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Din manifestele câtră alegetorl, 
publicate pănă acum din partea sin
guraticelor partide maghiare, precum 
și din vorbirile-program ale diferiți- 
lor deputațî, ce ne sunt cunoscute 
pana acji, putem releva un moment 
forte caracteristic în ceea ce pri- 
vesce atitudinea partidelor ungurescl 
față cu națiunile nemaghiare din pa- 
triă și în special față cu Românii.

E sciut, că una dintre armele 
cele mai puternice, de cart se folo- 
sia pănă acum oposiția ungurescă 
în lupta contra guvernului și a par
tidei sale era cestiunea naționalită
ților. Nu era, am pute cjice, adunare, 
fia kossuthistă, fiă apponyistă, seu 
orî-ce altă adunare cu caracter opo- 
sițional, în care cel puțin unul din
tre vorbitori se nu recurgă și la ces
tiunea -naționalităților, pentru de-a 
lovi în guvern, împutându-i „lipsă 
de energiă“, ba acusându-1 chiar, 
că ar „cocheta11 cu naționalitățile etc.

Cum s’o fi întâmplat, cum 
destul că astăcjî acâstă armă a 
dut din mânile oposiției. Cel puțin 
nu cundscem pănă acum, măcarcă 
suntem în toiul celor mai înverșiu- 
nate agitațiuni electorale, un singur 
cas, ca unul seu altul dintre corifeii 
oposiționalî se se fi provocat la ces
tiunea naționalităților pentru a-și 
făuri din ea armă în coutra guver
nului. Nici însu-și Apponyi, șeful 
archi-șovinist al partidei „naționale", 
care la tote ocasiunile scia se spună 
cazanii întregi despre „slăbiciunea" 
și atitudinea „lașă" și „greșită" a 
guvernului față cu naționalitățile, 
acum nu mai găsesce nimic de cjis 
în privința acesta. In vorbirea-pro- 
gram, pe care a ținut’o Dumineca 
trecută înaintea alegătorilor sei din 
Jâszbereny, a vorbit voinicosul conte 
despre câte tote, der s’a ferit ca de 
foc a mai recurge la cestiunea na
ționalităților pentru a-și mai face din 
ea armă contra guvernului.

Acest soiu de desarmare a opo-1 mentale,
siției ungurescl e forte caracteristică 
pentru noi. Ea arată, că în ceea ce 
privesce tratarea față cu națiunile 
nemaghiare, după conceptul șovinist, 
guvernul s’a apropiat de perfecțiune, 
așa că nici cei mai turbați adversari 
ai naționalităților nu pot se-i facă 
în privința acesta nici o imputare.

Acesta, precum se vede, este 
considerată ca un succes propriu al 
guvernului Banffy, pe care guvernele 
anteriore, ori cât de teribile au fost 
și ele în felul lor, nu l’au putut 
ajunge în aceeași măsură.

In cousciința acestui fatal suc
ces, mamelucii din tabăra lui Banffy 
se simt acum încuragiațl. Ei nu se 
feresc de-a se provoca la cestiunea 
naționalităților, pe care, tocmai con
trar cu raporturile mai de înainte, o 
folosesc acum ei înși-și ca armă de 
luptă în contra oposiției.

Dâcă oposiția acusa înainte pe 
guvern, că „cocheteză" cu naționa
litățile, acum aceeași acusațiune se 

guvernamentală în
contra oposiției. Așa de esemplu, 
în articulul de fond de acjl al lui 
„Kolozsvâr" vedem acusată „par
tida poporală", tracțiunea lui Ugron 
și partida „națională", pe cuvânt, 
că acestea tote trei se întrec unele 
pe altele „întru a cocheta cu na
ționalitățile".

La adunarea de alegători, ce 
s’a ținut Dumineca trecută în Clușiu, 
noul mameluc guvernamental Groisz 
Gusztâv în vorbirea sa program s’a 
provocat în mod demonstrativ la 
cestiunea naționalităților pentru de-a 
aduce, vecjl Ddmne, elogii guvernu
lui. A dat a se’nțelege, că între mo
tivele, cari l’au îndemnat pe el se 
se metamorfoseze, trecând din par
tida lui Apponyi în partida guver
nului, a fost și „corecta" procedere 
a guvernului față cu naționalitățile. 
Ba neaoșul „Maghiar* Groisz a des
fășurat și programul, după care el, 
ca membru al partidei guverna-

ridică din parte

are se lucreze în viitor 
față cu naționalitățile.

Mai întâiu el va stărui pentru re- 
visuirea legei de naționalități, va 
lucra pentru trecerea tuturor șco- 
lelor medii în mâna statului și pen
tru introducerea limbei maghiare ca 
limbă de propunere în tdte școlele 
medii etc.

Se ’nțelege, că în fața unor is- 
bucniri atât de violente ale șovinis
mului și netoleranței naționale, cu 
care se întrec mamelucii guverna
mentali, oposiția trebue se se simtă 
desarmată, căci ori cât de estrava- 
gante și monstruose ar fi pretensiu- 
nile acesteia față cu popbrele nema
ghiare, ele nu pot totuși să întrecă 
pornirile de estremă netoleranță na
țională ale celor dela putere.

Este caracteristică acesta stare 
de lucruri, căci arată în mod forte 
elocuent de ce sorte au parte po- 
pârele nemaghiare de sub stăpânirea 
ungurâscă.

0 voce germană despre serbările 
din Francia.

Organul semi - oficios german 
„Nordd. Allg. Ztg.“ din Berlin scrie 
din incidentul serbărilor din Francia 
următorele:

Țarul Nicolae, cu ooasiunea primelor 
visite, ce le-a făcut împăraților Francisc 
Iosif 1 și Wilhelm 11, ou cari &1 trăesce în 
raporturi de prietiniă, s’a putut convinge, 
oă acești doi domnitori sunt cei mai ze
loși protectori ai păcei europene. Din An
glia încă s’a depărtat Țarul cu impre3iunea, 
oă nici aoestă putere nu periclitezi armo
nia concertului europen. In fine tabloul, ce 
s’a desfășurat în Francia înaintea Țarului 
și a soției sale, după oe aceștia fuseseră 
mai întâiH lămuriți asupra paclnicilor in- 
țențiuul (ale Austriei și Germaniei), a tre
buit să le procure mare mulțămire.

Armoniei, ce esistă între Franoia și 
Rusia, ’i s’a dat din nou espresiune prin 
toastele, pe oarl Țarul Rusiei și președin
tele Republicai francese le-au rostit cu oca- 

siunea acestor sgomotose serbări, între stri 
gătele de buouriă ale poporului francos.

In urma serbărilor dela Paris n’avem 
motiv, de-a ne sohimba părerea, ce a esis- 
tat pănă aoum în Germania asupra rapor
turilor ruso-francese, deâreoe între cele 
două state (Rusia și Franoia) nu s’a ivit 
pănă acum vre-o divergență mai seridsă de 
interese, er păna nu se va ivi, e lucru fi
resc, că ambele state vor merge mână’n 
mână și în oestiunl de interes comun se 
vor sprijini unul pe altul.

Cu drept cuvânt se manifestă în Ger
mania convingerea, că aoestă bună înțele
gere dintre cele două state, mai ales din 
partea Rusiei, nu va fi folosită pentru scopuri, 
resboinice, ci va fi folosită pentru rezolva
rea problemelor pacinioe. Er ce privesce 
Germania, ea nu are divergențe politice cu 
Rusia și de aoeea cu atât mai nepreocupat 
putem constata strălucita decurgere a ser
bărilor dela Cherbourg, Paris și Chalons.

„Reichswehr“ despre armata 
română.

„Reichswehr11, organ oficios militar 
din Viena, publică din incidentul 
înaltei visite împărătesei în România 
un articul de fond, în care se es- 
primă asupra armatei române în ur
mătorul mod:

„Pentru prima-oră, armata română, 
oare a luptat cu atâta vitejie la Grivița, 
oondusă de regele Carol I, ale cărui cali
tăți distinse sunt reounoscute, s’a presentat 
înaintea unui monaroh deprins ou comanda 
și cu conducerea trupelor atât In timp de 
pace, cât și în vreme de răsboiă. Armata 
română a dovedit, că după o muncă pacl- 
nică și seriosă, e în stare de a se apăra și 
lupta, oând sârtea o va chema erăși la un 
răsboiu glorios.

începând dela Orșova, dealungul li
niei ferate și în tdte orașele mai însemnate 
trupele înșirate făceau onorurile militare 
înaltului Ospe, Aoestă manifestația de sim
patia dovedesce, că întrâga națiune și ar
mata română e pătrunsă de marea însem
nătate istorică, militară și politioă a visitei 
ce M. S. împăratul Austriei și Regele 
apostolio al Ungariei a făout’o României.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Discurs festiv
rostit de d-l profesor Aurei Ciortea la 29 
beptemvre v. (11 Oct. n.) a. c. în sala gim
nastului român din Brașov, cu ocasiunea ser

bării S.-tei Sofii.

Domnelor și Domnilor! 
Iubită tinerime școlară!

In diua mare a aducerii aminte de 
atâtea jertfe individuale, la sărbătorirea 
unui atât de măreț esemplu al ajutorului 
de sine al unui neam, voind să espun în 
câteva cuvinte folosul, necesitatea ajuto
rului de sine, Vă rog să-mi acordați bine- 
voitdrta D-Vostră atențiune.

Multe și de multe neamuri sunt greu
tățile și piedecile, cari ni-le pune însă-șl 
viâța în calea vieții nostre proprii.

Și în depărtarea acestor piedeci, în 
acâstă luptă înverșiunată pentru esistență 
și progres în oultură, câți omeni nu vedem 

căluți în genunchi, desperați, lipsiți de 
ori și ce energiă, ți desarmațl pentru tot- 
dâuna p6te chiar în momentul cel mai se
rios el luptei, numai din motivul, oă s’au 
înoreejut prea puțin în sine și au aș’eptat prea 
mult ajutor dela alții, și-au cunoscut prea 
puțin armele lor de apărare și s’au oreZut 
chiămațl a pretinde și plată pentru munca 
lor în luptă și garanțiă pentru scumpa lor 
viâță.

Sabia ni-se preface în cârje, glasul 
pieptului plin de bărbățiă treoe în suspinărl 
de durere, și agerimea privirei, văpaia 
ochiului de vultur îșl pierde intensitatea 
sa, când ne-am pierdut încrederea in pu
terile ndstre proprii, și aflându-ne încunju- 
rațl de mulțimea năcasurilor, nu avem tăria 
de a dispune de energia ndstră deja amor
țită, nu ne mai putem desfășura din mreja 
tieălosă, ce însăși micimea sufletului nostru 
a urzit’o.

’Ml vine aminte o fabulă a lui Esop. 
El vorbesce de un visool de pe mare și de 
o oorabiă gata de-a se cufunda. Călătorii 
toți au căutat mântuire part£ notând prin 

apă, parte ținându-se de grinijl și scânduri, 
lăsându-șl comorile lor pradă apei. Unul 
însă s’a aruncat în genunchi înaintea bus
tului c^eiței Atena, ce ee afla pe aoea co- 
rabiă, și cerea scăpare, promițând deiței 
totă averea sa. Unul din cei mulțl obser
vând acesta, i-a strigat în trecăt: 17af 
A&rjvag %al ffîtga vtțetv. Pănă oând îți va 
ajuta Atena, mișoă-țl tu mânile tale!

Ajută-te mai întâiti tu, și apoi îți va 
ajuta și Dumnecjeu, căol nouă nu ni-s’a re- 
servat rolul de privitori, oi adevăratul rol 
de actori în acâstă lume, și ca atari, în
zestrați, unii mai mult, alții mai puțin, cu 
putere de viâță, ou voință conscie și cu 
facultăți bune, avem să ne dăm noi înși-ne 
primul și oel mai bun ajutor, înainte de a 
fi siliți să reclamăm ajutor străin,

Eu ored, că de-am avâ în reservă asi
gurat totdeuna ajutor străin pentru even
tualități mai grave, pentru perioole de viăță, 
atunci cu grijile cele mai mici am pută 
mai ușor hasarda, oăcl consoiința, că de 
pătră tot nu dăm cu capul nicl-odată, ne-ar 
lăsa să petrecem la aparință cpl® senine, 

fără a fi siliți să întindem barem odată 
pănă la gradul maximal corda voinței și 
energiei nostre proprii.

Lucrul însă e chiar întors, și p6te în 
lipse mai bagatele ușor găsescl’și ajutor și 
sfaturi, tocrcai fiind ele bagatele, dâr unde 
e mai greu, tot tu ai să pui umărul, dâoă 
vrâi să nu-țl piercjl libertatea și voința prin 
deobligare față cu ajutorul străin.

Ce plăcere mai pot avâ eu în viâță, 
dâcă, că(jut odată la pământ, mă ridic prin 
mâni străine, punând în ele tot-de-odată 
ca răsplată și independența mea, (singura 
mângâiere, ce-o mai avem în necesitatea 
mare a luptei inevitabile pentru pâne și 
limbă), numai și numai pentru ca să mai 
pot vedâ sorele răsărind, pentru o destul 
de modestă, dâr în cașul acesta pentru o 
și mai nenobilă dorință, de-a vegeta?

Am oonvingerea tare, oă atât grijile 
mici ale cjilei, cât și planurile și întreprin
derile mari ale auilor, în mai multe cașuri 
și-au aflat resolvarea lor favorabilă, când 
mintea-țl propriă le-a croit și voința-țl tare 
le-a săvârșit, decât când a fost substituit 
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Aobsta o dovedesoe, nu numai tonul pres- 
sei din România, ci și omagiile în adevăr 
oordiale, ce națiunea română li-a adus pu
ternicului împărat, care a petrecut ca amic 
al regelui Carol în România.;

Nu e rolul nostru de a arăta însem
nătatea politică a visitei împărătesol. Im
portanța acestei visite privesce în prima 
linie pe România, al oărei progres și des- 
voltare fericită trebue s’o dorâsoă din inimă 
toți amicii țărei și ai păoei. Chezeșia esen
țială a acestei desvoltărl e nu numai orga- 
nisația internă, oi și armata ei bine echi
pată, bine instruată și conscientă de misiu
nea sa.

Armata și poporul român se pot bu
cura ou mândrie meritată de (Jitia, în oare 
armata română a defilat în fața împăratu
lui Franoiso Iosif și Regelui Carol, singurul 
monarch, oare a comandat trupele pe câm
pul de luptă. Ținuta trupelor dovedesoe, 
că armata are consciința valbrai sale.

In veacurile din urmă, trupele împă
rătesol au luptat în mai multe rânduri pe 
câmpiile mănbse ale României de acjl; nici
odată însă ca inimioe ale țărei.

Un strămoș al prinoipelui Saxa Co
burg, care a asistat la defilare, vitâzul co
mandant principele Iosias de Saxa-Coburg 
a ajutat, prin isbânda dela Focșani, la li
berarea țării de Turol, întocmai cum tru
pele împărătesc! au apărat independența 
Prinoipatelor-române. Impregiurările au fă
cut, că țâra deși; avea atunci destulă forță, 
oa să se apere, nu avea o armată, care s’o 
apere. Și nu e mult de când armata ro
mână, tînără și ou totul de curând organi- 
sată n’a fost prețuită după-oum merita. 
Treoerea Dunărei și atacurile decisive dela 
Plevna și Grivița ni-au arătat, cum trebuesee 
prețuită armata română.

De altfel, vitejia și valorea soldaților 
români din armata imperială au fost con
siderate și stimate în totdeuna de șeful su
prem al armatei.

Armata nostră întinde ou drag mâna 
bravilor și vitejilor soldați români și va 
lupta de sigur, voiosă împreună, când va 
trebui odată să ne apărăm ceea-ce ni-e mai 
scump nouă, tuturor: Patria și Dinastia!“

CăBetoria ȚaruluL
In călătoria spre Darmstadt, Țarul 

Nicolae adresă președintelui Republicei Faure 
următbrea telegramă:

„Pagny-sur-Moselle^. In momentul 
„treoerei Mele peste graniță Mă simt în
demnat de a-țl esprima încă odată, cât 
„de mult am fost mișcațl, împerătâsa și 
„Eu de primirea căldura să, oe Ni-s’a fă- 
„cut în Paris. Am pipăit pulsul frumosei 
„Irancie in frumdsa capitală. Amintirea 
„cjilelor petrecute împreună cu D-vostră 
nvor rămână adenc imprimate in inimele 
„Ndstre. Te rog de a împărtăși simță
mintele Nostre întregei Franoie“.

Președintele Faure răspunse ou urmă

tbrea depeșă, trimisă la adresa împăra
tului :

„Momentul, când Majestățile Vostre 
„părăsiți Erancia, pun preț pe aceea, oa 
„să primiți din nou espresiunea bucu
riei, ce ne-ați causat’o cu visita Maj. 
„Vostre. Dorințele Republicei francese 
„Vă însoțeso pănă la pragul imperiului 
„Majestăților Vostre și pentru durata 
„domniei gloriose*.

*

Sâmbătă sâra părechia imperială ru- 
sescă sosi în Darmstadt. Imediat după so
sirea Țarului, ambasadorul prusian trimise 
o depeșă împăratului 'FPi’ZAe&n, și între pa
latul din Darmstadt și cel din Potsdam se 
încheia legătură telefonioă.

Tot Sâmbătă după amâcjl la 4 ore 39 
aranja o esoursiune în împrejurime. In 
prima trăsură ședea împărătâsa și marea 
duoesă, oare mâna caii; apoi urmau îm
păratul, marele duce și prințul Șergius îm- 
brăoațl în haine civile. Ei fură viu aola- 
mațl de public.

La 9 bre sera se aranja o serenadă 
și retragere cu torțe. Piața era minunat ilu
minată și mai ales palatul Battenberg.

*
piarul „Jouru publică următorul in

cident interesant: Vinerea trecută Țarul 
primi în Chalons o depeșă a împăratului 
Wilhelm, în care acesta împărtășia împă
ratului rusesc, că garnisbna din Metz a 
primit ordinul, oa să dea onorurile ouve- 
nite Țarului în treoerea sa pe acolo. Ța
rul Nicolae depeșă imediat îndărăt, că el 
va trece durmind prin Metz, și de aceea 
ar fi superflu de a turbura liniștea garni- 
sonei. După aoâsta sosi a doua depeșă a 
împăratului Wilhelm, acum în limba en- 
glesă; oă garnisbna din Metz cu tote aces
tea va da onorurile trenului imperial. La 
aoesta Țarul Nicolae n’a mai răspuns 
nimic.

*

Persona Țarului a încântat forte mult 
atât publioul în genere, oât și în special 
pe aceia, ou cari a venit în atingere mai 
de aprope. Se dioe, că fără de-a vorbi 
mult și fără de-a desvolta o vioiciune 
deosebită, Țarul scie să oâștige simpatiile 
tuturor prin modestia și simplitatea sa. 
S’a putut însă observa, că e bolnav; era 
palid și slab la față. Din contră, împeră- 
tâsa avea o înfățișare admirabilă și era 
tot veselă.

*
Adâncă impresiune a făout în Paris 

următbrea scenă, oe s’a petrecut în ultima 
tji a petreoerii Țarului în capitala Fran- 
ciei: Trecând Țarul și Țarina peste piața 
Caronssel, unde se află monumentul lui 
Gambeta, Țarul întrebă pe Faure, că al 
oui este monumentul? Când Faure îi răs
punse, că este monumentul lui Gambeta, 
Țarul ridica mâna la chipiu și salută mi- 
litâresce monumentul marelui tribun.

SCmiLE OBLEI.
— 1 (13) Octomvre.

Monarchul nostru despre armata ro
mână. Cetim în „Epooa“ : „Aflăm, că cu 
ooasia defilărei dela Cotrooenî, după defi
larea infanteriei, M, Sa împăratul Franciso 
Iosif întorcendu-se spre generalul Budiș- 
teanu, i-a <ȚS: — „Bine instruiți, bine echi
pați și bine înarmați11. — In urma acestor 
cuvinte binevoitbre, cari ouprindeau o alu- 
sie delicată și la arma Mannlioher, genera
lul Budișteanu n’a mai însoțit pe MM. LL. 
la fortificațiile dela Chitila“.

— o —
Decorațiuni. Maiestatea Sa Franoiso 

Iosif I a oonferit d-lui baron Lexa de Aeren- 
thal, ministrul plenipotențiar ai Austro- 
Ungariei în BucurescI, Marea Cruce a or
dinului Leopold, er d-lor Goracucchi, con
sul general și oontelui Thurn, prim seore- 
tar de legație, crucea de comandor al Co
ronei de Fier (olasa II).

—-o—
Oprirea bătăii în armata română. 

Foile de dincolo spun, că Majestatea Sa 
Regele Carol a dat ordin de cji, prin care 
opresoe ou desăvîrșire și sub pedâpsa cea 
mai grea aplioarea orl-cărei bătăi oa mă
sură disciplinară în armată.

—o—
Constituirea societății de lectură 

„Andreifi Șaguna“ din Sibnu pentru anul 
școl. 1896/7 s’a săvârșit în 22 Septemvre 
v. o. sub presidiul D-lui director semina- 
rial Dr. Remus Roșea. S’au ales: președinte 
D-l prof. Dr. Petru Șpan; v.-pres. loan 
Dobre, olerio an. III; arohivar și notar 
al corespondențelor Paul Cotețiu, cleric 
au. III; controlor Nioolau Gorun cler. an. 
III; notar al ședințelor Terentie Popovioiu 
oier. en. II; bibliotecar Sabin Cerbu cler, 
an. II; v.-biblioteoar Vasiliu Cărpinișan 
ped. an. I; oassar George Periau cler. an. 
I; redaotor la foia „Musau George Cos- 
tin ; membrii în oomisiunea literară : George 
Hamsea și George Ghețe, clerici an. III, 
Corneliu Cbndor și Ieronim Hârțbgă, cle- 
riol an. II, Romul Frateșiă și Ilie Hooiotă, 
clerici an. I, Constantin Cristin, ped. an. 
III. și Ioan Iacob ped. an. II.

—o—
Filoxeră. In viile comunei Giula din 

comitatul Coșioonei s’a constatat ivirea fi
loxerei, din care oausă hotarul numitei oo- 
mune a fost pus sub oarantină. De-aseme- 
nea s’a constatat ivirea filoxerei în viile 
comunelor Merghindal, Hunderbec, Moriș- 
dorf, și Răvășel din comitatul Târnavei 
mari, ale oărora hotare încă a fost puse 
sub carantină.

—o —
Timpul la 11 1. o. în statele din Eu

ropa : Franoia și Anglia au fost ploios, în 
părțile ostice și sud-ostice uscat. Se așteptă 
în Ost un timp uscat, în Vest noros.

— o —
Teatru german. Mâne, Merourl se va 

da comedia în 3 acte „D?e berulvmte Frâu* 
de Schănthan și Radelburg.

Pressa despre visita Țarului la 
Paris.

„Ze Gaulois* reproduce frasa unui di- 
lomat, oare a dis : „piua aoâsta nu faoe 
de prisos un tratat soris, dâr îl înlocuesce 
pe deplin. Ea a creat între Francia și Ru
sia o intimitate și amioiție așa de pronun
țată, oă ori ce națiune, oare ar uita aoâsta 
și nu și-ar face nimic de sortea oeleilalte, 
ar fi desonorată în fața întregei luml“.

„Figaro* sorie : „Fapte doveditore, cu
vinte hotărîtore s’au sohimbat. Ele vor fi 
complecte la revista trupelor, oare se pre- 
gătesoe, pentru a dovedi, că Franoia și 
Europa pot comta pe pace".

„Le Siecleu acoentuâză faptul, că în 
toastul Țarului sunt reproduse ouvintele 
președintelui Republicei, adioă „legăturile, 
oe uneso ambele țărl“. De aoi se pbte oon- 
ohide, oă s’a ținut să se facă o manifesta
ție precumpănită, care dovedesoe, oă între 
cele două națiuni esistă ceva mai mult de
cât simpatii reoiproce, ohiar mai mult de
cât o înțelegere vagă.

Sub titlul „Piua oea mare“, „Le 
^Temps'* scrie; „Deoă împăratul Rusiei ar 
avea, cum susțin dușmanii noștri din Eu
ropa, o prejudecată așa de viuă contra 
instituțiunilor nbstre, el n’ar fi vorbit așa 
la Cherbourg și în Elisâe. Țarul a încheiat 
prieteșug ou Franoia și visitâud pe preșe
dinții Camerelor a dovedit, că nu consi
deră situația nostră ca treoătore. El se pbte 
purta astfel față cu Republica fără a-șl 
desminți principiile, întocmai cum Parisul 
a putut striga „Trăâscă Țarul! Trăâsoă 
împăratul!“ fără a-șl schimba simțimintele 
actuale. Cât privesce aoțiunea nbetră oo- 
mună în afară și adevăratul prinoipiu al 
alianței nbstre, discursurile Țarului și a 
presidentului nu mai permit o deconside- 
rare egoistă a Republicei“.

„Le Jour* dice: „Alianța franoo-rusă 
eeistă. Nu ne importă textul tratatului. 
Principalul e, ca poporul să fiă oonvins, 
că nu mai eaietă nici o îndoelă. Țarul a 
proolamat acâsta în public.w

Dintre diarele engleze „Standard*, or
ganul oficios al cabinetului din Londra, se 
pronunță astfel:

„Anglia privesce ou sânge reo8 inti
mitatea crescâudă dintre Franoia și Rusia, 
pentru-că între Anglia și puterile aoestea 
nu esistă nicăerl un contrast neîmpăcat al 
scopurilor și intereselor. Limbagiul plin de 
speranță al împăratului Franciso Iosif la 
închiderea Parlamentului ungar nu trebue 
schimbat în urma evenimentelor din Paris. 
Decă la Viena esistă încredințarea, oă pa
cea europână nu va fi turburată, Anglia 
pote avea aceeași speranță îmbuourătore“.

Interesantă e părerea pressei din Ger
mania. „Kălnische Zeitung*, care are legă
turi cu cercurile politice oficiale din Berlin, 
scrie: „In urma toasturilor Țarului și a 
d-lui Faure nu mai încape nici o îndoiâlă, 
că între Franoia și Rusia esistă o duplă 
alianță cu un tractat soris și garantat. Nu 
se mai păte deol contesta acestei alianțe

ajutorul dela sine prin credința în noroo 
și în ajutorul străinilor.

Am și aoea convingere, că vă(jendu-mă 
pe mine tare de-a mă pute răscumpăra 
prin energia-mi și forța-mi propriă din 
oursele sorții și răutății omenilor, mă întă
resc ou atât mai mult în tăria sufletului 
meu, măz cinsteso pe mine mai mult, îmi 
devin mie însu-ml mai credinoios și prind 
tot mai tari rădăcini în speranța de-a pută 
apela în cașuri și mai grele la voința mea, 
care mai de puține ori mă va înșela, | decât 
norooul și prietinia.

Am, în fine, și aoea convingere, că 
ajutorul dela sine ți-1 dai cu jfruntea ridi
cată, și că ajutorul străin îl primescl cu 
capul pleoat.

Ești mângâiat, îndestulit și mândru, 
oând te vetjl umblând pe pioiorele tale 
proprii, când îți poți da însu-țl sfatul oel 
mai bun, și faptele tale tote sunt efluxul 
voinței și oonsciinței tale proprii.

Merele, ce le culegi tu însu-țl cu 
multă ostenâlă din pom, sunt mai dulol, 

decât cele căpătate pe nimica, și de-ar fi 
l aoestea mai bune.

Fnndu-țl sete, pbte oă-țl va arăta 
cine-va oărarea la isvor, pbte oă vei întâlni 
pe drum omeni aduoând apă, dâr de cei 
merge tu însu-țl pănă acolo, vei bea de 
unde-țl place și vei bea cât îți place. Er 
de ai dat tu singur de vre-un isvor fără 
îndreptarea nimănui, îl vei regula pe acela, 
vei depărta buruenile și pietrile de lângă 
el și vei merge 4’lnio ou multă plăoere la 
un loc, de care te leagă aduoerea aminte 
a muncii tale oneste și rodnice.

A aștepta să oapețl tot de-a gata, a 
nu faoe un pas și a nu osteni nimio pen
tru cele mai de lipsă ale tale, — e a fi 
leneș, a vena după noroo și a te răijima 
pe munca altuia,

Consciința unui astfel de om e mai 
neagră decât umbra în care trândăvesoe, 
și vieța lui mai lipsită de vieță, ca a bolo
vanului.

A-țl îngropa voința-ți propriă în lă
comia comodității, e a te minți pe tine 

însu-tl, a te prețui mai puțin deoât se pre- 
țuesce animalul pe sine, e a nu fi demn 
de numele om.

Nici că te vei sătura, dâoă va mânca 
altul pentru tine, nici că vei soi de va în
văța altul în locul tău.

Nici brațele întinse ale mamei încă 
nu ridioă în picibre pe copilul, oare se’n- 
vață a umbla, pănă când nu-1 servesc pi- 
oibrele, nici bunăvoința învățătorului nu va 
lumina soolarul, care nu vrâ să învețe, — 
și niol Dumnezeu nu ajută aceluia, care nu 
vrâ să se ajute pe sine.

Cresoerea înoă e un fel de ajutor în 
lipsă și ea pbte fi primită din afară și dela 
sine, ca și ajutorul.

Der mai ușor ne putem cugeta o ores- 
oere cu resultat bun dela sine, fără cres- 
cerea dinafară, deoât un băiat îndesat cu 
fel de fel de esemple, povețe și fabule mo
rale fără oa să fi dat vre-odată de năoaz, 
și fără să fi avut odată ooasiune de-a afla 
însu-țl resultatul propriilor esperiențe. Ra
portul dintre aoesto două feluri de oreșoerl 
e ca și cel dintre praxă și teoriă.

Tote sfaturile, ce le dai, și tbtă grija 
ce o pui pe un băiat, oare vrâ să se atingă 
de flacăra luminărel, nu sunt așa de pre- 
țibse pentru crescerea lui, oa și esperiența, 
ce îșl va oâștiga-o el însu-șl anjându-se la 
deget. Și acestă esperiență mai de grabă 
său mai târejiu, der el trebue să și-o câș
tige odată, dâoă voim a-1 cresoe așa, ca 
el în lipsă de supraveghiare apoi să se 
soie și feri și ajuta.

Precum fbmea e bucătarul oel mai 
bun, așa năoaznl te învață mai bine, și vai 
de acela, pe care ca mio l’am cresout și 
îngrijit așa de mult, încât nicl-odată n’a 
căcjut, nicl-odată n’a flămânzit, și nicl-odată 
n’a însătoșat, făr’ ca să vină ajutorul ime
diat, oăruia i-ai povestit despre smei și 
lupi, și niol/odată nu a rămas singur, în 
întunereo, căruia i-s’a spus, oă a cruța e 
bine și a oâștiga e neoesar, și nu ’i s’a 
dat niol-odată q para în mână, peste care 
să pbtă el dispune.

(Va urma.) 
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drepturi oonvenționale; ar fi periculos a 
imita struțul în fața unor manifestațiunl 
atât de clare. E tot atât de sigur, că tra
tatul alianței franco-ruse prevede, ca și tra
tatele triplei alianțe, numai defensivă și 
niol de oum planul unui atac11.

„Hamburger Nachrieliten'1 caută să mic
șoreze importanța toasturilor. „Presidentul 
Faure — scrie Z'arul aoesta — a vorbit nu
mai de union, nu de alliance, ceea ce e ceva 
mai puțin; Faure Zicând apoi, că presența 
Țarului sigileză legăturile ce unesc Francia 
cu Rusia, dovedesoe, că nu esistă un tratat 
formal între cele două țărlu>

„Berliner Tageblatt1 declară, că re
produce păreri'e cercurilor dirigente nea
cordând evenimentelor o prea mare impor- 
ranță politică.

Celelalte chare din Berlin caută să 
dovedâscă, că lipsa cuvântului „alianță** 
din toasturile pronunțate la Paris mioșo- 
râză importanța lor.

Convocare^
Reuniunea învățătorescă gr. cat. „Ma

riana1* îșl va țină adunarea generală din 
anul ourent la 26 Octomvre st, n. în Nă- 
săud, la oare prin aobsta se invită cu tbtă 
stima de a lua parte On. D-nl membri 
precum și On. publio interesat de căușele 
școlari.

Programa: 1) Membrii reuniunei la 8 
ore a. m. vor asista în corpore la servi
ciul divin în biserica gr. cat. 2) La 9 ore 
deschiderea ședinței în sala șcblei funda- 
ționale. 3) Esmiterea comisiunilor: a) pen
tru verificarea protocolului, b) pentru cri- 
tisarea prelegerilor practice, c) pentru în
scrierea de membri noi. 4) Raportul anual 
despre aotivitatea reuniunei. 5) Raportul 
cassarului, a comisiunei pentru censurarea 
ratiunei anului 1896 și pertractarea preli
minarului de budget pro 1897. 6) Ținerea 
a două prelegeri practice de câte l/2 oră 
In clasa a IV-a de băieți: a) din geografia 
„Ținutul muntos nordostic1* al țărei nostre 
prin un învățător din filiala Năsăudului, 
b) Tractarea logică a bucății Nr. 30 din 
leg. de Vasile Petri „Cântec de tomnă;‘ 
prin un învățător din filiala Sângeorgiului, 
cari se vor designa în decursul ședinței, 
spre care scop fiă-care învățător al filialei 
va avă a sa pregăti la respectiva lecțiune.

7) Cetirea disertațiunilor: a) „Hi
giena în șoola poporală1*, prin Silvestru 
Mureșan învățător în Rodna; b) „învăță
torul și posiția sa socială1* prin Nicolau 
Mihaesou învățător în Runc; c) „Gotthilf 
Cristian Salzman viăța opunerile și prin- 
oipiile sale pedagogice11, prin Ioan St. Pa- 
velea înv. în Sânt-Iosif. 8) Raportul comi
siunilor de sub pot 3 lit. b. c. 9) Raportul 
comitetului referitor la censurarea operatu
lui de conours de sub pot 7 a. 10) Per
tractarea propunerilor insinuate la perșe- 
dinte oel puțin cu 24 bre înainte de adu
nare. 11) Statorirea timpului și looului 
pentru adunarea generală viitore. 12) în
chiderea ședinței.

Presidiul reuniunei învăț, gr. oat. 
^Mariana1*.

Năs&ud, 30 Septemvre 1896.
Președintele: Seoretarul:
Dr. Ioan Pop, Clement Grivase.

vicariu.

Lsieratură.
Din „Biblioteca pentru toți1, oe apare 

în BuourescI în editura librăriei Carol 
Muller, oele mai nouă volume eșite de sub 
tipar sunt: Nrii 80—81, 82—83 și 84, cu
prinzând tote trei părțile din romanul: 
Ciocoii vechi și noi, său ce nasce din pi
sică șorecl mănâncă1*, de Niculae Filimon. 
Al 8b-lea volum, oonține: „Din biografiile 
scriitorilor români*1, de Adameseu. Fiă-oare 
volum costă 30 bani, legat frumos 60 bani. 
Se pot procura și dela librăria Ciurcu din 
Brașov cu 16, resp. 32 cr.

*In tipografia diecesană din Caran
sebeș a apărut: Topografia satului și hota
rului Măidan, de Sofronie Liuba și Aurelie 
lara, urmată de studiu despre Celțl și nu
mele de localități de Dr. At. M. Marie- 
nescu. Un op voluminos și forte de valbre, 
conținând 324 pag. tipar compres. Prețui 
numai 1 fi. 20 cr.

Nou abonament
la

Cai fi Octomvre SIMM» st. v.
B’a deseiais nou abonnment Ia 
care invităm jse toți amicii șl spri
jinitorii fold nostre.

Pentru Austro-Ungaria:
pe ia.xx a». ................................. 1S3 £L.
pe șese I13.ZIÎ. ................................. S fl.
pe tzei 1-JLni ................................. CB fl.

Pentru România și străinătate:
pe -O.XL aaa. ...................... 40 fraxxcl
pe șese ...................... 20 „
pe trei luxul. ...................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postage.

Administrațiunea 
TTransi!wameise»

ULTIME SOIRI
BuourescI, 12 Octomvre. Privitor 

Ia soirea, că împăratul Wilhelm II al 
Germaniei va veni în primăvara 
viitdre la BucurescI, „Timpul11 află 
din isvor demn de crecjut, că vre-o 
hotărîre definitivă în privința acesta 
nu s’a luat pănă acum. Fapt însă, 
că în privința acesta s'a început ore-carî 
tratative. Totul atârnă, după numita 
fdiă, dela hotărîrea, ce-o va lua îm
păratul Wilhelm II cu ocasia visi- 
tei, pe care o va întdrce în vara 
viitore Țarului la Petersburg și cu 
care prilegiu se crede, că la re’n- 
tdrcere suveranul Germaniei se va 
opri și în România.

Paris, 12 Octomvre. Față cu 
ducele d’Aumale, care a visitat Joi 
pe Țarul, după dejun, împreună cu 
ducele de Chartres, Țarul ’șl-a es- 
primat hotărîrea de a mai veni la 
Paris. Ducele d’Aumale Invitase pe 
Țarul sâ visiteze Chantilly, frumo
sul castel al ducelui d’Aumale, în 
care a petrecut și Țarul Paul I. 
Țarul respunse: „Vom fi dspeții d v. 
când ne vom întârce la Paris, unde 
sperăm se petrecem cât-va timp.

La un dejun dela ambasada 
rusă, se cjice, că Țarul ar fi spus 
unui comesean: „Am mers aci din 
încântare în încântare și am avut 
dupla bucuriă a inimei și a ochilor. 
Când vedeam massele de dmeai 
alergând spre noi pentru a ne ura 
bună-venire, mulțimea îmi dedea, 
prin atitudinea ei nobilă, ilusia unui 
salon imens11.

Paris, 12 Octomvre. „Gaulois1,1, 
anunță din isvor diplomatic deplin 
autentic, că încă în luna lui Martie 
1894 s’a încheiat între Francia și Ru
sia o convenția militară, în sensul ca, 
dâcă vre unul dintre cele doue state 
ar fi atacat din partea vre-unei pu
teri din tripla alianță, celalalt stat 
se-i sară în ajutor. Acesta conven- 
țiă, subscrisă de Casimir-Perier, pre
ședintele de atunci al Republicei 
francese și Giers fostul ministru ru
sesc de esterne, era îndreptată la 
început mai ales contra Germaniei 
și Italiei. Acum înse acâstă conven- 
țiă a fost înălțată la valbrea unei 
perfecte alianțe ofensive și defen
sive, care în timpul petrecerii Ța
rului la Paris a fost și subscrisă 
din partea acestuia.

Costantinopoî, 12 Octomvre. Am
basadorii marilor puteri în confe- 
rența lor de ieri au respins unanim 
dorința Portei de-a putâ ancheta va- 
pârele străine ce plecă în Armenia. 
După iradeua publicată acțl, refor
mele anunțate în Octomvre anul 
trecut pentru 6 vilaiete dm Anato
lia, se estind asupra întregului im
periu.

Sofia, 12 Octomvre. Din Cons- 
tantinopol se scrie, că în Ierusalim 

din nou au fost măcelăriți ca la 
800 de creștini de cătră Turci. In
tre cei măcelăriți a fost și un ne
gustor italian.

Constantinopol, 12 Octomvre. Cele 
mai multe oști trimise pe insula 
Creta la ordinul ministrului de res- 
bel au părăsit insula și parte au 
mers în Smirna, parte în Salonichi. 
De present pe insula Creta abia se 
mai află 10,000 de ostași.

DIVERSE.
Câtă pensiune au foștii amploiați de 

stat ungari ? 8000 de florini pensiune anuală 
capătă: Ales. Wekerle, fost ministru-preșe- 
dinte și ministru de finance, după serviciu 
de 24 ani 2 luni și 16 dile; apoi br. Edtvds, 
fost ministru de culte și instrucțiune pu
blică, după serviciu de 22 ani, 7 luni și 
23 4'1®, și Desideriu Szilagyi fost ministru 
de justițiă, după 27 ani de servioiu. Lukâcs 
Bela, fost ministru de finance, are o pen
siune de 4000 fl., după un servioiu de 9 
ani și 6 Zile- Hirsoh-Hireghi și Jekelfalussy, 
foști secretari de stat, sunt pensionați cu 
câte 5000 fl. Augustin Pulszky fost seore- 
tar de stat 4080 fl. Ion Belhâzy consilier 
ministerial, după serviciu de 47 ani, Petru 
Heim consilier ministerial după serviciu de 
40 de ani fiă-care câte 5000 fl.; tot atâta 
pensiune are șiFrancisc Pulsslcy, faimosul fost 
director al museului național. După aceștia 
urmâză pensionarea fișpanilor: conte La- 
dislau Dâgenfeld 1600 fl.; br. Alexandru 
Nioolicl 2000 fl., Ooloman Rado 2200 fl., 
Bela Alexandru 3700 fl., văduva lui Alex. 
Ujfalussy 1180, Ștefan Găczi 1160 fl. Din
tre pensiouații dela ministeriul de finanoe 
mai mare pensiune au: Augustin Fluck și 
Iosif Vitâl foști directori de finance, câte 
3000 fl. fiă-care și Andor Faray 3300 fl. 
Apoi mai sunt o mulțime, cari au pensiune 
de câte 1200—3000. Apoi mai sunt: Ion 
Sohuedar, fost profesor la universitate are 
pensiune de 4500 fl. Sigismund Ladislau, 
oonsilier ministerial 3800 fl. Moriț Tom- 
osanyi, fost președinte de tablă 3700 fl. 
Dintre pensionații dela honveZime, cari au 
mai mari pensiuni sunt: locotenent-mare- 
șalui Icsif Szvetios, după un serviciu de 
35 ani, Coloman Paoor, după 4O'/.2 ani de 
serviciu sunt pensionați ou întreg salarul, 
de 6300 fl. In fine generalii Alex. Papay, 
Ștef. Revioyky, B. Rozsa, câte 4200 fl., 
A. Hubert 3885 fl. și Art. Grânzenstein 
este pensionat cu 2550 fl. Plătesce țeră, 
căci are cine să mănânce!

Cum compunea Mozart. Intr’o scri- 
sbre adresată unui amic, Mozart a descris 
modul său de a compune; etă scrisorea: 
„Când sunt bine dispus, vesel, preoum snnt 
de exemplu în voiaj, într’o trăsură, său la 
preumblare, după un bun prânz, său chiar 
noptea când nu pot să dorm, atunci ideile 
îmi vin ou grămada, și înoă din cele mai 
bune. Aoele cari îmi plao, le rețin și le 
modulez, după cum mi-au spus alții oel 
puțin. Gând le rețin pe acestea, îmi vin de 
iol-colea idei, de oarl m’așl putea servi, 
după cerințele contra-punot.ului, adecă so- 
naritățile în instrumente. Acestea îmi în
fierbântă sufletul și cresc într’una; oând 
nici o piedecă nu se pune în oontră-le, 
desvoltrz ideile din ce în ce mai mult, și 
lucrarea se termină în adevăr cu totul în 
cap. Ori cât ar fi de lung, dintr’o privire 
cuprind totul cu spiritul, cum ași oonsidera 
un frumos tablou. Acbsta produoe asupra 
mea efectul unui splendid ospăț. Combina- 
țiunile, țesătura, tote acestea treo ca un vis 
bine simțit, der cel mai bun lucru este de 
a asoulta totul împreună. Ceea oe luorefl 
ast-fel, nu uit nici odată, și acesta este pote 
oel mai prețios dar, cu care D-Zsu m’a 
înzestrat. Când după acea mă pun să scriu, 
nu am de cât a lua din buzunarul oreeru- 
lui tot ceea-ce s’a adunat acolo, după cum 
am spus mai sus. Prin acbsta sorierea se 
îndeplinesoe iute, și se reproduce fără nici 
o schimbare, său oel puțin acesta se în
tâmplă forte rar, tot ce s’a așeZaț în spi
ritul meu. Etă pentru ce nu pote se mă 
deranjeze orl-oine oând soriu, pot chiar să 
și vorbesc, mai ou sbmă de găini și de 

gâște, de Margareta, de Babeta și de alte 
luorarl, și soriu înainte1*.

Ploiă artificială. Se soie, că în Sta- 
tele-Unite și partioulare îu Texas, s’au în
treprins, acum câțl-va ani, nesce experiențe 
pentru a provoca ploiă artifioială. Aoeste 
experiențe însă, pe lângă că mergeau încet, 
dădură resultate puțin satisfăcătbre, ca să 
nu Z'cem de loc. Der insuooesul lor nu 
desouragiâ pe experimentatori, și nu e 
mult de atunci, tentative analoge fură făcute 
Ia Transvaal, El însă nu produse plbiă, dâr 
a dat loo la o discuțiune politioă, forte 
amusantă, la Volksraad. In adevăr, câțl-va 
dintre representanțl au denunțat aceste ex
periențe oa fiind antireligiose, sacrilege și 
blestămătore. D. Wolmarans a declarat, că 
ele vor atrage mânia lui DumneZeu, la 
care dl. Birkenstock a replioat, că ele nu 
coustitue un sacrilegiu mai mare de oât 
întâiele tentative ale lui Franklin cu smeul 
Președintele a intervenit pentru a spuno 
că e ;un lucru monstruos faptul de a slo
bozi glonțele în nori; acăsta nu însemnă 
decât că se defaimă Dumnedeu și oă un 
asemenea aot ar trebui să fiă pedepsit ca 
o orimă. Scurt prin 15 voturi contra 10, 
s’a decis oă experiențele sunt sacrilege și 
criminale și s’a iaterdis continuarea lor. 
După asta, este evident oă ele n‘au dat 
nici un resultat satisfăcător.

Emigrări în America. In cești 3 ani 
de pe urmă numărul emigraților în statele 
unite din America este următorul: In 1892/3 
au emigrat în America 311,9â6 bărbați și 
185,810 femei, total 497,656; în 1893/4 
183,990 bărbați, 127,615 femei, total 311,605 
în 1894/5 157,270 bărbați, 118,866 femei 
total 277,136. Din monarchia austro-ungară 
în ultimii doi ani au emigrat în America : 
cetățeni ungari în anul 1894 5779 bărbați, 
3221 femei, total 9000; în 1895 15,546 
bărbați, 8137 femei, total 23,683. Dintre 
emigrații din anul 1895 au debarcat la 
New-York 12,465 bărbați și 7128 femei, în 
Filadefia 2221 bărbați și 679 femei, în Bal
timore 815 bărbați și 291 femei și în fine 
în Boston și Charlestown 46 bărbați și 39 
femei.

Voci din public*).
Onorată Redacțiune!

Referitor la cele publicate de D-l Dr. 
Șenchea când, de adv. și mare proprietar, 
îmi dațl voe să-i spun următorele:

Eu prin celea publicate am constatat 
pro primo, oă D-Sa referitor la primirea 
comitetului „fondului de teatru1* nu s’a 
consultat ou nimenea, nici n’a spus nimă- 
rni și îu special mie nu, ci a aflat de bine 
a eși singur și a lua de acasă pe D-l Vi- 
oar Rația.

Pro secundo am dat bănuială, oă 
D-Sa toomai aouma începe a cocheta cu 
oomitele și ceilalți corifei de ai lor, și 
a-i învita la banchet și a-i asigura de cea 
mai bună primire și liniște.

Iu oe privesce tonul olimpic nu ’1 în
țeleg, căci nu soia ce ’l-ar pute îndreptăți, 
de oum-va nu corespondențele măguli- 
tore din „Tribuna11 fabrioate de D-Sa, seu 
pote pretinia ibișpanului.

Referitor la afirmațiunea, că nu vo- 
esoe și respinge șcbla mea socială și po
litică, fiind-oă D-Sa are șcbla, suntem de 
aoord, numai cu D-Z®u înainte.

Făgăraș, 11 Oot. 1896.
Cu totă stima:

Dr, Nicolae Șierban.

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

Domnii abonenți, cari încă, 
nu și-au reînoit abonamentul, se 
binevoiăscă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
Transilvaniei^1*.

Proprietar: Dsv Aureă tâlurațianu.
Redactor respousallil Gregoriu «iaior.
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CbspsmI la bursa dm Viena.
Din 12 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.75
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.10

cilii. fer. ung. în aur 4I/J% . .122.75
1-T<pr. căii. fer. ung. în argint4t/2°/o 101—
Oblig, căii. fer. ung. de est. I. emis. 121. -
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavon». . . 97.50
Lnorum. ung. cu premii .... 155,50

LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75
Renta de hârtie austr................... 101 30
Renta de argint austr....................101.35
Renta de aur austr............................... 122.50
Leșuri din 1860...................... 144.—
Acții de ale Băneei anstro-ungarâ. 936.—
Anții de-ale Bâncai ung. da credit. 399.—

de-ale Băneei austr. de credit. 363.10
Napoleon dori.............................  . 9,54’/2
Mărci imperiale germane . . . 58 871/,
London vista............................. J 19.9q

Paris vista........................
Rente de corone austr. 4%.
Note italiene..........................

. . 47.62‘/j

. . 101 16
. . 44.47V2

Caar>suS pîetei Brașov.
Din 13 Octomvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.51

€

CD

Oumn. 
Cump, 
Cump.
Cump.

9.45
9.50
5.60

126.—

9.48
9.53
5.65

Argint român,
Napoleon-d’ori
Galbeni
Ruble rcsesol
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, forte. Albina 5% 100.75

Vend.
Vena.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101.75

0
5 o o0

contra Reumatismului.
Premiat cu gSsgstome și eu EBBedaliă sie aoa° la es- 

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

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca suMtam, 
ama, isctaia, astaua și altele.

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

mai mare 2 corone 40 filed.
EJepcm [SFincăpaS îbs la farmacia D. Torok Joszef

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

mare

S’CBB-

sticla

CD

CD

cti

>
co

$
WMder3

farmacist S.-A.-ÎJjEieîy Nr. ?!. 
ComaratieSe diss provincie se efectuezâ punctual.

Se afla în ISa’aiSOV la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 
Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1030,6-10.

o

10-12

Membra Jmului esposiției milenara 1896.

a

C-ie.
z

Tirol
gim-

Seson de Tdmnă și Ernă.
Avem ondrea a atrage din nou amicala atențiune 

On. p. asupra fabricatelor nostre projprii de 

Postavuri șî mărfuri ie modă, 
cu deosebire asupra stofelor de pardesfiaars, rocuri 
de ernă (jmUtame), Wfiaifoa’ssae, pleduri pesitru 
bărbați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

Lodeii
ca specialitate: Tcuriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și 
de aceea este forte potrivit pentru costume de 
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mal numărosă

WILHELM SCHERG &
E 

Membra Juriului esposiției milenare 1896.

Mersul trenurilor
p© imiile orientale ale căii, ferate de stat r. u. valabil din i fâSS

Sil r d a e s t »» — JS* r e fi e a 8
Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren
mixt..

Tren 
de 

persân. accel-

Tren Tren
mixt

Tron
accel.

Tren 
de

Tron 
accei. perg6n.

12 00

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

5.10
&00"

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09

10 40
11.251'
11.49
11.59,
12,291
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4.45
5 27

8 05
5.45
9 02' 

1! 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
o 39
6.08
6 19
6.57
7.30

6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11 —
12 26

1 11,
8 30

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

9.09,

9.30:

pl.

pl.

Vie»a . . ,
Budapesta 
Szoluok 
P.-Ladâny.
Oradea-mar©
Mezo Telegd 
Rev . .
Bratca .
Oi u ci a .
B.-Huiedin
Ghârb&u

Oinșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cocerdea 
Uiudra . 
Vințu). do 
Aiud
Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Oopșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoșionfalva 
Apsța .
Feldiora

SpL 1 Brașov •

Ț Timiș , 
y Predeal 

scs. Bucuresol .

! Tren 
do

I person.

Pi. exBi,

2.48

11 11

1.40
1.06

12.52
11.54

3.36
3.18

2.15
2 12

10.10
10 05

9.39
9.12

“5.35

11.04.
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

8.00
7 10
6 13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

I

2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

7.08
6.39

5.23
tr.pera.
* 4.35

4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9 43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

mixtu

î
6 ta 1 D- i 8 —

9 T W 3- «I a
tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

person.

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
do 

persân.

10.307 33 11 - 5.- 10.21 I Ghiriș . . r 5.05 3.20 9.12
7.53 11.20 5-20 10.41 1

9 Turda . , UB 4.45 10.10 3.00 8.52

Avrig - E’âg&j-aș
tren 
de 

persân.
Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren
mixt

Tren 
mixt

tren 
do 

persân

tron 
de 

persân.

2.20 4 45 11.55 7.10 Copșa micii . âOH. ț ? 9.34 3.05 6.25 12.35
3.57 6 35 1.25 8.50 3 13 Ocna 8.11 1 27 5.07 11.01
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39

pi. /Slbllu •
J p'. 7.44 12.57 4.40 10.30

4.34 2.05 T l sos. 7.29 OT- cd 8.57
6.16 3.58 i A vrig . 6.02 5 k- t3’ (i)5 o

7.16
8.42 6.35 1 sos. Făgăraș pl. L 3.28 4.30

i m e r i s (P î S k î) — sa ta n e 1S 6 a- a

tren tren tron tren trenu trenu trenu trenu
mixt mixt mixt mixt mixtti mixtu mixtu mixtu I

6.15 11.35 4.25 10.28 î Sîmeria . . r 4.50 10.25 3.10 8.34
6.38 11.54 4.48 10.46 Cerna. . . . 4.34 10.05 2.54 8.14
7.13 12 20 5.23 11.12 1 Mimed ora . 1 4.10 9.38 2.30 7.45

B- a S O V - c s- » c ș (. i
i trenu trenu. trenu trenu trenu trenii

mix tu mixtu mixtumixtumixtu.

8.35
10 28

•i

5.20
4.14
3.32

3.15

7.44
6.20

1.29
12.05

4,55
6.36

o 3

Ț Brașov
9 Zer» ești

jțj «Sff ¥? «» in

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

4’.-
5 03

? 9.10 4.20
§10.28 5 35 8

£•12 41 
» 1.54 *-
| 3.02 3§ 3.41
“ 4.55 Ș § / 5

Mureș-Ludoș
Z a u .
Țagu-Budatelic
St. Mihaiu de câmpie 
LechiDța...................
Ș.-Măgbiărcș .
Bistrița...................

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3,44
2.48
2.01
1.16

K)C CD-

9.4()
8.46
7.43
6-55
5 52

Cwcerdea — (îșerfaetaa — Sfcegta.-sâscse,
r
I TrenI

. mixt

Tron 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtă

I 2.30 8.10 3.11 10.59 * pl. Cucerdea . . 80S. IJ 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . • 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.6^ 11.01
5 12 10.27, 5.26 1.14 SOS. )

Oșorhei
fpl. 5.34 12.25 5.50 9.54

t 5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04 9 35
f~7.14 12.16 7.14 43 sos. Regh.-săs.. . pl. 1 7.54 3.30 8:01

sunt a se ceti de susNetă: Orele însemnate in stânga stațiunilor 
aseumezii 6r-ie de ndpte.

a ifi — T î m î
6.20 11.25 5. Arad .............................. 6 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39

*4 Timișdra.................... » 8.20
12.47 8.47 12 27 5 10 Seghedin........................ & 6 05 2 30 10 05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

Mi^hișos-a—IMiaH-taeiw-s&ewese.

pl. Sibini . sos.] 
„ Selemberk „ I 
„ Cisnădie ]

în jos, cele însemnate în dr5pta de

trenu
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6 57

pl.| 6.36

9.20
907
8Ă6

3 22
3.54
6.20

trenu
mixtu

trenu
mixifi

11.08! iSigkișora .
11.48 Ilașfiiieu .

1.59, Odorlieiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

trenu 
mixttf.

5.32
4.541
3.-

jos în sus. — Numerii îneuadrați cu linii mai negre


