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Gladstone despre Sultanul și Europa.
Agitațiunea în contra Sultanu- 

lui și a stăpânirei turcesc! cresce pe 
cji ce merge în Englitera. In mij
locul acestei agitațiuni sta betrânul 
bărbat de stat engîes Gladstone.

De când cu marea mișcare, ce 
s’a făcut tot la impulsul lui Gladstone 
odinioră în contra atrocităților din 
Bulgaria și în favorea libertății po
porului bulgar, marele bărbat de 
stat n’a mai fost atât de activ și 
zelos ca acum. Măcelurile Armeni
lor în Constantinopole sunt ac}! 
„atrocitățile41, ce se pun pe răvașul 
Sultanului și cari servesc Englesilor 
ca mijloc de a agita în contra chiar 
a esistenții imperiului otoman.

Din causa betrânețelor sale 
înaintate d-1 Gladstone nu pdte se 
mai țină vorbiri lungi în adunări 
publice. Cu atât mai mult Inse el 
agiteză în scris. Urmeză scrisori 
peste scrisori ale lui Gladstone, în 
cari acesta condamnă forte aspru 
cele ce se petrec în Constantinopol 
și presentă pe Sultanul ca pe adevăra
tul vinovat, er puterile mari ca pe 
complicii lui.

„Concertul europân44 îl numesce 
Gladstone o „miserabilă și ticălosă 
amestecătură de nebuni14 și acesta 
espresiune o folosesce în fiă-care 
din scrisorile sale.

Agitațiunea acesta epistolară 
a lui Gladstone are scopul direct 
de-a pregăti și a tace bună dispo- 
sițiă pentru proiectatele meetingurî 
de protestare.

Și Gladstone este încă mode
rat, pe lângă ministrul liberal de 
odinidră, Asquith, căci pe când 
Gladstone biciuesce pe ambasadori, 
că mai sunt încă presenți în Con
stantinopol, Asquith ridică preten- 
țiunea directă, ca ambasadorul en- 
gles se fiă recheiămat pentru ca 

marea Britaniă să nu se facă com
plicele Sultanului.

In asemenea împrejurări și so
sind mereu soirile cele mai com- 
promițătbre pentru atitudinea stă
pânirei turcesc! nu e mirare, că 
agitațiunea englesă contra Sultanu
lui ia proporțiuni atât de mari.

In „Reform-club44 în Liverpool 
s’a cetit alaltăer! o scrisdre a lui 
Gladstone, în care acesta reco
mandă conchiămarea unei adunări 
publice în Liverpool, spre a profesia 
în contra cruzimilor, ce se severșesc față 
cu supușii creștini ai Turciei. Glad
stone încheiă scrisorea, declarând, 
că este gata de a lua parte la o 
asemenea adunare.

Gazetele radicale englese pre
dică totă acțiunea în contra Turciei. 
Anglia, 4ic ele, trebue și pdte se clelă- 
ture singură pe Sultanul.

Astfel der agitațiunea lui Glad
stone are succes. Ca întot-dăuna sunt 
și acum nu numai considerațiuni de 
umanitate și de dreptate, car! con
duc mișcarea englesă în favorul Ar
menilor și în contra Sultanului, și a 
„Concertului europen41, ci și consi
derațiuni de partid și în genere de 
politică egoistă englesă. Lordul Rose
bery, care precum seim, a fost re
comandat de Glastone după retra
gerea sa dela guvern, este și el fi- 
resce pentru& mișcarea în favorul 
Armenilor. Susține înse, că nu este 
o cestiunea de partid, ci o causă a 
creștinismului, a umanității și a ci- 
vilisațiunii. Răspunderea, cțice el, 
cade asupra tuturor marilor puteri. 
In deosebi el critică posiția isolată, 
în care a ajuns Anglia, și aceBta este 
punctul vulnerabil, de care se va fo
losi oposiția liberală în contra ac
tualului guvern conservator Salisbury.

Afacerea monumentului lui Arpad. 
Dela comună.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei11) 
Brașov, 5 (17) Sept. n.

La punctul I al ordinei de fii, ce s’a 
împărțit între membrii representanței oo- 
munale pentru ședințele fixate pe fiiua de 
MerourI 16 Septemvre n., eventual Joi, 17 
Septemvre, era pusă propunerea magis
tratului pentru „încuviințarea cheltuelilor, 
ce se vor faoe din incidentul sfințirei mo
numentului milenar ae pe Tâmpa prin pre- 
sența Escelenței Sale D-lui ministru de 
interne14.

Se înțelege, oă punctul acesta a pro
dus mare fierbere între membrii represen
tanței comunale din orașul nostru, cari cu 
tot oportunismul majorității săsesol, totuși în 
inima lor sunt, afară de Unguri, aprdpe 
toți indignați de modalitatea și măsurile, 
prin cari s’a impus orașului acestuia mo
numentul din cestiune, menit a face pro
pagandă numai șovinismului celor dela 
putere pentru maghiarismul violent.

Un monument al lui Arpad în Bra
șov este o monstruositate istorioă; el este, 
cum s’a fiis chiar din parte săsescă, un 
mijloc pentru a înstreina naționalitățile di
ferite între olaltă și a lovi în față pe 
aceia, cari nu simt împreună cu teroriștii 
maghiari dela putere.

împrejurarea acesta a contribuit, oa 
ședința se fiă mai bine cercetată ca altă
dată, cu tote că niol de rândul acesta in
dolența proverbială a multora n’a rămas 
cu totul de minciună.

Ședința a decurs în modul următor: 
Raportorul primăriei, senatorul Hintz, 

comunică mai îutâiQ, că d-1 fișpan a adre
sat o hărtiă magistratului (primăriei) cu 
data de 7 Septemvre, în oare cere, ca să 
inîormeze representanța comunală asupra 
monumentului și să se stărue pentru ca oo- 
muna împreună cu comitatul se suporte 
oheltuelile înaugurărei monumentului mile
nar de pe Tâmpa.

In urma aoâsta magistratul propune 
următorele:

Representanța oomunală să decidă, oa 
primarul să fiă împuternioit de-a lua în 
primire, în numele și în proprietatea ora
șului, monumentul lui Arpad de pe Tâmpa, 
oferit aoestuia. Mai departe sâ se voteze 
suma de 2000 fl., preoum și o sumă, oe nu 
se pote fixa încă afil și ce va ave să o 
fixeze un comitet de 25 membri: tote pen
tru primirea festivă și ospătarea festivă 
(dejun pe Tâmpa și banohat în oraș) a 
ministrului de interne.

La oererea președintelui camerei co
merciale, Cari Fabritius, se hotăresce ea 
punctele propunerei magistratului să fiă 
desbătute deosebit.

In urma aoâsta vine la desbatere mai 
întâii! cestiunea luărei în primire a monu
mentului din partea orașului.

Advocatul Iosif Pușcariu atrage aten
țiunea adunării asupra împrejurărei, că lua
rea monumentului în proprietatea orașului 
va fi împreunată ou saroinl și ou îndatoriri 
pentru oraș. Nu pote însă orașul să ia asu- 
pră-șl nici o îndatorire, de aoeea vorbitorul 
propune, ca comuna să nu primescă îngri
jirea monumentului de pe Tâmpa.

Dr. Carol Lurtg spune, că oomuna, 
după oe a votat looul unde să se așefie 
monumentul, a oerut deslușiri asupra aces
tuia. Ministrul însă a trimis o adevărată 
caricatură de desemn, din care nu puteai 
înțelege, dâcă statua avea să represente un 
animal, său om. De-odată dese din găooe 
Arpad, care a adus pe Unguri în Panonia, 
Aocentueză, că comisiunea pentru monu
ment n’a voit să țină sâmă de importanța 
Sașilor și de munca lor oulturală, căreia 
trebuia să se dea expresiune pe monument. 
Propune a se lua deoisiunea, ca orașul 
să nu primâscă în proprietatea sa monu
mentul.

Advocatul și deputatul Carl Schnell 
susține propunerea magistratului, observând 
între altele, că monumentul uu s’a așefiat 
în piață, unde fiilnic ar fi espus vederei 
tuturor, ci în vârful Tâmpei. Deci contra
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într’o căsuță serăcăciosă.
De 1. Georovici.

E sâră.
într’o parte sărăcăcibsă și murdară a 

orașului și într’o oăsuță și mai sărăcăoiosă 
șâde o femeiă frumosă lângă oopilul său.

Căsuța e scundă și micuță și are două 
ferestri mici. Ferestrile deja erau sparte 
de mult, și în looul gemurilor sparte, stă
pânul casei a lipit nisce hârtia vechie și 
funinginosă. Pe păretele negrijit, din sus 
în jos se pot vede nisce brazde lungi,; gal- 
bine, semn, oă ploia a străbătut prin co- 
perișul casei.

In odaie abia se pot vedâ câte-va 
mobile.

Pe un părete atârnă o iconă vechiă, 
der nimio nu se pote vede pe ea, decât 
numai ochiul drept și degetele dela mâna 
drăptă a unui sfânt. Sub iconă e o masă 
vechiă, ce se mișcă încdcl și’ncolo și e aco
perită cu o bucată de pânză. Pânza pare 
a fi mai vechiă deoât masa și Ia o parte 
are o gaură. Pe un colț al mesei se află 
un pahar și un ulcior cu apă; sub masă 
e o lădiță plină cu rufe și alte sdrențe. 

Lipit de masă mai e un scaun; pe aoesta 
se află o carte ai cărei păreți deja de mult 
sunt rupțl.

Mama îșl ia copilul pe brațe și îl să
rută, întrebând:

— „Unde ai fost astăfil?14.
— „Am fost la Stojaoicl. Scii, că 

George a lui Stojaciol e bohav?11.
— „Și ce-ai făcut acolo?14
— „Am vorbit14.
— „Despre ce?14.
— „Multe de tote14.
Din nou tăcu.
Mama netefiesce copilul pe cap.
Micul copil îșl ridioă capul și dice:
„Scii ce mamă?14.
— „Ce?
— „Intr’adevăr ferioit e Gheorge11.
— „Și pentru ce fătul meu?14
— „Pentru aceea. Să fi văfiut d-ta, 

în ce pat mole zace și lângă el o farfuriă 
plină cu prăjituri și o mulțime de cai și 
soldați de lemn, musică și alte multe ju
cării14 •

Mama oftâză,
— „Ei, fătul meu, tatăl lui e omul 

cel mai bogat14.
Micul băiat mișcă din cap, se cugetă 

puțin și apoi erășl privesce spre mamă-sa.

— „Der tata pentru-ce nu e bogat?14
— „Pentru-oă așa a lăsat Dumnefieu14, 

răspunde mama,
— „Și pentru-ce Dumnefieu a dat 

bogăția tatălui lui George?14
— „Pentru aceea... i-a dat... pe el 

îl iubesce mai tare14.
Mioul copilaș erășl se cugetă.
— „De ne-ar da și nouă, ca să pu

tem fi și noi bogațl11, fiise tinărul copil 
oftând.

— „Și ce-ar fi atunci, fătul meu?14
— „Atunci și eu ml-așl lua cai, der 

de cei adevărațl, ml-așl oumpăra și oărți 
de poesii, așa cum are Gheorghe, scii cărți 
de acele, în cari se află eroi și... lui Steva 
Supiol i-aș cumpăra haine nouă, pentru-că 
umblă tot sdrențos14.

Mama sărută pe micul oopil.
— „Și mie nu mi-ai cumpăra nimic?14
— „Ție ți-așl cumpăra o haină nouă, 

pentru-că acâsta e ruptă de tot14.
Mama ârășl oftâză.
— „Ei, fătul meu, bogății s’au născut 

în fii norocdsă. Au de tote și nu sunt așa 
năcăjiți ca noi. Așa e....44

Micul copil ascultă la vorbele mamei 
sale, der în urmă i-se îngreuneză pleopele 

și fără voie începe a moțăi, îșl lasă capul 
pe sînul mamei sale și adbrme lin.

Femeia rămâne deștâptă, șefiend ou 
copilul în brațe — îșl aștâptă bărbatul.

— „A întârfiiat14, îșl fiise, „ce nu e 
datina lui...14

In momentul acela se deschide ușa, 
în odaie pășesce el — stăpânul casei.

Voios cu pălăria trasă pe frunte și 
subsuoră aduoe o pâne mare.

— „Bună săra!14
— „Domne ajută!14
— „Ce facl?“
— „Nimio... Etă șed14.
încuia ușa, pune la o parte cartea de 

pe scaun și se așâfiă pe el.
— „Scii Zima“, fiise bărbatul soției 

sale, „m’am învoit cu Bajaniol, că voiu 
lucra la oasa lui cea nouă. Pe fii am opt 
groșițe. Ce fiicl la acesta ?“

— „Aceea, ce fiicl și tu14.
— „Eu sunt îndestulit. Nici n’am lu

cru greu. Peste tot mie luorul nu mi-e 
greu. Mulțam Domnului sunt sănătos, tote 
mi-s ușdre. Dâcă iau pe spate o pâtră mare 
mi-se pare, că e o penă“.

— „Și când vei isprăvi lucrul ?“ în- 
trâbă sosi a.
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lui pot fi numai aceia, cari se bucură 
de soandale. De-altmintrelea aședarea mo
numentului s’a deois prin lege și legea tre- 
bue executată. (Aici se eseoută, nu-i vorbă, 
d6r colo unde e vorba de dreptul de limbă 
al nemaghiarilor, de ce nu se eseoută le
gea? — Bap).

Membrul Arsenie Vlaicu combate pe 
Schnell și susține propunerea lui Lurtz. 
Nici o lege, <4i°e> nu P<!>te orașul Bra
șov, ca să ia în primire monumentul și să 
serbeze și el mileniul. Protestâză în contra 
insinuărei lui Sohnell, că cei ce nu părti
nesc luarea în primire a monumentului, ar 
face-o numai pentru a provooa un scandal. 
Ei își eseroită numai un drept și o dato
ria, ce-o au față cu covîrșitorea majoritate 
a acestui oraș.

Dr. Lurtz refleotâză din parte-i advo
catului Sohnell privitor la expectorațiunea 
„Landes-scandal". Dăcă prin neprimirea mo
numentului s’ar nasoe un scandal, atunol 
aoesta ar pute să fiă numai un scandal 
prin pădurea cjiaristioă, care însă îl pri- 
vesoe mai puțin, decât pădurea de pe 
Tempa.

Dr. Ferd. Otroban cjice, că nu vede, 
de ce lucrarea oulturală a Sașilor să fiă 
tălmăcită pe monumentul lui Arpad, căci 
pe timpul lui Arpad nu erau Sașii aici. 
El însuși a fost la început de părere, oa 
monumentul să nu se așetje aici, dâr aoum, 
după ce s’a făcut, ar fi o mioinimiă a 
umbla să se refuse primirea, sub pretexte. 
Monumentele milenare au fost primite pre
tutindeni fără piedeoă. Părtinesoe propu
nerea magistratului.

Medioul Dr. Gusbeth sprijinesoe pe 
Sohnell și primesoe propunerea magistra
tului.

Advocat. Adam cetesoe legea pentru 
mileniu și cjioe, că dăcă odată s’a dat lo
cul pentru monument, trebue se se porte 
conseoențele. E lucru fără taot a ațîța po- 
porațiunea în contra serbărei de inaugu
rare și a cere dela ministru, ca prin lua
rea în primire orașului să nu ’i-se nască 
nici o îndatorire. Cere înohiderea discu- 
țiunei, care se primesoe.

După o rectificare a lui Sohnell, mai 
vorbesce pielarul Schlandt, care propune, 
oa un reours eventual să fiă admis numai 
extra-dominium.

Profesorul Vlaicu răspunde lui Otro
ban și combate aserțiunile advocatului 
Adam acoentuând din nou, oă în legea mile
nară, ce a cetit’o, nu e nioăirl vorba des
pre o participare silită a Brașovului la 
tămbălău. Crede, că nu este la loc aici de 
a se vorbi de vălul uitărei față cu celea 
ce le-au întâmpinat poporale nemaghiare 
din partea celor ce au hotărît a îmbogăți 
acest oraș cu monumentul lui Arpad.

Dr. E. Lassel polemisăză cu Dr. 
Otroban cjioend, oă țâra Bârsei a fost oul-

— „Aceea n’o sciu, dâr cred, că mult
nu va dura. Soii ce.... într’adevăr e pa
gubă de ei!

— „Ce e?“
_  „Am venit prin piață și servitorul 

lui StojacicI ducea o mulțime de lumini. 
L’am întrebat, oă ce-i? A murit George! 
îmi răspunse el®.

Femeia se miră.
„într’adevăr a murit?
— „A murit, Dumnedeu să-i odih- 

născă sufletul. Pabugă! El a fost unicul 
copil, pe care l’a avut și era atât de bun 
ca un ânger. Săracul bogătan Nicola. Cum 
se va simți el de aid încolo?"

Femeia nu d*80 inimic.
Oohii i-s’a umplut de lacrimi, își 

plăoă capul și privesoe spre oopilul său.
_ văd cum dorme de frumos".
— „Dorme !“
— „Acum văd, că Dumnedeu ne iu- 

besce și pe noi, d®0, ne iubesce .
— „într’adevăr ne iubesce". Și cu 

mulțămire ferioită privesc ambii la micul 
copil, cum dorme de frumos.

Trad, de C. 

tivată mai întâiu de Germani și, ' deci, un 
monument istorio ar trebui să dea espre- 
siune aoestui fapt. Cu mult foc și însufle
țire națională reamintesce apoi mortea de 
martir a lui Stefan L. Both, pe care as- 
tăcjl Sașii numai sub masca gimnasticei îl 
mai pot serba. Arată, că idea, ce e întru
pată în acest monument, este ideia lățirei 
violente a maghiarismului și aioî. Se ală
tură la propunerea lui Lurtz însă cu adau
sul, ca guvernul să fiă provocat de-a delă- 
tura cât mai curend monumentul din cestiune, 
a căruia esistență însemnă o continuă iri
tare a Sașilor și a Bomânilor.

Cari Fdbritius arată, că luarea în pri
mire va costa mulțl bani și orașul sufere 
de lipsă mare de bani, așa că câte-odată 
nu pote plăti nici salariile funcționarilor. 
Propune, ca oomitatul și nu comuna să ia 
în primire monumentul.

Baportorul Hints pledâză, în fine, cu 
multă vervă din nou pentru propunerea 
magistratului.

Urmâză votarea. Pentru propunerea 
lui Lurtz, de-a nu se lua în primire monu
mentul voteză 29, contra ei 50 de mem
bri, prin urmare cade. Asemenea cade și 
propunerea lui Fabritius. Amendamentul 
lui Lassel nu se admite la votare. In fine 
se primesoe propunerea magistratului, oa 
monumentul lui Arpad se fiă luat în pri
mire de orașul Brașov.

Urmâză apoi discuțiunea erăși destul 
de înfocată privitore la cheltuelile pentru 
primirea și ospătarea ministrului, care va 
asista la inaugurarea monumentului. Au 
vorbit d-nii Lurtz, Dr. Gusbeth, advocatul 
Schnell, directorul V. Bologa, Dr. Otroban 
eto. Discusiunea s’a sfîrșit erăși ou primi
rea propunerei magistratului.

Asupra acestei părți a desbaterilor 
voifi reveni mai pe larg în numărul ur
mător.

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) Septemvre.

Din Viena se depeșeză, oă oonsiliul 
general al bancei austro-nngare a accep
tat propunerile guvernului privitdre la re- 
noirea privilegiului. Mai rămâne, după cum 
afirmă „P. LZ." ca representanții ministe- 
rielor de finanoe să arangeze unele ces- 
tiunl oari priveso organisațiunea institutului.

*
Beluarea relațiunilor diplomatice în 

mod oficial între România și Grecia, după 
cum anunță „Apoca" sunt departe de a fi 
pe calea cea bună. D-nul Bengescu, trimi
sul român extra-ordinar la Atena, a ob
ținut deja un oonoediu de două luni și 
d-1 Banghabe, ministrul Greciei la Buou- 
rescl, este pdte în ajunul de a dobândi și 
d-sa un asemenea concediu, fără ca rela- 
țiunile diplomatice dintre Bomânia și Gre
cia să fi făcut un pas înainte. Se vorbesce 
despre o convențiune consulară între amîn- 
două țările, care cu greu pote să fiă ad
misă de guvernul român, deorece se vorbesce 
mai ales despre nisee condițiunl inadmi
sibile ale Greciei. Guvernul dela Atena 
oere, nici mai mult niol mai puțin, decât 
ca guvernul român „să recundsoă calita
tea de personă morală tuturor instituțiuni- 
lor de binefaceri său altă spețiă din 
Grecia". Prin aoăsta Grecia voesoe să 
evite pe viitor posibilitatea unui alt pro
ces Zappa, și să dea Greoilor, cari ar trăi, 
s’ar îmbogăți, și ar muri în Bomânia, pu
tința de a’șl lăsa totă averea moștenire, 
ohiar cea imobiliară, diferitelor instituțiunl 
de tot felul din Grecia.

*
In fine a apărut programul oficios al 

primirei și petrecerei Țarului în Francia. 
Pentru FrancesI programul a adus puțină 
decepțiune, deore-ce Țarul nu va petrece 
în Paris șese luni, ci numai trei. Francesii 
se buoură însă, oă pe Țar îl va însoți și Ța
rina. piarele franoese accentuâză, că Ța
rul merge la Paris ca bun prietin, pănă 
când în alte locuri a făcut numai visite 
de complesanță. Pressa germană dioe, că 
Țarul Nioolae II are mai multe motive 
de-a respecta amiciția francesă, de6re-ce 
Franoia pănă acum a împrumutat Busiei 
6—7 miliarde, și numai cu ajutorul aces

tora a putut Busia opera cu suoces in 
China, Asia mioă și în Turoia.

*
In Busia a început din nou a deveni 

actuală cestiunea jidană. Legea de pănă 
aoum, privitore la Jidani, va fi luată sub 
revizie și se 4i°0> că măsurile esoepționale 
contra Jidanilor vor fi codificate. S’a con
stituit un comitet compus din funcționari 
și dignitarl înalți, care se va ocupa es- 
olusiv ou oestiunea jidană și-și va înoepe 
activitatea pe la mijlooul lunei Octomvre. 
Se înțelege, că la aoâstă scire „Alianța is- 
raelită'1 din Paris a început a-se pune în 
mișcare și a pune în mișcare și pe alții 
ca nu cum-va codificarea să însămne un 
nou regres al intereselor jidane în Busia.

SOIRILE 09LEI.
— 5 (17) Septemvre.

Complotul contra Țarului. Din Rot
terdam se depeșăză, că Wallace și compli
cele său refusă să răspundă la întrebarea 
ce li-se face. Comisarul de poliție a găsit la 
Wallace o notă a unui farmacist din An
vers cu data de 10 Septemvre privitdre la 
cumpărarea unei cantități mari de produse 
chimice destinate la confecționări de bombe. 
Poliția a confiscat o sorisore ce Wallaoe 
o avea asupra sa, datată dela 12 Septem
vre, și care cjica: „Dâcă ție frioă să mergi 
în Scoția, vino la Boulogne, unde vom 
putea conferi; poltronii nu pot fi tolerați 
printre frații noștri." Expeditorii acestei 
scrisori au fost arestați la Boulogne. Ulti
mele soiri arată ea forte îndoios proiectul 
unui atentat în contra Țarului din partea 
dinamitărilor. Pare că oomplotul avea un 
caracter esențialmente fenian, și avea în 
vedere atentate ce trebuiau să se comită 
la Londra.

—o—
Visita regelui sârbesc în România, 

In privința visitei în România a regelui 
Alexandru al Serbiei, 4iarele din Buouresol 
anunță, că acăstă visită a devenit proble
matică, din causa situației amenințătore în 
Serbia. Conspirația ce s’a descoperit în 
contra tînărului rege și atmosfera politică 
încărcată, impun o estremă vigilență atât 
regelui, cât și guvernului. Visita regelui 
Alexandru în România, atârnă deci de si
tuația internă din Serbia.

—o—
Un proces pentru „calomnia" se va 

pertracta la Clușiu în 4iua de 13 Octomvre 
n. o. Aousat este d-nul învățător Nicolae 
Trimbițoniu, oare într’o corespondență sub
scrisă de densul și publicată în vara anului 
treout în „Tribuna®, a descoperit unele 
năsdrăvănii de-ale gendarmului ungur Ma- 
darâssi Jânos. Gendarmul, pdte îndemnat 
de alții, a făcut arătare la procurătură, er 
acesta a intentat contra d-lui Trimbițoniu 
proces pentru „ealumniă".

— o—
D-1 Dr. 1. F. Popecky. profesor de 

geologie în Miinchen, invitat de mai mulțl 
proprietari din România, a făcut câte-va 
exploatări prin județul Mehedinți. In comuna 
GornențI, d-sa a descoperit o bogată ca
rieră de marmoră albă, aprope oa cea din 
Carata. A mai descoperit gismente de ar- 
desie, sycnit și serpentin. La primăvară se 
vor începe exploatările.

—o—
Agenția vaporelor austriaca va' faoe 

să oircule 3 vapore pe Dnnăre în ajunul 
inaugurării Porților de fier. Vapdrele vor 
pleca în aceeași 4’, dela Galați, Giurgiu și 
Corabia. Alte vapore vor circula între T. 
Severin și Orșova.

—o—
Petrecere. Din Toplița română pri

mim o invitare la petrecerea de vară a 
plugarilor români, ce se va arangia Dumi
necă în 8 (20) Septemvre o. în sala hote
lului dela „Sdre". Venitul curat e destinat 
în favorul bisericei gr. or. din comuna To- 
plița-română. Intrarea: de personă 60 er., 
de personă în familie 50 or. începutul la 
7 ore săra. Comitetul arangiator: George 
Majer, președinte; Valeriu Trifu, Ioan Mol
dovan, Ioan Mazare, Ioan Bobu, Dușia 
Zaharie.

Licitare de tablouri. Cum se pdte 
vedd din inseratul de astădl. Luni și Marți 
în 21 și 22 o. se vor licita pe cale publică 
tablourile c-arl au fost espuse timp de 8 
4ile în casa d-lor Lang et Rosenthal în 
strada porții. Lioitarea se va înoepe Luni 
la 9 dre a. m. și se vor vinde 102 tablouri. 
De astădl pănă Duminecă tablourile le pdte 
vedd orl-oine pe lângă intrare liberă.

Tnrburârile din Turcia.
Soirile, cele mai nouă pe cari le 

aduoe firul telegrafic din imperiul turoeso 
sunt următdrele:

Generalul rus Tschikatschew, însoțit 
de un ofioer, a visitat în timp de patru 
4ile fortificațiunile Dardanelelor ou permi
siunea Sultanului.

Porta a avisat alaltăieri ambasadele în 
mod verbal că pe adl se așteptă la excese 
din partea Armenilor și le-a oferit o gardă 
militară. Porta a oerut ambasadelor să nu- 
mesoă o delegațiune de funcționari consu
lari pe lângă direcțiunea poliției, spre a 
lua parte la perohisițiunile în casele străi
nilor, unde se presupune că sunt Armeni 
ascunși.

Cuirasatele escadrei francese: „De
vastation" și „Amiral Courbet" au sosit 
la Syra, unde au găsit instrucțiuni. Apoi 
au plecat la miedul nopții pentru o desti
nație necunoscută.

Se anunță din Salonic „Corespondenții 
Politice^- oă în vilaietul Monastir au apărut 
două bande de aprope 200 de omeni; au 
susțÎDut o luptă ou trupele turcesol, apoi 
s’au retras. Raporturile g^eoescl socotesc 
că forțele tuturor bandelor din Macedo
nia se urcă la 700 omeni comandați de 
Brufas.

O bandă de insurgenți a suferit un 
eșeo lângă Krupista; mai mulțl dmeni au 
fost omorîfi-, alții au cădut în mânile ina- 
mioilor. Autoritățile din Agya, în Tesalia, 
au primit ordin de a urmări și a aresta 

■ pe partisanii întorși de curend din Mace
donia. Turcii au stabilit un cordon militar 
dublu spre a împedeca intrarea bandelor; 
ddr aceștia preferă aoum drumul pe mare.

Reformolub din Liverpool a primit 
o scrisore dela d-l Gladstone, reoomandând 
convocarea unei adunări publice în acest 
oraș, pentru a protesta în contra cruzimilor 
comise de Turcia față de creștini.

C o m v o c a 1 o r.
Societatea pentru crearea unui fond 

de teatru național-român își va țină adu
narea sa generală din ăst an în orașul 
Făgăraș în d’lele de Duminecă și Luni în 
27 și 28 Septemvre n. c. cu următdrea 
programă:
1. ț)iua primă 27 Septemvre st. n. Duminecă.

1) Președintele va deschide adunarea 
generală la 10 ore a. m. 2) Se aleg 2 no
tari pentru ședințele adunării. 3) Seoretariul 
va ceti raportul comitetului societății asu
pra lucrării sale dela adunarea generală 
din urmă. 4) Se alege o comisiune de 5 
membri pentru propuneri și raportul comi
tetului se predă acestei comisiunî spre esa- 
minare. 5) Cassarul societății va ceti rapor
tul despre starea, cassei cu sporul dela ul
tima adunare înooce și peste tot despre 
averea societății. 6) Se va alege o comi- 
siune de 5 membri pentru esaminarea ra
portului oassarului. 7) S9 va alege o comi
siune de 5 membri, cari' în înțelesul §. 4 
din statutele societății vor câștiga membri 
fundatori, ordinari și ajutători pentru so
cietate. 7) Se vor ceti discursuri corăspun- 
4ătdre soopului sooietății său de altă ma
teria literară, ce sunt a se insinua preșe
dintelui înainte de adunare. 9) Președintele 
închide adunarea.

II. ț)iua a doua 28 Septemvre, Luni.
1) Președintele deohide ședința și pro

tocolul ședinței precedente se va ceti și 
autentica. 2) Baportul oomisiunii pentru 
oăștigarea membrilor noi. 3) Raportnl oo
misiunii asupra socoților oassarului. 4) Ra
portul oomisiunii asupra raportului comite
tului societății și insinuarea propunerilor în 
interesul fondului. 5) întregirea comitetu-
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lui. 6) Deoiderea asupra mutării sediului 
comitetului dela Budapesta la Brașov. 7) 
Se va deoide looul și cj|.iua adunării gene
rale pentru anul 1897. 8) Se va alege o 
comisiune de 3 membri pentru autentioarea 
protocolului din ședința II. 9) Președintele 
va închide adunarea.

Invităm la aoâstă adunare generală a 
societății pentru oroarea unui fond de tea
tru national-român pe toți membrii funda
tori, ordinari și ajutători ai acestei socie
tăți, precum și pe toți binevoitorii ei și 
sprijinitorii culturei .românescl.

Din ședința comitetului ținută în 
Brașov la 2 (14) Septemvre 1896.
Iosif Vulcan m. p., Vasile Goldiș m. p., 

președinte. secretar II.

Masa studenților din Sibiiu.
Duminecă în 1 (13) Septemvre 

s’a deschis „Masa studenților" la ins
titutul „Albina" din Sibiiu, pe anul 
școlar 1896/7. In privința acbsta „Te
legraful Român" raportbză urmă- 
tbrele:

Admiși sunt 50 studențl dela șoâlele 
medii din Sibiiu. Și anume: din olasa VIII 
5, din clasa VII 8, din clasa VI 8, din 
clasa V 7, din olasa IV 12, din olasa III 
7, din olasa II 3. Total 50. Dintre aceștia 
32 studiază da gimnasiul de stat, 10 la 
gimnasiul ev. luteran, er 8 la șoola reală 
ev. lut.

Concurs s’a publioat numai pentru 2 
locuri aevenite vacante în urma eșirei a 
doi studențl, oarl în anul trecut au fost în 
olasa a VlII-a, pentru cari au ooncurat 54 
de petențl.

Parte pentru-oă n’au terminat anul 
expirat cu succes, parte că s’au dus la 
alte șcâle, însă din cei din anul treout nu 
^i-au presentat testimoniile 11 inși, și ast
fel cătră 39 veohl s’au mai primit de astă- 
dată 11 studențl, toți cu oalcul general cel 
puțin bun.

înainte de servirea bucatelor directo
rul „Albinei", d-1 P. (fosma, denumind de 
duotor pe studentul de cl. VIII gimn. Ni- 
■oolae Schiau, în o cuvântare scurtă a ao- 
centuat: că institutul „Albina" a înființat 
„masa studenților" nu simplu pentru aju
torarea studenților săraci, oi mai vârtos 
pentru ajutorarea acelor tineri români rela
tiv seracl, cari au talent și voia pentru studiu, 
și cari cu prestațiunile lor ne îndreptățesc 
a spera, că vor deveni omeni harnici, membrii 
•folositori poporului român.

La înoeput direcțiunea institutului a 
fost mai cu considerare și la studenții cu 
calculi mai slăbuți. Resultatul aoestei cu- 
lanțe a fost, că din 48 deja în anul al 
doilea, 9 inși n’au mai putut reflecta la 
noest ajutor.

De astă-dată s’au admis numai tineri 
•ou calcul general eminent și bun. In viitor 
tot asemene se va proeede, ba de aci în
colo niol dintre cei aotuall nu se va mai 
admite la masa studenților mol un tinăr, 
care în deoursul anului școlar a regresat 
în calculi, fără de a fi justificat regresul 
■prin morb sâu alte împregiurărl accep
tabile.

Pretinde deol direcțiunea dela tinerii, 
cari se bucură de acest ajutor, ca și ei 
înșiși să se ambiționeze a fi între cei din- 
tâiă studențl, ca ieșind de aici, chiar și 
împrejurarea, de a fi membrii la masa stu- 
-denților dela „Aloina" să le servâscă drept 
un titlu acceptabil la dobândirea stipen- 
diilor, pe oarl toți au lipsă oând trec la 
facultăți.

Un învețător renegat.
Valeu Prahovei, Septemvre 1896.

Domnule Redactor! Reîntors dela băile 
•din Vâlcele (Elopatak), țin să vă oomunic 
un episod, oare m’a impresionat mult mai 
tare, deoât să-l pot lăsa neamintit.

S’a întâmplat, că într’una din dilele 
petreoute la Văloele, d-1 comisar de băi 
Szava a arangiat o esoursiune la o comună 
din apropiare. Luarăm parte la esoursiune 
număroșl âspețl dela băi, de diferite națio
nalități. Ajunși la destinațiune, ne aședarăm 

cu toții la o masă oomună, unde pâte 
ne-am fi petrecut bine, deoă unul dintre 
cei ce erau cu noi la masă — o figură 
străină, despre oare nici acjl nu sein cum 
a intrat între noi — nu ne-ar fi surprins 
de-odată ou un toast în limba maghiară, 
ținut pentru mileniul unguresc și terminat 
cu „Eljen maghiar nemset!u

Nu vă pot spune, ce impresiune pe
nibilă a făcut acest toast maghiar asupra 
publicului, oare în parte fdrte mare era 
compus din ospețl din România, între oarl și 
Jidani, cari și ei în mod vădit îșl arătară 
indignația, Parte mate din ospeții din Româ
nia părăsiră imediat societatea.

Și mai mare ni-a fost indignarea însă 
oând aflarăm, că autorul aoestei demon- 
strațiunl era renegatnl învețător confesio
nal român din Vâlcele ! Aurisem, oă acest 
renegat e luat la oohl, și că Românii se 
fereso de el oa de necuratul. Cine l’a in
vitat și cum a intrat el în sooietatea nos- 
tră nu sciu; toți am venit la idea, că el a 
venit, ori oă a rost trimis anume ca spion 
în sooietatea nostră. Abstragând dela ca
racterul său, el nici de altfel nu aparținea 
societății năstre, oare 6ra o sooietate alâsă 
și pe mulțl i-am audit cjicând, că nici n’ar 
fi luat parte, dâoă ar fi soiut, că în socie
tate vor pute ave loo și astfel de ne- 
spălațl.

Ne pare rău de tot, că la D-vostră 
au ajuns lucrurile așa departe. Să nu se 
mire Ungurii, dâcă băile dela Văloele, oa 
și celelalte băi ungurescl din Ardeal, sunt 
din an în an mai puțin oeroetatede âspețl 
din România. In viitor vor pute fi din par
tea nostră și mai liniștiți oa pănă aoum, 
căci sub un asemenea regim de spionagiu 
fiă siguri, oă Românii de aici încă și mai 
puțin se vor îmbuldi la băile lor ca pănă 
aoum.

St.

Cestâum
Câte desastre familiare și sooiale nu 

aduce după sine așa numita „emanoipare 
modernă" acest vampir nesățios, oare uoide în 
genuine cele mai nobile virtuți. Vedem (ji de 
di oum nimicesoe pudiciția, singura anghiră 
tare pentru cresoerea sănătosă a tinerimei.

Forte mult oontribue la strioarea ti
nerimei curentul liber cugetător vârit pe 
nesimțite în sooietatea omenâscă, oare curent 
apare apoi oa cel mai neîmpăcat dușman 
al adevăratei .moralități. Deaoeea oresoerea 
morală a tinerimei în cercul strins familiar 
devine periclitată prin relele și veninul oel 
presentă „emanoipațiunea modernă" de sub 
tutela învățăturilor religiose și morale îndată 
oe ea prinde rădăcini în sînnl societății 
omenesol.

„Emanoipațiunea modernă" este acel 
factor detestabil, care aduce după sine 
slăbirea credinței, de-aci slăbirea rîvnei de 
a ținea cu tăriă la virtuțile morale ale 
creștinismului, și oa un pohoiu nimioitor 
deschide ușa largă a demorălisarei, terînd 
după sine în mocirla soârbâsă a vițielor 
tineri și tinere, oarl pâte erau singura spe
ranță și pote singurul sprijin al unei fa
milii.

Nu se pâte fjioe, oă aceste sunt numai 
cuvinte aruncate pe hârtie; esemplele 4*1- 
nice a mii de tineri îmbolnăviți de acâsta 
cangrenă socială ne sunt argumentele cele 
mai drastice pentru acăsto. Chiar mol so
oietatea românesoă, care era virgină în ale 
credinței și religiosității, nu a rămas ne
atinsă de acestă cangrenă. E dureros când 
vedl tineri, ce ’șl fao studii pe la șoolele 
înalte că vin acasă înfiatl d« un ateism 
pervers, introducând în societățile nostre 
un liberalism de idei scâlciate, numai din 
simplul motiv al unei vanități personale ca 
să apără înaintea lumei, că sunt emancipați 
după oum dio ei, de ori oe sorupulositate 
morală și religiosă.

„Emanciparea modernă" este însă și 
mai periculosă oând să încuiba în inima 
fetițelor, cari mai târ4iu au să devină mame 
și singurile învățătore ale familii. Unde 
femeia și-a perdut moralitatea aoolo se ni- 
mioesoe basa oricărei vieți familiare.

Ni-e de ajuns dâoă numai spicuim prin 

jurnalistica de astădî, și cu orore trebue 
să vedem tineri oe în aote de desperare 
ucid și se uoid; îșl oonsumă viața în oele 
mai destrăbălate societăți ; tineri, cari sub 
alte condițiunl și cu altă cresoere pote ar 
fi fost fala societății. Vedl fetițe cari pă- 
răsindu-și părinții să arunoă în brațele or
giilor ca bachânte publice, aruncând ou tină 
în caraoterul nepătat pănă aci al familii.

Pi de di aduc 4ia*ele schi despre 
crime, pe oarl le săvârșesc indivizi, oarl 
abia au trecut etatea fragedă copilărescă. 
Aotele de imoralitate s’au lățit, mai ales 
prin orașe, întru atâta înoât trebue să te 
umple de grâză. Ore nu „liberalismul mo
dern" este oausa, că atâtea fete tinere cad 
victimă, parte arunoându-se ele insele în 
brațele deefrâului, parte fiind înșelate și 
seduse ? iboă spre pildă un cas, pe care îl 
cetesc într’un 4*ar din Budapesta :

O fetiță de 17 ani fiica unui negustor 
de vite, fiind ademenită de o femeiă fără 
oonsciență — promițându-i o viață luxâsă — 
a dus’o în Budapesta înstalându-o în o casă 
publică. Tâte încercările părintelui de a-și 
afla fîioa sa perdută, pe care o iubea forte 
mult, fură zădarnioe. In fine cu ajutorul 
poliției fata fu aflată și adusă înaintea ta
tălui său. Aci avu loo o soenă durerosă și 
mișcătâre. Cuvintele pline de iubire ale pă
rintelui nenorocit avură o înrîurință atât 
de puternioă, încât copila că4ând la picio- 
rele tatălui său ou buzele tremurânde și ou 
ochii plini de laoriml ’i 4*se: «Tată, iubi
tul meu tată, poți tu într’adevăr să ’ml 
ierți?" — „Da, iubita mea copilă, eu te 
iert. Te reprimeso ca pe o copilă iubită, 
lacrimile tale îmi mărturisesc în deajuns 
că-țl pare rău de fapta ta ușâră". Și oopila 
a fost predată părintelui său.

Cașuri de aoestea se întâmplă cu miile 
și să ne întrebăm, ore s’ar pută ele întâm
pla dâcă imoralitatea n’ar fi pătruns atât de 
adânc în tâte păturile societății? Fiica 
amintitului neguțător de vite a putut fi 
încă mântuită în momentul din urmă, der 
alte mii și 4aoî de mii se prăpădesc în 
cloaoele orașelor.

Etă fruotele „emanoipărei moderne", 
ale „ougetărei libere",'oare nasoe numai 
crimă și desfrân. Noi Românii să ne ferim 
ca de foc de acăstă cangrenă „modernă", 
care duce pe tineri și pe fete la peire 
sigură.

Tohanul vechiu, 16 Septemvre 1896.
T. d. C.

Anunț literar.
Sibiiu, 14 Sept. 1896.

In urma morții prea de timpurie a 
mult regretatului și meritatului bărbat de 
șcâlă I. Popescu, cărțile lui didactico-peda- 
gogioe, menite pentru șeola poporală și 
reounosoute de bune, în edițiunile lor cele 
nâuă au fost revidate, prelucrate și ampli
ficate de profesorul Dr. Șpan. Cu privire 
la prețul acelora încă s’au făcut unele mo
dificări și anume :

loan Popesou: Ânteia Carte de lec
tură și învățătură pentru (șoâlele poporale 
române, revă4ut& de Dr. Petru Șpan se 
reduoe în preț dela 25 or. la 20 cr. v. a.

A doua Carte de lectură și învățătură 
pentru șoolele poporale române de I. Po
pescu (a oincea edițiune), se reduoe dela 
70 cr. la 60 cr. v. a.

Acâstă carte se împarte în două to
muri, un tom destinat pentru anul al II lea, 
er celalalt pentru anul al Ill-lea event, al 
IV-lea. Ambele tomuri apar schimbate atât 
în privința formei, cât mai ales a conți
nutului, mai bogat în material și potrivit 
prioeperei elevilor de diferite etăți. Toomai 
a apărut:

Ioan Popescu. Carte de Cetire II pen
tru șoâlele poporale române, preluorată de 
Dr. P. Șpan. Prețul 30 cr. v. a.

Partea a doua din „A doua carte" 
cu titlul: Carte de Cetire III se ăflă sub 
tipar.

Cu totă stima
W. Krafft.

SCIEl ULTIME.
Petersburg, 16 Septemvre. In 

cercurile, cari stau aprope de fami
lia domnitore rusescă se vorbesce, 
că descoperirea proiectului de atentat 
contra vieții Țarului a produs asupra 
acestuia o impresiune atât de imprimă- 
țâre, încât tdtă împrejurimea lui s’a 
spăimântat. Acum este constatat, 
afară de ori ce îndoială, că anar- 
chiștii deținuți au intenționat se 
stingă viața Țarului. Ei și-au pregă
tit 30 bombe de dinamită și acum po
liția din Bruxella și Antwerpen caută 
după bombe, despre cari se crede, 
că sunt pe teritor belgian.

Constantinopol, 16 Septemvre. 
„Berliner Tagblatt" anunță, că Ar
menii din nou au amenințat pe am
basadele cu reînceperea măcelăririlor. 
Păzitorii din jurul Sultanului au fost 
depărtați și înlocuiți cu alțl noi pă
zitori.

Milano, 16 Septemvre. țliarul 
„Piccolo" publică soirea sensațio- 
nală, că Salisbury a provocat Italia 
se conlucre cu Anglia la detronarea 
Sultanului; Italia înse se-i fi dat răs
puns negativ.

Londra, 16 Septemvre. După cum 
afirmă „Daily Chronicle" Italia a 
încheiat pace cu Abissinia. Regele Me- 
nelik a pretins 2 milione lire ca des- 
daunare pentru prisonierii italieni și 
a condiționat, ca Italia se se res- 
trîngă între hotarele Erythreei.

DIVERSE.
țină onomastică a reginei Natalia. 

De oând ex-regina Natalia petrece în Ser
bia, la curtea regâscă este mare veselia și 
mai ales aoum decurând se arangiâ, uu 
mare tămbălău cu ooasiunea dilei onomas
tice a ex-reginei; âspeții jucau și beau er 
domnișârele făoeau politică. La 4*ua ono
mastică a ex-reginei totă căsuța din micul 
regat al Obrenovicilor trebue să fiă deoo- 
rată ou stâgurl tricolore sârbescl și ilu
minată, 6r clopotele răsună din tote tur
nurile bisericelor ca și când s’ar aștepta 
ceva extra-ordinar. Toți cetățenii îșl îm
brăcă vestmintele de sărbătâre și se grăbesc 
spre oastelul regesc, ca cu umilință și su
punere să gratuleze ex-reginei. Frumosa 
Natalia și-a sărbat onomastioă din ăst 
an în Semendria, acolo unde, după cum 
se susține, prima viță de viiă a fost plan
tată de soldații împăratului roman Probus, 
er afurisita filoxeră a pustiit cu totul aoele 
vii. La festivitatea, aoeea au fost de față 
o mulțime de domne din sooietatea înaltă, 
ca Novacoviol, Misooviol, Stimoviol eto. 
dimpreună cu bărbații lor. In 4iua aceea 
după amiadl s’a făout o cursă cu oai sub 
conducerea colonelului ConstantinovioL Sera 
au urmat gratulările. Miniștri, generali, 
amploiațl de curte și amploiațl de stat, pe 
rând au apărut înaintea ex-reginei punân- 
du-i la piciore cu supunere gratulațiile lor. 
Uniforma a fost cam slab representată, der 
fârte multi au fost decorați. „Zjivela 
Krjalitza" și „Zjivio Krjal" (Trăâsoă re
gina ! și Trescă regele !) nu au fost strigăte 
de astă dată cu destul entusiasm, și de 
aceea exregina s’a cam supărat. Gratulările 
din Semendria au avut un sfîrșit nu prea 
vesel prin faptul, oă Radicalii au stat oam 
departe de aoesta serbare.

Vaccinarea în America. Din epistolele 
unui medio din Texas se pote vedâ, oum 
se vaccineză în America. Medioul între al
tele scrie următorele: Dâcă în orașul nos
tru se ivesce vărsat, judecătoria provâcă 
pe toți locuitorii la vaccinare. Pe cine se 
opune provooării, un polițist îl lâgă de 
stâlp, âr un alt polițist stă înaintea lui cu 
revolverul încărcat și între aceste medioul 
îl vaooinăză. — Mai remarcăm la acest 
loc, că oonsiliul sanitar din Chicago reco
mandă cu privire la sărutare, următorele; 
deoă oineva vrâ să sărute, mai întâia tre
bue să-și spele buzele ou apă de roze car- 
bonisată pentru a-1 feri de vre-o epidemă.
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L i teralu e’ă.
O drăgălașă și forte prețidsă coleo- 

țiune de episode, novelete și povestiri is- 
torioe a apărut în Tipografia „A. Mure- 
șianutt din Brașov, întitulată: „Traista cu 
povești a lui P. Brosteanu“. Format mio 
și estetic, în mărime de 138 pag. Prețul 
20 cr. JSTu putem în de-ajuns recomanda, 
mai ales pentru bibliotecile nostre popo
rale, acestă colecțiune de scrieri istorioo- 
beletrestiee, atât de rari în literatura n6s- 
tră, cari t6te au o tendință eroică națională 
pe cât de interesantă, pe atât și de amu- 
santă. Cei ce în timpul din urmă au cetit 
foiletonele publicate de d-1 autor P. Bros- 
teanu în numerii de Duminecă ai cjiarului 
nostru, au cunoscut valorea netăgăduită a 
scrierilor d-sale, atât de mult aprețiate din 
părtea oetitorilor.

*
O carte din cele mai folositbre pentur 

toți părinții de familie a apărut de ourend 
în cunosouta editură a librăriei Ignats Hertz 
din Bucurescl. Cartea acesta e întitulată: 
Sfaturi asupra Sănătății Copiilor seu Ingri- 
irile ce trebuese date copiilor boluavl și, 
sănătoși de Preotul Kneipp. Traduoerea aces
te minunate lucrări e făoută de d-1 Du
mitru Stăncescu. Cartea acesta, care nu tre- 
bue să lipsăsoă din nici o casă, costă nu
mai doi lei și se găsesoe de venture la 
tdte librăriile din țeră și străinătate.

Proprietar; EShs K5uu»e^ăae»wi-.
Redactor responsabil Gregoriu ssalo!».

J Henneberg-Seide
j .— nur dd)t, țneun bireft ab meinen ^abrifeu 

bejogeit, — fdjmdrj, tpttfs unb farbig, nou 
35 ku’. bis G. p. ZÎTcfer -
glatf, geftreiff, farrierț, gemuftert, Damafte 
etc. (ca. 2^0 nerfd?. @ual. unb 2000 verfd). 
^arben, Defftins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZTlufter umgeljenb. Doppeltes 
23riefporto nad? bet Sd^roeij.

Seiden-Fabriken
<4. jkjewmebbbg

1- (k. u. k. Hofl.) Zurich.

Cursul la bursa din
Din 16 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de cordne ung. 4°/o . . . 99.35
hapr. căii. fer. ung. în aur 472% . 123.15
Impr. oăil. fer. ung. în argint 472% 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . • 97.40 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50 
Imprum. ung. ou premii .... 156.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr. .... 101.65
Renta de argint austr...................101.60
Renta de aur austr....................... 123.40
Losuri din 1860.......................... 145. —
Acții de ale Băncei austro-ungară. 952.V2 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 401.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 367.75 
Napoieondori.................................. 9.5372
Mărci imperiale germane . . . 58.62%
London vista............................. 119 60
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4°/(). . . 101.30
Note italiene......................... . 44.30

fi

< >

C

CVz.

Din 17 Septemvre 1896,
Bancnote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump, 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend. —,—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

(înserțiuni și reclame)
S&mtu a se ©diresă subscrisei 

admâBîăs'&rafiiBSBs. in cașul pas» 
feSiicărâi unui anuncâsa mai mult 
de odată se face scăriement, 
oare cresce cu cât publicarea 
se face mai de enuSte-orî.

Admioistr. „Gazeta Trans..»

J.Iarea Descoperire’ a ’Veacului \ 
ELIXIRUL GODÎNEAU este singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor,etc.

8NT8NERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI ____________ J 9________

Administrata ELISUBULUI GODlltfEAV Îs PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

găiefte ELIXIRUL GODINEAU f> la BUCUREȘTI, la Hie ZAMPHIE3CU, droghisl; /
la JAȘl, Ia D.D. Frați KOKTTA, farmaciști. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulii D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la „MINERVA.11
■ ii i ■ iii ■ ■ wiigînnir wrEgmwmravrgrmna iassa» ■ irww, rnfcn JULigtwrni
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Prețul abonamentului este:
Pentru A.ustro-Ungaria: 

luni 
luni 
an

i *<

$&*
3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni .................................................
unu an ......................................................

âtaasmta ta ©a tata de
Pentru Austro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

x 
X

Bimaecâ,

in urma ordinului D. I. Curik din Viena se VOI* 
vinde cu licitație<*

IW* Lubb în 2S Septembre “‘W!
șs în diua următors dela 9 ore a. m. o colecțiile de 

102 Tablouri în ulei. -- ;,y.
în clădirea cea nouă a fd-lar I^aiig Masenthal 

Colțul stradei Căldăr arii or- 'W 
Aceste Tablouri se vor vinde sub tote împre- 

j urările în aucțiune publică.
©©lecția este espusă Ba vedere pană Sâm

bătă sera,
HT fetra, eu se ezs.txee«

Tot acolo se dau tdte înformațiunile cerute de 
amatori, precum și Cataloge.
Tablourile sunt prov&lute obs rame aurite elegante.

1069.1—3 O fi I* © O Î! î 3b
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O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COIlturbări 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșiciă udului și ale organelor respara- 
tore etc.

pgF Bomriz sie primași spas^g *W 
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 IBrașovs strada Căldărarilor Nr. 68, in 
Sihiâuț SigMșora și în AIba-«9ulia: la D-1 I. B. Misselbacher 
sen., în Onj: la Sggesvâry es tărsai, în fiJevas la Balog Gyula, 
în Oreșties ia Nemeth Jănos.

Cu tătă stima:
Administaațiunea isvonilui' 

„iVl A T IJL o A.44

(comit. Hâromszek). Ei» O d O fii. (Transilvania).

1025,17-100

Sosirea si jlscarsa trenurilor h Brașov.

t F5

s
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ere 07 m. dimiueța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucurescî la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâcjl. 
Trenul de persone : 9 6re 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 miuute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 6re 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d, am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel..- 2 ore 45 min. după am.. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. săra.
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucurescî:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin...
Tr. accelerat: 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenul aocel.: 2 fire 19 min. după am.-.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persâne: 3 ore 1 după am.. 
Trenul mixt: 8 6re 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 6re 40 min.sera.

sărbători.

ii. -
fi. -

50 cr.
an . .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
an............................................................. 8 franci,
șese luni................................  4 franci,
trei luni...................................... .2 franci.

}

2
1

X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, să binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă.

Admîmstrațima „Gazetei Transiivameî64.

X
X
X
X
X

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

unmai Joia Dumineca și la

Numere singuratice din „ Galeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


