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Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 30 bani.

„Gazeta" iese în flâ-care di.
Âtaameme pentru Anstro-Waria: 
Pe un an 12 fi., pe șese iunl 

6 fi., pe trei lunî 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

PBfltru România si străinăiaie:
Pe un an 40 franci, pe șese 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.
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Târgul Inului Nr. SOIJotaglu 
lupe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe an an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl,, pe troi luni 
3 fl. Un esempiur 6 cr. v. a. 
sen 15 buni. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Brașov, Vineri 20 Septemvre (2 Octomvre) 1896.

Voci asupra visiteiîmpărătesei.
Nu numai pressa din Austro- 

Ungaria, ci tbte cjiar0le europene se 
pronunță cu privire la visita deca
nului monarchilor continentali Fran- 
cisc Iosif I în România.

Nu ne iertă spațiul de a reda 
astăcp tote vocile mai importante, 
ce ne sunt cunoscute. Vom începe 
înse trecând în revistă opiniumle 
pressei din Viena și Budapesta.

„Feue fr. Presse“ din Viena, 
vorbind despre solemnitatea înaugu- 
rărei canalului dela Porțile de fier, 
face între altele, cu privire la Ro
mânia, următorele caracteristice con- 
clusiunl: •

In adevăr, după un“le rătăciri și gre
șeli, prietenia dintre România și Austria 
în fine s’a încheiat probabil pentru lung 
timp. Faptul, că în România mai esistă un 
partid, care combate Austria, nutrind spe
ranțe deșerte, că va rupe dm teritorul co
ronei sf. Ștefan o bucată pentru viitdrea 
mare Româniă — chiar așa de puțin con
turbă bunele raporturi, oa și cum irredenta 
italiană împedeoă alianța Austriei ou Italia. 
Majoritatea politicienilor români înțelege, 
oă Austria este singurul prieten adevărat 
și desinteresat al României. Ei văd în apro- 
piarea României de tripla alianță o ga
ranția pentru viitorul patriei lor. Chiar și 
decă inima îi mai trage spre Rusia, totuși 
mintea lur trebue sS aprobe cuvintele re
gelui Carol, rostite în Mehadia.

Tot „A. Freie Presseu de Duminecă 
vorbiud despre visita împăratului 
Francisc Iosif la Regele Carol al 
României scrie:

„Nici un bărbat de stat român, de l’a 
chiemat Brăteanu, Catargiu ori Sturdza, 
n’a putut să se subtragă p«ntru durată ne
cesității de a susțină raporturi bune ou 
Austria, până oe între Viena și Buouresol 
s’a înoheiat legătura amiciției cordiale, ce 
s’a manifestat în August an. trecui. în visita 
dela Ischl a părechei regale române, și 
oare se sigilâză aoum solemnei prin con

tra-visita împăratului Franoiso Iosif în Ro
mânia".

După-ce arată apoi, că înțelep
ciunea de domnitor a Regelui Carol 
nu s’a putut dovedi mai învederat, 
decât prin sincera alăturare la Aus
tro-Ungaria, pentru care contele 
G-oluchuwski a lucrat înainte pe 
când încă era ambasador în Bucu- 
reci : și după-ce spune cât de ame
nințată se simte România isolată în
tre vecinii slavi, și că numai la 
Apus ea se mai pote rezima pe un 
„puternic" și „desinteresat" amic, care 
este Austro-Ungaria, continuă așa:

„Sunt, ce-i drept, încă elemente în 
România, cari încă nu înțeleg și nu văd 
necesitatea imperativă politică. Aceste ele
mente trag ou oohii peste munții transil
văneni și duc intre poporațiunea transilvă
neană română spiritul de sedițiune irreden
tist ă. Șt dâoă acest spirit irredentist se su
primă cu mână rigurosă, atunci un nor 
ușor trece peste raportul amioabil al oelor 
două state veoine. Refusatu-s’a din partea 
română chiar cu provocare la irredentă to- 
mânâ în Ungaria invitarea la conferența 
de paoe interparlamentară, fimd-că confe
rența s'a întrunit în anul acesta în Buda
pesta. Dâr Regele Carol și guvernele sale 
au considerat acostă agitația irredentislă in 
tot-deuna ca neadmisibilă și periculosă; atât 
ministeriui Catargiu prin gura membrului 
său Lahovari, cât și ministeriui actual 
Sturdza prin gura președintelui său au con
damnat repețit uneltirile irredentiste, și au 
protestat în modul cel mai leal contra in
sinuării, oă ar fi apleoațl a lăsa ca prin 
aceste uneltiri se fia cum-va turburat raportul 
de vecinătate al României ou Austro-Ungaria.

Cum ar fi și putut să fiă altfel ? In 
asemănare ou marea importanță, ce o are 
amiciția Austro Ungariei în privința politică 
și eoonomioă, nisoe ourenturl și disposițiunl 
vremelnioe devin lucruri neînsemnate, de 
cari nu este iertat să fiă alterată grijea 
pentru condițiunile de esistență economice 
și de stat. România, grațiă înțelepciunii 
Regelui său, a înaintat neourmat pe căra
rea desvoltărei progresive în mâna tuturor

guvernelor sohimbătdre ale bărbaților de 
stat conservatori, junimiști, naționali libe
rali, și trebue oa continuitatea acestei des- 
voltărl să se asigure în contra eventualită
ților, ce vor avă urmări și mai grave și 
vor fi mai perioulose deoât paroxismele fa
naticelor naționalități....

„Pester Lloyd" scrie, tot din 
incidentul călătoriei Monarchului nos
tru în România, între altele:

„Călătoria Monarchului nostru în Ro
mânia este înainte de tâte o întoroere a 
deselor visite, ce le-a făcut regele Carol 
Curții ndstre. De aiol urmâză, că întreve
derea îu BuourescI este lipsită de-un pri- 
legiu nemijlooit politic, ce resultă și de-a- 
colo, că în momentul acesta nici o afacere 
nu influințeză raporturile Austro-Ungariei 
cu România, prin ceea ce s’ar faoe să fiă 
în deosebi dorită, său chiar necesară întâl
nirea celor doi MonarohI. Totuși acâstă în
trevedere are o însemnătate mijlocită poli
tică, care-șl primesoe espresiunea și prin 
presența ministrului de externe oonte Go- 
luchowski. Aoâstă însemnătate nu consistă 
numai în afirmarea vechei amiciții între 
cei doi domnitori, ci și în aceea, că cu 
acest prilegiu vor fi manifestate și rapor
turile amicale ale celor două state oătră 
olaltă și încă într’un mod ne’ndoios și pen
tru tdtă lumea învederat... O astfel de 
ooasiune, de-a manifesta aoâsta, a trebuit 
să apară atât cerourilor politioe din Româ
nia, cât și la noi forte bine venită",..

După-ce 4'0e apoi, că raporturile 
amioabile ale României cu Austro-Ungaria 
8’au început încă de pe timpul, oând era 
Ion Brătianu ministru-president; că ia 
1883 o apropiare a României de Austro- 
Ungaria a devenit tot mai clară; că în 
cele din urmă necesitatea ei a fost în 
general simțită în BucurescI de tdte parti
dele, scrie :

„S’au sohimbat în cursul anilor gu
verne național-liberale și conservative, ba 
oposițiunea a dat câte-odată binișor pe 
corda unei dușmănose conoepțiunl a ra
portului cu Ungaria, der de orl-ce partidă 
ar fi fost ministeriui, tot-dâuna în fruntea 
programului politicei esteriore sta cultiva
rea raporturilor amicabile cu monarchia 

nostră. De sigur, că în prima liniă este u 
merit al regelui Carol, că în cele din 
urmă tote partidele politice ale României 
au stăruit în acestă direcțiă și că în mânia 
tuturor turburărilor și ambițiunilor agita
torice ale unor persdne isolate, raporturile 
intime cătră monarchia nostră au treout 
formal în carnea și sângele opiniunei pu- 
blioe"...

„Egyeteries11 din Budapesta pu
blică la loc de frunte un articol în
titulat „Călătoria la Bucuresclu, în. chtq 
se c|ic următdrele:

Ce a fost România înainte cu 25 ani? 
Nu se pote <jioe oă a fost măcar și numai 
concept geografic, deore-oe di de cji cu- 
trierau hotarele ei Turoii, Tătarii și Rușii, 
de câte-orl aveau poftă.

Astăcjl România e putere. Pe tote 
terenele vieții politice și economice e un 
faotor valoros; și la acel popor mio, asupra 
sorții oăruia înainte cu două decenii Eu
ropa poruncea cu un singur cuvânt, astăcjl 
s’a dus în visită un gigant, pentru-ca să-l 
câștige ca aliat în contra unui alt gigant. 
Cu întregul său stat major, ou crema ar
matei sale, cu tot ce are mai bun, cu mân
dria sa a mers monarohul nostru în Ro
mânia, ca să câștige pentru tripla alianță 
grămăgidra aceea de popor, a cărui în- 
trâgă armată abia faoe oât un corp de ar
mată de al nostru.

Dela resbelul din Crimea încooe, Ro
mânia represintă câloâiul achilian al păoei. 
Nu esistă diplomat, care să aibă probleme 
atât de grele, oa ambasadorii din Buouresol, 
deore-oe arteriele istoriei întregei Europe, 
se conoentrâză în BucurescI.

Fericită țeră e România, și dâoă esistă 
vr’un popor, oare să privâscă cu invidiă la 
ea, atunol noi, Maghiarii, suntem aoela. 
Trei sute de ani viforoșl, sângeroși și triști 
ne lâgă de casa ndstră domnitore, și încă 
nici astădl n’am ajuns acolo, unde România 
a ajuns în timp de 25 de ani. Maghiarul 
nici astăcjl nu este altceva, decât o parte 
complementară a întregei monarohil, un 
dinte în aoea mașinăriă mare, care în con
tinuu zurăe și să învârte, der nu e în stare 
să producă nimic.

FOILETONUL „GAZ. TR^NS."

Porțile de fier.
Când se vorbesoe de deschiderea Por

ților de fier, lumea îșl face o ideie gre
șită, închipuindu-șl, că e vorba de o sin
gură strîmtdre. In realitate piedeoile oe se 
opuneau navigațiunei se înșirau din dis
tanță în distanță pe o întindere de 80 
ohilometri, dela punctul Stînca și pănă ia 
Porta de fier proprifi fiisă; e ou alte cu
vinte vorba de un sistem de cataracte, pe 
care ’1 vom descrie aoi în scurt.

Cataractele.
In comuna Coronini se ridioă din 

mijlooul apelor o stânoă frumosă numită 
Baba Caia, o adevărată strajă a oataractelor, 
o prevestitore a greutăților oe urmeză. 
Imediat Dunărea se strîmteză dela mai 
bine de un chilometru, la abia 300 de 
metri lărgime, și începe defileul de stânci 
calcare.

Sub defileu, între Liborajdea și Gor- 
nia-Liuboova, sunt erupțiuni de granituri, 
ari formeză primul cataract: Stînca.

De aoi pănă de vale de Drenoova 
sunt în genere schisturl oristaline și erup
țiuni vulcanice de trachyt verde și rhyolit, 
cari formeză al doilea defileu de cataracte, 
Cozla mică și Cozla mare, și apoi se opun 
curentului apei straturile de gresie și cal- 
carurl juratiee dela Siringa, Doiche, Branou, 
și cele dela Bosman seu Gospodinvir de 
partea Serbiei.

Mai devale dăm peste o erupțiune 
de porphire, care a ridicat straturile sedi
mentale formând stînoa Zlebura. De aoi 
se întinde porphirul pănă în apropiere de 
gura văii Bolietinului, formând două stânol 
vizibile în mijlocul Dunării numite Bivoli, 
din causa asemănării lor cu aoeste ani
male. Acest porphir aloătuesce defileul oa- 
taraotului Izlaz.

Din vale de erupțiunea porphirică 
sunt straturi de o gresie fdrte dură de 
formațiune diasioă, oarl formeză defileul 
oataractului Tahtalia. Imediat după aoesta 
urmâză periculosul oataraot Greben, format 
din caloare dure jurasioe (tihtoniee) și de 
gresie. In vale de Svinița și Milanovăț, în 
apropiere de vinele Trei Cule, este eata- 
ractul numit Iuți, Iuta său luțele, format 

de stânol negre nespus de dure, de galbro 
(un 8oi0 de petră veche vulcanică oe ține 
de grupa serpentinelor).

Mai departe, nu mai avem deoât la 
intrarea în Cazane, o stânoă numită Clinic 
său Caliniohi. De aci treoe Dunărea prin 
pasul numit la Cazane, și iese din ele la 
comuna Ogradina, unde dispar culoarele 
caprotine, cari formâză Cazanele, și înoep 
formațiunile oristaline și erupțiunile de gra
nite pe malul stâng și oele de serpentine 
pe malul drept.

Sfîrșitul formațiunilor cristaline și a 
erupțiunilor de granite este la Geordab său 
Porțile de fier, între Vîrciorova și Gura- 
Băii, ultimul și cel mai periculos cataract 
al fluviului.

Formarea cataractelor.
Etă în ce chip se esplică formațiu

nea acestor cataracte:
Pe oând pustiurile Saharei din Afrioa 

erau sub apă, Europa avea o climă mult 
mai rece deoât astăzi. Ghețarii Alpilor se 
întindeau pănă jos, în câmpie, unde înflo
resc astăzi orașele și cultura omenâscă. 

Câmpia panonioă se {afla subt o apă, oare 
se întindea pănă peste Viena și forma așa 
numită Mare duloe, al oăreia nivel era 
mult mai ridicat decât aoela al Mării-Ne- 
gre. Carpații și Balcanii erau în legătură 
direotă unul ou altul și despărțeau Marea 
dulce da Marea-negră, oare ocupa întreg 
basmul dacio, dela Turnu-Severin și pănă 
la Con9tantinopol.

Primele eroziuni în lanțul Carpato- 
Baloanic, la Porțile de fier, le-a făout apa 
Cernei; Cerna e deol mai veohe mult de
cât Dunărea.

Apa superfluă din Marea duloe și-a 
făcut loc, despărțind prin eroziune Carpații 
de Balcani.

O mulțime de cataracte ’nalte de sute 
de metri au eșit din lupta uriașă a ape
lor cu sta noile pe partea aoesta a Dunării 
în formațiune, oataracte, ale căror rămășiți 
sunt cataractele de astăcjl, pe oarl Dună
rea n’a avut destulă putere sS le măture 
și a trebuit să intervie mâna omului.

(Va urma.)
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Pentru politicienii maghiari, dâcă ■ nu 
li-s’a stins din inimă cea din urmă sehînteă 
de mândriă națională maghiară, călătoria 
la BucurescI însâmnă o mare dejosire și 
umilire. Acum, după-ce faptul visitei e neîn- 
doelnio, după-ce ministrul-președinte român 
Sturdza soia că se va întâlni pe pământ 
român cu conducătorii vieții politioe ma
ghiare, — chiar și aoum subvenționâză în 
Ardâl pe politioianii români separatiști, 
și numai înainte cu oâte-va săptămâni a 
ținut o vorbire plină de injurii la adresa 
Ungariei.

Călătoria va avă însămnătatsa sa po- 
litioă, România va fi întrebuințată din par
tea triplei alianțe ca un ie între Slavii de 
Sud și Nord, posiția monarchiei nostre în 
Balcan va fi întărită; dâr interesele vitale 
ale Ungariei nici nu vin în vorbă, și după 
ce în anumite cercuri numai interesele 
Austriei sunt privite ca interese ale mo
narchiei — și cu aoâstă ocasiune numai 
noi suntem cei ce pierdem.

Piarul ^Magyarorszag^ scrie ur- 
mătorele :

Visita domnitorului austro-ungar în- 
însâmnă reounâscerea, oă România e un 
factor în Europa, și manifestarea, oă Ro
mânia se alătură la acele puteri europene, 
cari au încheiat alianță oontra Rusiei.

Este îmbucurător, că România s’a ali
pit de acea parte, unde ne aflăm și noi. 
Ungaria are multe interese comune ou Ro
mânia, mulțl dușmani comuni. Ungaria o 
simte aoâsta, România însă nu. Pe teri-, 
torul nostru agită contra nâstră, și dă nu- 
tremânt convingerei, oă împăratul austriac 
e dușman Ungariei. Cătră aoesta să-și în
drepte plângerile și gravaminele Românii 
din Ungaria.

In BuourescI a fost așteptat împă
ratul austriac, fără de regele ungar. Dela 
Orșova nu regele maghiar a plecat în Ro
mânia, oi împăratul austriac.

Să sperăm, oă visits Majestății Sale 
nu va fi fără influență asupra irredentei 
din România, asupra atitudinei Românilor 
ardeleni. *

* *

fiarele române bucurescene conti
nuă a accentua însemnătatea visitei 
împărătesei și unanimitatea, cu care 
tăte partidele politice ale țerei s’au 
unit într’o comună manifestațiune.

„Voința, Națională", organul ofi
cios al guvernului, scrie sub titlul 
„Primirea împăratului Francisc Io
sif 1“ următbrele:

....Regele nostru părea mândru de a 
vedea cum Capitala, representând țara în- 
trâgă, a soiut să răspunză la datorința 
Suveranului, făoend 6spelui și Amioului 
Său o primire demnă si căldurosă. Drep
tate a avut M. S. Regele când, acum câte
va răspunzând primarului care îl în
treba dâoă este mulțumit ou pregătirele 
ce se fac pentru primirea împăratului, i-a 
răspuns: „Forte frumos, d-le primar, dâr 
ornamentarea cea mai frumosă este po
porul !“

Ei bine, poporul Bucureștilor a ținut 
să dovedâsoă Suveranilor că pote conta pe 
densul în asemenea ocasiunl în oare totă 
pompă ofioială nu pote înlocui spontanei
tatea unei primiri populare.

împăratul Franoiso-losif a putut șă 
se convingă de simțămintele țărei nostre 
față cu Monarchul blând și înțelept, oare 
într’o domniă lungă și plină de vicisitudini 
de tot felul a soiut, prin virtuțile sale, să 
irnpue respect și iubire atât poporelor oarl 
trăesc sub soeptrul său, cât și străinătăței.

Majestatea Sa se va convinge oă sun
tem o țâră ce are conosciință de sine, care 
într’o jumătate de secol a făcut aceea oe 
alte națiuni n’au putut face în seoole în
tregi, care a dat dovecjl strălucite de vi
talitate și de stăruință pe calea progre
sului; oare și-a oucerit neatârnarea ou sân
gele, și de aceea o prețuesce mai pre sus 
de cât tâte bunurile, care soie să apreoieze 
amioiile desmteresate și cordiale, oare, în 
fine, este un element însemnat de ordine 
și de progres în aoâstă parte a Europei.

Ochiul său ager în aie răsboiului va 
vedea armata nâstră și mijlooele nostre 

de apărare și va Bei să le apreoieze. El 
va vedea că, fără a avea pretențiunea de 
a juoa un rol disproporționat cu mijlâcele 
nostre, totuși nu mai suntem un faotor ne- 
gligeabil în cumpăna europenă.

Aoâstă oonstatare era dealtmintrelea 
deja făcută; dâr visita imperială îl dă o 
sanoțiune încă mai formală.

Strângând mâna Regelui Carol pe te
ritoriul nostru și în Capitala țărei, Majes- 
tatea Sa împăratul Francisc-Iosif a în
deplinit un act de ourtenie și tot-odată ne-a 
dat o dovadă prețiâsă de prietenie.

Vizita aoâsta ne bucură mai ales din 
causa scopului ei paclnio și lipsit de orl-ce 
spirit de ostilitate față cu nimenea; aoâsta 
a și făcut oa partidele nâstre politioe de 
guvernământ să fiă unanime pentru a sa
luta cu dragoste sinceră și cu respeot pe 
Augustul Ospe al Majestăței Sale Regelui 
și al Țărei.

„Timpulu, organ al partidului 
conservator, scrie în numerul eus 
de eri:

Nimic n’a lipsit strălucirei, cu oare 
Țâra și Capitala au primit pe Augustul lor 
Ospe. Și nu atât mândrețea podobelor și 
bogăția stâgurilor, nici sunetul musioelor 
și lucirea feerică a luminilor, în cari Ca
pitala era scăldată asâră, cât participarea 
unanimă și însuflețită a oetățeniior Capita
lei, oum și a mii și mii de cetățeni venițl 
de prin tâte unghiurile țărei, a fost aceea, 
oare a ridicat strălucirea acestei serbători 
până la înălțimea cu adevărat vrednică de 
dânsa.

Majestatea Sa Impăratul-Rege Fran- 
oiso Iosif I a putut vedea astfel oum acest 
popor a soiut și soie să înțelegă și să pre- 
țuiâsoă visita Sa, și prietenia puternioă, a 
cărei oonâolidare s’aproolamat și consfințit 
prin împărătâsoa visită.

AstădI a fost rândul armatei de a-șl 
face onorurile sale înaltului Ospe; pe pla
toul dela CotrooenI, Majestatea Sa Impă- 
ratul-Rege a putut vedâ, oă aoâstă țâră 
este tare nu numai prin maturitatea politioă 
și prin destoinicia oulturală a fiilor săi, ci 
și prin forța sa armată, prin brațul ei de 
apărare, — întrunind astfel tote elementele 
ce dau adevărata însemnătate unui stat și 
’i asigură viitorul și paolnioa propășire.

Ieri în mijlocul cetățenilor, astădl în 
mijlocul armatei, Majestatea Sa împăratul 
și Rege Franoiso Iosif s’a putut întări în 
convingerea, oă, dâoă o mare oinste a fost 
pentru poporul româneso visita ce ’i-a fă- 
out, la rândul său și acest popor a fost și 
este pe deplin vradnio de încrederea oe se 
pune intr’ensul.

Er mâne, când țâra ’șl va relua, după 
hainele de. sărbătâre, hainele de munoă, ea 
va păși și mai întărită pe oalea frumâsă și 
drâptă, oare a condus’o pănă aoi.

Podobele esteriOre vor treoe, dâr ea 
va rămânea de acum și mai înălțată, în 
oohii lumei întregi oa și in ochii ei proprii.

Distincțiuni din partea împerătescă. Din 
BucurescI se telegrafâză lui „Neue Freie 
Presse" c.u data de 29 Septemvre. „Cerourile 
oficiale ale României sunt încântate da 
amabilitatea împăratului, oare astădl a făout 
Reginei Elisabeta a RomâDiei o surprisă, 
predandu-i marele insemn de onore pentru 
sciiniă și artă. Pantlica, oare de ordinar e 
de mătase roșiă, este dintr’o materiă țesută 
cu aur și încungiurată de brilante admi
rabile. Ea se pârtă atârnată de-o agrafă 
de brilant. Regina, cum spun persone dela 
ourte, a fost adâno mișcată de acâstă ad- 
mirătore reounosoință a împăratului pentru 
activitatea ei literară și a mulțămit împă
ratului ou cuvinte cordiale. Principelui de 
coronă împăratul i-a conferit oomanda de 
onore a unui regiment austriao. împăratul 
după revista trupelor române, a lăudat ți
nuta escelenlă și esemplara înfățișare, precum 
și adjustarea trupelor, ceea ce li-se va face 
cunoscut. Din tote acestea se vede, că 
împăratul e forte mulțămit -de primirea în 
România și doresoe, oa aoâsta să se scie 
în general".

Majestatea Sa monarchul a mai con
ferit la Orșova ministrului-președinte român 
Sturdza steua în briliante la ordinul leo- 

poldin, și ministrului lucrărilor publice Stoi- 
cescu marea oruce a oFdinului Franoiso 
Iosif, âr în BucurescI M. Sa împăratul con
feri ministrului de finanoe român Ganta- 
cuzino marea oruce a ordinului Franoiso 
Iosif; ministrului de justiția Statescu, și 
ministrului de interne Stolojanu li-a oon- 
ferit ordinul coronei de fier cl. I.

*
Din partea Regelui Carol a fost distins 

contele Goluchowslci, primind briliantele la 
marea cruce a Stelei României, âr amba
sadorul br. de Aehrenthal primind marea 
cruce a Stelei României.

Toastul împărătesc. M. Sa Francisc 
Iosif I. rosti la prâncjul de gală dat în pa
latul din BucurescI, precum soim, un toast 
ca răspuns la toastul regelui Carol. El este 
din cuvânt în cuvânt următorul:

„Mulțămesc Majestății Vostre pentru 
„amabilele cuvinte, ce mi-le-ațl adresat. Mă 
„simt fericit de-a putâ renoi însu-ml Ma
iestății Vostre asigurarea sincerei și ne
strămutatei Mele amiciții în mijlocul aces- 
„tei frumâse și bogate țări, pe care înalta 
„înțelepciune a Majestății Vâstre a con- 
„dus’o pe calea progresului și a căreia în
semnătate între statele Europei Ia-ți asi- 
„gurat’o. Beu în sănătatea Majestății Vos- 
„tre, a Reginei și a familiei regale".

CRONICA POU'HCÂ.
— 19 Septemvre.

Alaltăerl se ținu în casa sfatului din 
Praga un congres al deputaților cehi ti
neri din Boemia și Moravia. Congresul 
luă o resoluțiune care pe sonrt e urmă- 
torea: 1. După-ce guvernul Badeni n’a 
luat în considerare adresa înaintată de de
putății cehi tineri, în care aceștia pretind 
lărgirea autonomiei țării, și ia posițiă con
trară drepturilor poporului boem, deputății 
cehi tineri vor observa și față de aotualul 
guvern oposițiă hotărîtă. 2. Alegerile nouă 
au să se faoă pe basa reformei electorale. 
Deputății cehi se vor opune finalisărei 
pactului austro-ungar pănă atunci, pănă 
când nu se va satisfaoe postulatelor po
porului boem. 3. Deputății oehl pretind oa 
guvernul să se declare asupra atitudinei 
ce el va lua în viitârea sesiune față cu 
postulatele publice, naționale, culturale și eco
nomice ale țărilor de sub corona Boemiei 
și ale poporului boem. 4. E de dorit, oa 
la viitorele alegeri să se unâecă pentru o 
acțiune comună tote elementele stătătâre 
pe basă de drept public și curat na
țională.

*
O depeșă din Petersburg anunță, că 

privitor la cestiuuea orientală Rusia e 
pregătită hotărît de a-șl apăra interesele 
în Orient. In oas dâoă se va ataca cât de 
puțin integritatea Turoiei, stătătore sub 
scut comun, atunci flota rusescă, împreună 
cu cea francesă, va ocupa Bosforul. La țăr- 
murii Mârei negre stau gata vapore de 
transport, cari au menirea de-a trece re
pede un corp de armată în Anatolia.

*
Tot mai triste sein soseso din Bel

grad privitor la stările (lin Serbia. CâțI-va 
conducători radicali au fost deținuți Zilei® 
trecute, între alții și agitatorul radical 
Sima Gyacovicl. Se afirmă oă s’au desoo- 
perit nouă conjurațiuni. Dsn causa agitărei 
ce domne8ce în întrâgă țâra, și din lipsă 
materială, manevrele plănuite pe tomna 
viitore nu se vor țină.

SOIRILE BILEI.
— 19 Septemvre.

„La Question des trois nationalitatâ 
en Hongrie". Așa se întituleză interesanta 
broșură oe am primit’o acjl și care a fost 
editată de comitetul celor trei naționali
tăți ou-o dare de sâmă amănunțită asupra 
meetingului dela Paris, ținut sub preșe
dinția d-lui Flourens. Vom reveni.

—o—
Monumentul Regelui Matia în Clușiu. 

La serbarea punerii petrei fundamentale a 
monumentului, ce se ridică Regelui Matia 

Corvinu în Clușiu, a fost învitat și episco
pul evang. săsesc Fr. Mfiller. Aoesta însă, 
oum spun foile săsesol, a răspuns, că nu 
pote lua parte la serbarea din 30 Septem
vre, deoreoe ou părere de rău, invitarea ia 
venit la ounosoință numai în 26 Septemvre, 
când s’a întors din oălătoria sa. Abia re
întors nu pote să se gândâsoă ași părăsi 
reședința, mai ales, că și starea sănătății 
sale recere multă cruțare. Sorisârea episco 
pului se termină cu următorele cuvinte: 
„Serbării însăși îi doresc înainte de tote 
binecuvântare, oa în jurul memoriei Rege
lui pe cât de energic, pe atât de drept, să 
se adune în present și în viitor toți aoeia, 
cari doresc, oa în credință oătră Regele să 
ridice noua clădire a țărei pe aoelea-șl 
base, ce le-a aședat Regele Matia Corvi- 
nul: pe dreptate față cu toți, pe înțelep
ciune și pe acea frioă de Dumnezeu, care 
s’a probat în tot-deauna și ca cel mai tare 
razim a orl-cărei societăți oivjle."

La Sinaia s’au mai făout afară de de- 
corațiunl, arcuri etc. si alte îmbunătățiri 
ou ooasia visitei împărătesei. Șosâua, oe 
duoe dela gară în oraș a fost lărgită dela 
6 la 8 metri, âr la maluri a fost consoli
dată cu ziduri și îmfrumsețată ou plantații. 
Tot-odată pe acest drum s’au instalat patru 
lămpi electrice ale Eforiei. In ce privesce 
decorările pentru primire, află „Kron. 
Tgbltt.", că de aoi din Brașov s’au pregă
tit ghirlande în lungime de 10 chilometri 
pentru decorarea stradelor în Bușteni și 
s’ău espedat cu vagonele.

—o—
t Stefan Bilțiu. Din Baia-mare ni-se 

anunță, oă în 29 Septemvre n. c. a răpo
sat acolo oanonioul - preposit al bisericei 
catedrale gr. cat. din Gherla, Stefan Bilțiu 
de iLood, în anul al 83-lea al etății și al 
59-lea al preoției. — Fiă-i țerîna ușoră!

—o—
0 nouă școlii nngurescă de stat s’a 

înființat, după cum ni-se comunică, în co
muna românâsoă Cuciulata din comitatul 
Făgărașului. Ca învățător la aoâstă școlă 
este numit un tiner român din Șeroaița, 
cu numele George Ciocan. Acest tiner a 
absolvat anul acesta preparandia de stat 
în Deva, de unde s’a întors aoasă mota- 
morfosat în Osokin Gydrgy. Prelegerile la 
noua școlă de stat nu s’au început încă, 
dâr după cum ni-se spune este luoru sigur, 
oă ou Românii din Cuoiulata nu va faoe 
mare ispravă noua școlă de stat, căci ei 
îșl au școla lor românâsoă, pe oare nu o 
vor părăsi de dragul nevoiașului Csokân.

—o —
Foc. Astăzi pe la orele 12 din Z]> & 

luat foc materialul și gazul din magazinul 
de stiolăriă a lui Lang et Rosenthal din 
loo. Fooul a putut fi looalisat numai cu 
mare greutate.

—o—
Noue bilete de bancă române. Alaltă- 

erl s’au pus în oiroulație nouele bilete de 
20 Lei a Bănoei naționale a României.

—o —
Teatru în Brașov. Sâmbătă se va da 

opereLa în 3 acte: „Die Fiedermaus". Mu- 
sioă de Iosef Strauss.

—o—
Musica de tiuubniă din Teresiapole 

va da în dilele de I—3 c. oonoerte în 
otelul „Europa".

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

Epîsâde și amenunte dela Orșova.
Gara dela Orșova e înțesată de lume 

alâsă. Miniștri, diplomațl, funcționari înalțl 
ascâptă sosirea monarchului. Banfly e în 
mare agitare, nu-i place, oă colegii săi for- 
mâză un grup deosebit, vorbind între 
sine.

— „Pentru DumneZeu" le Z>os Banfly, 
„stațl în ordine, faceți ordine, ce va fi dâoă 
voi produoețl disordine !“
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Miniștri surid și se împrăștie. Deo
dată se aude flueratul looomotivei, toți îșl 
rețin răsufletul... âoă trenul sosesee în gară. 
Majestatea Sa se oobâră din oupeu, pășesce 
mai întâiîî spre generali și apoi se adre- 
sâză ou oâte-va cuvinte la miniștri.

— „Ați venit un frumos număr" îi 
dice monarohul ministrului-președinte aus
triac Badeni.

— «Toți suntem aoi", răspunde Ba
deni, „afară de Ledebur și Rittner".

— „Der păcat, păcat de vremea acesta /“ 
suspină monarohul.

*
La primirile de după amecfl ar fi tre

buit să apară înaintea monarchului mai în
tâia representanții parlamentului austriac, 
însă lipsea vorbitorul lor, br. Chlumetzky. 
Toți îl așteptau cu nerăbdare. Adjutantul 
general contele Paar deja a doua oră în
trebă dâoă a sosit Chlumetzky, și în fine 
fu silit să raporteze monarchului, că Chlu
metzky a dispărut. Astfel apoi după o 
Bcurtă consultare se hotărî, ca deputăția 
austriacă să-o conducă înaintea Majestății 
Sale, prințul Camilo Starhemberg. Așa s’a 
și întâmplat. De abia eșiră însă deputății 
austriaol din sala de primire, când ecă 
Chlumetzky sosesee abia răsuflând. Un 
străin îi luase birja și el a trebuit să alerge 
peste o jumătate de 6ră pănă când și-a 
aflat altă birjă.

*
Majestatea Sa, înounjurat de suită și 

de un publio distins aștepta pe peronul 
gărei sosirea trenului regal român. Chiar 
în momentul când se ivi trenul, monarchul 
făcu observare, că mai mulțl dintre cei 
presențl fumeză. Mânios se adresa cătră 
Banffy cu cuvintele :

— „Te rog spune-le domnilor acelora, 
că nu se cuvine să fumeze, oând așteptă 
pe un rege 1“

Apoi domnitorul dise în ton tare pe 
nemțesce :

— „încă și acum trebue să dau cres- 
cere !u

Banfîy sare spre fumători, țigările dis
par... regele Carol sosesee.

*
Două-flecI de miniștri, șâpte ambasa

dori, cu totul 2500 ospețl au fost invitați 
la serbările inaugurărei canalului. Cârtire 
însă nu prea erau. Ministrul Fejervâry și 
secretarul Gromon erau înoartirațl într’un 
vagon. In săra primă ministrul greși va
gonul și întrâ într’un vagon străin, unde 
se aflau mai mulțl domni. Fejervâry se 
uită un moment la ei și apoi ou groză îi 
cjise secretarului:

— „Vino, să fugim, aoeștia toți sunt 
ețiariștV1.

*

Monarchul petrecu noptea pe vaporul 
„Lrancisc Iosif 7". Ii steteră la disposițiă 
două odăi simplu mobilate. In odaia de 
durmit erau așe$ate : un pat de fier, un 
lavoar, un scaun și o mâsă. Patul fusese 
adus din Viena, și se transporta și la Bu- 
curesol.

*
* *

Un episod interesant descrie astăcjl 
„Pester Lloyd'1, oe s’a petrecut la gara dela 
Lugoșiu. Un publio număros aștepta sosi
rea trenului imperial, oare după o scurtă 
pausă avea să pleoe mai departe spre Or
șova. Când trenul întrâ în gară, publicul 
erupse în strigăte entusiaBte. Majestatea 
Sa suri4end saluta neîncetat, cu mâna la 
chipiu, prin ferâstra oupeului său. Intre pu
blicul adunat monarchul zări și pe un ca
nonic bătrân, care, răcjimat în cârjă, îșl 
ținea mâna la ochi pentru de-a pute vedâ 
pe Majestatea Sa.

Deodată monarohul se depărta dela 
ferâstra oupeului, apăru în ușă se ooborî 
din tren, și spre mirarea tuturora, păși pe 
peron, mergând direct spre bătrânul oanonio 
oare nu era altul decât Nicolae Moldovan, 
cel mai veohiă canonic din dieoesa Lugo- 
șului. înainte de oe s’ar fi putut aoesta 
reculege, împăratul îl întrebă în limba ger
mană :

— „Unde este episcopul D-tale î
— „Majestate", răspunse avorbitul, 

în limba maghiară „soaunul diecesei nâstre 

e vaoant; vicarul a plecat la Orșova pen
tru de a-șl face reverința."

— „Așa, așa" dise monarohul dease- 
rnenea unguresoe. „Scaunul episcopeso nu 
va mai rămână lung timp vacant."

— „Majestate", 4*se aP 'i canonicul 
bătrân, mișcat adânc, „u’am vă<jut pe Ma
jestatea Ta de patru-cjeol de ani, pănă as- 
tăcjl. Aoum pot muri în liniște!"

Manile bătrânului canonio tremurau, 
și trebuiră să-l sprijinescă. Adeno emoțio
nat, monarohul apucă mânile moșneagului, 
le ținu pe un moment înatr’ale sale, si 
apoi îi 4ise :

— „Bămâi sănătos 1“
Intre strigătele frenetioe ale publiou- 

lui, care era entusiasmat de aoâstă scenă, 
Majestatea Sa pleca îndărăpt spre tren, 
merse pănă la colțul opus al vagonului, și 
se urca cu elasticitate în el, apoi se aședâ 
din nou la ferâstră și mulțumi ou salut mi- 
lităreso pentru entusiasmul mulțimei. In 
mulțl ochi se puteau vede lacrimi de emo- 
țiune ; oel mai ferioit era însă bătrânul ca
nonic Moldovan, oare, între nesfîrșite ma
nifestări de simpatia, pleoâ în trăsură în
dărăt la reședința episcopâscă greoo-oa- 
tolică.

Nou abonament
la,

BÂ2EU TBAISÎLVAHIEÎ 

a Octoanvrc iSDtt st. v.
hc deseliide nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Pentru Austro-Ungaria:
pe vlix an. ................................ 3.2 £1-
pe șese 1-a.n.i ................................ S fi.,
pe trei laxani ................................ 3 fi.

f

Pentru România și străinătate:
pe un a,rt ...................... fra.3a.ci
pe șese lu.n.1..................... 20 ,,
pe trei l-mni ..................... 3.0 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postaSe.

Administrațîunea
„Sazeftei TransiBvasraieâ46.

După adunarea dela Făgăraș.
— 18 (30) Septemvre 1896.

După încheiarea serbărilor și închide
rea adunărei, despre al căror decurs am 
raportat deja, ospeților brașoveni li-s’au 
făcut câteva surprinderi plăcute, pe oarl nu 
pot să le las neamintite aci.

îndată după adunare, o parte însem
nată a ospeților au fost întruniți în ospi- 
tala casă a d-lui protopop Iuliu Dan, a 
căruia stimabilă soțiă avu amabilitatea de 
a da un bogat prân4 în onorea ospeților’. 
Abia eșițl de aid, primim o nouă invitare 
din partea stimabilei familii a d-lui pro
prietar George Fasu din Voila, oare avu 
amabilitatea de-a invita la sine întrâga so
cietate a âspeților brașoveni. Escursiunea 
dela Făgăraș pănă la Voila și îndărăt a 
fost din cele mai vesele. Se’nțelege, în casa 
d-lui Vasu am aflat masa încărcată cu mân
cări și beuturl. Timpul însă ne era sourt, 
căci la 8 âre trebuia să fim la „întrunirea 
de adio", proiectată în grădina restauran
tului „Mexico" din Făgăraș. Astfel după 
câteva bre de veseliă, petreoute în familia 
adevărat ospitalieră a acestui brav proprie
tar român, ne re’ntorserăm ârășl la Făgă
raș, ou cinci trăsuri, mergând direct la gră
dina otelului „Mexico", unde în societatea 
mai multor familii române din Făgăraș și 
în sunetul musioei, petrecurăm încă câteva 
bre din cele mai animate.

Eroina serei aoesteia a fost gentila 
d-șoră Elena Fior ea din Făgăraș, o rară și 
esoelentă cântăreță, oare ou vocea sa dulce 
de sopran esecutâ solo câteva cântări, stor- 
oând admirațiunea nostră a tuturor și făoân- 
du-ne să uităm ou totul de oboselile (Șilei. 
Nu înțelegem, cum a fost cu putință, că 
la concertul din presăra 41l0i nu și-a dat 
conoursul și acâstă valorosă cântăreță, oare 
ar pută faoe onore pe scena orl-cărul oraș 
din provinoiă.

Abia pe la orele 11 din nopte am 
putut să ne despărțim dela aoâstă plăoută 
serată, când una dintre amabilele însoțitore 
ale petrecerei nostre, d-na Elena Dr. Me- 
țianu și stimabilul său soț, ne făcură pro
punerea, ca la re’ntbroere să ne abatem pe 
la Zârnesol, învitându-ne pe toți să luăm 
prândul la masa domnialor.

Așa am și făcut. Marți diminâța la 7 
bre plecarăm din Făgăraș, însoțiți înoă de-o 
a șbsea trăsură, a d-lui protopop Dan, oare 
a binevoit a ne petrece pănă la Zârnesol, 
împreună ou tinărul universitar d-1 Octa
vian Vasu. Dinaintea oasei d-nei Zinca 
Roman ne adunarăm ou toții pentru a lua 
pe d-1 Vulcan, președintele societății, și 
pentru a 4*°e un rămas bun acestei vene
rabile dbmne, a oăreia ospitalitate, precum 
am observat, e proverbială în Făgăraș. 
D-sa a îngrijit, ca să nu ne lippesoă niol 
pe drum merindea necesară, făoându-ne 
posibilă o călătoriă comodă și fără temerea 
de-a flămân4i ori înseta pe drum.

Veniam ca dela nuntă. Trecurăm în- 
tâiO prin Mândra, satul nasoerei soțului 
nostru de călătoriă loan Socaoiu, directo
rul școlei comerciale din Brașov ; apoi prin 
Șeroaia, domioiliul medicului român de cerc 
Dr. Pompei German; de aci prin Vad, 
Ohaba și Șinca vechiă. Tot atâtea comune 
românescl bine situate, cu școle și biseriol 
frumose. In marea comună Șiuoa vechiă, 
locul nascerei fericitului George Șiucai, 
ne-am oprit câteva minute pentru a cer
ceta imposanta șoolă confesională română 
gr. cat. de aici, — o șeblă, care ar face 
onore și unui oraș. D-1 Ios. Vulcan, care 
încă îșl trage originea din acâstă puternică 
și românâscă comună, a căutat să afle fa
milia Vulcănescilor și a și aflat câțl-va 
membri din ea.

Din Șinca vechiă continuarăm drumul 
spre Șinca nouă. La câmp între aceste 
două comune curge o frumosă vale de 
munte numită „Strîmba", bogată mai ales 

'în păstrăvi. Aoi ne oprirăm pentru a gusta 
din merindea, oe-o aveam cu noi. Am gus
tat bine, căci din coșul trăsurilor eșiau 
pachetele cu mâncări și sticlele cu beutură 
ca dintr’un isvor nesecat. Pe ibrba verde, 
sub umbra copacilor, întinserăm o masă, 
dela care nu ne-am îndurat a ne despărți 
curând. Gentilele domnișbre Lulucu și Ag- 
nița Nastasi avură amabilitatea de-a îngriji 
de arangiarea mesei și servirea bucatelor, 
așa că în adevăr „ne sbura porumbul fript 
în gură". Unde mai pui apoi, că toomai la 
sfârșitul mesei ne pomenirăm cu o coșarcă 
sdravănă de păstrăvi prbspețl, cu cari ne 
eși spre întimpinare d-nul preot din Șinca 
nouă, Dumitru Chiușdea, și d-nul învățător 
de acolo. Surprinderea a fost cât se pote 
de plăoută. Păstrăvii au fost imediat fripțl 
pe oărbuni și astfel ni-s’au servit, — o 
mâncare delicată este acâsta, care cu greu 
îșl află părechiă.

Se’nțelege, că în astfel de împrejurări 
cu greu ne îndurarăm a ne despărți de 
„Strîmba", dâr la urmă totuși ne-am des
părțit. Călătoria, ce-o făcurăm de aci îna
inte, a fost încântătore. Drumul, ce duce 
dela Șinca nouă spre Poiana-mărului, pe-o 
vale romantică și plină de frumsețl natu
rale, e cât se pote de plăcut. Trecând pe 
la capătul Tohanului veohiîi, am ajuns la 
Zârnesol cam pe la brele 6. E de prisos, 
ored, să mai spun, oe ne-a așteptat aci, 
că doră eram oepeții Domnei și Domnului 
Dr. lanou Mețianu, a oăror amabilitate și 
ospitalitate e cunoscută în ținutul acesta. 
Deși obosiți de drum, abia noptea târdiu 
ne-am putut despărți de aci, continuând 
calea spre Brașov, unde am ajuns la 12 
bre din nopte.

Am indicat numai pe sourt escursiu
nea nbstră, der și atâta cred, că va fi de 
ajuns pentru a fi îuvidiațl din partea mul
tora, pe oarl timpul și împrejurările i-au 
împedeoat de-a ne însoți în aoestă es- 
cursiune.

Impresiunile, cu cari ne-am re’ntors 
dela Făgăraș, îșl au importanța lor, oare 
merită a fi special relevată.

X.

SOIRI ULTIME,
Budapesta, 30 Septemvre. As- 

tâcji în fine ministrul - președinte 
Banffy a declarat în camera magnaților, 
că guvernul află de lipsă disolvarea 
camerei și că în direcția acăsta a și 
făcut propunere Majestății Sale.

La interpelarea baronului Iosif 
Vecsey, cu privire la disolvarea ca
merei br. Banffy răspunde urmă- 
tbrele:

„Privitor la cestiunea acăsta 
pot răspunde, că guvernul e de pă
rere, ca se disolve în timpul proxim 
camera, respective se cără în direcția 
acesta hotărîrea Majestății Sale. De 
aicî urniăză, că e posibil, ca în se
siunea acesta camera magnaților se 
nu mai țină ședință meritoria'1.

Astfel deci disolvarea camerei 
este a se considera ca fapt împlinit, 
debre-ce ministrul-președinte fără de 
învoiala Monarchului n’a putut tace 
astfel de enunciațiunl. In principiu 
Majestatea Sa a aprobat disolvarea 
și acum rămâne numai se subscrie 
decretul.

Camera deputaților, se asigură, 
că de asemenea nu va mai ține șe
dința memoriă,șidupă „Magyarorszăg", 
se vor țină încă numai două șe
dință formale și adecă mâne și Luni 
său Marți când se va ceti autogra
ful preaînalt privitor la disolvare.

DIVERSE.
Victoria, regina Angliei, pilele tre

cute regina Angliei și-a serbat iubileul 
de domniă de 59 ani și 97 4>le- Când la 
1837 reginei îi adusese soire unohiul ei că 
regele Wilhelm III a murit, atunci ou 
multă pietate se adresa ou următorele cu
vinte cătră metropolitul de Canterbury: 
„Escelență, rbgă-te pentru mine!" Dintre 
antecesorii reginei singur numai George III 
a domnit 59 ani și 3 luni. Sub domnia re
ginei Victoria în Canterbury au residat 7 
metropolițl, în York 6, în Londra 4 «pis- 
copî, âr țâra a avut 14 lor4l-cancelarl, 10 
miniștri-președințl și camera Lobilor 6 
president!. Dintre membri camerei din 1837 
astă4l uu mai trăeso decât numai Gladstone, 
Villieris și Temple Leader. Din 1837, adecă 
decând domnesoe regina Victoria, Anglia a 
avut mai în fiă-oare an resbele. Resbelele 
Angliei dela 1837 încoce sunt: Dela 1838 
—1840 resbelul în Afganistan; în 1841 
primul resbel chinez; 1845 resbelul tiohian, 
1846 resbelul cu Cafferii; 1849 al doilea 
resbel chinez și Afganistan; 1848 — 1849 
al doilea resbel tiohian ; 1850 resbelul din 
Birrna; 1851 — 1852 al doilea resbel ou 
Caffer'i; 1852—1853 al doilea resbel din 
Birrna; 1854 resbelul crimeio; 1856 — 1858 
al treilea resbel ohinez; 1857 rescola din 
India; 1860—61 resbelul cu Maorii; I860 
— 62 al doilea resbel ou Maorii; 1864 res
belul din Bhootar; 1867—68 resbelul abes- 
sinian; 1868 resbel din Bozot; 1868 — 69 
al treilea resbel ou Maorii; 1871 resbelul 
din Lusa ; 1873 — 74 al doilea resbel din 
Ashant; 1877 al treilea resbel ou Cafferii; 
1878 — 79 resbelul cu Zulu Cafferii, 1878— 
80 al treilea resbel în Afgan; 1879—81 
resbelul Bazuto; 1879—81 resbelul în Trans
vaal; 1882 resbelul din Egipt; 1884—85 
și în 1889 resbelul din Sudan ; 1885—92 
al treilea resbel din Birrna; 1890 resbelul 
în Zauzibar; 1890 în India; 1894 și 1896 
în Matabelâ ; 1895 Chitral; 1896 Asohant; 
1896 Sudan; și în fine espediția din Don
gola.

Asigurare contra secundelor. Foia 
săptămânală soolastioă „Ifiukor*, ce apare 
în Budapesta, în numărul său mai reoent 
publică un apel cătră toți studenții, cari se 
tem de secundă ca să se asigure oontră se
cundelor la adminisrația acelei foi. Taxa 
de asigurare pe an este de 6 fi., pe ju
mătate de an 3. Profesorii sunt năcăjiți, 
din oausa aoestui apel și deja au și luat 
măsurile neoesarl contra acestui „gescheft" 
curios al foiei.

Proțrielar; Dr. AureB Mure^ianu.

ReMr respODSaMl (Sregoriu Siflaîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.-
Renta de cordne ung. 4°/0 • • • 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 122.60
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.-
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. -
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 155.25

5

Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.40
Renta de hârtie austr................... 101 40
Renta de argint austr....................101.65
Renta de aur austr........................ 123.20
LosurI din 1860.......................... 144.75
Acții de ale Băncei au etro-ungară. 951. —
Acții de-ate Băncei ung. de credit. 402.—
Acțâi de-ale Băncei austr. de credit. 368.50
Napoleondori.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista..............................119 80

Paris vista.................................. 47 571/,
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene......................... . 44.35

Cursul pielei Brașraw»
Din 1 Octomvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.ol

Ruble rusesc! Cump. 126.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —
Lire turcesci Cump. 10.60 Vend. — 
Scris, fono. Albina 6% 100.75 Vend, 110.75

Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65

ȘPIRT contra, Reumatismului.
Premiat cu diplome și cu medalia de awr la es- 

posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon
dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în apitaluri cu 
succes ca medicament exterior.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca se'diaa. 
mu. iscliia^ astana. și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină în cinci minute-
Prețul unei sticle cu instrucția folosirei j coronă, 

mai mare 2 corone 40 filer!.
Depou principal în BUDAPESTA la farmacia D. Torok Joszef 

Kirâly-utcza Nr. 12 și D. Dr. Egger A. Văczi korut Nr. 17, se mai află la 
tote farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 
Producătorul:

Wadder* GyuBa,
farmacist S.-A.-Ujliely Nr. f/S.

Comandele din provincie se efectuezâ punctual.

Se află în SSrașOV la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 
Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1080,1-10.

0-0"€3-€3-€9"€3-0“€3“©0-€3"€3- 

y

Prafmle-Seiâiite w w loll 
Veritabile numai, decă. fiăcai-e cutia este j»rove»|îită cu marea de 

ajperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătoresc^.

1

X 
X
X
Xși sare a lui Mo!L

V Si-it-îă hiiill ilîimm decă fiecare sticlă-este provădută cu marca de scutire și cu 
WGlildUHU IlUlildl, plumbul lui A. Moil.

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

persân.

10 -
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
438
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

Tren
accel.

8.05
2.15
416
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

11.40
11.55

6 12
6.41
7.16
8.-
uȚb
4 40
5.10

12. OU

wo
c Apa de gură«SaiscyS a Im Moli»

(Pe basa de natron Acid-salicilicd)
La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 

adulțl, asigureză cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provejiute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

M
M

X

I
Comande din provincii se efectueză yilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provenite cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

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

r Geisberger. 0—52.

de

M
X

Trimiterea, jerisicijuală prin
Farmacistul A. MO1A,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuclilaiibeii 9

ZbvdZers’ULl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I Oct» IS96»
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9.15

11.19
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Szolnok . . 
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4.50
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Rev . . .
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Clnșiu .
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Vințul de 
Aiud

sus

fpl.
ISOS.

A
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3.37
1.19
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10.44
10.07

9.30
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5.31
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9.42
9.44
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12.26'
12.58

1.15'
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i Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

I
I
. Copșa-mioă

Mediaș , .
Elisabetopol 
Sighișora , 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonf'alva 
Apsța . ,
Feldidra

'pk } Bra?ov • •

T Timiș . .
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sos. Bucuresoî .

I P1-
Isos.
A

i pi.
Isos.

A

1
pl.

Tr. exjr.
-4-2-

•2 - I

K
3.36
3.18

2.48

2.15
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1.40
1.06

12.52
11.54

1111

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
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2.41
2.17
1.55
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12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
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7.45
7.02
6.36
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5.20
4.14
3.32
9.15

2.37
2.31
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1.34

12.52
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11.01
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7.03
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2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
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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
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
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9.19
8.37
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6.45
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5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
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2.26
1.54
1.35
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12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
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8.28
7.48
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li -
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10.21
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Ghiriș
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■

2.20 4 45 11.55 7.10 pl. Copșa mică . SOS. 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 9.1o 3 39 sos. 1

pl. / Sibiiu . . . (p'. 7.44 12 57 4.40 10.30
4.34 2.05 î i sos. 7.29 8 57
6.16 3.58 Avrig . . . 6.02 +* CD 7.16
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N o t ă: Grele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jo
însemneză drele de nopte.

§ fi 51 î fi u — Cfisnădfie.
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pl | 6.36
9.07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișor» . . .
Hașfalea . . .
Odorlieiu-secuesc. 
încuadrați eu linii

9.51 5.32
9.02 4.54
7.15 -3.-I

mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


