia i-au amăgit 
pe protestanții creduli întru apărarea po
liticei bisericescl.

Guvernamentalul „Pester Lloydu 
scrie la loc de ftunte asupra amin
titului protest săsesc în reasumat 
următârele:

„Să nu mărtusescl strîmb...“ este po- 
runoa justă pe care nici chiar unui episoop 
evangelio, nu i-ar fi permis s’o lovâscă în 
față. Cu tote acestea numele episoopului 
Dr. Frideric Muller străluoe sub protestul, 
înaintat de cătră consistorul Sașilor arde
leni ministrului Wlassics, contra hotărîrilor 
congresului pedagogic maghiar. Cum pote 
rămâne liniștită consciința piului episcop, 
și oum nu se soandalisâză cel puțin bunul 
simț al bărbatului onorabil la minciuna și 
defăimarea (??) oe conține scrisbrea aceea 

I nemernică?

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Paul Bourget.

Etatea Amorului.
Traduoere de 1. S. Spartali.

([CT r m a r e.)

Mi-se păru, — der nu era bre ilusiă? 
— că numai cât au<ji pretinsul titlu al pre
tinsului meu roman, Fauchery zîmbi și în 
același timp i-se întunecă privirea. îmi adu- 
seiii aminte de cele două tinere, pe cari le 
întîlnisem adineaori în vestibul. Nu oumva 
măiestrul atâtor oapdopere trăia tocmai 
viâța, pe care avea s’o scrie? N’avusei 
timp să'ml răspund acestor întrebări, fiind
că, cum zări o cupă de onyx în care erau 
câte-va țigarete, îmi oferi una, aprinse și 
el alta, și, pe urmă, începu să mă întrebe 
și să’ml răspundă. II vedeam acum spuind 
tot ce gândea și eu îmi uitasem cu totul 
ori ce combinațiă machiavelică, atâta bu
curia simțiam în mine, că comunicam cu 
un spirit, pe oare’l iubisem prea mult din 
pricina operelor sale. Era cel dintâifi din

tre scriitorii mari ai timpului nostru, că
ruia ’i vorbeam astfel într’un fel de inti
mitate. Pe când vorbeam ou el observam 
identitatea oiudată dintre vorba lui grăită 
și vorba lui sorisă. Admiram înoântă- 
torea simplicitate cu oare gusta el plăce
rea, oă se deschide primului venit, în- 
cântătorea simplioitate a surplusului său 
de inteligență, vioiciunea lui de impresiune 
și lipsa ’i totală de îngâmfare și de atitu
dine.

„Nu este vârstă hotărîtă când să iu- 
bâscă cineva.,.M îmi «j’se el în substanță — 
fiindcă omul în stare de a iubi — în sen
sul complex de exaltare ideală în oare iei 
d-ta vorba acesta — nu înceteză niol-odată 
de a iubi... Void merge mai departe : omul 
nu înceteză nicl-odată de a iubi pe aoeeașl 
ființă... Șeii d-ta experiența, pe care un fi- 
siologist contimporan a încercat’o asupra 
unui șir de portrete pentru oa să determine 
în ce constau aceste asemănări, cari nu se 
pot defini, pe cari le numim noi aerul de 
familiă... El ia fotografiile a două-decl de 
persone din același sânge, pe urmă foto
grafiază din nou aceste fotografii pe o 

aceeași placă puindu-le una peste alta. El 
descopere astfel trăsurile comune cari, des- 
părțindu-le de celelalte, constitue tipul.... 
Ei binel Eu sunt sigur, că dâcă ar pută 
cineva să încerce o astfel de experiență și 
să fotografieze suprapuindu-le diferitele por
trete de femei pe cari un acelaș bărbat 
le-a iubit ori 'i s’a părut că le-a iubit în 
viața lui, ar descoperi, că tote femeile aoes- 
tea se asemănă. Cei mai nestatornici nu 
au iubit nicl-odată decât un singur și ace
lași ohip între cinol, șâse, uneori douăzeci 
de ohipurl; dânșii nu au urmărit deoât o 
singură și aoeeașl ființă în mai multe ființe 
pe cari le-au iubit'.... Totul este să se scie, 
la ce vîrstă întâlnesc dânșii pe femeea, 
care se apropie mai mult de aceea, al că
rei model îl portă intr’înșii. Vârsta acâsta 
va fi pentru dânșii vîrsta iubirei...u

— „...Versta când să fiă cineva iu
bit.?** mai cjioea măiestrul, — dâr pasiunea 
oea mai. cumplită, pe care sciu eu c’a ins- 
pirat’o un om, — a inspirat’o unul din mă- 
ieștri noștri, un poet, și avea atunci șâpte- 
<jeci de ani trecuțl. E adevărat, că’șl ținea 
corpul drept ca un tînăr, că umbla tot așa 

de sprinten ca și d-ta, că vorbea ca Riva
rol, că făcea versuri frumose ca ale lui 
Vigny, că pe lângă tote aoestea era sărac, 
forte singuratic și prea nenorooit... Iți aduol 
aminte ce spune Maurul în Shakespeare:
— „ea m’a iubit din prioina primejdiilor 
prin cari trecusem, și eu am iubit’o din 
pricina milei pe care i-au provocat’o aoele 
primejdii...“ Așa-i de adevărat, că artistul 
acela mare a inspirat un devotament așa 
de pasionat unei Rusbice tinere prea fru
mose, prea nobile și prea bogate, că ea 
nu s’a măritat din prioina lui, oă a găsit 
mijlocul să’l îngrijâsoă în boia lui din urmă 
di și nbpte, fără să se tulbure de familia 
sa, și că acjî, după oe a rescumpărat dela 
moștenitori lucruri cari au fost de ale poe
tului, ea păstreză apartamentul în oare a 
trăit el, intact ca și în d>ua din urmă. Și 
sunt 4s'-e anl de atunci!... Verjl că și ea 
întâlnise în omul aoela care era întreit de 
bătrân ca deusa, pe ființa care semăna mai 
bine cu un ore-care chip pe care-1 purta 
ea în mână.... Și Goethe apoi și Ulric de 
Lewetzow și Lamartine și atâția alții!... 
Insă ca să descrii sentimente așa de’ualte,
— cjise măestrul — trebue să te lapejl dB
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Conținutul protestului e basat pe o 
aciună făurită într’adins și oulminâză în 
tdința de-a denunța în mod miserabil. 

este destinat nu pentru „intern", oi 
atru piața 4iar®l°r germane, unde, du- 
e, și acum îșl află deposit astfel de pres
iuni ale „conaționalilor asupriți". ț)ia- 
e mai cuminți se vor oonvinge însă din 
m-șl protestul consistorului săsesc, că 
;e tânguirile Sașilor ardeleni asupra asu- 
irei și nimicirei culturei lor, sunt ourat 
mai minciuni (! ??), și tote strigătele lor 
ntra volniciei maghiare și tendințelor lor 
i desnaționalisare sunt de a-se reduoe la 
peculațiunl" politice și de altă natură.

La situațiunea politică. In cercurile 
ilitice din Budapesta se vorbesce cu totă 
guritatea, că în primile diie ale săptămâ- 
si viitore se vor faoe pașii hotărîtorl în 
istiunea pactului, ceea ce însă numai, așa 
i pote împlini, dâoă se vor înțelege tote 
irtidele stătătore pe basa pactului din 
367. Tot-odată se asigură, că dela confe- 
mțele, pe cari le vor țină în luna acâsta 
nintitele partide, cu privire la fusiune său 
udițiune va depinde fixarea alegerilor pe 
>mna său pe primăvara viitore. Dealt- 
lintreiea pentru desbaterea tuturor acestor 
estiunl s’a convocat pe săptămâna viitore 
msiliul ministerial ungar.

In legătură ou resolvarea aoestor 
robleme se aduoe și sosirea neașteptată 
contelui Apponyi în Budapesta, precum și 

itrevederea baronului Banffy cu contele 
ladeni în Viena încă în deoursul acestei 
ăptămânl.

A Intrat frica în ei!
Nu putem să trecem cu vede

ta un pasagiu din articolul lui „P. 
Ll-da, scris în cestiunea protestului 
sonsistorului săsesc. In pasagiul din 
irmă adecă al articolului — despre 
jare mai facem și la alt loc arnin- 
;ire în numărul nostru de astăcjl, 
— crganul semi-ofîcios jidano ma- 
ghiar îșî varsă năcasul seu asupra 
icelor voci de pressă din străină
tate, cari din când în când iau în 
apărare pe naționalitățile nemaghiare 
din Ungaria.

„Chiar și astfel de 4iare germane", 4ioe 
„P. L.“, „despre cari s’ar pută presupune, 
că înțeleg relațiunile nostre politice, și mai 
ales posiția Ungariei în tripla alianță, din 
timp în timp folosesc metoda de &-se ames
teca în afacerile nostre cu naționalitățile 
și de a-ne prescrie tot felul de recete des
perate pentru sanarea răului. Pretind a-o 
face acesta în folosul triplei alianțe, deore- 
ce ele oalculăză, că mișcarea naționalităților 
din statul ungar ar împiedeoa ca Unga
ria să servesoă cu suoces scopurilor triplei 
alianțe.

„Ore s’a lucrat când-va în mod mai 

micul procedeu de observațiă neînsemnată, 
care este boia artiștilor de acjl. Pentru ca 
un amoresat de săse-cjeol de ani trecnțl să 
nu fiă nici de rîs, nici de scârbit, trebue 
să’i apliol ceea ce spunea bătrânul Corneille 
cu atâtă mândrie despre sine ohiar în stan
țele lui dedicate marchisei:

Cu tote acestea, eu am unele farmece — 
Cari sunt destul de încântătore — Ca se nu se 
sperie (cineva) prea mult -- De stricăciunile tim
pului....

Ca să analisezi emoțiunl superiors, 
trebue să ai ourajul să creezi personagii 
superiore și adevărate; aci stă totă pute
rea romanului..."

Pe când vorbea așa, soăpăra în ochii 
Măiestrului o astfel de siguranță intelec
tuală, mi-se părea că eărnănă așa de mult 
cu personele superiăre pe cari mă îndemna 
el se le descriu, încât nici prin gând nu-mi 
trecea să găsesc pretențiosă teoria acestui 
quasi-sexagenar, că omul pote să fiă iubit 
la orl-oe verstă! Contrastul era prea tare 
între noianul de idei în care se mișca oe- 
lebrul artist și atmosfera de prăvălie lite
rară, în oare eram înohis de câte-va luni 
încdce. Totul sămăna cu întâile mele visuri 

nebunesc și mai pervers sub masca înțe- 
lepoiunei obiective? Decă pornesce cine-va 
dela convingerea, oă Ungaria numai ca 
stat puternic ș’ consolidat îșl pote împlini 
între marginele monarchic! habsburgice 
problema sa, ca factor hotărîtor în politioa 
triplei alianțe — atunci ce înțeles are, de 
a face pe naționalități să crâdă, că dela 
atitudinea lor depinde binele și reul nu nu
mai al Ungariei, ci și al triplei alianțe, și 
în ultima analisă, binele și răul lumei eu
ropene? Pote fi înduplecate naționalită
țile prin acâstă procedere de modera- 
țiune ?

„Să fiă în deplină încredere orl-cine" 
încheiă organul mamelucului Falk, „că Un
garia — mulțămită liberalității (!!) institu- 
țiunilor sale și dreptății bărbaților săi con
ducători — îșl va regula și raportul său 
ou poporațiunea sa nemaghiară în înțelesul 
libertății și dreptății, dăr în tot cașul făr’ 
de ași jertfi unitatea națională și de stat (1!) 
Cum va avă de a-o face acăsta, ni-se com
pete sîngur numai nouă (Falk și alianța is- 
raelită?—R.) de-a precumpăni și hotări, și 
sfaturi străine nu numai că nu ne pot 
ajuta nimic, ci numai ne îngreunând resol
varea problemei ■ și asta nu pote să fiă in- 
tențiunea acelora, pe cari bucuros i-am nu
măra între prietinii și alianții noștri".

Nicî-odată „P. LI ‘k n’a tradat 
în mod atât de naiv, cât de tare îi 
ddre pe patrioții maghiari amestecul 
străinătății în cestiunea naționalită
ților nemaghiare din Ungaria; și 
nicî-odată n’a făcut — deși indirect 
— o mărturisire ca aceea, că con
solidarea și puterea statului ungar 
aternă în prima liniă dela naționa
litățile nemaghiare pe cari „P. Ll.“ 
se rhgă să nu le încuragieze pressa 
din străinătate.

Am aflat de lipsă a accentua 
faptul acesta, pentru ca cetitorii se 
se convingă, că conpatrioții noștri 
maghiari și sateliții lor jidani cu 
tăte că nu mai încetă de-a striga 
și înjura la adresa nostră, amenin
țând necurmat cu „puterea" lor 
sdrobitore totuși se tem și tremură, 
că se va întărce rotă și au sg vină 
și peste ei odată d^e negre și 
amare.

— 31 Iulie.

Pregătiri de primire. D-l Lecomte de 
Nouy cunoscutul architect, care a renovat 
Mănăstirea de Argeș, — a fost însărcinat 
din partea M. Sale Regele să întoomescă 
planul deoorațiunilor și serbărilor ce se vor 
face la Sinaia ou ooasia visitei M. Sale 
împăratului Franoisc Iosif. Planurile vor fi 
gata săptămâna aoesta și se vor da spre 
esecuție Eforiei Spitalelor Civile, Statului, 
direoțiuuei C. F. R. și primăriei locale.

de tinerețe în omul acesta de talent, ră
mas așa de viguros, ou tot.e că scrisese 
trei-fiecl de volume, și a oărui mască îm
bătrânită părea o ilustrația vină a frumoiei 
devise: „De vreme ce trebue să ne usăm, 
apoi să ne usăm nobil!" Slăbiciunea lui 
dovedea rigurositatea lungilor sale luorărl, 
gura lui fermă dovedea hotărîrea caracte
rului său; fruntea ’i brăsdată de crețuri 
adencl era palidă ca hârtia, pe oare scri
sese atâta vreme, și cu tote acestea fineța 
manilor sale bine îngrijite, eleganța cum
pătată a portului său, un ore, care aer de 
aristocrația înăscută dovedeau, că virtuțile 
acestea frumose profesionale fuseseră păs
trate într’o viâță întregă de ispite frivole. 
Ispitele acestea însă nu tulburaseră etica 
intelectuală a muncitorului. Și pe lângă 
tbte aoestea, marele om era forte blajin, 
fiind-oă după oe vorbi multă vreme cu 
mine, sfirși prin a-ml <j'ee: — „Fiind-că 
ai venit în Nemours, sper să te văd mai 
de multe-ori, și acjl n’ași voi să te las să 
pleci, înainte de-a te presinta gazdelor 
mele...."

(Va urma.)

Primăria neavend fonduri, partea ei de 
oheltuell va fi suportată de ministerul de 
interne. Cele mai splendide decorații și 
iluminații se vor face înaintea Castelului 
Peleș de cătră însă-șl Casa Regală.

—o —
Un conte Badeni contra Jidanilor, 

țliarul „Deutsohes Volksblatt" din Viena 
anunță, că contele Ludovic Badeni fratele 
ministrului-președinte austriac a edat de 
curând o broșură, intitulată „Patria robi
lor". Intr’un loc se die în amintita broșură 
următorele: „Unele ținuturi din Galiția, 
cari mai înainte erau locuite de plugari 
bogațl, ofer acuma o iodnă tristă : teritorii 
uriașe, odinioră posesiune a țăranilor, as- 
tăcjl se află în mâna Jidanilor. Adeseori 
s’a întâmplat, că Jidanul a luat la Bine pe 
oâte-un țăran bogat, l’a înfundat din ra
chiu și astfel i-a grăbit mortea, ca apoi, 
conform contractului încheiat între ei, să 
treoă moșia țăranului în manile sale. In 
astfel de ținuturi e cu neputință, o a să nu 
fiă fiă-oere om de omeniă antisemit. Egala 
îndreptățire a jidovmei a fost o lovitură 
de morte pentru poporațiunea Galiției, care 
de present este în sensul striot al cuvân
tului robul Jidanilor". Numitul <ji&r faoe 
apoi observarea, că numai linul dintre 
conții Badeni vorbesce astfel, pănă când 
celalalt (ministrul) așa grigesoe de Jidani 
că de lumina ochiului.

—o—
Căletoria împeratului și împărătesei 

Rusiei. Se anunță din Petersburg „Cor. 
Pol." : Țarul și Țarina vor începe oălăto- 
ria lor la ourțile europene după terminarea 
eseroițielor de arme în tabăra dela Cras- 
noje-Selo la 24 August. Pănă la 1 Noem- 
vre aniversarea morții Țarului Alexandru 
III ei vor să se reîntorcă în Rusia. Mai 
întâifi Țarul și Țarina vor vieita curtea din 
Viena, apoi vor urma una după alta visi- 
tele în Germania, Danemarca, Anglia, 
Francia și Hessa. E forte probabil, oă în 
totă călătoria acesta, afară de visitele din 
Copenhaga si Darmstadt, Țarul va fi înso
țit de ministrul său de esterne, principele 
Lobanoff.

—o —
I)-l  Benjamin Duryea Woodward, 

profesor de limbile romanioe la universita
tea Columbia din New-York, după oum 
anunță „Timpul", va mai sta în România 
numai săptămâna acesta. D-sa a fost Vine
rea trecută la Câmpina dspele savantului 
profesor B. P. Hajdeu, care l’a mai in
vitat la vila sa și pe 4iua de Mierourl 
(astăcjl). D-lWoodvard, care vorbesoe aprope 
tâte limbile romanice, a făcut în timp de 3 
săptămâni, grație stăruinței și eunoscințe- 
lor sale filologice, progrese fdrte frumdse 
în vorbirea și firea limbei române.

Francesii și Țarina, piarul „Figaro" 
din Paris a început a coleota bani, din 
cari să va cumpăra un lâgăn de argint., pe 
care Francesii voieso al dărui Țarinei pe 
sema copilului, căruia ea îi va da în cu
rând nasoere.

— o —
Nou monument la Ploescî. La Plo- 

escl au înoeput lucrările pentru ridicarea 
monumentului oomemorativ în onorea vâ
nătorilor, cari au săvârșit fapte eroice pe 
câmpiile Bulgariei în resboiul independen
ței. Precum se scie, acest monument se ri
dică pe bulevardul Ploescilor la rondul al 
doilea. O parte din pietrile cari formeză 
piedestalul monumentului a și sosit din 
Veneția. In curând vor sosi și celelalte 
părți ale monumentului, care pănă la tomnă 
va fi gata de aședat.

—o —
Serbia — cerșitore. Se scie, oă finan- 

cele Serbiei se află într’o stare deplorabilă, 
totuși nimeni n’ar fi crecjut, că lucrurile să 
mergă pănă acolo, unde stau de present. 
Decă este adevărat ceea-ce li-se anunță din 
Belgrad diarelor maghiare din Budapesta, 
atunci liferanții de carne pentru armata 
serbescă au încetat cu liferarea, deore-ce 
nu și-au primit plata de luni de cjile, și 
astfel de câte-va 41'6 înooce armata sâr- 
besoă nu se nutresoe decât singur cu pâue.

—o—

Calea ferată Piteștî-Curtea-de-Argeș. 
E vorba, ce M. Sa împăratul Franoiso Io
sif în trecerea sa dela Veroiorova la Bu- 

muresol, șă se opresoă, ou M. Sa Regele 
Carol, timp de trei ore la Curtea-de-Argeș. 
In scopul acesta se luorâză eu multă aoti- 
vitate la terminarea căii ferate în oonstruo- 
țiune PiteștI-Curtea-de-Argeș, care, se speră 
oă va pute fi predată oirulațiunii cel mai 
târejiu pănă în 15 Septemvre.

—o—
Grindină mare. Din Olușiu se sorie, 

că Dumineca treoută, în 9 August n. o., o 
grindină grozavă a nimicit total hotarele 
oomunelor de pe Câmpiă: Lumperd, Brat- 
falău, Archiud și Sânt-Mihavă. Grindina a 
fost de mărimea ouălor de găină și a oă- 
cjut în oantitate mare, așa că n’a rămas în
treg un singur coperiș dela case, ba unele 
clădiri au fost și dărîmate. Pagubele sunt 
forte mare.

—o—
Noii delegați din Macedonia. Trei 

profesori dela liceul remân din Bitolia, anu
me d-nii C. Cosmescu, Christ. Otto și I. 
Arginteanu, au sosit în BucurescI ca de
legați a vr’o 70 de învățători români din 
Macedonia, pentru a se plânge la Minis
terul de instrucție, oă de vr’o opt luni nu 
și-au primit lefurile.

—o —
Apele Prutului au scăcjut așa de mult 

cjilele din urmă din oausa seoetei. înoât 
navigația e aprâpe imposibilă. Totă partea 
de Nord a Moldovei sufere de seoetă.

— o—
Petrecere de vară. Inteligința română 

din Iclodul-mare și jur învită la petrecerea 
de vară, ce se va arangia în localitatea 
„băilor dela Chireu" (lângă Gherla) la 27 
Aug. n. c. în favorul biserioăi gr. oat. din 
Iclodul-mare. Prețul întrărei de persdnă 1 
fi. începutul la 7 6re sera. In timpul pau- 
sei se vor esecuta joourile naționale „Călu- 
șerul" și „Bătuta". Suprasolvirile se primeso 
cu mulțămită și să vor cuita pe cale <|ia- 
ristică. Comitetul arangiator.

—o —
Concert. Musica orășenâsoă va oon- 

oerta mâne sără, Joi, la „Pomul verde", 
începutul la 7y2 6re. Intrarea 30 cr.

— o —
Ospeții, cari viu 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 (Ț- Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la di.

Turburările în Macedonia și pe 
insula Creta.

Despre măsurile luate pentru supri
marea insurecțiunei în Macedonia soirile 
oficiose turcesol aduc raporturi forte favo
rabile penuru Turcia. Aoeste spun, oă în 
cplele din urmă au avut mai multe lupte 
sângerose trupele turcesol cu 5—6 bande 
grecescl, cari au năvălit în Macedonia. Tot 
contingentul trupelor turcesci se compune 
din 8 batalione de infanteria și din 4 es- 
cadrone decavaleriă, cari străbat tâtă partea 
de mărjă-41 a provinciei. Intre 3 și 6 Au
gust insurgenții au suferit, se 410e, mal 
multe desastre însemnate și vre-o 40 de 
insurgenți au fost uciși.

Turcii, spun, că în aoeste lupte ar fi 
că4ut peste 400 de insurgenți, între cari 
și doi conducători de ai lor. La ordinul 
ministrului de răsboiu se formâză în vila- 
jetele dela Salonichi, Monastir și Cossovo 
6 batalibne de gendarmeriă din câte o 
miiă de omeni. Aoeste batalione se orede, 
oă vor fi formate pănă la 20 1. c. și vor fi 
întrebuințate la granițele greoesol și bul
gare, âr mai ales la oele bulgare, de unde 
se semualeză nouă mișoărl. In genere se 
va da o atențiune deosebită graniței bul
gare. La 31 Iulie o bandă bulgară a în



Nr. 169—1896 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

cercat să străbată în Macedonia pe la De- 
mir-Capu, dâr a fost respinsă de nisaml și 
de un jumătate de batalion de redifl tur- 
oesol. Numai unei cete mioî de 25 de 
omeni i-a succes să străbată în munți.

*
Soirile neoficiale nu prea vorbeso de 

izbânde mari ale Turcilor. Ele spun, că 
trupele otomane întrebuințate pentru ur
mărirea bandelor de insurgenți în Mace
donia au să lupte eu greutăți fârte mari. 
Căldura grozavă ce domnesce acolo, 35°C. 
în umbră și lipsa de apă de băut prospătă 
măresoe suferințele trupelor. Venătorea 
după bandele de insurgenți silesce trupele 
la marșuri forțate fii și nopte peste rîpe, 
stânci etc. Soldații turcesol obosiți la morte 
prin strapațiile aceste au și avut pănă 
acuma puține suocese. Le-au suocec ce e 
drept — oum se scrie din Saloniohi — de-a 
imurăștia mai multe bande greoescl la Ca- 
fadar, Vladova, la Strumnița, Mirovee și 
altele, der n’eu putut să le niminâscă cu 
totul. >

*
Pe insula Creta situațiunea, firesce, e 

mai gravă. Măoelăririle sunt acolo la or
dinea fiilei. Cruzimi mari s’ar comite, după 
scinle sosite din Atena, din partea Tur- 
oilor față cu Creștinii cretenl.

„Standard* fiice, că e cu neputință de 
a calma mai mult timp excitația Greoilor 
în privința nenorooiților Cretenilor. Dâcă 
ar fi cu putință dea restabili oonoercul eu
ropean cestiunea ar pută fi resolvată prin 
anexarea Cretei la Grecia seu prin auto
nomia sa. Iu acest oas fiă-care putere ar 
trebui să renunțe la scopurile sale egoiste 
și Germania ar trebui să pună capăt difi
cultăților ce crează Engliterei în scopul 
de a plăcâ Rusiei.

Vorbind tot despre situația amenin- 
țătore în Creta, „ Vossische Zeitung* din 
Berlin cere grabnioa înoetare a vărsărei 
de sânge. Depărtarea trupelor turcesel, 
ocuparea orașelor de porturi cu milițiă de 
pe oorăbiile străine. Făcându-se acâsta se 
pote vorbi apoi mai departe asupra postu
latelor Cretenilor. Trebue să fiă clar tutu
ror puterilor celor mari, că Creta nu se 
mai p6te lăsa ca pănă acum pe mâna Tur
cilor, că trebue să i-se dea autonomia și 
să fiă pusă sub oontrolă europenă. Er pe 
Portă trebue să o faoem să înțelâgă, oă 
de dragul păcii trebue să asculte de hotă- 
rîrile puterilor. Acele puteri, oarl au luat 
inițiativa în favorul Creștinilor maltratați, 
să bucură de simpatiile întregei lumi civi- 
lisate. Guvernul greoeso nu mai pote să 
suprime mișcarea poporului fără periclita
rea propriei ei esistențe.

*
Se vede deci, că domnesce un pu

ternic curent între marile puteri în favo
rul Grecilor și a autonomiei Cretei și că 
judecând după limbagiul fdiei berlineze, 
Germania este pe partea acestui curent.

Câte-va dintre marile puteri, între 
cari și Austria au propus, ca insula Creta 
să fiă blooată, pentru ca insurgenții să nu 
mai potă căpăta întăriri, arme etc. din 
Grecia și Turcilor să le fiă posibil a su
prima revoluția și a face ordine. După soi
rile cele mai nouă însă Anglia a respins 
proiectul de blocare al insulei Creta, la 
care se alăturase tote oelelalte puteri, 
avend aoâsta blooadă de scop să îmbună- 
tățâsoă situația în Creta și să reguleze 
cestiunea autonomiei insulei. Prin pasul 
acesta isolat al Angliei s» faoe de-o oam- 
dată ou neputință o intervenția armonică 
a puterilor în favorea represiunei răsoâlei.

*
Intr’aceea Greciei îi este din fii în 

fii mai greu de ași păstra neutralitatea față 
cu marea iritațiune, ce domnesce în sînul 
poporațiunei sale, atât în ce privesce răs- 
oola din Macedonia cât mai vârtos față cu 
răscola din Creta, pănă și disoiplina în ar
mata greoescă este amenințată în urma 
acestei naarl escitațiunl..

In noptea de Vineri spre Sâmbătă 
noul sublocotenent și 20 de subofioerl din 
garnisona Atenei s'au îmbarcat cu armele 
lor împreună cu mai mulțl foști milițieni, 
fiiariștl ș. a. pe un mio vapor și au ple
cat pe insula Creta. Guvernul grecesc a 

trimis un vapor în urmărirea lor, dâr 
acesta n’a putut ajunge oorabia, pe oare 
se aflau fugarii, oarl vor să între în șiru
rile insurgenților cretenl. Cum-că nu i-au 
ajuns vaporul guvernului e luoru fireso, 
precum nu va surprinde pe nimeni, dâoă 
aoest speotaool se va repeți de aoi în colo 
de mai multe ori.

Se mai anunță, că deosebit de ofice- 
rii amintiți, 4 ofioerl ai marinei grecesol 
din Atena au părăsit serviciul pentru a 
organisa în Creta un serviciu de torpile, 
cari s’ar fi comandat în străinătate.

Regele Greoiei, se fiice, e forte su
părat pentru aceste deserțiunl. Mai multe 
foi greoesel le desaprobă, ba oâțl-va oficerl 
bănuițl, că vor să plece și ei, au fost ohiar 
arestați. Asemenea au fost arestate 20 de 
persone dintr’o bandă oompusă din 120 
de omeni, cari aveau de gând să organi- 
seze o espedițiă în Macedonia. Cu tfite 
aceste însă, Grecii în inima lor sunt cu 
totul pe partea celor oe alârgă în ajutorul 
insurgenților din Macedonia și Creta.

Soirile cele mai nouă, privitor la tur- 
burările din Creta, sunt următorele:

Soirea, oă Porta ar fi răspuns deja 
cererilor Cretenilor este prematură; deoi- 
siunile respective ale miniștrilor nefiind 
sanoționate încă.

Sâmbătă Turoii au atacat localitatea 
Anopolis, în insula Creta. Vr'o 30 de Creș
tini au fost omorîțl.

Din Heraclion i-se anunță fiiarului 
„Times*, că casele Cretanilor creștini au 
fost ocupate de 300 fugitivi musulmani. 
Aceștia năvălesc în continuu satele creștine 
vecine.

Trupele turcești neregulate au fost 
respinse de mai multe-orl, târna că se vor 
întorce âr excită populația.

O altă soire despre nisce prozave 
orufiiml săvârșite pe insula Creta spune; 
că o miiă de Turci au năvălit asupra sa
tului Pedias, la Candia, au omorît 32 de 
Creștini, între cari 3 preoți, femei și oopii. 
Unui preot i-au tăiat nasul și urechile și 
l’au ars de viu. La dbuă sate le-au dat 
foo. Cinci biseriol au fost jăfuite și multe 
vite răpite.

In parlamentul engles a împărtășit 
sub-secretarul, Cunson, oă guvernul engles 
a primit o telegramă; după care Musul
manii ar fi ars o mănăstire de călugări și 
ar fi omorît pe toți Creștinii, pe oarl i-au 
aflat acolo.

De-ale administrației „de model“.
Tohanul vechili, August 1896.

(Fine.)

Să mai ascriem oeva la meritul lui 
Ioan Berariu: Cam prin 1891 el ridică 50 
fl. dela fabrioa de celulosă, bani orfanall, 
și nu-i predete destinațiunei vre-o doi ani. Se 
faoe arătare contra lui și drept pedâpsă 
pentru deținerea de bani ofioioșl timp de 
doi ani de fiile și încă și atunci a trimis 
mi-se pare, mai puțini, — scapă numai cu 5 fl. 
„penz birsâg.“ — Mai târdiu ridioă prețul 
pătrarului liber în sumă de vre-o 177 fl. 
dela perceptoratul din Făgăraș și-i admi- 
iiistrâză numai în urma arătărei făcute și 
și atunci îi depune prin chitanție; drept 
pedâpsă ’i-s’a dictat o amendă de 5 — 6 fl. 
E drept, că legile și statutele interdio sub 
pedepsă de suspendare orl-oe încassare de 
bani oficioși, nu numai deținere; der pre- 
oum se vede, legile și statutele nu prea 
sunt obligators pentru amploiații favo- 
risațl.

Apoi alte o mulțime de abusurl, cari 
t6te pe rend sunt drepte și adeverite, s’au ară
tat atât preturei, cât și oficiului de vice- 
oomite, dâr administrația nostră „model11 
tote le trece ou vederea față de uneltele 
sale, cari o compromit și o fac silnică îna
intea poporului, dându-i să înțelâgă, că la 
noi de mult a perit dreptatea.

Dâr mai are zelosul nostru amploiat 
și „merite14, ce gâdile în mod forte plăcut 
inimele unor șoviniștl scrintițl la minte. 
Aceste „merite14 priveso rolul său de de- 
nunciant. De esemplu :

1) Mai acum câțl-va aci denunță pe 
un biet țăran din Tohanul nou, că a co- 

leotat bani pentru procesul Memorandului, 
și bietul om a și fost pedepsit.

2) In anul trecut făcu arătare contra 
paroohului G. S. Thomas, că în predioile 
sale ar agita contra națiunei maghiare. 
Etă pasagiul, cu care l’a pîrît: „Dragii 
mei, v’ațl înșălat, oă ați dat voturi la d-1 
Benedek și ați vândut șoâlele la națiunea 
spurcată, la Unguri, și nu ați dat voturi 
la popii din nația românâsoă, și acum tre
bue să plătiți 120 fl. ca să cumpărați șc6- 
lele înapoi11. — O absurditate, o mișeliă 
din cele mai mari, oăcl neoum să fi espri- 
mat preotul astfel de vorbe, dâr ele suDt 
și incompatibile cu naturelul și tactica sa. 
Cu tote acestea a isbutit a pune în miș
care activitatea zelâsă a judecătoriilor, 
spre a învăța pe popii românesol minte. 
Procesul e în curgere.

3) A arătat pe învățătorul Nioolae 
Pop pe cuvânt că ar fi fiis la adresa lui: 
„hai să-l arunoăm afară14 și „că nu-i vred- 
nio să fiă“ ; în urma acestei denunțărî învă
țătorul a fost suspendat din ofioifi, fiind 
pus sub cercetare, deși atât preotul ou 
vre-o 18 martori oontra 5 clioașl, er învă
țătorul ou 5 contra 3 martori, au dovedit, 
oă acelea sunt numai haluoinațiunl.

Dâr oe să i faol, trăim în era agita
țiunilor și vedeniilor daco-romaniste; e 
destul ca un șuchiat să viseze daco-roma- 
nism, ca a doua fii să ți-se desohidă ușa 
temniței. Destul că prooesele sunt în cur
gere și vom vedâ restul.

Ajunge, că aoest Berariu e cel mai 
mare perturbator de liniște în acâstă co
mună, oare dâcă n’ar fi înadins espusă 
maltratărei aoestei unelte păoătose, în mod 
paclnio s’ar desvolta și înflori.

In interesul obștesc al contribuabililor 
din Tohan înoerc și pe calea aoâsta a 
atrage atențiunea d-lui vice-comite și co
mite suprem al comitatului Făgăraș, ca 
pe basa arătărilor deja făcute să binevo- 
âsoă a ne curăți de aoest amploiat urzi
tor de ură și desastre, căci suntem sătui 
de atâtea șicanărl, și să nu împingă mas- 
sele poporului Dănă la desperațiune; res
ponsabilitatea pentru tote rămâne în sar
cina Organelor superiors, oarl atât de mult 
îșl bat joc de plângerile și necasurile nos- 
tre. Decă administrația are lipsă de astfel 
de omeni, folosâscă-i pentru sine, dâr nu-i 
pună să nimioâscă liniștea și pacea unei 
oomune, care altă grijă nu are decât să-și 
împliuâscă cu lealitate datorințele sale oe- 
tățenescl și culturale.

Unul pentru toți.

SUIRI ULTIME,
Berlin, 11 August. Foile de aici, 

vorbind de liotărîrea Țarului de a 
visita și Francia, (fiic, că acesta vi
sits. se tace pe temeiul unor anu
mite stipulațiunl. Din causa acbsta 
și a turburărilor din Creta domnesce 
neliniște în sînul diplomației ger
mane.

Paris, 11 August. Se asigură, 
că Jarul va petrece în Paris cu câ
te-va (ții0 mai mult, decât în Ger
mania ca așa se se dea espresiune 
vădită simpatiei ruso-francese. După 
ce în absența Țarului nu se va in
stitui regență în Rusia, aci se lucră 
din tăte puterile ca pe timpul vi- 
sitei Țarului serviciul telegrafic se 
fiă cât se păte de perfect.

Atena, 11 August. O fracțiune 
a adunărei naționale cretensă a de
cretat a stafii, la Vollombak, uniunea 
definitivă a insulei Creta cu Grecia.

Roma, 11 August, piarul „RomaA 
susține și acum, că în Erytrăa se 
pregătesc evenimente seribse. Se 
vorbesce, că regele Menelik s’ar fi 
aliat cu Dervișii, și că la tdmnă are 
de gând se năvălescă cu tote puterile 
sale asupra Italienilor. „Itatia militaire*, 
suspiționeză pe Rusia, că în ascuns 
dă sprijin Abissinienilor.

Catulle Mendes.
Din Cântecele Franciei.

Groparul reutăcios.
Am făont o gropă mare în pământ, 

Pater noster! Pentru bătrânii cari m’au 
cresout, Maria ave!

•
Peste bătrânii oarl m’au cresout, Ma

ria ave! Am înfipt o cruce în pământ, Pa
ter noster!

*
Intr’un cosciug de flori frumose, Virgo 

coeli! Dorme pasărea mea de paradis, De 
profundis!

*
Peste pasărea mea de paradis, De 

profundis! Am pus în oruce două flori fru- 
mâse, Virgo coeli!

*
Am făcut un lințoliti dintr’un oalioe, 

Stella maris! Albinei oare a murit acolo, 
In saecula !

*
Albina mortă are acolo, In saecula ! 

Drept oruce două pistiluri de oalioe, Stella 
maris!

*
Bătrânul meu măgar mai bun decât 

un om, Saeculorum! Țaoe subt două pălă- 
mide înflorite, Salutaws!

A

Cu scăețl înfloriți i-am făcut, Salu- 
taris! O cruce oa pentru un om, Saeou- 
lorum!

♦
Păstrez pentru boul care muncesce 

și asudă, Pie Jesu! O clae de aur drept 
mormânt, Introibo !

♦
Crucea va fi pe mormântul lui, In

troibo! Doi snopi frumoși, Pie Jesu!
*

Tar Aceea care nu’ml spuse, Pater 
noster! Că un altul i-a furat o sărutare, 
Maria, ave!

•
Fără oearșaf nici cosoiug, pa pământ, 

Fără un Pater! Va putred! oa un câne care 
a crăpat, Fără un Ave!

1. S. Spartali.

DIVERSE.
Nuntă în colivia leilor. In orașul Io- 

hannesburg din Afrioa sudică, o tinără 
păreohiă și-a serbat nuntă într’o colivie ou 
lei. într’o colivie, în care leii se plimbau 
și urlau, mirele jurâ miresei „iubire și cre
dință14, âr mirâsa jura mirelui „oă-1 va 
iubi, îl va stima și asculta14. Urletul pu- 
ternio al leilor, sunetul țiuitor, din tromba 
elefantului, urletul tigrilor și al leoparfiilor 
strigătul maimuțelor și scrâșnetul papagai- 
lor înlocuiau capela la nuuta ferioitei pă- 
rechl. asemenea căreia pănă acum nu s’a 
mai pomenit. Mirele era directorul oiroului 
Filli, oare a traversat aprâpe tfită Afrioa 
sudică. In Iohannesburg o fată, ou numele 
Miss May Malraison, se amorisâ în direc
torul eiroului, Augustin Windschermann, ger
man de origine, cu care și-a serbat nunta 
în amintita colivie ou lei, oe se afla în 
circ. In aceea fii circul a fost ceroetat de 
fârte mulțl speotatorl. Când mirii intrară 
în colivia leilor, au fost aplaudați de în
treg publicul. Mirele întreba pe preotul 
cununător: „voesol să întri d-ta în ooli- 
viă?“ „ Eu!... eu rămân afară,14 fiise pre
otul, „înlăuntru sunt prea mulțl.11 Mirele 
și mirâsa stăteau braț la braț înlăuntru 
coliviei lângă gratii, răspunfiând la între
bările obicinuite ale preotului. In mâna 
dreptă mirele ținea un bioiu și din când 
în când arunoa câte-o privire cruntă asu- 
pră fiarelor din coliviă. De gratiile coliviei 
atârnau nisce arme, ca în cas de pericol 
să aibă cu oe să se apere. Dâr leii, oarl 
erau împodobiți ou ghirlande de flori și ou 
pantlicl, s’au purtat față de miri cu our- 
toasiă. Mirâsa era în toaletă de mirâBă, 6r 
mirele era în uniforma sa de dresator, de- 
orece să temia, oă leii nu-1 vor ounosce, 
dâoă-1 vor vedâ în frac, olao și lac.

PrODrîetar: Dr. Aurel iffiureșiiaiw.

eflaclor resconsallil Gregoriu SSaior,
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Din 11 August 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de corâne ung. 4% . • • 99.45
Impr. oftil. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 124.—
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4y2°/o 101.60 
Oblig, oftil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 152.76
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr................... 101 60
Renta de argint austr.......................... 123.55
Renta de aur austr...............................145.55
LosurI din 1860........................... 970.-
Aoții de ale Bftncei austro-ungară. 386 50 
Acții de-ale Bftncei ung. de oredit. 360.25
Acții de-ale Bftncei austr. de oredit. —.—
NapoleondorI.................................  9.50y2
Mărci imperiale germane . . . 58.67‘/2
London vista....................................110.70
Paris vista.................................. 47.55
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.25

Cursul la bursa din Vîena.

A V I
Pentru clădirea unei vile 

pe Livadia-postei, la aer bun și în 
posiția cea mai frumose se oferă 
teritorii! în condițiile cele mai 
favorabile.

Pentru informațiunî a se adre
sa în Stoada Porții (seu Strada Căl- 
dărarilor) Nr. 29. 1044,1—2

A V Z S.

Kooooooooooijh

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Cursul pieței Brașov.
Din 12 August 1896.

Bancnote rom. Dump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Gump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.50
Galbeni Cump. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusescl Cump. 127. Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

In restaurantul Schmidt
„ELISETTir* 

se afla ia disposiția P. T. public 
mâncări și beuturi forte 
hune și gustose.

Eăi escelente și odăi mobi
late de închiriat. ' c

IPBF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 

ă 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Chir cu.

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: ia COnturbăl'l 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

Borviz de primuS rang "WZ 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sigliișora și în Alba- Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvâry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tbtă stima:
1025,7—100 Administratiunea isvoruhi

„M A f I li A.“
TOSEF

(comit. Hăromszek). 15 o d O li. (Transilvania).

XzEersixl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 1896.

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
mixt.

Tren

persân. aooel-

Tren | Tren
| de 
pergân.

Tren 
mixt

Tren 
accel.

Tren 

accel. perg^n.

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
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

Î2"00

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

Tr. expr.
11.40
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14
5.59
6.29

11.25

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10.40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2.52
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50
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Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

Clnșiu

sos.
A

fpl. 
Isos.

I

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

L|>-

8.17
8.33
8.38

9 09

I
I

11.-
12.26

1 11
8 30

6 40
7.30
8.00 

10.05 
S> r< a i

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26'
12.58*

1.15
1.341
2.091
2.19
3 01
3 31
9.30i

I
I

Apahida 
Gfhiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Ciftciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

I pl-
Isos.

A
2.48

Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisa betopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
FeldioraV

SOS.
pl. ) Brașov .

Timiș . .
Predeal 
BucurescI .

.1 pl. 
jsos,

A

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12
5.35

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
5BÎ
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

Cucei'dea — Oșorheiu — Begh.-săsesc.

___
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

J5.23 
tr.pera.

7 30
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2,18
142
1.12
8.35

4.85
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
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

TÎ2
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

Tren 
de

persân. persân

a

7 33
7.53

tren 
mixt

10.21
10.41

5.-
5-20

tren 
mixt

tren 
de 

persân.

5.05
4.45

11 -
11.20 ÎGhiriș

Turda

tren
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

person.

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

Copșa-inicft. — Sibiiu — Avrig — ff'ăgăras
tren 
de Tren tren 

de
tren tren Tren tren 

de
tren 
de

persân. mixt persân. mixt mixt mixt persân. person.

2.20 445 11.55 7.10 pl- Copșa mică . sos. «t 
w

S 
F 9.34 3.05 6.25 12.35

3.57 6.35 1.25 8.50 3 13 Ocna . . 8.11 1 27 5.07 11.01

4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 90S. 1 f p'. 7.44 12.57 4.40 10.30

4.34 2.05 T pl. J 1011 tt • • ’ Isos. 7.29 8.57

6.16 3.58 Avrig . . • 6.02 7.16

8.42 6.35 1
SOS. Făgăraș . pj.

A
3.28 4.30

tren 
mixt

tren 
mixt

trenu 
mixtil

trenu 
mixta

tren
mixt

trenu
mixtu

tren 
mixt

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12 $

Simeria .
Cerna.
Hunedora

â 4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

B r a o v — Z e r n e s < is
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55
6.36

4 30
5.49

Brașov ........................
Zernești........................

S
1

7.44
6.20

1.29
12.05

8 31
7 20

iVft ii r e ș - L ib d o m — B I s «. r i ț a
4.—
5 03

= 9.10
|10.28
ET12 41
» 1.54
| 3.02
I 3.41

4.55

4.2C
5 35

<e ?
* £

o

•

1

Mureș-Ludoș ....
Z a u . . .
Țagu-Budatelic . . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Lechiuța........................
Ș.-Măghiăruș .... 
Bistrița........................

i * 6.46
5.49

7.21
6.24

2, < Z 
o 3 ' = C 2— 2 05 5£< CE- —
9.40
8.46
7.43
6.52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

•“ț Cd
3
T S
2 '2 
o 3

4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

6 «• a

Notă: Orele

Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 1 pl. Cucerdea . . 80S. Al 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

Oșorhei
fpl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 ¥ sos. Begh.-să8.. . pl. 7.54 3.30 8:05

sunt a se cetiînsemnate în stânga stațiunilor 
însemneză. 6rele de ndpte.

6.20
7.08
8.01

12.47 2.15

11.25 5. r Arad, ... • • • li 10.43 ,3.44|
12.15 6.14 Vinga . . . ... 1 9.42 3.011

1.10 7.39 I 
b 1 Timișora . . • • • ii 8.20 2 _

8.47 12 27 5 10 r 1 Segliedin. . . 1. . , . A 6 05 2 30 10 05

Sibiiu — (i s n ă <1 i c
ti enu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.55
10.li

9.10

Sighiș®R'&—tMoB’heiu-seciiesc.
trenu
mixtu

5.30

trenu
mixtu

trenu l|||
mixtu I

|| trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

9 20 
FU?
8.46

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „ 
r Cisnădie pl

de sus în ios, cele însemnate în drspta de

5.42
6.06

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

7.10
6.57'
6.36[____
jos în sus. — Numerii încuadraț.1 cu linii mai negre

3.22
K64
6?2O

11.08 Sighișora .
11.48

1.59:
Hașfaleu . . .
Odorheiu-sdcuesc.

9.02
7.15 3.-


