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Declaratiune-Protest.*2)

La lungul șir al atentatelor, săvârșite dela inaugurarea dualismului 
încoce în contra limbei și a naționalității poporului român din Tran
silvania și Țera ungurâscă, s’a'jmai adaus încă unul.

Pilele trecute, noi Românii din Transilvania am fost victimele aces
tui nou atentat, care întrece tot ce volniciile organelor puterii publice 
au prestat pănă acuma în persecutarea naționalității nâstre.

împrejurările, în cari ni-s’a aplicat lovitura cea nouă, sunt cu atât 
mai agravante, cu cât ne aflam în plinul period electoral, în ajunul ale
gerilor generale pentru parlamentul din Pesta.

Alegătorii dietali de naționalitate română din comitatul Brașo
vului, conscii de drepturile și de datorințele lor cetățenesc! și națio
nale, vrând a se întruni în 22 1. c. în Brașov pentru a se consulta asu
pra pașilor ce urma să-i facă în fața alegerilor dietale, au fost Opriți de-a 
se. aduna. Au fost opriți, deși au împlinit tâte formele legale și cu tote 
că spre acest scop primiseră încă și permisiunea în scris a autorității locale 
pentru ținerea întrunirei; au fost opriți printr’un ordin fișpănesc care, 
lipsit de ori ce temeiu legal, declară simplamente desființată libertatea de 
întrunire a cetățenilor de naționalitate română, o declară desființată 
chiar și față cu esecutarea celui mai cardinal drept constituțional cjicend: 
„că adunări electorale conchiămate după naționalitate în general nu pot fi 
permise/'

Și nu este numai o măsură de caracter local, ce s’a luat aici, ci 
același atentat s’a comis în același timp și în contra fraților noștri din 
comitatul Bistriță-Năsăud; aceeași oprire a împedecat și ținerea confe- 
renței generale a alegătorilor români aderenți ai programului național din 
t6tă Transilvania și Ungaria, care avea să se întrunâscă la Sibiiu spre 
a hotărî asupra atitudiuei poporului român în fața alegerilor dietale.

Timp de 29 de ani guvernele unguresci n’au cutezat se atace pe 
față dreptul de liberă întrunire și siătuire. Numai guvernul de astădî 
se crede cu desăvârșire degagiat de îndatorirea de-a mai respecta acest 

‘drept fundamental constituțional față cu poporul român. Ministeriul Banffy 
prin organele sale ne declară de-odată lipsiți de dreptul constituțio
nal al întrunirii; ne declară în afară de lege și disolvați ca na
ționalitate pe noi Românii cari, cu tOte fibrele vieței nostre publice 
și private suntem legați de principiul naționalității, principiu care 
unesce și constitue într’un puternic mănunchiîi de interese durabile și 
nestrămutate însă-și ființa nOstră ca popor cu limbă, obiceiuri și cultură 
națională propriă.

Pănă acuma crudela persecuțiune a elementului românesc, ce isvorăsce 
mai cu sâmă din nisuințele utopice de unificare națională se făcea cel 
puțin sub masca apărării legalității. Astăzi lucrurile au ajuns pănă acolo, 
încât organele puterii publice atacă cu vizirul deschis însăși basele legilor 
și ale constituțiunei, numai ca. să pOtă paralisa și nimici libertatea de 
acțiune politică a cetățenilor de naționalitate română.

Cu tote că legea dela 1868 intitulată „lege asupra egalei îndreptățiri 
a naționalităților“, precum și legea școlară, legile privitdre la autono
mia bisericelor etc. din același an circumscriu sfera de drept,— de altmin
trelea de tot restrînsă și micșorată — în care admit validitarea intereselor 
de naționalitate în viâța publică de stat, prin folosirea limbei și prin 
desvoltarea învățământului național; cu tote că aceste interese fiind în- 
herente desvoltării naționalităților ar trebui să-și afle, firesce, și repre- 
sentarea lor în corpurile legiuitâre ca să pOtăfi apărate, păstrate și îna
intate; cu tOte că, prin urmare, înse-și legile maștere amintite reclamă pe basa 
principiului constituțional comuna sfătuire și solidara conlucrare a cetățenilor de 
naționalitate română pentru a pute ajunge la validitarea intereselor lor 
în vieța publică a statului: guvernul și organele lui decretăză prin ordine 
volnice administrative, că acele interese ale naționalității nOstre nu 
noi Românii, pe cari ne privesc, suntem în drept a le apăra și a le repre- 
senta, ci numai colectivitatea cetățenilor de diferite limbi și naționa
lități.

Printr’asta guvernul și organele lui ne denegă noue Românilor basa de 
desvoltare, ba chiar dreptul de existență pe temeiul principiului de na
ționalitate, recunoscut de însă-și legislația ungurâscă.

N’a fost de ajuns, «. ă de trei decenii încoce nu s’a făcut nimic 
din partea guvernelor și a legislațiunei unguresci pentru ușurarea 
stării politice a poporului român, cel mai numeros după poporul ma
ghiar ;

n’a fost de ajuns, că pănă în cjiua de astăcjl sunt susținute în 
Transilvania legile escepționale aduse anume în contra Românilor, că este 
susținută în deosebi legea asupritbre electorală, cu totul diferită de 
^egea de alegere valabilă pentru Țera ungurâscă, prin care lege po

porul român transilvan este în cea mai mare parte despoiat de dreptul 
electoral;

n’au fost de ajuns aceste despotice măsuri luate pentru a su
gruma cu desăvârșire vocea poporului român din acestă țâră;

ci acum organele stăpânirei, cu-o brutalitate ne mai pomenită 
în vieța statelor constituționale, chiar și pe acea mică fracțiune de Ro
mâni, ce a ajuns cu mare greu se fiă învestită în puterea legei escep
ționale cu dreptul electoral, o împiedecă de-a se mișca și de a-se 
întruni liber.

Și tOte acestea se fac și se săvârșesc pe când în același timp re- 
presentanții opiniunei publice maghiare se sforțeză să convingă străi
nătatea, că dâcă se și întâmplă nedreptate Românilor, numai aceștia 
pOrtă vina, pentru că nu voesc să se folosâscă de armele legale, ca 
intrând în dietă să-și validiteze acolo interesele lor.

Protestăm solemnei în fața Țerei și a lumei culte în contra politicei 
maghiare de duplicitate, care de-o parte ne reproșevă de ce nu ne folo
sim de drepturile constituționale, er de altă parte ne despoie de aceste 
d/repturi călcându-le în piciore în modul cel mai crud și brutal;

Protestăm solemnei în fața Țerei și a lumei culte in contra barbare
lor încercări de-a ne desființa ca naționalitate;

Protestăm s&rbătoresce î/n contra atacului ce se face în mijlocul Pu- 
ropei civilisate asupra drepturilor omului, asupra libertății cetățenesci 
și naționale;

Protestăm și declarăm că’n mânia tuturor uneltirilor și a temera
relor atentate, ce se severșesc de cătră purtătorii actualei politice de 
stat unguresci în contra naționalității române, noi membrii ei, alega
tori și ne alegatori, suntem firm hotărîți a ne împlini pănă ’n sfârșit cu 
credință și fără șovăire sfânta datoriă, ce ne-o impune, ca cetățeni și 
Români, lupta dreptă pentru esistența și egala nbstră îndreptățire na
țională!

BRAȘOV, 15 (27) Octomvre 1896.

Dr. Aurel Mureșianu, Axentie Severu, Simion Damian, Dr. Gr. Baiulesou, 
Valerie Bologa, Iosif Maxim, Virgil Onițiu, Dr. Valeriu Branisoe, loan Seniuce, 
I. G. Barițiu, George Navrea.

N. Petra Petresou, Andreifi Bârseanu, Dr. Dumitru Popp, Grigoriu Maior, 
Arsenie Vlaiou, loan Săbftdeanu, N. Bogdan, Virgil Șotropa, Nioolae Flusturan, 
Nicolau Garoiu, loan Orișan.

I. Priscu, Pompiliu Dan, Vasile Goldiș, I. B. Boiu, Ioan I. Burduloiu, Iosif 
Mica (Feldiora), Petre Broșteanu, Theodor Spuderoa, Ioan Seeareanu, Toms 
Frateșiu (Săcele).

Dr. E. Lemeni, Nioolae Ciurou, Alexa Moldovan, Moise Mica, Constantin 
Nicolau, P. Roșea, loan Suciu, I. Frateșiu și R. Frateșiu (Prejmer), Ilie Savu.

Sterie Stinghe, Teodor Nicolau, Ioan Stinghe, B. L. Popovioiu, Nioolae 
Navrea, Simeon Theodor, Nioolae Bârsan, loan Murăroiu, Dimitiie I. Popp, 
Constantin Popp, Andreiu A. Lupan jun.

Iosif Moldovan, N. Mocan, D. Iarca, Teodor T. Christan, F orea Pernea, 
Dumitru D. Constandin, loan Popesou, Constantin Voiou, loan lenea, loan 
Lupan, G. StiDghe, Nioolae Stinghe, Nicolau Puia, I. Lacea.

Ios. Oncioiu, N. Grădinar, Andreiu Lupan, George Preșmereanu, Costi Or- 
ghidan, D. Stinghe, G. Furnică, N. Furnioâ, Ștefan T. Median, Christea Oltean, 
G. Steriean.

N. Bărbuoeanu, loan Vlaiou, Theodor Câmpean, George Iliesou, Nioolae 
Stinghe, loan Zamfir, George Lupșan, Oprea Pitișiu, Mioolae Peligrad, Ioan 
Avrigeanu.

Ioan N. Bidu, George Negușiu, Vasile Baboie, Andreiu Bidu, loan Bratu, 
Dumitru Badea, George Drăghicî, I. Drăgan, Ștefan Frigătoriu, Nioolae Bădițoiu, 
Ștefan Belindesou.

Dragomir Pulpaș, loan Peligrad, Christea Oh. Orghidan, George Birea, Nioolae 
N. Roncea, I. Spuderoa, Georgiu Pâlțea (Feldiora), Idu Puff, G. Măzgăreanu, 
N. Ardeleanu.

Arsenie Orghidan, George Vlaiou, Vasile Meșotă, Dumitru N. Căpățină, N. 
Grădinar, R. Măzăresou, Spuderoa Iancu, Vasile Ocășanu.

(Va urma).
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Declarațiune-Protest. Din causa 
scurțimei timpului, Declar ațiunea-Protest 
în contra oprirei volnice a întrunirilor 
nostre ce-o publicăm în fruntea numărului 
nostru de adțî, n’a putut fi subscrisă încă 
de toțî, câți doresc s’o subscrie. Facem 
deci cunoscut, că de acțî încolo numita 
Declarațiă-Protest se pote subscrie în Re
dacția fdiei nostre în timpul orelor de 
birou.

Tot-odată rugăm pe frații noștri din 
jur și din totă țera, cart doresc a se 
alătura la acesta declarațiă-protest, a ne 
trimite subscrierile domnialor, cari se vor 
publica succesiv în colonele fdiei nostre.

Protestul studenților bucuresceni în 
contra oprirei conferenței-
Luni după atniatji, studenții uni

versitari din Buouresci au ținut în 
sala „Orfeu“ o întrunire publică, pen
tru de-a protesta în contra oprirei 
conferenței naționale române dela 
Sibiiu din partea guvernului ungu
resc. Despre decurgerea acestei în
truniri dăm următdrele amănunte 
după parele din Bucuresci:

întrunirea, oare a fost convocată de 
comitetul național al studenților universi
tari, s’a deschis la orele 3, fiind sala plină 
de .public. Se proclamă oa președinte al 
întrunirei d 1 Spineanu, președintele comi
tetului național studențesc. D-sa arătă soo- 
pul întrunirei, sohițâ fasele din urmă prin 
cari a trecut oestiunea națională, reasumă 
persecuțiunile, ce le îndură Românii ar
deleni din partea Ungurilor dela putere și, 
în fața grelei situațiunl a Românilor de 
sub stăpânirea ungurescă, termină priu- 
tr’un călduros apel la unirea tuturor Ro
mânilor din regat, cari luptă sinoer pentru 
causa națională. 1

Se dete apoi cuvântul d-lui V. Micu- 
lescu, student si membru în comitetul na
țional Btudențeso. D-sa arătă marea însem
nătate a conferenței naționale, ce era oon- 
vocată la Sibiiu, aoum tocmai, când totă 
Transilvania și Ungaria e frământată de 
lupte electorale. Românii, dioe vorbitorul, 
au voit să se îutrunâsoă în conferență pen
tru a hotărî atitudinea ce trebue s’o aibă 
în luptele electorale politioe; oprirea ei 
este o atingere la drepturile politioe, este 
încătușarea libertății cuvântului. Nu a 
trecut o lună de când poporul român a 
primit ou mare entusiasm pe monarchul 
Austro-Ungariei. Gei oe au crezut, că în 
urma acestei visite se va schimba încât-va 
situația Românilor asupriți, s’au înșelat amar, 
căci pe când împăratul Franoiso Iosif păs- 
trâză încă impresia, oe i-a făcut primirea 
sinceră a Românilor în capitală, pe atunol 
Ungurii încep o nouă gdnă și mai aprigă 
în contra Românismului. Termină apelând 
la colegii săi și la oetățenii oapitalei, oa să 
protesteze cu energiă în contra celei mai 
nouă -volnioii.

D-l Ionel Grădișteanu, președintele Li- 
gei, întâmpinat de oăldurbse' aplause, arată, 
că Ungurii au împiedecat la tote ooasiunile 
eseroitarea drepturilor politice ale Români
lor. Astăcjl Ungurii prin decretul guver
nului deoretâză suprimarea națiunei ro
mâne de sub stăpânirea lor. Ungurii, c|ioe 
d-sa, nesocotesc legile firei crecjend, că 
vor pută să ne aibă prietini când sugrumă 
pe frații noștri. Ei nesocotesc voința Su
veranului lor, oare voesoe prietiuia nâstră. 
Se înșâlă Ungurii dâcă cred, oă strigătele 
de suferință ale fraților noștri nu răsbat 
pănă în regatul român. Ele treo peste 
CarpațI și ne revoltă mai mult în contra 
acelora, oarl nu vor să aibă niol cea mai 
mică idee de oivilisațiune și oarl loveso în 
cele mai sfinte drepturi ale omului: li
bertatea cuvântului și a cugetărei. In con
tra acestor porniri barbare să protestăm 
cu totă puterea oonsciințai naționale revol
tate. (Aplause vii.)

D-l Jf. Vlâdescu, profesor universitar 
și membru în comitetul Ligei : Acțiunea 
Ungurilor față ou Românii din Transilva
nia îmi face impresia ridiculului și agrozei. 
Prin oprirea oonferenței Ungurii deoretâză 
desființarea naționalităților de sub stăpâ

nirea lor. In șovinismul lor ei uită, că o 
naționalitate, orl-oare ar fi ea, nu se pâte 
desființa printr’un decret. Ar trebui să pri
mim ou un hohot de rîs pretenția Unguri
lor, oa un stat compus în majoritate de 
alte naționalități puternioe, să fiă represen- 
tat numai prin națiunea maghiară. Când 
vedem însă, că ei ating pănă și dreptul de 
esistență al naționalității române, trebue să 
protestăm, să-i denunțăm Europei, să do
vedim , că avem vitalitate națională 
(Aplause repetate.)

D-l N. Fleva dioe: Noi Românii am 
primit, oa steagurile ungurescl să fâlfăe pe 
stradele oapitalei oând M. S. împăratul a 
fost la noi. Cu tote aoestea astăzi Ungurii 
continuă să dea oele mai grele lovituri 
fraților noștri. Vorbitorul face imputări as
pre guvernului Sturdza, pe ouvânt, oă nu 
întrevine în oestiunea națională după oum 
promitea d-l Sturdza când era în oposițiă. 
Termină dicend, oă oestiunea națională va 
esista pe oât timp va esista și România.

După aoestea d-l student Tamara, 
membru în comitetul național studențeso, 
citesoe următorul proiect de resoluțiune:

„Cetățenii capitalei României Buouresci, 
„întruniți adl 14 Ootomvre în sala Orfeu, 
.am luat ou revoltă în sufletele nostre cu- 
„noscință, că prepotența maghiară a lipsit 
„pe conaționalii noștri din Transilvania și 
„Ungaria de oel mai esențial drept cetă
țenesc — de dreptul liberei întruniri — 
„oprind în chip arbitrar, în fața alegerilor 
„pentru oameră, întrunirea oonferenței ale
gătorilor români din Transilvania și Un- 
„garia.

„Denunțând Europei culte acâstă ten
dință de a se înăbuși vooea unui întreg 
„popor, noi cetățenii Capitalei României 
„în numele legăturilor nâstre etnioe ou po
porul româneso din Trausilvania și Unga- 
„ria și basațl pe dreptul 1». viâță al fiă- 
„cărui popor conscient, protestăm în fața 
„lumei oulte în contra acestei resvoltătore 
„asupriri a nuționalităței nostre și trans
mitem fraților noștri chinuițl simpatiile a- 
„denoi ale României întregl.“

Aoâstă moțiune s’a votat și primit ou 
unanimitate.

A mai vorbit la urmă d-l căpitan 
Creangă, îndemnând pe studențl să-și pună 
totă energia în lupta națională, oare mai cu
rând său mai târdiu se va resolvi tot în 
favorea celor nedreptățiți.

La orele 41/i întrunirea s’a terminat. 
Ea a deours în ordine.

ftfîîscărl electorale.
9

Din cercul Ceicii, 26 Oot. n. .1896.
Știm. D-le Redaotor! Vi-s’a raportat, 

că în cercul Ceioii Armeanul Bandi a întins 
tote cordele pentru a răsturna pe vioarul 
apostat Goldiș, Vă veți mira spunându-Vâ 
oă erl totă situația s’a sohimbat. Bandi și-a 
retras candidatura. Nu pote fi alta oausa, 
decât, că Armenașul șl-a fi presentat so- 
ootâla speselor și a trebuit să fie despăgu
bit îndoit, ori întreit,

E de observat, că d-l Moga, faimosul 
protopop al Beininului, a înoins sabia cea 
lungă și asouțită, pe care a ridioat’o cu 
nespusă vehemență spre a oorteși alăturea 
cu apostatul vicariu și a întreveni ou tot 
prețul, pentru-oă timpul e forte sourt.

Protopopul Moga a fost provocat la 
timpul său, să țină conferență în oausa 
alegerii, dâr asta nu a făout’o, oa nu cum
va să se strioe ou stăpânirea și să piârdă 
de o parte grația vicarului, de alta a gu
vernului.

Vă pot dâră raporta, oă alegerea lui 
Goldiș sigur are să se faoă prin aolama- 
țiune; dâoă însă Korda Bandi s’ar fi ținut 
de ouvânt, de sigur, că pe Goldiș l’ar fi 
trântit.

Din tote oele esperiate putem ou- 
nâsce, în oe chip are să se încrâdă Româ
nul Armeanului, ba mai multora ohiar și 
dintre ai noștri.

Acum pote vedâ D. Diamandi, — căci 
și pe densul tot Korda l’a înșelat, — pâte 
vede, 4>o, oe plătesoe acest Bandi negru la 

suflet, pe oare totă suflarea românâsoă să-l 
înoungiure, să nu vorbâsoă ou el și să nu-i 
prindă mâna niol în târg, oă e mai rău de
cât satana.

Oviin.

KeveSatiunile lui Hismark.
1

Mare sensațiă au produs în întrâgă 
Europa revelațiunile darului „Hamburger 
Nachrichten1*, organul prințului Bismark, — 
revelațiunl, de cari făcurăm și noi amintire 
fidele treoute. Din lungul artiool, oare se 
ooupă cu raporturile dintre Busia și Ger
mania după răsboiul ruso-româno-turo, după 
congresul din Berlin și după mârtea prin
țului Gordacoff, pasagiu! oel mai important 
este următorul:

„Deja la Skiernewioe — adecă forte 
curând după sohimbarea de tron și de
misia lui Gorciaooff — se restabilise buna 
înțelegere în politica rusă și germană, care 
rămăsese așa pănă la 1890. Pănă la data 
aoâsta ambele State erau pe deplin înțelese 
asupra punotului, oa în oaeul când una din 
ele ar fi atacată, cealaltă să rămâe neutră 
și binevoiiore. Așa oă, dâoă de pilda Ger
mania ar fi atacată de Franoia, Rusia tre
buia să rămâe neutră, ÎDtocmai cum Ger
mania rămânea neutră, dâcă Rusia ar fi 
fost ataoată fără provooațiune. înțelegerea 
aoâsta n’a fost reînoită după demisia prin
țului de Bismark, și dâcă suntem bine in
formați asupra celor petreoute la Berlin, 
nu Rusia a refusat continuarea aoestei asi
gurări reciproce, oi oontele Caprivi, căci 
Rusia era gata s’o reînoiasoă.“

❖
Revelațiunea acesta importantă a pro

vocat, oum am die, sensațiă estra-ordinară 
în cercurile politioe ale marilor puteri, și 
diarele au început a oomenta în diferite fe
luri acele descoperiri importante.

Astfel „Hamburger Correspondent0 scrie 
următârele:

„De forte mare importanță e faptul 
oonstatat mai sus, că pănă la 1890 a esis- 
tat o înțelegere pentru o neutralitate reoi- 
procă între Germadia și Rusia. Pentru a 
apreoia faptul acesta după întrâga sa va- 
lâre, ar fi important să se soie, dâcă „înțe- 
legerea“ aoâsta a fost stabilită în soris de 
una său de ambele părți. Și o altă între
bare fârte importanta e: întru oât Suve
ranii și guvernele puterilor din tripla alianță, 
sâu pote numai un singur Suveran, au cu
noscut înțelegerea acesta? Ori cât am ad
mira arta diplomatică incomparabilă a prin
țului de Bismark, oare se bucura de încre
dere depliDă pe lângă împăratul W’lhelm I, 
e totuși surprindător oă împăratul Wil
helm II, oăre trebue să fi fost inițiat în 
drumurile și scopurile politice ale fostului 
cancelar, a putut lăsa să se piar4ă un in
strument așa de important, cum era înțe
legerea ruso-germană de neutralitatea re- 
oiprooă“.

Pressa liberală din Germania nu dă 
orefiăment acestei soiri, sub motivul, oă în 
anii 1883 -1890 a esistat o râcâlă între Ru
sia și Germania în urma măsurilor luate de 
Bismark contra imigrațiunii polonese, con
tra valorilor rusesol etc.

„Berliner TagtAflatU* consideră articolul 
din foia lui B’smark drept o denunțare uri- 
oiâsă oontra contelui Caprivi.

Oficiosul „Beichsanzeiger'* e împuterni
cit a declara, că guvernul german nu va 
face nici o enunoiațiune ou pr’vire la des
coperirile lui „Hamb. Naoh.a deâreoe pașii 
diplomatici de natura oelor relevați, aparțin 
celor mai stricte secrete de stat și e o dato- 
rință internațională, de-a nu le viola.

țliarul engles „Times'* fiioe, că reve
lările lui „Hamb. Naoh,“, au fost lung timp 
un secret public, și e de părere, oă ele con
țin o premergere puțin onorifica din partea 
Germaniei pe timpul regimului lui Bismark. 
Alexandru III s’ar fi convins, că pacea eu- 
ropenă e amenințată de planurile lui Bis
mark, și neîncrederea în fostul cancelar 
german ar fi dat nasoere alianței ruso- 
franoese.

„Morning Post'* dioe, că antipatia pe 
oare a sădit’o Bismark în inimile Germani
lor contra Angliei, a prins adenol rădăoinl, 
și susține, oă ar fi posibil, ca urmând oursu- 

lui lui Bismark, politica germană să se apro- 
piă de oonvenția ruso-franoesă.

țliarul francos „Temps'* afirmă, că ran- 
că rea personală l’a îndemnat pe Bismark să 
faoă astfel de revelări. Aoum Bismark de- 
olară, oă pentru el amioiția Austriei nu nu
măra nimio, seu oel mult a folosit’o ca al
ternativă, pănă când inima l’a tras totdâuna 
spre Rusia.

■n
In cerourile politioe din Viena reve

lările lui Bismark au dat nasoere la dife
rite sentimente. In Viena au soiut despre 
înțelegerea ruso-germană, dâr numai înainte 
deîncheiarea alianței austriaco-germane (1879). 
Se susține, că la oas dâcă Bismark a voit 
să comită un act de ileahtate față cu Aus
tria, atunci revelările sale nioe-deoum nu 
vor fi în folosul Germaniei. In singuratice 
cerourl se aooentuâză, oă faptul acesta pote 
să dea nasoere la neîncredere între aliațl, 
și să aibă influință nefavorabilă asupra tri
plei alianțe.

In Berlin amintitele revelări au pro
dus mare indignare, și se vorbesce, că se 
vor lua aspre măsuri oontra darului „Ham
burger Naohr.“ și contra bărbaților, oarl 
stau la spatele aceluia. Nu se scie, că oe 
l’a îndemnat pe Bismark, oa să producă o 
astfel de zizanie.

Ce privesce cerourile politioe din Pe
tersburg se asigură, că guvernul rusesc nu 
se va lăsa în disouții ou Bismark, și în- 
trâgă răspunderea o lasă în spatele lui. 
Desooperirile fostului cancelar sunt îndrep
tate numai contra contelui Caprivi.

*
C'u privire la revelările sensaționale 

din „Hamb. Naoh.“, diarul „Neue Freie 
Presse* publică următorele informațiunl, des
pre oarl se afirmă, oă le-a • căpătat direct 
dela prințul Bismark:

înțelegerea amintită de „H. N.“ a 
esistat, și înoă nu numai eu vorba, oi și în 
scris, și s’a făcut de oătră miniștri in nu- 
numele Suveranilor lor. Ea nu s’a împărtășit 
celorlalte puteri. înțelegerea stipulată la 
1884 pe ș£se ani, îndatora pe ambele pu
teri la o „neutralitate binevoiiore1* îndată-oe 
una din ele, fără a provooa, ar fi fost ata
cată de-o a treia putere.

Starea acâsta de lucruri favorabilă 
pentru Germania, oare stare Germanilor le 
asigura supremația europenă, se sohimbâ la 
1890, câud espirase timpul învoielei ruso-ger- 
mane și trebuia renoită pe alțl șâse ani. 
Chiar oând decurgeau pertraotările și era 
lipsă numai de subsorierl, se ivi crisa pri- 
vitore la postul de cancelar, și într’o fii 
contele Șuvaloff merse la Bismark și-i spuse, 
că domnitorul său, Țarul, nu prea are în
credere să înoheiă învoială, dâcă în locul 
lui Bismark va lua alt diplomat în mâni 
guvernul de esterne.

După-oe ajunse Caprivi să fiă cance
lar, Rusia totuși se declară gata de-a 
încheia și cu acesta învoiala. Spre uimi
rea sa însă contele Șuvaloff fu refusat din 
partea Germaniei pe motiv, oă Germania 
nu pote continua în doue direcțiuni o politică 
atât de complicată, ci se va mărgini pe lângă 
tripla alianță. Astfel renoirea învoielei ruso- 
germane înoetâ în vâra anului 1890, și e 
fârte probabil, oă refusul Germaniei a în
duplecat pe Rusia si se apropiă de Fronda.

SOIRILE DILEI.
— 17 (29) Octomvre.

Fusionarea Ligelor culturale române. 
„Timpul“ din Buouresci e informat, că 
s’au început tratări pentru împăoarea și 
fusionarea ambelor Ligi oulturale esis- 
tente.

Un general contra unui purtător de 
matricule. Prințul Rudolf Lobkowitz, co
mandantul corpului de armată din Buda
pesta, a pîrît la judeoătoriă pe purtătorul 
de matrioule Iosif Matray, deore-oe aoesta 
a cununat pe căpitanul Anton Kattinger 
cu alâsa sa, neavend căpitanul permisiunea 
forurilor militare, preoum e prescris la ar
mată. Judeoătorul Gajzago a aohitat pe 
purtătorul de matrioule, după-oe medioii 
constatară, că numitul oăpitan se află în 
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period de m6rte și afară de aceea e și în 
pensiune. La recursul prințului Lobkowitz 
s’a ordonat noua pertraotare, la oare Ma- 
tray din nou a fost aohitat.

—o—
Inaugurarea portului dela Coustanța. 

Regele și Regina României, Principele moș
tenitor și Principesa Maria, precum și Ma
rele Duce Boris Vladimiroviol, au plecat 
eri dimineța la Constanța pentru de-a asista 
la serbarea înaugurărei portului. Miniștrii 
și învitațiii, în total vre-o 300 de persone, 
au plecat cu o oră înainte, eri diminâța la 
orele 7.40.

— o —
Nenorocire pe mare. Din Odessa se 

depeșeză, oă vaporul rusesc „Marea duoesă 
Olga“ s’a ciocnit pe marea nâgră ou vapo
rul greoeso „Aggostelo". Vaporul grecesc 
cu tot personalul, oe se afla pe el, s’a sou- 
fundat.

—o—
Falsificatori de bani în Bucuresci. 

Lunî după amâfil poliției din Bucuresci ia 
succes să descopere in persona unui anul 
mit Noviol Vanghelie pe falsificatorul de 
bani, care de mult timp înodce, ou ajuto
rul amantei sale Irina Sofronie, pusese în 
circulația piese false de 5 lei.

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă se se 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
ssubscriere.

Programa primireî regelui serhesc 
în România.

Joi 17 Ociomvre: Majestatea Sa Re
gele Serbiei întră în portul Turnu-Severin, 
pe vasul Majestăței Sale, la 10 ore dimi- 
nâța. îndată oe vasul regal e în vedere, 
tbte vasele din port se împodobesc cu po- 
dbbele mari; o baterie de artilerie așezată 
pe înălțimi și vasele de resbel din port 
balută cu 21 lovituri de tun. Vasul regal 
acosteză la vasul „ Orientul^ al marinei re
gale române pe- Dunăre. La intrarea pe 
vasul „Orientul" se arborâză pe vas dra
pelul regal serbeso. Pe cheifi, lângă vasul 
„Orientul", stă o companie din regimentul 
Mehedinți Nr. 17, cu steag și musică. La 
sosirea vasului regal se întoneză imnul re
gal serbeso. La 11 ore vasul „Orientul" 
pornesoe din Turnu-Severin spre Giurgiu- 
Smârda. La trecerea vasului regal, în tim
pul fiilei, P® d’inaintea porturilor Calafat 
și Turnu-Măgurele, o gardă de ondre, cu 
steag și musică în cap, va da onorurile 
militare.

Vineri, 18 Ociomvre: Majestatea Sa 
Regele Serbiei sosesce în portul Smârda 
la ora lJ/2 d. a- îndată ce vasul regal e 
în vedere, tdte vasele din port se împo
dobesc cu podobele mari; ăr vasele de 
răsboitt vor da, în momentul când Majes
tatea Sa părăsesce „Orientul", 21 lovituri 
de tun. Generalul Buâișieanu, ministrul 
de răsboiă, salută pe vasul regal pe Ma
jestatea Sa Regele Serbiei, în numele Ma- 
jestății Sale Regelui Carol. Pe cheiti stă 
o oompanie din regimentul Vlașca Nr. 5, 
cu steg și musică, și dă onorurile militare. 
La flanoul drept al gardei de onore stă 
generalul Eraclie Arion, comandantul cor- 
pulai II de armată. Pe cheiii stau, spre 
întâmpinare, autoritățile civile și militare.

La orele 2 trenul regal pornesoe din 
Smârda. îndată ce trenul regal e în ve
dere, fortul Jilava începe a saluta cu tote 
tunurile.

La intrarea în gara Bucuresci o ba
terie a regimentului 6 de artilerie salută 
cu 21 lovituri de tun. La 3'/2 ore trenul 
regal intră în gara Buouresol in sunetul 
imnului regal serbesc, și se opresoe la 
flanoul drept al gardei de ondre din regi
mentul I de geniu, care dă onorurile mi
litare.

Majestatea Sa RegGle Alexandru este 
întâmpinat acolo de M. S. Regele Carol de 
A. S. R. Principele României, și trece pe 
d’inaintea gardei de ondre spre salonul 
de primire. In salonul de așteptare se află 
miniștrii, președinții și vioe-președinții' Se
natului și ai Adunărei deputaților, inaltul 
cler, președinții înaltei ourțl de justițiă și 
de oasațiă, ai înaltei curți de aompturl, ai 
curților de apel și ai tribunalelor, prima
rul Capitalei și consiliul municipal, pre
fectul poliției Capitalei, prefeotul județului 
■de Ilfov.

După presentarea autorităților, Majes- 

tățile Lor și Alteța Sa Regală Se suie în 
trăsurile de gală ale Curții.

Cortegiul se pune în mișcare în or
dinea următdre: Prefeotul poliției Capitalei. 
Un esoadron de jandarmi. Trăsura Suve
ranilor. Esoelența Sa Generalul Franasso- 
vic-I, ministrul de resbel al Serbiei, cu Es- 
oelența Sa Generalul Bud’șteanu, ministru 
de resbel. Generalul Vlădescu, adjutantul 
general al M. S. Regelui, ou looot.-colonel 
SolarovicI, adjutantul general al M. S. 
Regelui Serbiei. Generalul Stoilow, cu 
Maiorul Rașiol, Mareșal al curței, și d. 
M. G. Miliceviol, secretar al M. S. Regelui 
Serbiei. Colonelul Beller cu Majorul Ne- 
șicl, adjutant de câmp al M. S. Regelui 
Serbiei; Majorul Dr. G. lowanovicl, me
dio al M. S. Regelui Serbiei, și Căpitanul 
MișcovicI, Oficer de ordonanță al M. S. 
Regelui Serbiei. Un escadron de jandarmi.

La sosire la Palat, escadronele de 
jandarmi se opresc pe calea Victoriei. O 
companie din regimentul 6 MihaiQ Vitâzul, 
ou steag și musică, dă onorurile militare 
in sunetul imnului regal sârbesc.

La intrarea. în Palat a M. S. Regelui 
Serbiei, se arboreză stindardul regal sâr
besc pe aripa Palatului unde loouesce Ma
jestatea Sa.

La 5 6re, M. S. Regele Serbiei pri- 
mesce în Palatul regal Corpul diplomatic, 
și la 5 */2 ore supușii Majestății Sale merg 
la Legațiunea Serbiei. La 7 72 ore sera va fi 
în Palatul regal un prânfi de gală. La 9 
ore musioele garnisbnei Bucuresci vor suna 
retragerea.

Sâmbătă, 19 Ociomvre: La 9ya ore di- 
minâța Majestățile Lor și Alteța Sa Re
gală, însoțiți de suitele lor, vor visita ar
senalul, oasarma geniului și piroteehnia. 
La 1272 ore va fi un dejun la Palatul re
gal. La 21/2 ore Majestățile Lor și Alteța 
Sa Regală Principele vor porni la Sinaia 
dela gara de Nord, unde va fi o gardă de 
ondre a regimentului 4 de roșiori, cu stâg 
și musică, oare va da onorurile militare. 
In trenul regal iau loo suitele Majestăților 
Lor, președintele consiliului de miniștri, 
ministrul plenipotențiar al Serbiei, minis
trul plenipotențiar al României la Belgrad, 
și sultele Majestăților Lor.

Trenul regal sosesce la Sinaia la 5 
ore. La gară, o gardă de ondre din bata
lionul 3 de vânători, cu musioă, dă onoru
rile militare în sunetul imnului serbeso. 
Autoritățile locale stau pe peron. Trăsu
rile regale duo pe Suverani ou soitele Lor 
la Castelul Peleș, unde M. S. Regina și 
A. S. R. Principesa României vor primi 
pe M. S. Regale Serbiei. La 7 bre va fi 
la Castel prânfi și sera o representațiune 
teatrelă.

Duminecă 20 Ociomvre: La 9r/2 ore 
dimineța Majestățile Lor cu suitele vor 
merge la biserică. După dejun, la orele 3 
după amâfil, M. S. Regele Serbiei pornesce 
din Sinaia. O gardă de ondre, ou steag și 
musioă, va da onorurile militare.

In cestiunea adunărei dela Bran 
a despărțământului Associațiunei.

ZârnescI, 28 Octomvre 1896.
Știm. D-le Redactor! Lipsind de-acasă 

dela 13 Octomvre c., numai aouma mi-au 
venit la cunosoință corespondențele din 
N-rii 222 și 225 ai „Gaz. Trans." ambe'e 
raferitore la adunarea generală a despărță
mântului II al Aso iațiunii transilvane, ți
nută în Bran la 6 Octom. c., și fiind-eă eu 
am ondrea să fiu direotorul acestui des
părțământ, îmi țin de datorință a răspunde; 
vă și rog deci a da loo următdrelor ob
servări :

Corespondentul T. D. C. în Nr. 222 
a dat espresiune simțământului de oare am 
fost ouprins nu numai eu, ci cred oă toți 
cei presențl, când am vefiut, „oă poporul 
brăndn a lipsit total" și că „un singur 
Român din popor n’ai putut vedd la acestă 
adunare". Corespondența din Nr. 225 se 
pare a o fi scris d-1 „Dixi" fără a fi fost de 
față, oi mai mult pe basa vre-unei infor- 
mațiunl manoe și superficiale; în privința 
acâsta se va răfui corespondentul cu in
formatorul, eu voiu espune luorul obiectiv.

Corespondentul „Dixi" în Nr. 225 re- 
ounosce cele fiise de T. D. C.; în Nr. 222 
scuaă însă pe țăranul român pentru nepar- 
ticipare și înoarcă totă vina în spatele co
mitetului și conducătorului, oarl nu numai 
n’ău produs nimioa, dâr nu s’au ținut nici 
de angajamentele luate asupra lor, și tote 
acestea din motiv olar: „că omenii, cari 
stau în fruntea despărțământului ori oă nu 
sunt oapabill de conducere, ori sunt prea 

ocupați în alte direoțiunl, ori că sunt cu 
totul nepăsători".

Dâcă de tote acestea „neajunsuri", sâu 
după dl „Dixi" „abusurl", ar fi oulpabil 
oomitetul și direotorul despărțământul, să 
nu orâdă dl „Dixi", oă prin negligența al
tora ar pute să se purifice pe sine, ar pută 
să-și asoundă seu souze pasivitatea și nea
junsurile D-Sale, preoum se va pută oon- 
vinge din cele următore:

Comitetul a subșternut adunărei ge
nerale un raport detaiat despre tdtă aoti- 
vitatea s’a, multă puțină, câtă a fost. In 
acest raport sub Nr. 4 se fiice: „condusele 
adunărei generale din 3 Novembre 1895 
s’au aprobat din partea oomitetului central 
cu escepțiunea oonolusului Nr. 9, conform 
căruia fiă-care Român locuitor pe teritorul 
aoestui despărțământ era să se privăsoă de 
membru și să plătăscă o taosă anuală dela 
1—10 cr. D-1 „Dixi" seu n’a fost de față 
seu n’a aufiit, său n’a voit să aufiă acest 
punct din raport, căol la din oontră n’ar 
fi putut obieoționa, că comitetul nu s’a 
ținut, seu mai bine fiis n’a esecutat con
clusul adunării generale din 1895 referitor 
la acâstă taosă.

Tot așa de puțin motivată este și 
obiecțiunea, că aranjarea unei esposițiunl 
în Bran, hotărîtă tot în 1895, nu s’a ese
cutat nici ou ooasiunea adunărei generale 
din 6 Oct. 1896. Reounoso, oă aceste două 
hotărîrl tae în cercul de aotivitate al des
părțământului și eseoutarea lor avea să 
aducă culturei nostre adevărate folose reale, 
apoi oinete și gloriă, dâr aoestea nu atât 
celor, oarl stau în fruntea despărțământului, 
cât acelora, cari nu steteau pasivi, oi luau 
asupră-șl ostenâla a arangia esposiția.

D-1 „Dixi" însă a avut cunosoință 
esactă despre oele 2 conduse ale adunării 
generale din 1895, ele s’au publicat în 
„Gaz. Traus." și în „Transilvania". Să pre
supunem, că și conolusul referitor la taxa 
de 1—10 or. s’ar fi aprobat de oomitetul 
central, său că d-1 „Dixi" n’ar fi avut ou- 
nosoință de neaprobarea aceluia. Ei bine ! 
Cine a împedeoat pe d-1 „Dixi" a esecuta 
măoar în comuna sa acele oonoluse? Dela 
oâți Români a colectat taxa de 1 —10 cr. ? 
Și undei-a administrat? Căci nu țin pe d-1 
„Dixi" atât de naiv, înoât să fi așteptat, 
ca directorul despărțământului său membrii 
comitetului se fi umblat din casă în casă, 
ca să coleoteze acele taxe.

Comitetul a înființat agenturi în tote 
comunele, al căror membru se pare a fi 
și d-1 „Dixi" ; dâr multe din aceste agen
turi, ca și d-1 „Dixi", pănă afil n’afi dat 
nici un semn de viăță, și acăstă pasivitate 
este cu atât mai bătătore la oohl în o 
comună ooleotivă ca Branul, ou 9—10 mii 
locuitori, 15 preoți, tot ațâți învățători și 
altă inteligință distinsă.

La 8 August 1891 s’a ținut prima 
adunare generală în Bran, și d-1 „Dixi" 
pâte îșl va aduoe aminte, că spațibsa sală 
din casele comunale ar fi rămas și mai 
golă. deoă n’ar fi partioipat la aceea ono- 
rațiorii venițl la Bran centru reoreațiune 
de pe la Sibiiu, Brașov si din alte părți, 
ăr o parte a inteliginții din Bran niol chiă- 
mată cu pandurii preturei n’a voit să iesa 
din birt și să lase ouglele ; din 21 membri 
ordinari noi ai despărțământului, numai 
unul, (ți unul s’a înscris din Bran.

In 1892, 1893 adunarea generală s’a 
ținut în ZerneștI, în 1894 în VlădenI, în 
1895 în Tobanul-veehia, tote ou suoces 
moral și material forte bun: monumentala 
biserică din VlădenI era plină de popor — 
bărbați și femei — din VlădenI, Țînțari și 
jur. Crede d-1 „Dixi", că pe acea mulțime 
de popor a adus’o la adunare directorul 
său comitetul despărțământului? Se în- 
șâlă! A adus’o inteligință din aoele comune, 
care în biserioă și la alte ocaeiunl a lumi
nat poporul și l’a îndemnat a participa în 
persdnă la ședință și a și contribui ou cât 
pote. D-ta însă, d-le „Dixi", n’ai fost în 
stare să aduci la adunarea din Bran niol 
pe oei mai aprope și mai adicțl ai d-tale, 
și de oe? Apoi seu „pentru-oă nu esol oa- 
pabil, său oă esel ooupat în alte direcțiuni 
seu că esol nepăsător."

Vei fi cetit său măoar aufiit și d-ta, 

oă una din oele mai străluoite adunări ge
nerale ale Asociaț. a fost oea din Lugoș, 
ținută la 27 August 1896; crefil d-ta, oă 
d-1 președinte său oomitetul Asooiațiunii a 
dus la acea adunare miile de partioipanțî? 
Niol-deoum, ci i-au adus acei bărbați lu- 
goșenl, cari n’au cruțat nici timp, niol os- 
tenălă, nioi alte insămnate jertfe pentru ca 
să asigure Asooiațiunei suooesul oel stră
lucit.

(Va urma.) Nicolau Garoiu,
direct, despărț.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 20 Octomvre. Pănă 

acum e cunoscut re9ulta,tul alege
rilor din 304 cercuri. Sunt aleși: 
213 liberali, 23 de partida „națională11 
(apponyiștl), 7 in afară de partide, 53 
kossuthisti, 5 din fracțiunea Ugron, 15 
din „partida poporală*; 7 balotagii.

Guvernamentalii au câștigat dela 
Apponyiștl 17 mandate, dela cei îna- 
fară de partide 13, dela fracțiunea 
Kossuth 11, dela fracțiunea Ugron 
16. Câștigul partidei guvernului este 
45 mandate-

Intre cei aleși e3te și Dr. Șerban.

Belgrad, 28 Octomvre. Regele 
Alexandrii va pleca mâne la 7 6re 
dimineța pe un vapor serbesc pănă 
la Turnu-Severin, de acolo își va 
continua călătoria pe un vapor ro
mânesc.

Berlin, 28 Octomvre. piarul 
„Hamburger Nachrichten* susține în 
tdtă estensiunea relevările sale și 
adauge, că învoiala cu Rusia a espirat 
în primăvara anului 1890, și că cancela
rul de atunci Caprivi n'a voit s'o reno- 
iască.

Berlin, 28 Octomvre. Relevările 
organului lui Bismark sunt înfierate 
aci ca tradare de patriă. și se afirmă, 
că autorul lor, adecă prințul Bis
mark, numai în urma posiției sale 
înalte va pută scăpa ca să nu fia 
dat pe mâna justiției.

Viena, 28 Octomvre. In minis
terul de esterne se crede sigur, că 
guvernul german nu va tăce la rele
vările făcute de prințul Bismark, ci 
în tot cașul va căuta după motivul, 
care l’a înduplecat pe fostul cance
lar ca să comită o indiscrețiune atât 
de colosală.

NEOROLOG. Carol Schneider, cule
gător în tipografia Gott, a răposat MercurI 
în 27 Ootomvre, în etate de 50 ani. în
mormântarea s’a săvârșit astăfil la orele 4 
p. m. în oimiterul evang. din Blumena.

Teatru t ermaii. Astăfil se va juoa 
oomedia rDer KOmgslieutenant* de Guzkow 
ca beneficiu casarului Gustav Hedwig. Sâm
bătă se va da operta „Don Cllvar*.

DIVERSE.
13 ani petrecuți în somn. In orașul 

Thenelle din Frannia se află o femeiă bol
navă, care dorme deja de 13 ani. Mai îna
inte n’au crefiut, că Maria Deorovix, astfel 
se numesce femeia bolnavă, ÎDtr’adevăr 
dorme în continuu, și cugetau, oă numai se 
preface. Mai mulțl medici însS au constatat, 
că respectiva femeiă într’adevâr dorme din 
anul 1883. Dormitdrea aoum 0 ca un sche
let abia respiră și se nutresc0 îu mod ar
tificial cu lapte și gălbinuș d0 ou. Maria 
Decrorix a fost de 23 de ani, oând a oă- 
pătat boia aceasta. Academia de medi
cină din Paris a constatat, oă acest cas e 
unicul în feliul seu în totă lumea.

Literatură.
In tipografia Toma Basilescu din Bu

curesci (Calea Victoriei 29) a apărut: Igiena 
soldatului, lecțiunl predate soldaților de 
Dr. George Crăiniceanu, medio de reg. ol. 
II la Spitalul militar oentral din Buouresol. 
O mică broșură, care conține instrucțiuni 
higienice forte de interes nu numai pentru 
soldați, oi pentru popor în genere.

Proprietar: A«as*e! Sflupețiansa.
Redactor responsabil Gregoriu ®3aioa*.
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 27 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% ....
Renta de oordne ung. 4°/0 . • •
Icupr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% •
Impr. o&il. fer. ung. în argint 4l/2°/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis.

121.40
99.05 

122— 
100.90 
121. -

Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.10
Bonuri rurale oroate-siavone. . . 97.30 
Fmprum. ung. ou premii .... 155.50
LosurI pentru reg. TiBei și Segedin. 137.50 
Renta de hârtie austr.................. 101 05
Renta de argint austr...................101.15
Renta de aur austr....................... 121.85
LosurI din 1860 ................... 144 50

Aoții de ale Băneei anstro-ungară
Aoții de-ale Băncei ung. de credit
Aoții de-ale Băncei austr. de credit
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. .
N"*e ’taliene.

938—
406.25
368—

9 53
58.77%

119.85
47.50

10120
44.42 L/2

Cursul pieței Brașov
Din 28 Ootomvre 1896.

Camp. 
Camp. 
Camp. 
Camp. 
Camp.

Banonote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’orl 
Galbeni
Ruble rusescl
Soris. fono. Albina 5%

9.48
9.45
9.50
5.65 

126— 
100.75

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.51
9.48
9.53
5.70

101.75

X
X 
XX 
X 
XX 
X 
$ 
X 
XX 
X
XX 
X 
XX 
X 
XX 
X 
XX 
X 
XX
X 
XX 
X 
XX 
X

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, decă fiăeare cutiă este prov£«|jită cu marea de 

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

tăților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle 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 judecăiorescă.

Franzbranntweiei și sare a lui MoBL 
lfnMi4nkî!ss nxmnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VUlILdUIIU I!U LI, plumbul lui A. Moli.

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

Apa de gură">Saltâcy8 a |mb MoBB.
(Pe basa de natron Acid-saiicilicu)

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

a
de

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. MOLI,

c. și T. fnrmsor al curții imperiale Viena, Tuchlanben 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposits s& se c&ră anumit preparatele prevăzute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekellus, Victor Roth, Franz Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0—52.

M
X Antreprise ie pompe funebre

ZEL TyttseZs.
ISrașov, Strada Porții Nr. 22.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sâhădeami.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așe4ămentul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune ’și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicriliriloi* de îemil, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară iunebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru ©©păi, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt ȘÎ ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de rnorți in "străinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
14_* E. Tutsek.

Mersul trezi urilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. ni. valabil din 8 Oet» S8SS

Tren 
de 

persân.
ț

10-
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07 _
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03

,5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

"05
4.40
5.10

12 00

Tren 
accel.

Tren
mixt.

Tren

porsân. aocel-

Tren Tren
mixt

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
11.65

Tren 
de

Tren

mixt persân.

2.30
3 19
412
5.12
5.40
7.14

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

Notă: Orele

5.10
8.00

8 05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2.62
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

2 00
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

8.17
8.33
8.38

9.09

8 30

pl.

V
sos. 1
pl. >

SOS. 
pl.

Mezo-Telegd 
Rev . 
.Bratca .
Ciucia .
B.-Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cuoerdea 
Uiu6ra . 
Vințui de 
Aiud

Copșa-micâ
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorod
Agoștonfalva 
Apața .
FeldioraV

sos. 1
pl. / Bra?ov •

î
Y

80S.

2.48

2.15
2 12

Tren 
de 

persân.

Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Timiș .
Pred eal
Bucuresol

Viena .
Budapesta 
SzolDok
P. Ladâny.
Oradea-mars

1.55
7—
3.37
1.19

Tr. exu. 
g

2 cd 9”

CD

M
3.36
3.18

Clușiu .

11 11

1.40
1.06

12.52
11.54

10.10
10 05

9.39
9.12

11.04
10.44
10.07

9 30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

L-b»

8.00
7 10
6 13
5.38

■ 5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2 31
2 01
1.34

Tren 
aoeel.

Tren 
de 

persân. persân. persân. person.

Turda

CDopșa-mică. — — Avrig — Făgăa-as

Tren 
accel.

3.20
3.00

5—
5-20

10.21
10.41

10.30
10.10

tren 
mixt

tren 
mixt

tren
mixt

tren 
de 

person.

tren
.mixt

9.12
8.52

5.05
4.45

7 33
7.53

ii -
11.20

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

12.52
12 20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

€lwcer«Sea — WșoHieîst — Kegli.-siisesc.
Tren 
de 

persân. persân

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Tren 
de

10.59
11.40
12.26
1.14

pl. Cuoerdea . . sos.
Ludoș . .
Cipău . .

SOS. I
pi. / Oșorhei .
sos. Regh.-săs..

{Pl-
• Isos. 
. pl.

însemnate în stânga stațiunilor 
’nsemnezâ 6re)e de nopte.

Trenu 
de 

persân.

7.08
6.39

5.23
I r.purs.

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
633
5.57

6.20
8.10
4.28
2.17

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

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

"9.08
8.28
8.01
3.15

tren 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19

Tren 
mixt

tren 
de 

persan.

4 45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

tren 
mixt

Trenu 
de 

persân.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

5.20
4.14
3.32

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39 Sibiiu .

Avrig .
Făgăraș

Copșa mică 
Ocna . .

f pl.
1 sos.

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
do 

persân

tren 
de 

persân.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57
cd

c

co

că

ce.

Trenu 
de 

persân. 

■Wl
7.38
6.55 

"5J5O
5.04
3.30

Trenu
mixtu

12.42
9.59

11.01
9.54
9 35
8:05

11.35
11.54
12 20

tren
mixt

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.35
10.281

6.15
6.38
7.13

4.25
4.48
5.23

tren, 
mixt

tren.
mixt

trenu 
mixtu

tron
mixt

4.55
6.36

t îi

I

S â I» i § ti — € i s i» ă d 5 c

trenu 
mixtu

6.20
7.08 
8.01

12.47

Brașov
Zernești

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

Arad
Vinga 
Timișora 
Segliedin.

7.44
6.20

Simena .
Oerna.
Hunedora

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

3.10
2.54
2.30

trenii 
mixtu

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

trenti 
mixtu

4—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

trenu 
mixtu

? 9.10
§10.28
£12 41
» 1.54
| 3.02
§ 341
?- 4 55

4.20
5.35

Mureș-Ludoș 
Zau . . .
Țagn-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința ...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița....................

7.21
6.24
4.60
3 44
2.48
2.01
1.16

11.26 5.
12.15 6.14

1.10 7.39
411

8 47 12 27 5 10 V

2.15

1 10.43 3.44
9.42 3.01
8.20 2—

Ă * 6 05 2 30 10 05

©«lorDieiw-săeiiesc.

5.30

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

pl. Sibiiu
„ Sclemberk „ 
„ Cisnădie pl

sunt a se oeti de su8 în jos, cele însemnate în drepta de

5.42

6.06

2.15
2.27
2.51

tienu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.10 9.20
657
6.36

9.07
8.46

3 22
3.64
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . . 
Hașfalău . . . 
Odorheiu-secuesc.

trenu
mixiu

trenu 
mixtu

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3—

jos în sus. — Numeri). încuadrațl cu linii mai negre

v

I

I

6
1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


