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Ministerial Badeni.
In cele din urma a ajuns se 

aibă și Austria după un provisoriu 
destul de lung un ministeriu așa nu
mit definitiv. „Wiener ZeituDg" dela 
2 Octomvre st. n. publică autogra
fele împărătesei, prin cari se nu- 
mesce cabinetul Badeni.

Despre noul prim-ministru, conte 
Casimir Badeni, se cpce> ca ar 6 un 
escelent administrator, că a dat probe 
despre acâsta pe timpul cât a ad
ministrat Galiția ca guvernator. Se 
laudă energia lui și se mai cjice, că 
nu era prea pedant în respectarea 
legii și ca se-și ajungă scopul sciea 
se-o și încungiure seu se-o calce 
chiar, bună-oră cum fac și vestiții 
administratori unguri dela noi.

Acuma înse contele Badeni va 
trebui se dea o probă grea, ââcă pe 
lâDgă aceea că este „bun adminis
trator11 mai pote fi și bun și harnic 
bărbat de stat, căci acâsta se cere 
dela el în mare mesură în împreju
rările dificile ale situației încurcate 
ce-o găseece în cealalră jumătate a 
monarchiei dualiste.

Cum va lucra der și ce va în
cepe mai întâiu șeful noului cabi
net pentru ca se ajungă la un resul- 
tat mai favorabil decât antecesorii 
lui, cari, pe lângă tote silințele ce 
și le-au dat, n’au putut isbuti a 
aplana marile divergențe naționale, 
de clasă, de partid și sociale, cari 
fac cu neputință consolidarea regi
mului parlamentar în Austria?

Mintea sănetdsă ar spune, că 
cel dintâiu lucru, ce ar trebui se-1 
facă d-1 Badeni, ar fi se casseze 
starea escepțională în Boemia și se 
procâdă cu tact și cu energiă la re- 
solvarea cestiunei boeme, a căreia 
stagnare este causa principală a ne
ajunsurilor interne, de care sufere 
Austria.

Se scrie, că contele Badeni a 
cțis că „Austria trebue guvernată 
austriacesce“. Maxima acăsta a lui 
nu prea îndreptățesce speranța, că 
densul va privi chiămarea lui din 
punctul de vedere indicat, ca adecă 
se ’și caute razimul principal în 

mulțumirea popbrelor printr’un re
gim de dreptate și de libertate, ci 
mai mult face a se crede, că voiesce 
se scotă o nouă edițiă a acelui „di
vide et impera'1, care până acum a 
format busola „guvernării austriaco.“ 

Remâne dâră ca contele polo- 
nes, desfășurându-șl dibăcia de băr
bat de stat, se dovedescă, că este 
în stare se manevreze așa, ca se pa- 
raliseze elementele estreme și se se 
folosescă de neînțelegerile dintre 
partidele moderate ca se le aducă 
pe tote acolo, unde voiesce.

Problemă mare și grea acesta, 
pentru a căreia resolvare nu va fi 
de ajuns a dice, că este o necesi
tate de stat a se facilita reînoirea 
pactului dualist cu Ungaria și că 
de aceea ministeriul Badeni, chiă- 
mat a esecuta acestă reînoire, tre- 
buesce în orl-ce chip sprijinit.

Pote că de astă dată d-1 Badeni 
nu va întâmpina prevenire nici chiar 
la partidele moderate, dâeă nu le 
va sci produce o formulă mai atră- 
getâre.

CRONICA POLITICĂ.
22 Septemvre.

Asupra stărei actuale din Ungaria 
dice „Politjk,* din Praga următorele: „Ba
ronul Bănffy face omagii primatelui; bă
trânul Tisza desminte faimele despre re
tragerea lui în viâța privată; partida oon- 
telui Apponyi hotăresce a controla deamărun- 
tul legile bisericescl-politice; în tote unghiuri
le țărei domnesce fierbere; în popor se nasce 
aversiune față cu căsătoria civilă; naționa
litățile sunt mai înverșunate ca ori când, de- 
6re-ce imatricularea numelor e permis să 
se facă numai în limba maghiară: acesta 
este starea luorurilor în efiua, în care se 
întroduoe, în Ungaria, căsătoria civilă, obli- 
gătore. Un fulger trece prin întrâga țeră, 
numai acum se ridică valurile, acum va fi 
resistența și mai puternică, deore-ce nu
mai aoum la aplicarea praotică apar în 
adevărata lor lumină consecințele politicei 
bisericescl liberale, când adeoă nouăle legi 
se aplică la singuratice comune, la singu
ratice familii și la singuratici indivizi, piua 
de 1 Octomvre 1895 va fi pentru Ungaria 
o petră de demarcare.

„Wiener Zeitung* de alaltăerl publică 
autografele preanalte prin care se numesce 
noul ministeriu austriac și se dimite mi
nisterul veohiu. Noul ministeriu constă din 
următorii Miiniștrit oonte Casimir Badeni, 
ministru-președinte și esterne; conte Zeno 
Welsersheimb, răsboi; baron Dr. Paul 
Gautsch, culte; cavaler Dr. Leo Bilinski, 
finanțe și ministru galițian ; conte Ledebur- 
Wicheln, agricultură; oonte loan Gleispach, 
justiția; baron Hugo Glans, comerciu. Mo- 
narohul într’un autograf forte grațios mul- 
țămesce oontelui Badeni pentru serviciile 
prestate de aoesta ca guvernor galițian și 
îl absolvă dela aoest post. In alt autograf 
Majestatea Sa primesce demisiunea minis
terului Kielmansegg și numesce pe aoesta 
guvernor al provinciei Austriei de jos. — Din 
Viena se depeșâză, că Badeni, împreună 
cu miniștri Glanz și Bilinski vor merge 
cătră finea lunei curente la Budapesta pen
tru de a-se presenta oercunlor oonducătdre 
din Ungaria, și pentru de-a inaugura per
tractările în cestiunea pactului.

*
Contele George Csâky publică în 

„Fremdenblatt“ câte-va lămuriri cu privire 
la aplicarea legei casetoriei civile față cu 
supușii ungari din alte state. „Guvernul", 
cjioe numitul oonte, a înființat oăsătoria ci
vilă în Ungaria și pentru Ungariă. De aci 
urmâză, oă cetățenii ungari în țâra lor și 
oetățenii streini în Ungaria numai căsătoriă 
civilă pot încheia în mod valabil, der ti
nerii căsătoriți ast-fel au dreptul de-a primi 
și bine-cuventarea bisericei lor. Căsătoriile 
supușilor unguri însă aflători în țări streine, 
deși ele s’au încheiat după legile altui stat, 
dăcă mirele e supus streinilor, ele sunt re
cunoscute la noi ca valide, ăr căsătoriile 
încheiate în Austria sunt reounosoute ca 
valide în fiă-oare cas, fără nici o restric- 
țiune. Va să cetățenii ungari, cari pe
trec în Austria, se vor căsători, oa și pănă 
acum, după legile austriaoe. Statul ungar 
pretinde numai ca vestirile să se facă în 
Ungaria, și căsătoria să fiă ulterior intro
dusă în matricule.

*
„Times'1 află din Odesa, oă Rusia des

fășură o mare activitate în fortificarea po
sesiunilor sale din Orient și în sporirea 
forțelor militare. Trupele distriotului Wladi- 
wostock vor număra la primă-vara viitore 
90,000 de omeni. Se scrie din Constanti- 

nopol (fierului „Standard*, că Rusia fac 
preparative militare extra ordinare la Batum 
spre a fi gata, Ia orl-ce eventualitate, pen
tru o acțiune promptă în Asia.

*
Telegratul aduce vesti îngrijitdre din 

imperiul Sultanilor. In 2 Octomvre s’a în
tâmplat în Constantinopol o cioopire sân- 
gerosă între gendarmeria și polițiștii de- 
acolo și intre câte-va sute de Armeni, cari 
împărțițl în grupe voiau să ajungă la lo
cuința marelui Visir ca să-i predea o ru- 
gare. Armenii în frunte cu oonduoătorul 
lor Kaftdsi Petrov, ajungând pănă aprope 
de Portă, deodată fură opriți în mers de 
polițiști și gendarml. Se iscă un conflict, 
care în grabă a degenerat în vărsare de 
sânge. Ou tote protestările Armenilor, cari 
spuneau, oă nu vor să facă demonstrațiunl, 
oi că vreu să predea rugarea lor la looul 
competent, polițiștii și gendarmii nu au 
cedat. Oonducătorăi deputațiunei voind ou 
tote acestea se străbată înainte, fu împuș
cat de polițiști. j_,a aoâsta mulțl dintre Ar
meni, provecjuțl ou arme, începură și ei a 
da foo. Un oficer de gendarml fu împușcat, 
ăr alții fură răniți. Se adunase mulțime de lo- 
bu.turl, cari săriră în ajutorul gendarme- 
riei și poliției. Mulțl dintre Armeni, opu- 
nându-se, fură omorîțl. Mare parte dintre 
ei voind să se refugieze prin stradele la
terale fură luați la gonă. Cei mai mulțl au 
fost prinș, unii, cari au înoercat a se 
opune, fură uciși de poporațiune. In total 
au tost omorîțl și răniți 30 de inși.

România agricolă™
i.

Sunt aprope opt ani de (jile, 
de când țeranii din unele județe ale 
României se resculară în massă, cu 
satele întregi, contra proprietarilor 
și arendașilor de moșii, și începură 
se prădeze și distrugă bunuri streine, 
încât, decă nu lua guvernul mesurî 
seriose pentru reprimarea revoltei la 
timp, țâra întregă era amenințată se 
fiă pusă în flăcări, ale căror conse
cințe nu s’ar fi putut prevede.

Și,—lucru denecrecțut!—cei ne
mulțumiți nu erau muntenii și pă- 
durenii din regiunea muntosă a 
țării, cu puțin pământ apt pentru

FOILETONUL „GAS. TRANS."

Lupta contra burlacilor.
(Fine1!

Un hazliu reoomandâ fetelor, ca aces
tea să încâpă a usa de mijlooul de luptă 
bun, îndatinat la seminția africană așa nu
mită Gallas. Dâcă adeoă vr’un burlac amână 
aoolo prea mult pețitul, atunci fata, oare 
doresce să-l aibă de soț, sprijinită de ru
dele sale, uroă în timp de nâpte îngrădi
tura colibei, în care locuesce alesul. Și 
atunol tinărul trebue s’o ia, ori vrea, ori 
nu. De aceea la amintitul popor se ridică 
îngrăditurile colibelor cât se pdte de sus, 
pentru de a-se pută apăra de astfel de ata
curi, pe cari la noi le-ai pute sevârși cu 
mult mai ușor și mai comod cu ajutorul 
cheii dela ușe.

De aci se vede, că bdla de-a rămână 
burlao graseză și între sălbateci, și probabil 
și acolo e combătută prin vr’un mijloc seu 

altul, nâuă încă neounoscut. Se pote să 
esiste unde-va ohiar și un popor, oare pe 
burlaci simplaminte îi omdră său îi vinde 
în solăviă. Ceva trebue de sigur să se în
tâmple în tot looul, pentru de-a converti 
pe indivizii urgisitorl de căsătoriă, numai 
cât nu fiă-care metodă de oonvertire este 
atât de fin chibzuită, oa metoda unui ad
vocat din Charleston, Carolina de Sud.

Acest bărbat invențios adecă se ră- 
măși, că în timp de un an va înjuga în 
vieța casnică 12 „burlaci dela rotă". Inge
niosul advocat arangiâ în urma aoesta o 
soarea, la care între alțl ospețl apărură și 
o duzină de dame tinere, frumdse și avute. 
După-ce membrii societății făoură cunos- 
cință: unul cu altul, advocatul făcu urmă- 
torea propunere: Domnii necăsătoriți din 
societate să-și alegă din mijlooul lor un 
president. Acesta trebue să promită sărbă- 
toresce și sub jurământ, că va ține secrete 
tote împărtășirile, oe i-se vor face în acea 
sără, bind el în calitatea sa oficiosă. Fiă- 

oare domn neînsurat și fiă-oare damă ne
măritată să-și scrie apoi numele pe o foiță 
de hârtiă, și sub numele său să scrie nu
mele personei, ou oare ar voi să se oăsă- 
torâsoă, Foița să se predea apoi presiden- 
tului, și el, dăoă un domn și o damă 
doresc oonform foiței să se căsătorescă, 
are de a-le face aoâsta ambilor cunoscut. 
Numele acelor persdne, la care dorința de 
a-se căsători nu e reciprocă, trebue să fiă 
ținuți în secret din partea presidentului.

Propunerea advocatului fu primită. 
Resultatul a fost, că 12 dame tinere și 12 
domni și-au esprimat în scris dorința reci
procă, de a-se căsători, însă despre acâsta, 
afară de președintele, soiau numai respec
tivii. Gâte-va luni după aoâstă întâmplare, 
deja 11 burlaci erau însurațl, și după oe 
10 dintre ei declarară, că pe ei nicl-odată 
n’ar fi fost în stare să-i însore cineva pe 
altă cale, decât pe cea practicată de șire
tul advocat, acesta publica metoda sa de 
luptă originală îndreptată contra burlacilor, 

și adause, oă el o recomandă din punct 
de vedere curat uman și de aoeea, pentru- 
oă burlacii bătrâni rămân părăsiți de totă 
lumea și deplâng in fine viâța lor pierdută.

Cu tâte acestea au esistat în tdte 
timpurile burlaci, și de sigur vor esista și 
în viitor. Pentru-ca numărul lor însă să nu 
crescă prea tare, pot contribui, mai mult oa 
batjocurile și ca silirea , prin legi, însă-șl 
fetele tinere, doritâre de măritiș, și înoă 
printr’un mijloo forte simplu. Ele adecă 
trebue să-și dea străduința de a-se faoe fe
mei casnice și bune menagere, nu înse pă- 
pușe și „eroine* de salone ; să caute a în
vinge mima împetrită a burlaoului prin 
modestiă și prin însușirea de-a fi puțin p”e- 
tențiăse, in loo de a-1 abate dela căsătoriă 
prin preț' nțiuni estravagante și prin mania 
de a-se tot împodobi și pururea a lua parte 
la petreceri.

(„Bib. U. W.*) v. s. 
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cultură și cu clima aspra și ingrată 
de munte, și unde populațiunea este 
forte desă, er mijlbcele de traiu re
lativ puține, de-dre-ce nici industriă 
de casă, nici industriă mare pănă 
acum nu esistă. Resvrătiții, cari se 
credeau a fi în miseriă și a nu mai 
pute suporta sortea lor, erau lo
cuitorii satelor dela șes, din câm
piile măndse, cu pământul fertil peste 
tot și puțin populate, din județele 
Ialomița, Ilfov, Vlașca etc. Și apoi 
o ridicare în massă la țeranul ro
mân, cel atât de pacmic și răbduriu, 
a căruia macsimă filosofică este în 
vieța întregă, ca „se nu dee Dumnezeu 
omului, câte el pâte răbda11, — se vecji 
de-odată p’acest țăran agitat și în
vrăjbit, nemulțumit cu sine și ne
mulțumit cu alții!! In adevăr, curios 
lucru!

Pice-se, că au fost instigații la 
mijloc, că a fost o mână streină, 
care a pus la cale resvrătirile cu in- 
tențiunî dușmănose țării și guvernu
lui. Se pdte, der noi nu-o credem.

Că a fost ceva la mijloc, o seim, 
o vedem și noi, o vede și cunosce 
totă lumea d’aci, — că țăranul stă 
în privința materială și morală fdrte 
rău. El a ajuns, ca cu totă agricul
tura întinsă de acjî a țării, să fiă un 
proletar peritor de fome, în adevă
ratul înțeles al cuvântului. Miseria 
și lipsa sunt ospeții săi de tâte <Ț' 
lele, pe cari îi găzduesce în casa, 
seu mai bine în bordeiul și co
liba sa, de când se nasce, pănă când 
more. Nu s’a făcut într’un singur an 
porumbul: fometea este gata; ea dă 
năvală asupra lui și atunci județe și 
guvern nu sunt în stare să voteze 
la ajutore și împrumuturi, pentru a 
cumpăra porumb pentru țărani, și 
acesta se întâmplă prea adese-orl. 
Decă s’a făcut porumbul, der din 
causa timpului nefavorabil nu s’a 
putut coce la timp, și l’a apucat 
bruma încă crud, în lapte, apoi după 
consumațiunea de porumb crud, mu- 
cecjit și stricat, ține-te la pelagră și 
tot felul de bole endemice, cari se
ceră populațiunea nostră rurală cu 
miile; morbitatea și mortalitatea 
ajung la apogeu. — nascerile scad 
înspăimântător.

Este țăranul născut și crescut 
în miseriă, — nu mai puțin este și 
vita lui, cu singura deosebire, că 
aceea cel puțin nu bea rachiul otri- 
vit., jidovesc și grecesc. Arare-orl 
vei vede o vită de Domne-ajută la 
el, — țesălată și periată nicl-odată, 
căci țesala și peria sunt lucruri ne
cunoscute pentru el. El și cu vita 
lui la olaltă abia îșl mai pot târâ 
membrele de fome, slăbiciune și mi
seriă. Acesta este tabloul fidel, ce 
cjilnic se pote constata la țăranul 
nostru.

Ca să fi fost cestiunl politice la 
mijloc, erăși este puțin probabil, 
după-ce d-1 Nădejde, Miile și alți 
socialiști, cu totă propaganda lor de 
ani, nu au putut face pănă acjl nici 
un adept între țărani și prin sate, 
afară de câte-un învățător, notăraș, 
scriitor, din albastrime, er massa 
poporului dela țeră a rămas ferită 
de uneltirile lor. Ei au câștigat în 
partea lor mica negustorime, mese
riașii, muncitorii și micii funcționari 
dela orașe — albastrimea, — încât 
au putut forma cluburi în mai multe 
orașe, și au și deputați în cameră. 
Țărănimea s’a ferit pănă acum de 
utopiile lor, și bine-a făcut. Onore ei!!

Că cu tote acestea a fost la 
mijloc ceva serios, nu improvisat și 
importat din altă parte, dovadă este 
starea de miseriă cronică a țăra
nului. Că, ea a provenit în parte din 
lipsa de pământ, ca o altă dovadă 
este faptul, că guvernul junimist- 
conservator, care a trebuit se re
prime revolta cu forța armată, s’a 
vetțut silit, pentru a satisface nevoia 

momentană a țăranilor, a desface 
tote domeniile și moșiile statului în 
loturi mici și a-le vinde numai la 
țăranii cultivatori de pământ. 0 re- 
censiune fugitivă a dat 120,000 fa
milii absolut nevoiașe, cari nu aveau 
un palmac de pământ, ca proprie
tate a lor, și cari sunt acți a se împro
prietări din nou pe moșiile statului, 
pe cari să le plătescă în rate în 
15—20 ani. Apoi au rămas cu to
tul pe dinafară ceilalți, cari au nu
mai câte un pogon ori jumătate de 
pogon de loc, ori două pogone, cari 
âr sunt numai încurcați și ei, căci 
nici nu sunt lucrători pe sema lor 
și gospodari independenți, și nici 
muncitori cu brațele, cu cjiua, luna 
ori anul, la alții. 0 clasă interme
diară din cele mai pecățose, care 
muncesce vecinie pentru datorii. La 
timpul potrivit el nu-și p te munci 
ogbrele sale, ci trebue se 'mergă să 
lucreze la arendaș și proprietar, cu 
care este angajat și-i este dator, 
căci în cas de refus ei îl esecută cu 
călărașii și gendarmii, er ale lui ogore 
le lasă în părăgină pănă ce s’a uscat 
pământul, ori că le-a umplut cu 
totul buruiana. Și dela arendaș 
el nu are nici un folos momentan, 
pentru-că el lucreză pentru datorii, 
se răfuesc la finea anului. Munca 
în parte, în dijmă și pentru datorii și 
nicăiri nu pâte fi un stimul de în- 
curagiare, în ori și care țeră s’ar 
practica ea, și pretutindenea ei tre
bue să se găsescă în aceleași con- 
dițiuni.

Deci aceștia au rămas toți în 
condițiunile lor de mai înainte.

Țărani răsvrătiți, însă arătau 
nemulțămirea cu starea Iojc so
cială și economică nu numa- prin 
ridicarea lor în massă, ci și prin 
modul lor de răsbunare. Ei călcau 
în piciore, devastau și distrugeau, 
tot, ce apucau și le eșia în cale dela 
arendași, și lăsau intact, sub pază 
de străjî, avutul, ce mai găsiau pe 
la puținii proprietari, cari îșl culti
vau singuri moșiile în regie, și curțile 
lor rămaseră intacte. Ore să nu fie 
acesta o probă, că și țăranii simt 
originea și causa miseriei lor, și a 
stării lor deplorabile?

Din partea arendașilor și pro
prietarilor interesați se nega și con
testa legitimitatea și motivul se
rios al ori-cărei nemulțămiri din par
tea țăranilor, cjicend, că decă merge 
arândașului bine, atunci și țăranul 
câștigă.

Alte cercetări asupra causei, fiă 
oficiale, fiă particulare, pănă acum 
nu s’au făcut, seu cel puțin noi nu 
am cetit. Ministrul domeniilor este 
prea ocupat acum cu venețarea și 
parcelarea domeniilor statului în lo
turi mici la țărani cu înființarea de 
sate nouă, punerea în aplicare a 
legei minelor etc. Er societăți sciin- 
țifice și economice, cari să se ocupe 
cu atari cestiunl economice, sociale 
etc., ce intereseză țâra întrâgă, la 
noi nu esistă. Deci n’avem dela cine 
aștepta și pretinde atari lucrări.

SCIRILE piLEI.
22 Septemvre.

Honvedii și nouele legi bicericesci. 
Ministrul honvezilor a emis o circulară,| în 
care se fixeză disposițiunile neoesare ce 
sunt de a-se observa la aplicarea legilor, pri- 
vitâre la căsătoria civilă și la matricule, 
asupra honveclimei, glotelor, gendarmeriei 
și gendarmeriei croato-slavone. In circulară 
sunt amintite îndatoririle ce sunt împuse 
prin nâuăle legi preoților militari ai hon- 
vecjimei, și sunt oitațl aoei paragrafl din 
legea matrioulară, cari privesc însciințarea 
nascerilor, oăsătoriilor și a deceselor.

—o—•
„Popă falsificator de cambii14. Sub 

acest titlu oomunică foile unguresc! o scire 

pe care am dori s’o vedem cât mai ourend 
desmințită. E vorba despre răposatul preot 
Virgil Oltean» din Cioeu-Cristur, în corn. 
S.-Dobâoa. Se anume, oă după mor
te» repentină și cu totul neașteptată a 
acestui preot, s’ar fi aflat, că el a falsificat 
mulțime de polițe pe numele diferiților lo
cuitori din sat, pe oarl le-a escomptentat 
la trei bănci românesc!, âr banii i-a risipit 
pănă lă un crucer. Anume să fi luat dela 
institutul de bani din comuna sa 750 fl., 
dela banca „Someșana“ din Deș cam 7000 
fl., dela „Economul14 din Clușiu vre-o 100 
fl. Cu totul vre-o 10,000 fl., se 4i°e> c& ar 
fi luat acel preot pe cale nelegală. In su
ma aoâsta se aflau și 1080 fl. ban! de ai 
bisericei depuși la banca din Deș. Omenii 
voind să se apuce de edificarea bisericei, 
hotărîse să scotă banii dela banoă. Atunol 
preotului imediat ’i s’a făcut rău și se duse 
la bancă numai curatorul bisericei, căruia 
însă să .’i se fi răspuns atunci, că banii au 
fost de mult ridioațî din partea preotului. 
Foile ungurescl conchid, că numitul preot 
ar fi luat din causa acesta venin și astfel 
să fi murit. Tota istoria însă ne pare pu
țin credibilă, mai ales că astfel de cașuri 
sunt neobicinuite între Români.

—o —
0 donațiune Domna Elena Sccrlat 

Donicî, din Iași, a donat frumosa sa bi- 
blioteoă musicală — unica pote în România 
— conservatorului de musică din Iași. D-na 
Donic! a lăsat prin testament și o sumă 
pentru două premii, unul de piano și altul 
de arta dramatică, cum și una mie lei fond 
pentru revista „România Musicală44.

— o —
0 catastrofă. Se sorie din Neoplanta, 

că acolo s’au dărîmat stavilele canalului, 
„Francisc Iosif", și că apa s’a scurs totă 
în Dunăre. Navigațiunea este pe un timp 
ore-care întreruptă. Paguba e mare, de-âre- 
oe ridicarea nouălor stavile este împreu
nată cu spese mari. Canalul este opera ge
neralului Tiirr și a fost construit înainte de 
asta cu 25 ani. Catastrofa acesta a causat 
perder! însemnate nu numai acționarilor, 
ci chiar și unor privați, căci rupându-se 
stavilele, massa enormă de apă din oanal 
a erupt cu o putere colosală, nimicind câte
va corăbii și plute staționate în apropiere.

— o —
Școlele din Constanța, Sulina și Tul- 

cea au fost visitate în dhole de Sâmbătă, 
Duminecă și Luni de d. ministru al culte
lor și instrucțiunei publioe Take Ionescu. In 
Constanța d. ministru a visitat șoâla nor
mală (preparandia) și șcâla bulgară. La oea 
dintâiu înființată numai de 1 */., an! — dice 
„Timp.44 — d ea a constatat resultatele 
cele mai satisfăoătore. Elevii au fost esa- 
minațl în presența d-sale din limba tur- 
cescă, au oântat în cor și ou instrumentele, 
și în urmă au făcut diferite eseroiții mili
tare. Școla bulgară a aflat’o desorganisată 
acum, de-orece 2 din cei 4 învățători sunt 
arestați pentru amestecul lor in oestiunea 
maoedonenă. La Sulina, unde ministrul a 
mers pe mare cu înorucișătorul „Elisabeta" 
a visitat șoola română, șcâla greoâscă, 
școla catolică, giamia, știola de musică „Car
men Sylva44 apoi biserioa română, greoescă 
etc. La lulcea, unde a ajuns Luni la 12 
bre, ministrul de culte, după primirea au
torităților, a visitat mai întâiu catedrala 
românesoă, apoi bisericele: bulgară, rusă, 
biserica catolică, giamia și sinagoga După 
aceea a visitat gimnasiul, oare are 100 de 
elevi, promițându-i multe înbunătățirl, apoi 
șoolele primare. Șcâlele primare și gimna
siul din Tulcea sunt cercetate de 1100 co
pii; In urmă d. ministru a visitat școla 
greoâscă și cea bulgară. Școla bulgară cu
prinde un gimnasiu de băețl, unul de fete, 
o școlă primară de băețl și una de fete, 
tote visitate de 600 elevi. Aci d. ministru 
a pus întrebări în diferite clase din limba 
română, din istoria și geografia României, 
și constatând, oă aceste materii sunt forte 
neglijate a fost silit să faoă mustrări Efo
riilor, cari luară angajamentul de-a îndrepta 
șcâla în acâstă privință. Totodată d. minis
tru a însărcinat pe revisorul școlar și pe 
directorul gimnasiului român să suprave
gheze predarea acestor studii în școlele de 
altă limba.

România și Espresul-Grient. După 
cum se sere, direcțiunea căilor ferate ro
mâne a încheiat o convențiune ou compa
nia internațională- a Expresului-Orient, pen
tru ca acest tren să trecă pe liniile române 
pănă la Constanța. Etă câțe-va amănunte 
asupra acestei oouvențiuni: Compania in
ternațională a garantat un număr de 7000 
de pasageri cu destinațiuuea pentru Alec- 
sandria (Egipt), deosebit de pasagerii de 
pe linia Parisului. Pănă în maximul trei 
ani, compania e îndatorită a face să cir
cule în fiă-oare 4' trenul Express Orient. 
Pănă atunci trenul va fi mereu îndesuit, de
venind să ciroule de două-orl, de trei-urî 
pe săptămână si așa mai departe.

—o—
Catastrofa dela Briix. 0 telegramă 

din Briix anunță, că pănă acum au fost in
sinuate la primăria de aoolo 66 de oase dă- 
rîmate în urma cunosoutei catastrofe în
tâmplate acolo. Dintre acestea 31 au fost 
nimioite total.

—o —
AVIS!! Am onâre a aduce la cunos- 

cința P. T. publio, oă în Pesta în șoola in
dustrială femeiasoă m’am pregătit în tâte 
felurile lucrului de mână, și în pedagogia 
din Buda am depus examenul de învăță- 
târe de lucru de ihână, unde am obținut 
diplomă, pe basa căreia am deschis aid în 
Brașov la 1 Oct. pe Strada-Aței Nr. 7 „Șoola 
mea industrială de femei44. La aoâstă școlă 
pot participa tâte fetele dela 12 an! în sus 
cu prețuri moderate, învățând tot felul de 
lucru de mână precum:

Croit și cusut de haine și albituri; 
pregătirea și împodobirea pălăriilor; bro- 
dăria de monograme și albituri în tot felul 
ou mătase colorată și aur; ponto-tirato; 
poentlas; dantele venețiane; construire de 
flori artificiale ș. a. ș. a,

Fetițe săraoe primesc instruire gratis, 
înscrierile se pot efeptui dela 1 Oct. 

încâce în fiă-oare 4* dela 8 — 12 a. m. și 
dela 2—6 p. m.

Fetițele din provincia pot oăpăta ouar- 
tir, cost și tâte oele neoesare în institut pe 
lângă prețuri moderate.

Rugând părtinirea a P. T. public, ră
mân ou distinsă stimă

Vilma Papp 
învățătâre de lucruri de mână. 

Detailur! la sus numita.

Festivitățile dela Constanța.
(Raport special.)

Bucuresci, 17 (29) Septemvre.
Festivitățile dela Constanța, oarl au 

urmat solemnității inaugurării podului de 
peste Dunăre, au avut de ăstă-dată mai 
mult caracterul unor festivități de primire 
a familiei regale (Regina nu fusese pănă 
acum în Dobrogea) și a ospeților ei prin
ciari ; cu tâte aoestea însă, prin faptul con
centrării flotilei române în port și prin par
ticiparea estra-ordinar de numărosă a pu
blicului venit aici din tâtă țâra, aceste fes
tivități au fost un preludiu ăl inaugurării 
noului port dela Constanța, oe trebue să 
urmeze după aceea a podului de peste 
Dunăre.

Locuitorii vechi din Constanța asigu
rau, că niol-odată n’au vă4ut aid atâta 
lume ca aouma. La gară nu mai puteai 
străbate de mulțimea de âmenl, oe veneau 
și se duceau, er când te preumblai pe 
strade, ți-se părea, oă te afli într’o capitală 
mare din centrul Europei. In nâptea de 
Joi spre Vineri — 4iua> oâud aveau să so- 
sescă MajeBtățile Lor dela Cernavoda — 
aglomerația publioului a fost așa de mare, 
încât mulț! au trebuit să petrâcă noptea 
prin cafenele și restaurante, fiind tote ote
lurile și chiar oasele private ooupate.

Orașul era în haină de sărbătâre, tâte 
oasele erau împodobite ou covâre și cu 
drapele tricolore. Arcuri de triumf frumâse 
erau ridioate în drumul prinoipal, ce duoea 
dela gară în centrul orașului. Numai cel oe 
a vă4ut Constanța pe timpul, când era sub 
stăpânirea turcâsoă, pâte aă-șl facă o ideă 
despre progresele enorme oe le-a făcut acest 
oraș dela țsrmul Mărei Negre, de când 
aparține României. înainte de tâte se ob
servă curățenia, ce domnesce în oraș, care 
pe timpul regimului turceso era un lucru 
necunoscut; apoi oâte clădiri mari și fru- 
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mose nii s’au ridicat, câte îmbunătățiri no 
s’au făcut în întreg orașul ?

Maiestățile Lor, păreoliia prinoiară 
■moștenitore și prinții străini sosiră Vineri 
la 10 ore cu trenul dela Cernavoda și fură 
întâmpinați la gara, festiv decorată, de mi
niștrii, de șefii autorităților județene, de 
■corpul consular, muftii, de ofioerii supe
riori ai marinei române și străine și ai 
garnisonei etc. Domnele, între cari se aflau 
.și 4 oadîne în costumul lor mohamedan, 
oferiră Reginei și principeselor frumâse 
buchete de fiori. O companiă de infanteria 
ou musica făcu onorurile militare.

Dela gară se îudreptară Maiestățile 
.Lor la biserica catedrală, unde Episcopul 
Dunării de jos servi sf. liturgiă. De aci 
merseră la otelul Carol, unde au desoins. 
Aici regele a primit autoritățile și delega- 
-țiunile: armenescă, bulgară, israelită etc.

După dejunul regal, ora 1, la oare au 
dost mulțl invitați, Maiestățile Lor merseră 
:pe malul mării în dreptul otelului Carol, 
unde împreună ou principele și prinoesa 
României și ou miniștrii subscriseră perga
mentul, în care se stabilesce punctul de 
-origine al nivelmentului de precisiă al țării.

D-l colonel C. I. Brătianu, șeful in
stitutului geografic al armatei, oare esecută 
acâstă lucrare, a adresat ou acâstă ocasiune 
■rin disours Regelui, în oare a cps între 
altele:

„ErI, Sire, inaugurând pe țărmurul 
Dunărei podul Carol, ați așecjat inelul 
vecluicei logodiri a Dobrogei ou România 
,și ați deschis Regatului nouă cale de pro
pășire economică.

„Acji, pe țărmurul Mării Negre, sta
bilind punotul de origine al nivelmentului 
•de precisiă al țări’, ați unit România cu 
universul întreg prin o nouă oale cul
turală.

„Cu nivelmentul de preoisiă început 
de aici în Dobrogea și ale lui base geo
dezice măsurate vara acâsta în țâră, harta 
negatului pote lua loc în concertul scien
tific al lumei cu totă greutatea ce se cere 

-dela o asemenea însemnată operă.“
Pe la 3 bre p. m. totă lumea se în

drepta spre port, unde după scurt timp so- 
.-siră Majestățile Lor ou principii. Aid visi- 
tară noul vapor al regiei monopolurilor 
.„Meteor*, oare are menirea de a mijloci 
•comunicațiunea între Constanța și Constan- 
-tinopol, un vapor strălucit, care întrece și 
■cele mai frumâse vapore ale „Lloyd“-ului 
austriac, apoivisitară încruoi<ătorul „Elisa- 
beta* și bricul „Miroea*, corăbii, cari fuse
seră la Kiel. Vapârele cele de răsboiu, ca 
și cele oomeroiale, erau frumos pavoasate 
și au dat salve de ondre.

Regina, cu păreohia moștenitore și ou 
prinții străini rămase pe înorucișătorul 
„Elisabeta*, ou care a făcut o preumblare 
pa Mare, er Regele a visitat într’aceea 
primă ia, prefectura, tribunalul, închisorile, 
unde a grațiat mai mulțl condamnați de 
iestul pedepsei, apoi scolele, oasarmele etc.

Dună reîntâroerea Reginei și a Re
gelui a fost la drele 7 prâncj mare la ote
lul „Carol* er după 8 ore tot orașul fiind 
splendid iluminat, a fost retragere cu torțe 
și ou musică. >ute de lampidne împodo
beau bulevardul dinaintea otelului Carol, 
care era înțesat de lume. Dâcă vom mai 
adauge, că tote vasele flotilei române și 
tote vapdrele române și străine din port 
erau sublim iluminate și de pe bordul lor 
.slobozeau raohete, foourl bengalioe și pro- 
duoeau proieoțiuni electrice, vom căpăta 
o ideă despre aspectul feeric, oa-1 oferea 
orașul dela țârmurul Mării Negre, în oare 
se mai reflectau și rațele lunei.

Pe la orele 9 Regele, Regina și ou 
toți principii făcură o preumblare pe jos 
pe bulevard, fiind aclamați de imensa mul
țime,

Pănă târcjiu în nopte bulevardul, piâța 
Ovid și tdte stradele ortșului furnioau de 
lume.

In <jiua următdre, Sâmbătă înainte de 
amecjl, Suveranii visitară biserica armenesoă, 
grecâscă și giamia prinoipală turcâscă din 
Constanța, unde au fost primiți cu mari 
ovațiunl. Interesant este, că din partea co
loniei armene și turoescl Regele fu salutat 

cu ouvintele: „națiunea armână14 și „na
țiunea musulmană* v’aduoe omagiile sale 
eto. Și nimeni nu s’a aflat, oare să le ia 
acâsta în nume de rău !

Incheiând, notez, că și în Constanța 
di ari știi esterni s’au bucurat de cea mai 
căldurosă primire. Cu multă amabilitate d. 
Gr. N. Mânu a oferit câtor-va dintr’ânșii 
oabine în vaporul Meteor pentru înoptat 
și i-au ospătat la masa acestui mândru 
bastiment, prin oare s’a inaugurat flotila 
comeroială română.

Cătră clerul și poporul român din 
eparchia Caransebeșului.

(Circulară în cauaa nouelor reforme bisericescl).

N1COLAE,
din indurarea lui Dumnezeu Episcop al Epar- 
chiei greco-orientale române a Caransebeșului.

Dar și paoe dela Dumne4eu Tatăl și 
Domnul nostru Isus Christos.
Iubițdor fii sufletescl!

(Urmare).
Marele apostol, sântul Pavel, în cartea 

sa cătră Efeseni la oap. V. vers. 39 d}i°e 
despre căsătorie : „Mare este acâstă taină*, 
âră în cartea I. cătră Corinteni, vorbind 
despre starea feoioriei și a căsătoriei, (Șice 
între altele: „Femeia este legată de lege 
(căsătorie), întrucât bărbatul ei este viu; 
dâr dâcă mâre bărbatul, ea este liberă să 
se mărite după cine va voi, numai să fiă 
după Domnul.“ Cuvinte ie aoestea „după 
Domnul* ne dau numai decât a înțelege, 
că înoă pe timpul apostolilor, spre deose
bire de alte legături, oăsătoria creștină se 
încheia după Domnul, seu în numele Dom
nului, adeoă, că oăsătoria creștină era un 
aot religios al biserioei, și prin urmare sființit 
și sigilat prin mijlooul unei ceremonii vă- 
c}ute. Dintre sființii părinți și învățătorii 
cei dintâiu ai biserioei, cari au fost păzi
torii oredincioșl ai tradițiunilor și ai învă
țăturilor apostolescl, vom numi aoi numai 
pe sântul Ignatie, oare pentru credința sa 
în Christos s’a făcut martir și să numesce 
purtător de D-4&U. Aoest sfânt părinte <Șioe : 
„Trebue aoelor ce să căsătoresc, oa împreu
narea lor să fiă făoută prin bine-ouventarea 
Episcopului, pentru-oa oăsătoria să fiă după 
Domnul și uu după patimă.*

Eră marele învățător al biserioei și 
archiereu, carele pentru duloâța învățături
lor sale s’a numit de întregă biserica lui 
Christos, Ioan gură-de-aur, vorbind despre 
oăsătorie ne învață: „Să se ohieme preoții 
și Bă încheie legătura căsătoriei prin rugă- 
oiuni și bine-cuvântărl, pentru ca dragos
tea mirelui să mârgă crescând și mirâsa să 
rămână curată, dâră mai ales, oa să între 
în oasa aoâsta numai fapte virtuâse și tote 
meșteșugurile satanei să fiă alungate, ca în 
fine soții să ducă o viâță fericită fiind uniți 
prin harul d-4eesc-“

Din tâte acestea să vede într’un mod 
fără totă îndoiala, că căsătoria creștină îșl 
are scopul, îșl are începutul său dela însu-șl 
Dumne4eu, și că ea cu drept cuvânt s’a 
așe4at de taină în sânta nostră biserîoă 
amăsurat învățăturilor întemeitâre aie Mân
tuitorului nostru Isus Christos, începătorul 
legei cele noi, și amăsurat învățăturilor 
sfinților apostoli și ale sfinților părinți, cari 
ou muit zel au lățit și întărit învățăturile 
sf-+e și d-4ee8d ale Domnului nostru Isus 
Cin stos.

Sânta nâstră biserică ne învață des
pre taina oăsătoriei următorele în mărturi
sirea ortodoxă: „A șesea taină este căsă
toria venerabilă, oare să face prin învoirea 
ambelor părți, a bărbatului și a femei, dâcă 
nu este vre-o împedecare spre acâsta. Insă 
acâstă învoire nu va fi de ajuus spre în
ființarea unei căsătorii adevărate, decât nu
mai atunci, dâcă ei înși-șl vor mărturisi 
înaintea preotului promisiunea lor, și îșl 
vor da mâna, cum-că vor păzi oredința unul 
altuia, onârea și amorea casnică prin tot 
timpul vieții lor, și în ori c=> pericul nu va 
lăsa unul pe altul. După acesta să întăresce 
și să bine-cuvintâză de cătră preot învoi
rea și promisiunea lor.*

lubiților fii sufletescl!
Tote acestea vi le-am spus, pentru-oă 

fiind eu din îndurarea lui Dumne4eu ar- 

chireul și păstorul vostru sufletesc, am da- 
torința sfântă să le arăt și să le învăț. 
Aoâsta o fac, pentru-oă spre acâsta suntem 
puși. Etă oe 4ioe sfântul și marele apos
tol Pavel în aoâstă privință în oartea sa 
oătră Timoteiu: „Fă-te pildă oredinoioșilor 
în ouvânt, în petreoere, în dragoste, în 
duch, în credință și în ourățeniă. Nu neîn- 
griji darul oe este în tine, oare ți-s’a dat 
prin prorocire, prin punerea mânilor. Pă- 
ze8oe-te pre tine și învățătura, și rămânl 
întru aoestea, oăol aoestea făcând te vei 
mântui pe tinn și pe oei ce te vor as
culta.*

Tot aoest sfânt apostol 4ioe în car
tea sa I. cătră Corinteni: „Că de vestesc 
(evangelia), nu îmi este mie laudă, că da
toria mă silesce; âră amar mie imî este de 
nu voiu vesti* ; âră în cartea a Il-a a sa 
oătră Corinteni 4i°e: „Drept aceea în lo
bul lui Christos vă rugăm, ca oum Dum- 
ne4eu v’ar ruga prin noi; — rugămu-vă 
în locul lui Christos, împăcați-vă cu Dum- 
ne4eu.“

Dâră, iubiților fii sufletesol, dâoă eu 
Archiereul vostru sunt chemat și îndatorat 
oa să vă învăț pe voi și să vă grijesc 
pentru bună-starea vâstră vremelnică și 

. eolnioă, și voi fiii mei sufletescl, sunteți 
îndatorați a lua aminte învățăturile mele 
părintescl și a asculta de ele, pentru-c* 
scriptura 4loe în aoâstă privință: „Aduce- 
ți-vă aminte de mai marii voștri, cari au 
grăit vouă cuvântul lui Dumnetjeu, la a 
căror săvârșire a vieței privind, să le ur
mați credința*; apoi: „Asoukațl pe învă
țătorii voștri și vă supuneți lor, oă ei pr - 
veghiâză pentru suflatele vostre, ca oei ce 
vor să dea sâmă, oa ou bucurie să facă 
aoâsta, âră nu suspinând, că nu este de 
folos vouă acâsta.*

(Va urma).

Apel.
Neavând apelul nostru prim deplinul 

efect dorit, venim din nou a ruga pe toți 
domnii foști membri ai sooietății

„România Jună"
să bine-voiâscă a ne trimite cât mai curând 
adresele d-lor; âr spre a încunjura o în- 
târ4iare în edarea „Almanachului ,̂ oe voim 
să apară ou ooasiunea iubileului de 25 ani 
a societății nostre, rugăm din nou pe toți 
acei d-nl foști membri ai „României june,* 
cari doresc a colabora la acest Almanaoh, 
a ne trimite operatele d-lor cel mult pănă 
la finea lunei Ootomvre a. c. —

V i e n a, 1 Octomvre n. 1895.
Pentru comitet.

Drd. N. Comșa. Drd. Als. Fodor Crețulescu, 
președinte.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 3 Octomvre. Acți s’a 

pertractat aici procesul de pressă in
tentat clarului slovac „Narodnie No- 
viny“ din Turoț-Sân-Mărtin, pentru 
un articol intitulat: „Nu căuta tămâia 
ta dracul“. A luat parte numeros 
public slovac, român și șerb; pe 
galeriă se afla și deputatul Dionisie 
Pazmandy in societate cu Vasilie Lu* 
caciu. Acusatul Isidor Zsiăk, scriitor 
la. un advocat din Neusohl (Besz- 
terczebanya) a luat asupră-șl res
ponsabilitatea pentru articolul în
criminat. Ca apărători au figurat Dr. 
Ștefan Pop, advocat român în Arad, 
și Milos Stefanovid, advocat în Po- 
jun. Curtea cu jurați, cu 11 voturi 
contra 1, a declarat vinovat pe Zsiak 
pentru agitare, dr judecătoria îl 
osândi la doue luni închisdre de stat.

Constantinopol, 3 Octomvre. S’au 
făcut mai multe sute de arestări în 
ndptea de eri în biserica patriar
hatului. Mai multe sute de familii 
armene au fugit. Marele Vizir a 
chiămat în timpul nopței pe patriar- 
chul și a cerut se facă se se goldscă 
biserica. Mahalalele armene ale Mă- 
rei de Marmara sunt deșerte. Un 
contingent mare de poliția, de gen- 

darmi și de soldați este mobilisat. 
Eseitația este fărte mare în popu
lația armenescă.

Literatură.
Primim Nr. 9 al Bibtiotecei de Popu- 

larisare dela Institutul de Editură Balian 
și Ignat Samitca, din Craiova, ouprin4ând 
Nuvele alese de Alesandru Pușkin, pre
cedate de portretul oelebruiui poet și pro- 
sator rus. Prețul 30 bani.

Alesandru Serghieviol Pușkin, unul 
dintre oei mai mari poeți moderni ai Ru
siei, s’a născut la Petersburg în 1799 și a 
murit tot acolo la 1837.

Pușkin a jucat în Rusia rolul, pe 
oare lord Byron l’a jucat în Anglia, și 
firea sa era în multe privințe asemănătore 
aceleia a genialului poet și aventurier an
gles.

Intrat în slujbă, la ministerul de es- 
terne. sub țarul Alesandru I., Pușkin a 
fost atașat apoi pe lângă prințul Woron- 
zow, guvernatorul Rusiei-nouă. Insă la 1824 
a scris în contra acestuia o poemă sati
rică, ceea-ce i-a atras mânia împăratului, 
care l’a esilat în guvernământul Pskow, la 
o moșiă a sa. Aci poetul a stat 5 ani, în 
care timp a scris mai multe din poemele 
sale și romanul în versuri Eugen Onegin, 
al cărui erou e însu-șl autorul.

După urcarea pe tron a Țarului Ni- 
eolae, Pușkin a fost rechiămat la Peter
sburg și ’i-s’a dat o slujbă nouă la minis
terul de esterne. Mai târ4>u poetul s’a sta
bilit în Moscva, unde a stat pănă la 1831. 
In restimpui acesta el a soris mare parte 
din nuvelele sale în prosă și poema dra
matică Boris Gudunow. Acâsta e una din 
cele mai bune opere ale sale. Dela 1831 
Pușkin s’a stabilit la Petersburg și a re
nunțat aprdpe cu totul la poesie. In acâstă 
epocă a soris Istoria lui Petru cel mare (ră
masă neisprăvită) Istoria conspirației lui Pu- 
gacew și un mare număr de nuvele, între 
care și Dama de pică, oare e publicată în 
Nr. 9 al „Bibliotecei de Popularisare*.

La 1836 a întemeiat revista Sovremen- 
nik (Contemporanul) și era tocmai în tâtă 
puterea vîrstei și a geniului său, când a 
fost rănit de mbrte într’un duel la 7 Ia
nuarie 1837, duel, la oare-1 provooase un 
Frances, Antes, care făcea curte neves
tei lui. ,

*
Ihn inimă este titlul unui nou volum 

de poesii apărut în editura librăriei Carol 
Muller din Buourescl. Autor: Badu D. Bo- 
setti. Tipar frumos, hârtiă de lux, Prețul 
2 lei 50 b.

*
In Institutul de editură Balian și 

Ignat Samitca din Craiova a apărut o fru- 
mosă oolecțiune de poesii, întitulată: Din 
anii tineri, de Virgiliu N. Cisman. Prețul 
1 leu 50 b.

*

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 or. 
francate. De vândare la administrația 
nâstră.

DIVERSE.
Consciences. Domnul: Ghiță mergi 

curând la gară și ve4l oând plâoă trenul 
cătră X, sunt chemat telegrafioe acolo și 
cată să pleo numai deoât. Servitorul Ghiță 
se întârce dela gară numai după două ore. 
Domnul: Cum de vii așatâr4iu? Servitorul: 
Nu m’am înore4ut în nime și am stat să 
văd cu ochii mei când plâoă trenul acela.

Resbunare. — Dragă, eu nu mai pot 
suferi aroganța oomptabilului aoestuia. Nu
mai mai ’nainte a cutezat să-mi 4ică, că 
locul meu este în buoătăriă. — Să se care 
dela noi! — Dâr, dragă, nu pot fi fără de 
el. — Nu?! Atunci trebue să ne ia fata.

5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 
bun, care se pdte aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pâte procura cjîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresă preparatele lui Moli 
provecjute cu marca de contravenție și subscriere.

Proprietar: Dn« Aurei USaare^ianaa.

RetatOT responsabil: Gregoria
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Cursul la bursa din Viena
Din 3 Octomvre 1895

Renta ung. de aur 4% • • .
Renta de cordne ung. 4% • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/20/0 
Impr. oăil. fer. ung. în argint4t/2% 
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • 
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .

121.80
99.50

124.-
100.90
121.30
98.10

159.50
146 —
100 80

Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
Losurî din 1860 .........................
Acții de ale Băncei austro ungară. 
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 
Napoleondorî..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista..............................
Paris vista..................................
Rente de cordne austr. 4%. .
Note italiene..................................

101.05
121.50
153.—

1072.—
488.—
406.50
9.521/2

58.80
120.15
47.52

101.35
45.27’/2

Cursul pieței Brașov.
3 Ootomvre 1895.
Cump.
Cump.
Cump.

Din 
Banonote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori

9.51
9.46
9.54

Vend. 
Vend. 
Vend.

9.54
9.50
9.57

GralbenI Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Soris. fonc. Albina 5%

5.63
128?/,

58.50
10.76

100.75

Vend. 5.67 
Vend. —.— 
Vend. —.— 
Vend. -.-
Vend. 101.75

ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ! ••

e
OFranzberanntwein și sare a lui Moli, 

l/nrilnhilii niimni decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VClILdUIIU IlUlIlal, plumbul lui A. Moli.

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

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, «tecii fiăeare eutiă este prov64u*^ eu marea de 

aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

L
3

I

gg Grăbiți-ve gg 
cu cumpărarea de losurî a 

LOTERIEI de CLASA UNG
de bani,

de ore-ce tragerea losurilor clasa I va fi

la 16 Octomvre 1895.
tig ii Un milion,

apoi: 400,000, 200,000, 100,000, 80,000, 60,000, 50,000, 
40,000, 30,000, două ă 20,000, trei ă 15,000 cinci ă 10,000, 
deue-spre-cjece ă 8000, două cjecl Ș’ șepte â 6000 cor. etc. 
„fără nici un scăijement, în banT gata/
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96 cr.,
mătasă 

n 
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Apă de gură-Salicjl a lui Moli.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

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

Trimiterea prineipală prin
Farmacistul A. HIOLL, w 

c. și r. îiiniisor al curții imperiale Viena, Tnclilanlien 9 Q 
Comande din provinciă se efectuezi dilnic prin rambursă poștală.

La deposite sS se cdră anumit preparatele prov&lute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

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

O) 
G) 
*

întregi I clasă fl. 20 
jumetăti I cl.
a patra parte 
a 4ec6 „ 
a doua-4ece p.

Losurî întregi, pentru 
ambele clase 
jumetățî . .
a patra parte 
a (jeoe „ 
a doua 4ec6 p.

10
5
2
1

pot căpăta itnpreună cu planul jocului la 
Cassa de bancă

IACOB L. ADLER

Noutățile cele mai superiore
pentru SESONUL de T6MNâ și fiRNĂ 1895|96

fl.

r>
r>
n

Cheviot inele — 
superioră colorată, 
englezesc — —
irlandez — —
uni, în tote colorile —

•• --
Iliagonal uni — 
Crepe englezesc

Noutate

Cheviot
ii
ii
n
ii 
ii „

Kammgai*n cordonne — —
Crepe Tricolette — — -
Cheviot englezesc cu desenurl - 
Noutate parisiană, cu desenurl — 
Telourette pointu în mătase - 
Noutate persiană. — — —

Astrachană — — —
snperioră persienette 

Haukas —

11
11
11 . 11

Hohair-Crepon, în tote colorile — — — — —
Noutate raye, cu mătasă — — — — — —

,, superioră carre roppe — — — 1 _
Cheviot englesesc, cu desenurl — — — — —

., Crepe — — — — — — — . _
Stofe <lc modă, în lățime duplă — — — — —
Himalaya — — — — — — — — —
I’ostav pentru Mame _____ —
Barchent și Flanele de o execuțiune forte îngrijită â
Stofe de mătase, în desenurl singuratice, calități frumose
Tafletas noutăti raye — — — — — —
Pepita noutate*
Mătasă Crepe, desenurl forte frumose — — —
Noutăți Taflie raye — — — — — — —
Hăt ă serie, în desenurl exquisit de frumose, moda ultimă

Pentru provincie mostre și jurnale ilustrate gratis și franco
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115 
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80 cr.
1.05
1.15
4.85
1.90 
fi. 95 
1 40
1.85
2.90 
9. flO 
9.40
9.15
3.10
9.40 
9.80 
3.50 
3. 10
3. -
9.10
9.20 
£.45
1.40 

etc. etc.
I.— 

„ -.82
60 cr. etc. etc. 
sortiment bogat, 
metru

T>
n ■

..71
per metru fi. 2.50, 2.60, 3.20 (desenurl deosebite)
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75
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71

1.55. t.?5, 
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per metru 22, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 65 cr.
— — — — 120 cm.
— - - — 120

24, 28, 32, 35, 40,
— â 65, 85, 94,

lat, per metru fi.
75 n Ti

45, 48, 52, 55,
fi. 1.15 în 
curată per

75

77

77

D. LESSNER, VIENA
VI., Mariahilierstrasse Nr. 81“83, Eszterhazygasse Nr. 30, 32, 34. 

Sourterraiiiț Farterre, MezaanSn, Etaglu ff.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


