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INSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațluns în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri da anunoluri: 

în Viena: Jf. Bukes, Htinnch 
Schalek, Rudolf Mosse, 2. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danmocr, în Budapesta: 2. 7. 
Goldbergcrg, Eckstein Bemol: în 
Bucuresci: Agence Ravas, Suc- 
curaaJe de Houmanie; în Ham
burg; Karotyi & Lteomann.

Prețul Imrțîunllor: o seria 
garmond pe o ooldnă 6 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame po pagina a 3-a o 
seria 10 or. aâu 80 bani.

„Bazeta" iese în as-care’di. 
A^cnamenie jenirn Austro-Oagaila; 
Pe un an 12 fi., pe ș6ae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnaoi 2 II. pe an.

Pentru România si străinătate: 
Pa un an 40 franol, pe 
luni 20 fr., pe txoi luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frnnol. 

Se prenumără la tâte oiiciele 
poțrtale din Intru și din aturâ 

ți la dd. eolooteri.
Ahmainainil neutru Brașov 

aaministrațiunea, piața warn, 
Tfirgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fi., pe șdse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un eflemplar o or. v. a. 
sdu 15 bani. Atftt abonamen
tele oât și inaorțiunile sunt, 

a se plăti înainte.

Nr. 255. Brașov, Vineri, 17 (29) Noemvre 1395.

Studenții maghiari și antisemitismul.

Acum de curând s’a făcut în 
sînul studenților universitari ma
ghiari o manifestația, ce are de scop 
a desaproba purtarea unei părți mari 
a studențimei maghiare din Buda
pesta, care a îmbrățișat anti-semi- 
tismul.

Societatea universitarilor din 
Clușiu a publicat o declarațiă, prin 
care desaprobă astfel pe colegii din 
Budapesta și retrage fâiei lor 
„Egyetemi Lapok“ subvenția anu
ală de 10 fi., ce i-o da.

Se ’nțelege, că atitudinea acâsta 
a tinerilor „patrioți4 din Clușiu a 
trebuit se producă mare iritațiune 
în sînul studențimei din capitala 
ungară, care se crede chiămată la 
un rol conducăter al întregei tine- 
riml maghiare din țeră.

Ce le vine în minte de-odată 
Clușenilor, se se facă sfătoșl și să 
vrâ ei de-acolo se dea direcțiune 
cugetărei și sentimentelor junimei 
din Pesta, ba mai mult: se vrâ să 
împedece manifestarea liberă a idei
lor și opiniuuilor lor ?

Pasul acesta, își c|ic cei din 
Pesta, nu se pâte se fi emanat din 
propria convingere și din propriul 
îndemn al tinerimei universitare din 
Clușiu, ci trebue că a fost victima 
unor influințe și presiuni, ce vin din 
partea celor dela putere și carlli-au 
turburat independența cugetărei.

Așa își die colegii din Pesta. 
Ei nu și pot închipui^ ca demonstra 
ția în favorul semiților se nu fi fost 
pusă la cale de cătră corifeii par
tidei pseudo-liberalismului delacârmă. 
Și cu drept se întrebă, de ce nu 
pășesc în urmele universității din 
Clușiu și academiile de drept dela 
Oradea-mare și Kecskemet?

Aceste date despre efectul, ce 
l’a avut desaprobarea clușiană a anti
semitismului, ce domnesce între ti
nerimea maghiară din Pesta, le-am 
luat dintr’o interesantă scrisâre, ce 
i-o adreseză un student ardelean din 
Pesta, cfiarului „Erdelyi Hirâdo4. Etă 
cum se pronunță între altele, acest 

corespondent, care urmâză și el de- 
visei „Jos cu streberii4:

„Comitetul cercului universitar 
clușian4, fiice el, „în loc de-a se bu
cura, că la universitatea din Buda
pesta, chiămată a da direcțiune, par
tida, ce stă în serviciul guvernului 
mincinos al „streberilor4 și care su
primă curatul sentiment maghiar, 
a fost cupleșită de partida cu cuge
tări independente neaușe maghiare, 
care din suflet urăsce pe „streberi4, 
ea caută încă a mai îngreuna lupta 
și așa destul de grea a acesteia4.

„Cumcă este antisemitism între 
noi — continuă tânărul ardelăn un
gur — nu numai că nu neg, dâr 
însuși sunt de aceleași sentimente. 
Se poftescă însă iubiții noștri colegi 
la Budapesta, și dâcă acolo ei sunt 
mulțumiți cu nobila rassă, se se uite 
puțin aici împrejur. Privâscă la uni
versitatea din Budapesta însăși, unde 
dintre studenții de medicină sunt Ji
dovi 75% dintre studenții de 
drept deja 50%. Privâscă la capi
tala Budapesta, că ce fac aici cele 
200,000 de Jidovi. Dâcă vor cerceta 
și judeca puțin și nu-’ș! vor lua in- 
formațiunile din foile ce sunt în 
mâna Jidovilor și decă atunci nu se 
vor face cei mai înfocați antisemițî, 
mă voiu închina4.

Așa vorbesce studentul ardelean 
din Pesta judecând aspru și cum se 
cuvine pe colegii și conaționalii sei 
din Clușiu, așa că și fâia, căreia i-se 
adresâză, deși pretinde că nu e mul
țumită întru tâte cu declararea cer
cului universitar din vorbă, se simte 
genată și caută a-i slăbi afirmările.

Insă adevărul adevăr rămâne și 
tâte celelalte sunt zadarnice. Ade
văr pâte fi și ceea ce spune tânărul 
amintit, despre rușinea ce au făcut’o 
Ungurilor ardeleni din Pesta, colegii 
dela Clușiu, și că acum Ardelenii 
trebue se tacă, pe când altfel țin la 
olaltă și în disputele cu tinerii colegi 
din Ungaria se apără solidar și te
nace și sunt mândri a le răspunde: 
„Da suntem ardeleni și de mica 
nostiă patriă muntosă nu ne lăpe- 
dăm nici-odată!4

CRONICA POLITICĂ.
— 16 (28) Noemvre.

țliarul slovao „Narodnic Noviny*  anunță, 
că în Budapesta deja s’a înființat o reu
niune de inaghiarisarea numelor și portă 
numirea de „Kozponti năvmagyarosito târsa- 
săg11. Reuniunea acâsta și-a inaugurat ac
tivitatea prin răspândirea a mii de provo
cări tipărite prin întrâga țâră. Pe lângă 
provocări se distribue și o îndrumare la 
pașii ce sunt de a-se întreprinde la ma- 
ghiarisărl de nume, precum și blanchete 
pentru însciințare la autorități. Nu se soiă, 
înoă, ore este aprobată său nu reuniunea 
din partea ministerului. — Nu este de 
lipsă nici un comentar!

*
Partida guvernamentală maghiară a 

ținut Marți sâra o conferență, în care mi- 
nistrul-președinte Banffy a desfășurat pro
gramul lucrărilor, ce voesce să le înde- 
plinescă guvernul de aici îdcoIo. Banffy 
dise, că dâcă guvernul va fi spriginit și 
mai departe de partidă, el voesce să ese- 
oute legile politice-bisericesol, astfel, ca să 
se pbtă fiioe, că aceste legi au treout în 
sângele „națiunei". (sic) După aoeea fiise, 
că oea mai de căpetenia problemă a gu
vernului va fi pregătirea reformei adminis- 
trațiunei, oă doresoe înoă, ca la înoeputul 
anului viitor să supună desbaterii proiec
tele de lege asupra tribunalelor adminis
trative și a jurisdicțiunai Curiei, eventual 
și acela al procedurei penale. Privitor la 
disolvarea camerei înainte de timp, n’are de 
cuget a face nici o propunere Majestății Sale. 
In fine Banffy a fiis, ca guvernul îndată 
după desbaterea generală a budgetului, 
voesoe oa el să se desbată pe §§-I și pe la 
mijlocul săptămânei viitore să se trâcă la 
proiectul de indemnitate, a căruia desbatere 
doresce să se termine încă înaintea va
canței Crăciunului. Acestea se încep la 15 
Decemvre, dâcă însă, pănă atunci nu se va 
termina desbaterea asupra indemnității, 
guvernul n’are de cuget a întrerupe discu- 
siunea.

*
In timpul din urmă au fost viue tra

tări între fracțiunile estreme, pentru o reu
nire a partidei kossutliiste. Mai îu urmă 
a fost o conferență în locuința lui Francisc 
Kossuth. Atât fraoțiunea Iusth, cât și frac- 

i 
țiunea Ugron s’au înțeles asupra cestiune 
principale. S’a discutat și cestiunea procu
rării unui nou local pentru olub, au con
venit însă, ca de-ocamdată să se folosâscă 
de localul cel vechiu și s’au amâuat hotă- 
rîrile definitive pentru o altă conferență, 
care să se întrunâsoă tot în loouința lui 
Kossuth.

*
Din Viena se anunță, că deputății eșițl 

din olubul conservativ al lui Hohenwarth 
s’au constituit într’uu partid poporal ca
tolic. Președinte al noului partid este ba
ronul Dipauli, locțiitor: Ebenhoch. Progra
mul partidului este următorul: Indepen
dență în tote părțile, relațiunl prietinesol 
cu olubul polon, ou clubul conservativ și 
cu socialiștii creștini.

*
piarului „Times'1 i-se anunță din Con

stantinopol, că îd cercul ambasadorilor din 
capitala Turciei decurg desbaterile asupra 
atitudinei și premergerei, ce vor avă de 
observat puterile europene față cu Turcia. 
Trei metode se impun de sine, adecă: 1. 
A aștepta cele ce vor urma, și a încerca 
de-a delătura pe rend fiă-care greutate, în
dată ce s’ar ivi; 2. a obliga pe Sultan, oa 
el să reconstrueze sistemul de guvernare 
al Porții ast-fel, încât imperul să posâdă 
o corporațiune guvernantă responsabilă; și 
3. a țină o conferență, pentru de-a resolva 
cesiiunea orientală.

Dela tribunalul din Sibiiu.
Sibiiu, 15 (27) Noemvre.

Onorată Bedacțiitne!
Astăfil s’a ținut pertractarea finală în 

causa „Doinei lui Lucaciu4. Tribunalul s’a 
constituit în modul următor: Președinte: 
Plileps și jufiii V. Ban și F. Toth; aousător 
public a fost L. Nagg. Apărătoriu numit 
din oficiu Dr. Amos Frăncu.

Ședința s’a deschis la 9 ore diminăța.
La observarea președintelui, că din 

acte nu se vede unde a fost sesisată tipă
ritura încriminată, procurorul dă lămurirea, 
că gendarmii au ccnfiscat’o cu ooasiunea 
întrunirii din Talmaciu a reuniunii agricole 
române, (oeea ce arată conseouențele con
fiscării pentru aceleași organe. — Ooresp.)

FOILETONUL „OAZ. TRANS.“

jue incidente.
Din viăța celistului Fraucisc Servais.

(întâiul incident.)

Fiind-că în făia acăsta s’a pomenit 
despre Francisc Ser -ais, în întrăgă Europa 
renumitul celist, fiă-ml permis, să povestesc 
și eu oeva despre el.

In călătoria lui în anul 1841 la Pe
tersburg, el luă drumul prin Constantinopol 
și Teheran.

In Constantinopol întrebând Servais 
la curtea Padișahului, dăcă voesce să-l audă, 
i-se răspunse prin ceremonierul suprem, că 
da, însă el să nu ședă la cântare și nici 
violonoelul să nu-1 radime pe parchet, oi 
să 1 ție doi sclavi în mâni. Artistul aufiind 
acest moft bizar turcesc, se măniâ foc și 
se duse din Constantinopol fără a da mă
car un răspuns ceremonierului.

Ajuns la Teheran, Servais nu se putu 

el destul mira, aufiind dela Consulul țării 
sale, adeoă dela cel belgian, ca în Teheran 
se oultivă musioa mult, pănă ohiar și cea 
clasică, și că sunt acolo forte mulțl amatori 
de ea.

Așiși la întâiul concert cel dădu Ser
vais, era spațidsa sală a concertului plină 
de public, eră la al doilea și al treilea, 
care a fost și ultimul, mulțl se depărtară, 
neputend încăpea în sală.

După acest ultim concert veniră în 
foișorul de lângă sala conoertului, unde se 
afla Servais cu consulul belgian, doi Perși, 
unul după esterior militar superior, âr ce
lalalt un civil.

Priorul Pers sălutând în mod persic 
adecă, cu mâna drâptă pe inimă, dise oeva 
în limba persică, ce Servais însă nu pri
cepu, dâră ce celalalt Pers venit cu mili
tarul, îi tălmăci în limba fraDcesă și ce 
sună așa: „După legea mea, totă plăcerea 
și bucuria este trimâsă ca dar dumnedeesc 
din ceriu. Tu cu cântul tău mi-ai făcut o 
mare plăcere și bucuriă, îmi ești așa-deră 

un sol ceresc: Cere deci dela mine un 
dar4. Ambițiosul celist aufiend vorba acâsta, 
(fise cătră tălmacifi „Domnia-lui a plătit 
biletul Intrării la concertul meu, deci aii 
dar nu mi-se cuvine și nici nu primesc4, la 
care cuvinte ale lui Servais, apropo între- 
rumpându-1, îi observa consulul belgian: 
„Nu, nu, Domnule, nu cfice așa,, că-i vă
tăma dumisale simțul religios și l’ar supăra 
greu. Cere darul, dumnialui e colonel în 
armata Șahului și-ți spun înainte, că-i un 
milionariu multiplu4.

Augend Servais, ce spuse consulul, 
se îndrepta cu fața spre colonel, se închină 
și (fise:

„Mulțumesc D-le pentru onorea ce-mi 
faceți, te rog deci, ca alt dar să nu-mi dai, 
decât numai să mă onoreefi cu invitarea la 
un prând însă adevărat persian antic.

Colonelul, tălmăcindu-i-se aceste cu- 
vinte, se păru ceva intrigat, și după o pausă 
de gândire cu ochii țintă la Servais, (lise: 
„Și p.e când voiesei tu să te poftesc la acel 
prânfi?4

„Acesta o las la disposițiunea cuhne 
domniei tale4 răspunse Servais.

„Se pote în opt, în fiece fiile?4
„Da se pote4.
Colonelul salută de nou și se duse.
Și în adevăr abia pe a fieoea fii fu 

Servais invitat la acel prânfi, la care afară 
de el și consulul belgian, nu erau mai 
mulțl, decât încă șese alte persone, oare 
păreau a fi civile, dâră după îmbrăcămintea 
lor turcăscă, forte bogate.

După unele șerbeturi, fructe comfeote 
și iicherurl premergătore, tote de calitatea 
cea mai fină, aduseră sclavii tălerașe de 
margetm japonez pentru fiă care măsean, 
în care tălerașe se aflau ouă fierte și des- 
oojite de paseri, în Europa ecsotice. După 
aceea aduseră un blid cu ceva în el, ce 
părea a fi ca icrele (caviarul). Aceste erau 
oohl de nisce pescl, cari, după cum la fiă- 
oare feliu de bucate spunea și esplică un 
individ, la aparență oficiant de casă superior, 
oe sta în dre-șl care distanță dela masă, în 
posă modestă, — care pescl fiio, se află
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După acâsta și-a ținut procurorul vor
birea de aousațiune pe basa § 62 a cod. 
pen. ung. deâreoe în urma prescripțiunii 
autorul și editorul nu se mai pot persecuta, 
prin urmare tipăritura, oare conține agitare 1 
contra Maghiarilor și preamărirea crimei, 
trebue confișcată.

Abia după vorbirea acusatorului pu
blic, președintele dă cetire — un ce curios 
— doinei încriminate.

După ocâsta președintele dă cuvântul 
apărătorului, care face escepțiunî contra 
jurisdicțiunii tribunalului și a aotoratului și 
insistă pentru libertatea pressei.

’Mi reserv a Vă trimite după notițele 
făcute întreg discursul de apărare al D-lui 
Dr. Frâncu în liniamente generale, obser
vând, că reproduoțiunea din „Tribuna14 în 
părțile cele mai marcante ale discursului 
este defectuâsă.

Tribunalul prin sentință ordona con- 
fișoarea.

Apărătorul insinua recurs.
Corespondenta l.

Din Câmpia.
— Noemvre 1895.

Alegeri nînnicipale. In ceroul electo
ral al Ormenișului de Câmpiă nici nu s’a 
sciut când a fost alegerea de membri comita- 
ienși. Românii n’au fost însoiințațl, deoât 
în diua alegerei pe la 9 ore. Afară de pri
marul comunal, care a trebuit să se pre
sante din oficiu, neavend altfel drept, și 
afară de fisolgăbirăul, n’a luat din Ormeniș 
nimenea parte la alegere. Fiind în diua aceea 
și sărbătâre, dintre preoții români n’a par
ticipat nici unul, Astfel fisolgăbirăul a „ales44 
pe cine a voit. Noi niol nu seim, ce a fă
cut și pe cine a alts.

Așa se va fi întâmplat p6te și în alte 
cercuri electorale, unde slujbașii ungurescl 
se întrec a-șl face merite prin ilegalități și 
abusurl față de Români, cum se întâmplă 
la noi.

*
Maghiarisarea numelor de botez. E 

revoltător, cu câtă obrăsniciă purtătorii ma- 
triculelor civile falsifică numele de botez 
al copiilor romât I, traducându-le pe ungu- 
resce îu modul cel mai absurd și arbitrar.

Românii caută să dea fiilor nume stră
bune, despre oarl cred, că nu le vor pute 
falsifica și traduce pe unguresce, der niol 
așa nu-șl pot ajunge scopul. La Ormeniș 
purtător de matrioule este solgăbirăul. Pri
mului copil român, ce ’i s’a dus să-l îma- 
triculeze, părinții i-au dat numele Traian. 
Solgăbirăul, aucjind acest nume, îi dise ta
tălui: „Osw/ nâv az a Trajănu („Urît nume 
e numele Trajan44). Alte nume le schimbă 
cu totul, așa că nimenea nu le mai p6te 
cundsce. Din Palagia ei fao nPoliu, din 
Vlad fao „ Vlada“, pe Virgil l’au tradus cu 
„Verzel44. Și aceste nume le înregistrâză în 

numai într’o limbă a golfului Persic, și în 
mare depărtare dela Teheran.

După aoeea mai veni un blid cu ceva 
ca ovesul săc, și oare tot după esplioarea 
oelui din distanță, erau limbi de nisoe pa
seri cântătore, cari așișdere trăiau numai, 
în codrii seculari ai Chovassarului, și deși 
în Persia, totuși în depărtați de Teheran.

Acuma abia pricepu Servais, de ce 
colonelul la esprimarea dorinței sale de a 
prâneji la el drept persicesoe, se simți ca 
intrigat, gândi oam mult și apoi ceru o aș
teptare a aoelui prând pe opt pănă dece 
cjile și de ce, în fine, așișl a d6ua 41 după 
conoert, se vorbea prin Teheran, că colo
nelul a răspândit deci și er 460i de trimiși 
călări prin t6te părțile Persiei.

Mai veniră apoi alte bucate, și t6te, 
ca și cele de pănă acum, tote scumpe și 
rafinate, cari aduceau aminte de un Luoul 
și de timpurile moleșite ale patriciilor stră
buni din Roma, precum d. e. un pilav roșu, 
în el ficați de prepelițl, eră pe săhan îm
prejur piepturi prăjite de alte paseri cu 
capetele lor, lăsate îu penele naturale ale 
fiă-cărei paseri, apoi pescl fripțl, oum 4icea 

matricule, fără de-a însemna și numele ro
mânesc *).

*) Un Tatuau = dQoe lei românescl.

*

Căsetoria civilă încă este un mijloo 
bun în mâna antagoniștilor noștri pentru 
de-a șioana pe Români. Pe bieții tineri îi 
oitâză de oâte 7—8 ori ofioerul stărei ci
vile, âr dăoă trec cele 14 cjil® prescrise, îi 
mai amână sub un pretext seu altul, așa 
că tinerele părechl sufer cele mai mari ne
ajunsuri. Vetjl bine, Românii noștri priveso 
lucrul așa, cum este, și nu pun nici un preț 
pe cele ce se fao înaintea oficerului stărei 
oivile. Contractul înoheiat de el îl consi
deră ca un simpla pașaport, cu care au să 
între în biserică spre a primi sânta taină 
a căsătoriei. Pentru primirea unui „pașaport44 
însă, tinerele păreohl nu simt nici o tre
buință de-a se presenta în haine de sărbă- 
tore, ci merg cum pot. Purtători'or de ma
tricule li-e năcas și adese-orl înjură și mustră 
pe tineri, că de ce nu se îmbracă altfel.

*
In Ormeniș s’a încercat fisolgăbirăul 

să facă și un arunc de dare asupra omenilor 
pentru conducătorul de matricule, ca să aibă 
de unde-i plăti mobiliarul cancelariei și în- 
călditul. încercarea a făcut’o în comitetul 
oomunal, der ’i s’a răspuns, că noi nu l’am 
cerut și n’avem trebuință de el; statul, 
dâcă l’a adus, plătăscă-1. Fisolgăbirăul a 
fost silit să-și retragă ast-fel propunerea.

*

Scolă de stat fără elevi. Se soie, că 
una dintre oele 400 de scole poporale de 
maghiarisare, hotărîte pentru preamărirea 
mileniului, s’a înființat în Ormenișul de 
Câmpiă. Sodla e deja edificată, dâr năca- 
sal e, că' aoum lipsesc elevii. Pote din 
causa acăsta nici nu s’a început încă cur
sul. Românii au fost provocați să-și trimită 
copiii la scola de stat, punându-li-se în ve
dere, că acolo nu vor avă de-a plăti nimic. 
Românii însă înțeleg cursa, oe li-se pune, 
și se feresc de ea. Ei au scdla lor confe
sională și nu au trebuință de scola de stat. 
Cașul acesta încă e o dovadă, că ați avut 
mart dreptate, D-le Redactor, când într’u- 
nul din numerii trecuțl diceațl, că cele 400 
de scble de stat nu sunt destinate pentru 
minoritățile ungurescl de prin comunele 
nemaghiare, cum susține Wlassics în ra
portul său, ci esclusiv pentru maghiarisarea 
nostră. n.

SC8R6LE OSLO.
— 16 (23) Noemvre.

Greva culegătorilor de litere din 
Budapesta n’a încetat încă. „Bud. Hirl.“

*) Părinții au drept de-a pretinde, să 
se înregistreze în matricule și numele ro- 
mânescl ale fiilor lor. Dâcă fanatioii purtă
tori de matricule ar refusa, părinții trebue 
să protesteze la forurile mai înalte și la nici 
un cas să nu sufere asemeni batjocurirl, 
cari în viitor vor avea consecuențe păgu- 
bitore pentru noi. Preoțimea nostră să dea 
poporului instrucțiuni în privința acâsta.

— Red.

esplicătorul, din marea Caspică, și de un 
soiu chiar și în acea mare forte rar și 
greu de prins, căol șed pe stratul mării, 
peste cari colonelul turna dintr’un șip de 
oristal miere tînără și licvidă.

La sfîrșitul mesei însă aduseră doi 
sclavi pe capul lor, unul deoparte și altul 
de alta, un blid lungăreț de aur, pe care 
plecându-se sclavii, îl luă colonelul cu 
mânile sale și-l puse pe masă.

Blidul acesta răspândi în luxuos mo
bilată și ornamentată sufragerie o aromă 
atât de plăcută, că după cum dise Servais 
se păru o’ai intrat intr’un crâng de por
tocale, când aceste’s în vâlfa îmflorirei lor 1 
— Eră în blid era ceva oa un șold de 
miel mai mare și incunjurat de un sos 
trandafiriu.

Colonelul scose iataganul cu mănun- 
chitt de aur și împodobit cu pietri scumpe 
de după brâu, tăia cu el o făliă din aoel 
șold, o imfipse cu iataganul și punendu-o 
pe un taler de aur, o presenta lui S,ervais. 
Stătu apoi puțin, așteptând pănă-ce Ser
vais va gusta din acea carne, și apoi îu- 
trebându-1: „Bună-i?“, la care Servais răs- 

spune, că în tipografiile mai mari, unde 
pănă acum luorau 2—300 de culegători, 
abia au rămas 10% din personal, ba sunt 
tipografii, în cari nu mai lucră nici un om. 
Dintre d’are mai rău îi merge lui „Pes.er 
Lloyd44, de6re-ce în tipografia aoestuia n’a 
rămas nici un oulegător. Posesorii de ti
pografii i-au venit în fine îu ajutor lui 
„Pest. Ll.“ îndrumându-1 la tipografia 
„Pallas.14 ErI sără însă și oulegătorii dela 
„Pallas14 deolarară, că sub nici o oondițiune 
nu mai culeg la „Pest. Ll.“ și au părăsit 
tipografia. In starea aoâsta critică s’a în
tâmplat un lucru aprdpe de necrecjut. 15 
posesori de tipografiă, adecă, au deolarat, 
oă sunt gata a se pune la castele de 
litere și a culege numerii următori ai lui 
„Pest. Lloyd.14 —

—o—
Pregătiri de mobilisare! Ministul de 

honvedl a dat ordin oomandelor de glâte, 
ca tote tipăriturile și însemnările eto., ce 
sunt de lipsă în resbel pentru glote, nu
mai decât să se prooure, și unde acelea ar 
fi defeotuâse, să se întregâscă fără amânare 
și despre împlinirea mandatului să se facă 
însciințare numai deoât ministerului.

—o—
Congrua și Guvernul. Ministeriul de 

culte și instrucțiune publică, se asigură, că 
lucrâză tare pnntru regularea congruei. 
Acuma se luoreză la stabilirea datelor spe
ciale, care lucrare se orede, că se va 
termina pe la finitul lui lanuare seu înoe- 
putul lui Februarie.

— o —
Timbrele milenare de reclam. ț)ia- 

rele maghiare scuipă foc, ca posta austriacă 
difioulteză lipirea timbrelor milenare de re
clam pe sorisorile ce se trimit din Unga
ria în streinătate. Direoțiunea poștelor aus
triaco a protestat oontra lipirei amintitelor 
timbre pe epistole, ba unele oficii poștale 
austriace nici n’au voit să îmâneze epistole 
provărfute ou astfel de timbre, ci le tri
mise îndărăt în Ungaria. In fine ministrul 
de comeroifi ungar a ridicat plâusore la 
ministerul austriac, și aoesta a permis, ca 
să se lipâscă timbrele milenare pe dosul 
cuvertelor; din contră însă a deolarat, că 
deoă timbrele milenare vor fi lipite pe fața 
unde se află adresa, atunci posta austriacă 
va trimite epistolele înapoi în Ungaria !

— o—
O nenorocire pe Dunăre. Cetim în 

„Timpul14 următdrele: Vaporașul „Elisaveta“ 
sub pavilion român, plecase Marția treoută 
remorcând din Galați spre gura Șiretului 
două ceamurl încărcate ou piâtră la carie
rele din Blasova cu destinație la antreprisa 
luorărilor construirei părăului BărboșI-Vă- 
denl. Ajuns în dreptul punotului Zaoma, 
situat între Galați și Brăila, vaporașul is- 
bindu-se de un obstacol din albia fluviului 
(se cpc®) că ar fi fost un vas înecat) de-odată 
stătu pe loo. Ceamurile, în ourentul mersu
lui lor, porn;ră Înainte, amenințând să se 
dea prăvală peste vaporaș. Căpitanul va- 

pun4ând: „Minunat!14 colonelul 4i9e ou 
glas cam vesel, cam elegio: „Ai, creștin 
sumeț și fudul ce ești tu mi-ai rupt inima din 
piept. —Deși era căci încă abia de opt săp
tămâni, șâse mii de TamanI*)  mi-se îmbiea 
pentru el, căci era după totă cu descedenția 
genealogică încă dela marele Rege al Regilor 
Artaxerxes, întâiul născut al maicei sale și 
cu părul galbăn ca aurul și cu câma nâgră 
ca abanosul. — Pentru tine însă, căci 
oerușl masa antică și adevărat persică, tre
bui se taifi juvelul acela de mâuz...44

De aoi înainte Servais nu mai gusta 
din „minunat14 de buna carne de „juvelul 
de mânz.44

Sfirșindu-se rândurele de bucate și 
aduoându-se oafeaua și maropilcaua colo
nelul luâ un feligean de aur, ornat împre
ună cu talerașul și lingurița ou pietri 
scumpe și-l oferi lui Servais 4’oeo.du-i: „Ia 
cu bună inimă ca suvenire dela mine.44

(Al doilea incident va urma.)
Iraclie Porumbescu. 

porașului, vădend pericolul oolisiunei, vroi 
să pareze ciocnirea ceamalui, dăr din neno
rocire fu apucat între copastra unui ceam 
și bordul vaporașului și strivit într’un mod 
oribil la pântece. Nenorocitul oăpitan al 
vaporașului „Elisaveta44 a fost adus într’o 
stare deplorabilă la Galați și erl la orele 
4 diminâța, sărmanul a oă4ut victima da
toriei sale, dându-șl ultima suflare în spi
talul „Elisaveta Domna44, unde primise pri
mele ajutdre medicale.

—o—
Cununia. Astăfll în 16 (28) Noemvre 

s’a celebrat în biserica S.-lui Nicolae din 
ScheiG cununia d-rei Mariana M. Slănescu, 
fiica d-lui oomerciant din loo Mihail G. 
Stănesou, cu d-1 locotenent Emil Doi- 
lereder. — Adresăm tinerei părechl și 
familiei sinoerele nostre felioitărl!

-O’

Un archi mândrit agitator. Archiman- 
dritul armean Mikerdics, oare după cum spun 
4iarele din România venise pentru a faoe 
— 4icea densul — inspeoțiunea biserioe- 
lor și scâlelor diu România, der care în 
realitate făcea propagandă pentru oausa 
armenâscă, a fost invitat să părăsdscă te
ritoriul românesc. Guvernul român a per
mis archimandritului Mikerdics de a părăsi 
țâra cu un vapor al sooietăței Gagarine, 
care a pleoat alaltaerl nopte. Archiman- 
dritul armean va debarca la Reni, de unde 
se va întore în Rusia.

—O’

Mare nenorocire. Din Madrid se de- 
peșâză, că înfrabricade patrâne din Palma 
s’a întâmplat esplosiune mare. După datele 
ofioidse pănă acum s’au scos dintre ruine 
70 de cadavre, 24 răniți se află în spital. 
Regina a dăruit 10.000 pesețl pentru fami
liile nenorocițilo;-.

Din țera Oltului.
— Noemvre 1895.

începând cu Nr. 248 a. c. a apărut 
în „Tribuna44 din Sibiiu un șir de cores
pondențe despre stările desolate din comi
tatul Făgărașului. Unele afirmări și espec- 
torărl, aceste corespondențe însă nu numai 
că nu pot contribui la leouirea răului, ci 
din contră lovind pe nedrept în unii din
tre fruntașii noștri conducători, pot numai 
strica causei pot numai mări răul. Pe băr
bații fruntași, pe oonduoătorii naturali ai 
poporului nostru nu e bine și nu este er- 
țat săi discredităm pe nedrept și în mod 
ușuratic înaintea publicului mare, căol din 
acesta firesce pot urma numai descura- 
gierl și desbinărl în sînul nostru, desbinărl 
și descuragerl fatale, cari pot strica causei 
nostre în mod ireparabil ou deosebire acu
ma când trebue să fim cu toții una.

InouragiațI și respectați trebneso băr
bații noștrii după adevăratele lor merite, 
ca asia cu atât mai mult să se îndemne, să 
se însuflețâscă la lucru și la luptă euergiă 
și folositore.

Gum se vor pute încuragia și cum 
vor pută stărui conduoătorii noștri la luptă 
credinciosă, la luptă cu însuflețire pentru 
sfânta causă, când corespondentul „Tribu
nei44 în nr. 248 afirmă oategorio, că „aici 
domnesce peste tot o indolență păcătdsă 
la mare și la mic44, âră Redacțiunea „Tri
bunei44 pe basa informațiunilor primite 
apostrofând cu termini marcanțl pe bărba
ții noștri conducători de a4l (dnii: Vicar 
Rațiu, protopop Danu și advocații Dr. Mo- 
too și Dr. Miou) esclamă în gura mare pu
blice și fără sfială, deră cu deosebire fără 
a fi pe deplin orientată: „Forțe tinere Vă 
trebuesc, omeni buni, nu ast-fel de obosiți ne
gustori și Earpat egyesulet-iștl'1.

Deci la o parte cu bătrânii, la o par
te cu bărbații probați g;și serioși. La o 
parte cu ei și să se facă loc forțelor tinere. 
Der mă rog, cine sunt acele forțe tinere? 
Descopere-se, chiar de ar fi și corespon
denți de ai „Tribunei44. Validiteze-se for
țele tinere prin fapte folositore și seriose, 
că așa după vrednioie probată să și ooupe 
locul oe ei cred că li-se cuvine. De ce 
înotă și corespondentul „Tribunei44 în in
dolență păcătosă44 oe dânsul află de bine 
a-o combate numai în diar fără a-se arăta 
cu fapte la timpul său și la fața looului 
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acolo unde e de lipsă să se nimicâscă acea 
-indolență păoătâsă. încă nu i-s’a au(|it 
mici-o dată vooea și nu i-s’a văZut niol-oda- 
tă faptele. Deci nu este drept, dâră nu 
este nici ouviincios a ataca în atare mod 
dejositor chiar și pe cei mai vrednici și 
■devotați bărbați ai noștri, pe cari îi avem, 
■căci alții n’avem.

Aici în țâra Oltului cu toții seim, 
oum-că reverendissimul domn vioar Basiliu 
Rațiu este un devotat bărbat al națiunei 
române, un păstor bun al biserioei și un 
prea vrednic îngrijitor și promovător al 
oauselor nostre culturale și școlare. Aoâsta 

•o sciu cu toții, cari cunosc și cari voeso 
•să cunâscă și stările de mai înainte. Pe 
d-1 vioar Rațiu l’am vădut aci tot-dâuna 
în fruntea oauselor nostre naționale și cul
turale. L’am vădut aducând chiar și din 
puținul său jertfe materiale cu prisosință, 
atât pentru căușele nâatre naționale cât 
și cele culturale publice și locale. L’am 
vădut conluorând la tâte întreprinderile 
naționale și culturale. De când este densul 
aid, față de trecut afacerile despărțămân
tului Asooiațiunei Transilvane au luat sub 
direcțiunea d-sale un avânt și un curs pe 
deplin satisfăcător și îmbucurător. Prea fru
mosul edifioiu nou al școlei române gr. 
cat. din Făgăraș s’a ridicat în aceste tim
puri grele numai la energica stăruință a 
d-lui vicar, contribuind însu-șl sume în
semnate spre acest scop Au avut Românii 
din Făgăraș mai înainte și timpuri forte 
bune, dâră nu și-au ridicat nici măcar o 
scoluță. Acum însă prosperâză și înainteză 
în mod îmbuourător instrucția poporală 
și causa șoâlelor nâstre și prin comunele 
■din acest vicariat. D-1 Vioar Rațiu a ară
tat și arată astfel prin fapte ce plătesce un 
•bărbat cu tragere de inimă pentru nâmul 
său. Nu, nu este bine, dâră nu este ertat 
a atăca în atare mod nedemn pe astfel de 
bărbat.

Pretinsele forțe tinere mai întâiu să 
•dea probe prin fapte, âră nu numai prin 
critică și atacuri, că sunt demne a fi chiă- 
mate la o eventuală conduoere și apoi tote 
vor urma de sine. Pănă atunci însă ast- 
■feliu de „forțe tinere" sbârnăitore nu pot 
fi privite altoum, deoât ca musca din fabulă 
de pe capul proțapului.

Chiar în „Tribuna" se arată, că frun
tași noștri din oentru s’au întrunit la o 
conferință și an statorit o listă despre 
membrii, pe cari i-au reoomandat să se 
alegă în comisiunea municipală. Despre 
■acâsta și despre prigonirile pornite s’a scris 
în stimabilul D-V. diar mai pe larg.

Deol despre fruntașii din centru nu 
se pâte 4i°e, oă n’au făcut nimic. Dâcă însă 
în unele cercuri și în prima liniă la To- 
hanul vechiu marii matadori români din 
aoel cerc s’au purtat atâta de rău, pentru 
aoâsta sunt ei înșiși responsabili.

In ce privesoe pe d-1 protopop Danu 
are valâre și pentru d-sa ceea ce am dls 
relativ la d-1 vicar.

Nu este rușine a fi omul întreprinză
tor și lucrător cinstit pe ori și ce teren. 
Munca si lucrul oompatibil și cinstit nu 
pâte detrage întru nimic unui om, care-’șl 
împlinesoe datoria.

Este o mare greșâlă a trage în tină 
■bărbați binemeritați și ai disoredita fără 
n’cl o reservă înaintea publicului neorien
tat, este necuviincios și nu este iertat a-se 
■seduce opiniunea publicului în defavorul 
unor sâu altor indivicjl, cari nici pe departe 
nu merită a fi înegrițl și declarați ca IS- 
pădațl.

Dela d-nii advocațl Dr. Micu și Mo
toc se așteptă cu drept cuvânt, oa dânșii, 
ca unii cari cunosc și legea mai bine, să 
se ooupe mai mult și mai cu stăruință de 
•căușele românescl.

Nu soiu ea acești domni să mai fiă 
membrii ai Karpategyletului, eră dâcă ăr 
■fi fost totuși cumva prinși în una din mul
tele mreje, datori sunt să îndrepteze oeea 
.ce au stricat.

Un sătean.

România agricolă,.
XI. Bărăganul.

(Urmare).

Bărăganul nu este pustiu nici 
din causa lipsei de apă, nici din 
causa vânturilor violente. După noi, 
Bărăganul este și va rămâne încă 
multă vreme pustiu, din causa ra
porturilor economice și sociale. Acolo 
tote moșiile mari seu mici sunt de
limitate din vechime în sfori seu 
curele, unele plecă dela Ialomița și 
altele dela Dunăre seu dela Borcea 
și se întâlnesc laolaltă. Mergi pe mo
șia 20—30—40—50 klm. și încă mai 
ai de mers 5—10 klm. pănă în sat, 
și satul nu este comună, ci numai 
un cătun.

Țăranul moșnen are o proprie
tate părintăscă ca de 100 pog. și el 
nu are atâta spațiu la un loc, ca 
să-și facă o curte, ori grădină, și în 
sat el este strîmtorat între vecini, 
căci cele 100 pog. ale lui sunt nu
mai de 2, 6, 8, 10—12 stânjinl
de late.

„Sunt țăran ohabnic“, îmi cjicea 
unul, „am 12 stânjinl proprietate, 
stânjenul de 8 pogone|și jumătate". 
Tot așa disproporționate sunt și mo
șiile mari, din cari vom cita un sin
gur cas: d. e. moșia Măican, de 
peste 2000 pog. întindere, și este 
numai de 160 stânjinl de lată.

Pănă ce în Bărăgan cultura vi
telor era unica ocupațiune și isvor 
de câștig și bogăția a locuitorilor, 
și sforile de moșia erau bune, căci 
omenii ședeau lângă apă curgetore, 
adăpau dimineța și săra vitele acasă, 
și pentru adăpatul la ame4i își fă
ceau o singură fântână la mijlocul 
seu la celălat capăt al moșiei, și lu
crurile mergeau forte bine, vitele 
treceau dela un capăt la celalalt al 
moșiei, pășunând și fără a-le goni 
cineva de dinapoi.

Astăcjl însă raporturile s’au schim
bat cu totul. Agricultura, produc- 
țiunea de cereale este câștigul prin
cipal al locuitorilor, și cultura vite
lor’ a rămas în a 2-a și a 3-a linie. 
Pentru agricultură, să nu mai vor
bim de gunoiul, care este absolut 
imposibil, der cine și cum să facă 
ecarete și instalațiuni sistematice, 
când el nu are unde, fără de-a cum
păra pământ dela vecini ? Cum și 
unde să faci plantații și păduri de 
producțiune pe moșia de 8, ori 10 
stânjinl de lată?

Der nu numai atât. Ni-se plângea 
arendașul de pe moșia statului Radu- 
Vodă, că el, care plătesce peste 100 
mii lei arândă, în anul trecut a tre
buit să facă la treerat 10 fântâni pe 
moșiă, și tot la 3 cjile se se mute 
cu omeni, mașini și vite din loc.

Cugete-se ori cine la aceste și 
alte nenumărate dificultăți ale es- 
ploatațiunei agricole și va găsi în- 
tr’ânsa cheia, pentru care pe Bără
gan nu s’a putut face pănă acuma 
nimica.

Numai într’un singur loc s’a 
făcut ceva, și anume la comuna Co- 
sambescl. Acolo locuitorii ohabnicl, 
la îndemnul unui inginer hotarnic, 
de naționalitate ungur, după esem- 
plul, ce a vec[ut și el că se practică 
în țeră la ei, au comasat pământu
rile, prin buna înțelegere între dânșii 
și le-au luat cele de arătură într’o 
singură tablă pătrată, de câte 50— 
60, 80—100 pogone și mai bine, și 
au făcut dintr’ânsele nisce moșiore 
de totă frumsețea, schimbând pă
mânt pentru pământ, care în întreg 
Bărăganul este de aceeași calitate. 
Imediat, ce ei au avut laturile lor 
date îmr’o formă mai potrivită și 
mai rațională, s’au apucat, și mai 
toți și-au făcut instalații definitive 
bunicele, în loc de bordee simple 
în pământ, bordee (Țdite cu cără
midă ori case, grajduri etc. de-asu

pra pământului, apoi grădini, plan- 
tațiuni de salcâmi etc.

Incontestabil, că dâcă guvernul 
ar aduce o lege, măcar facultativă, 
a comasărilor, prin care se înles- 
nescă schimbarea de pământ pentru 
pământ, cu dispensa de timbre și 
alte cheltuell accesorii cătră fisc și 
decă li-ar pune la disposițiă pro
prietarilor un inginer hotarnic al 
său și omeni pricepători în cele eco
nomice, s’ar face mult în direcțiunea 
acesta, și întreg Bărăganul s’ar aco
peri cu case și sate, după ce circu- 
lațiunea acum nu mai este pe valea 
mocirlosă a Ialomiței, ci sus în Bă
răgan pe linia ferată.

Ba guvernul ar pute face mai 
mult în direcțiunea acesta, dâcă ar 
acorda ore-carl înlesniri la locuitori 
— lemne și indemnisațiă pentru clă
dirile lor deja esistente; tot al doilea 
și al treilea sat din valea Ialomiței 
și dela Baltă l’ar pută strămuta sus 
în Bărăgan, ca să-l populeze, mai 
cu sâmă după ce sunt unele sate, 
cari deși sunt la apă, totuși ele nu 
sunt în vale, ci sus pe del și tre- 
bue să o scotă de-acolo cu burdu- 
șele, d. es. comuna Ciulnița, IvăneștI 
și altele. Aceste ușor s’ar putâ stră
muta mai spre mijlocul moșiilor că
tră linia ferată etc.

Cu omeni aduși de peste 9 țări 
din Macedonia, Serbia, Galiția, Lit- 
vania nu vom cultiva nici-odată țera, 
și nici nu vom face agricultură sis
tematică.

(Va urma.)

NECROLOG. Dr. Teodor Mihali, ad- 
vooat în Deșiu și soția sa Viorioa Mihali 
născ. Vajda cu inima frântă de neconsola- 
bilă durere aduo la cunoscmța număroșilor 
consângeni, amiol și cunosoutl, oă soumpa 
și unica lor fiioă Viorica Veturia Mihali, 
după scurte suferințe, în etate de 3 anî, la 
25 Noemvre n. sera la 10 ore și-a dat 
blândul său suflet în manile Creatorului. 
Neîndurata mdrte a răpit neprețuitul nos
tru odor, mângăerea și speranța nâstră, 
rămânându-ne numai suvenirea Zilelor feri
cite, când o aveam, și durerea teribilă a 
perderei nemăsurate.

Rămășițele pămentescl ale soumpei 
defuncte s’au așeZat spre vecluică odihnă 
Merourî, la 27 Noemvre, în oimiterul co
mun din Deșifi, după ceremonialul fune- 
bral al ritului gr. cat. oe s’a sevîrșit la 
casa părintâscă la 3 ore d. am.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria b’necu- 
vântată!

Deșiii, la 26 Noemvie n. 1895.

Sciri telegrafice.
Budapesta. 28 Noemvre. P’aici 

se colportâză o telegramă din Bu- 
curescl, în care se amenință cu is- 
bucnirea unui nou resbotâ vamal in
tre România și Austro Ungaria din causa 
greutăților ce le face Ungaria im
portului de cereale și de vite din 
România.

Paris, 28 Noemvre. Alexandru 
Dumas fiiul a răposat erl săra în 
Marly.

DIVERSE.
Lacrei»! și surîs. Din Londra se 

scrie următorea întâmplare humoristioă : 
Un poet tinăr a scris o elegiă la mârtea 
principelui de Clarența și a trimis’o la o 
foiă. Foia a primit poesia și i-a trimes 
tinărului poet ca onorar uu cec de 25 ster- 
lingl. Poetul îi trimise înapoi cecul cu ob
servarea, că el nu voesoe a trage câștig 
din lacrămile națiunei sale. Când însă s’a 
însurat principele de Jork, ârășl a trimis 
tot acelei foi o odă. Foia a publioat’o și 
poetului nu i-a trimis nimic. Atunci însă 
autorul a reolamat onorarul, ce i-se cu
venea. Dela foiă i-s’a Z’s> câ ®1 a refusat 
primul onorar, âr el răspunse: „Cașul e 
cu totul altul. E drept, lacrămile poporului 

meu n’am voit să le schimb în bani mă
runți, der asta nu e causă. ca eu tot așa să 
mă cuget și despre rîsul lui.'“

Cum învăță principii japonezi a scrie. 
Un Japonez din Paris scrie următorele des
pre orele de caligrafia ale prințului japonez: 
Daimio are în jurul său o câtă întrâgă de 
servitâre frumose. Una îi pregătesce tușul,, 
a doua îi așeZă hârtia, a treia îi lâgă pe
nelul, cu degetele sale delioate, așa încât 
omului i-se pare că tote nimfele au venit 
în ajutorul prințului, pentru oa orele de 
oaligrafiă să i fiă cât de plăoute. Profeso
rul se presentă la oră cât se pâte de punc
tual cu un ștergar alb la gură, ca nu cum
va respirațiunea sa să ajungă la fața prin
țului, și, după multe complimente numai, 
începe la desemnarea liniilor, pe cari le 
deoopiâză prințul. După oe prințul e gata 
cu desemnarea liniilor, profesorul trebue 
să le admire și să se bucure de ele, tre
bue să fiă încântat de progresul prințului, 
der și aceste nu-i este iertat, decât numai 
prin semne să le esprime, căci să agrăâseă 
pe prințul, nu-i este permis. Se întâmpla 
și aceea, că profesorul prin semne încre- 
dinț^ză pe servitârea cea mai bătrână cu 
tâlcuirea admiratiunei sale.

Rassa tuturor oinenilor. Sunt 500 mi- 
liâne de âmenl, cari âmblă de tot îmbrăcați, 
250 miliâne, cari âmblă goli și 700 mili
âne de omeni, oarl âmblă îmbrăcați nu
mai în parte. Dintre toți aceștia, 500 mi
liâne trăeso în oase, 700 miliâne în colibl 
și peșteri, er 250 milidne n’au nici o lo
cuință.

Glume. Profesorul (în șoâlă): „Acum 
ajungem la geografia Macedoniei. George, 
ai bună oarte?". — George (care juca oărțl 
ou un alt student): „Da, chiar acuma am 
în mână patru crai".

*
Critică.. A: „Dâr, oum sunt poesiilo 

mele?" — B: Eu compătimeso pe corec
tor". — Ai „Pentru-ce?“ — B: „Pentru- 
că el a trebuit să le oetâsoă tote!"

*
Văduva: „Mario, eu te sfătuesc să nu 

iai pe d-1 aoela de bărbat, căol mie nu-mi 
place de loc!" Maria: „Ei bine, decă ție 
nn-țl plaoe, eu să nu-1 iau, er dâcă ție îți 
place, atunci îl iai tu! Este asta dreptate 
pentru mine?

Literatură.
A apărut în editura librăriei Carol 

Miiller Biblioteoa pentru toți Nr. 23 și 24: 
Din viâța meseriașilor, novele de loan Po~ 
povici Bănățeanu, volum, care cuprinde în 
2 numere (23 și 24) novelele admirabile 
ale unui scriitor bănățean mort din neno
rocire, tînăr de tot. Despre viâța și talen
tul său vorbesce cu mare oompetență în 
prefața acestui volum marele nostru critic 
D-1 Titu Maiorescu. Volumul viitor din Bi
bliotecă va fi Povestea vorbei de Anton 
Pawn, voi. II-lea.

*
In tipografia diecesană gr. cat. din 

Gherla a apărut: Esplicarea fundamen
tală și ușoră de priceput a catechismulni 
catolic, însoțită de esemple alese și aco
modate. Ca carte ajutătâre la instruirea ca- 
techetioă în școlă și biserică, și ca oarte 
de cetit pentru familiile creștine, de Iosif 
Deliarbe. Tomul III, tradus și edat de So
cietatea bis. lit. „Alexi-Șincai" a teologilor 
din Gherla. Un esemplar în formă mare, 
de 422 pag. des tipărită, costă 1 fi. 60 cr.

Proprietar; Dr. Assrei Mureșiaifw.

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.52 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50,
Napoleon-d’ori Cump. 9.58 Vând. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128. */ 2 Vând. —.—
Lire turoescl Cump. 10.78 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.70 Vând.
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.-

Redactor responsabil: Gregoriu l^aier.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fl. 5-55 p. 2Ret. — japaneftfcfye, dpno 
ftfdje etc. in bon neueften Defftins unb ,far« 
ben, forme fcfytmirje, meifie unb furbige 
Henneherg-Seide non 35 fr. bis 
P- 14-65 p. 2Ret. — glatt, geffreiff, farriert, 
gemuftert, Dantaffe etc. (ca 240 nerfdj. ®ual. 
unb 2000 r>erfd?ib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZHufter 
umgebenb. Doppeltes Briefporto nad? ber 
Scfytveij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
(k. u. k. Hofl.), Ziirieli.2

Loudon vista.............................
Paris vista..................................
Rente de oordne austr. 4°/0. . .
Note italiene. .......

121.—
47.97 */ 2

100.—
44.70

Cer etî
s

un catalog de prețuri, care trimite 
gratis și franco

Briider Placht
prima fabrică <le c 6 r <1 c și 

instrumente musicale
Sciiombaeh 379 

lângă Eger (Boemia).

De vânzare
(cu preț scăzut).

costum național

Am ondrea a face cunoscut ono
rabilului public, că primesc se exe
cut ori și ce lucrare de

zugrăvit, aurit și lacuerit 
atât la biserici, cum și salone, odăi 
etc. Sunt provec)ut cu cele mai noue 
și moderne schițe pentru păreți și 
plafondurî, cari stau la disposiția on. 
public spre vedere.

Me recomand și pentru lucrări 
de firme și table de piăvălii.

Cu stimă
Gustav Treiber,

zugrav.
(Brașov, ulița n4gră Nr. 16.)

Un
românesc de damă, forte ele
gant, lucrat în București.

Adresa: Șirul „Livezei" Nr. 6.
Lipit de „Hotelul Central Nr. l.“

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

p

de hârtie austr. 
de argint austr. 
de aur austr. . 
din 860

m Agenți ’
Corespondeză: 

seste, franțuzește.

Administrația ELIXIRULUI GOUINEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\l« giteite ELIXIRUL GODINEAU ;> la BUCUREȘTI, la Hie ZAMriKEBCU, droghut; /
la JAȘl, la D.D. Frați KOZTTA, farmacifti. /

la Galați: STALSKl, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl;; la 
Roman: la D-nulti D. J. WERNER, farmacist; la Tuicea, farmacia la ,.MINERVA.“

IDES

I
meiită cu tot dreptul numirea din urmă, de6re-ce în faptă sunt fdrte multe bdle, la can aceste pilule au probat efectul lor escelent.

o sticlă 50 cr.
A etc. 1

Jnlliomn pnnfrn .iofrouatliroi de '• serhofer, dermilțl ani recunosoota 
J(llu(llllu IlulUllI iiUg,ulului01 mai sigură remediu contra suferințelor^

litru 85 or.

r6gă
D-v.

Nu

830,2-12.

cutiS cu escelentele Dv. Pilule purifioa- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stima, losefa Weinzettel.

Eiohengraberamt bei Gfiihl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se 
mai trimite 4 suluri cu pilulele 

adevăr foiositore și escelente.

! de Dr. Romershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
,j derei, în flaoone originale â 2 fi. 50 cr. și 1 fi. 50 or.

ranelorft forte 
apraejffiîe, 

sau V in 3 fl.

maoentice indigene și streine, 
când unele din aceste specii 
prompt ș i i e f t i n

Trimiterile prin poștă
comande mai mari și ou rambursă a prețului.

I. PSSRHOFER,
farmacia „zum oidenen £KeieiisapfeI“ WIEN, I., Singerstrasse Na*. 15.

se efeotuăză iute, deoă se trimite prețul înainte,

Cursul la bursa din Viena
Din 27 Noemvre 1895

Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de corâne ung. 4% • •
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% 
Impr. căii. fer. ung. în argint 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bopiuu rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurl pentru rog. Tisei și Segedin 
Renta 
Renta 
Renta 
Losurl
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane .

ir

120.70
98.— 

123.- 
100.20 
119.50
96.35

154.—
141.—
99.35
99.50

120.30
147.50

1012.—
439.—
367.75
9.58y2

59.05

re cu-Recomandă corde și instrumente 
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Concert Flaute, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Bruder Placht, 
locali se caută, ran 
nemțesce, boemesce, ru-

840.4—20

/— Marea Descoperire a Veacului \ 
ELIXIRUL GODINEAU este singurul leac I 
{fără nici o primejdie) in contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor,elc. !

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei
______________________________________________________________,9_________________________________________________________________________________________

mai nainte numit ..PILULELE UNIVERSALE” ale lui

De mai multe deoenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla Ja 
oarl ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.

S’au recomandat și se reoomand de cătră mulțl medici aceste pilule ca medi
cament de oasă, ou deosebire în contra tuturor suferințelor, oe provin în urma re
lei mistuiri și constipiții, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturî, congestiunea la creeri hămorhoide (vina de 
aur) și o. 1.

Prin prop-ietatea lor pnrifioâtore de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvoră-m din acâsta, precum : gălbioare, dureri de cap 
nervose ș. a. m. Aceste pilule purificaidrs de sânge lucreză așa de ușor, îm-at nu 
pricinU' sc nici oele mai mici dureri și paotru aceea le p6te folosi și cele mai slă
bite persone, ohiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia „znmgold. ReiclisapfePf a lui I. B^serliofcr 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 Ia Viena și ooscă o outiă ou 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sul cu 6 cutii oostă 1 fi. 5 cr. trimițendu-se netrancat cu rambursă 1 fi. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, costă un sul ou pilule 1 fi. 25 cr. ino usive 
francare, 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 li. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu sa pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor oelei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere anume „Pilule purifieă- 
tore «ie sânge ale lui I. IPserliofer și numai acelea «uut veritabile, a 
oăror instrucțiune pentru folosire este provădută cu iscălitura I. serhofer, și oarl 
portă pe capacul cutiei tot aceeași iscălitură în ooldre roșiă.

Dintre nenumăratele sorisorl, prin cari cousumeuțn acestor pilule mulță
mesc pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsăm să 

că orl-cine a întrebuințat odată aoest-s

LiQiier BernhanlniBr din pMe .de Aljî,
O st.iclă 2 fl. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fl. 40 cr.. */ 4 de sticlă 70 cr. 

1 lififi niIlPPiPOllâ oe^ mal ^un m’T°° ’n contra tuturor suferindelor rheumatice :211111(1 dluUlludlld, durerilor la șira spinării, junghiuri, isohias, migrenă, dureri 
nervose de dinii, dureri de oap, junghiuri la urechi etc. 1 fi. 20 cr.
Pil.lun p

Ilnfini Fiakerpulver în contra catarului, rîigiișelei 
LUuUlj cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.

ou seu fără sare o sticlă 70 or.

urmeze aoi puține numai, cu observarea, 
pilule, le reoomaudă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D le Pserhofer 1 Binevoesce de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D Tale pilurl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Uu acostă 
ooasie Vă aduc mulțumirile mele pentru 
efectultl de minune ai ti pilarilorCi D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

Hrasohe lângă Floduio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-c|eu 

că pilulile D v. au ajuns în manile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă reciseui în patul de lensiâ ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, deoâ nu m’ar fi scă
pat minunatele Dv. pilule. D 4au să vă 
binecuvintese de mii de ori. Am con- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor fac e de 
tot sănătdsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N e u s t a d t. 9 Dec. 1887.
Stun. D-le 1 In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim oea mai eăldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătat o

a 
îu 
pot întrelăsa fără ca să Vă esprim re 
cunoscința mea în privința valorei aces- 
toră pilule, și le voi remmanda unde 
numai se va pute tuturor suferinzilor. 
Vă antorisez, ca acostă a mea mulță 
mită se o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gfotschdorf bai K hlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D ie! Vă rog a-ml trimite uu 
sul ou 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purificitore de sânge. Numai minu 
natelor D v. pilule am să mulțămesc, 
că am scăpat de o suferință de sto 
mach, care m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-mi lipsesoft nicl-odată și 
esprim prin acesta muițămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwîckî.

ca oelO 
de do- 

gerătură de tottt felulă, precum și spre vindecarea 
învechite,1 borcană 40 cr., cu trimiterea franoată 65 or. 
esce’ent rnijloo pentru întărirea nervilor, la dureri de 
stomac și la bole de mațe. Un litru de Kola Elixir 
Un jumătate litru 1 fi. 60 or. Un pătrar de

flf în butelii â 5 fi. 50 or., 3 fl.. 1 fi. 60 cr. 
|l]n (rilCiilnpft mijloc probat în contra umflăturei
LI u. OullUlii flaoon 40 or cu trimiterea francată 

(Piuiturile din Praga) in oontra sto oaoolni strioat,
,j rele, greutăți de tot felul,

1 flacon 22 cr. 12 flacone

la gât. Un 
65 or.

mistuirei 
uu medicament de casă escelent, 

2 fl.
Acest praf delătură asudatul picio- 
relor și mirosul neplăcut-, conser- 

veză încălțămintea și este probat oa nestrioăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr. cu trimitere francată 75 cr. 

unfl medicament de casă forte cunoscut ți esoeleat în 
, contra oatarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sticlă 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl 50 or. 
PnîllQflfl TflîllinPhiîlill de P8erh°fer, de un luug șira de ani rorunosoută de 
rullldufl 1 dllliu ullllllll mediol ca cel mai bun mijloc pentru creșterea părului.

Un borcan elegant adiusLat 2 fi. 
de prof. Steudel, la rane diu lovitura și impună, la tot felul 

Pl(K’f?ll-lllliVPPQQlll de btibe rele și la unflăturl învechite, ce se sparg periodio 
ridullll U.111VUTkidlll] la picidre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. (Jnfi bor- 
canO 50 cr., cu trimiterea franoată 75 cr.

de W. Bullrich. Un medicament de oasă esoelent, 
, contra tuturor urmărilor digestiunei stricate, pre

cum : durere de cap, amețelâ, cârcei la stomach, aorelă în 
gât, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Un pachet 1 fl. 

medicament exoe e ,t contra durere; de cap , de măsele , reuma
tism etc.

Afară de preparatele aoi amintite se mai află to te s p e o i a 1 i tă ț i 1 e far- 
anunțate prin tote austro-ungare și la oas,
nu s’ar afla în deposit se vor procura la cerere

Franco se efeotuâză aoele comande numai decă se trimite mai nainte și reăp. porto poștal, în cașul acesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile sunt a se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este provăsțută cu iscălitura I. E*SEE&BI(1FEIS,  și cari portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură in eolore roșiă.
Sus amintifteHe specialități se afSă și în Budapesta la farmacistul I. voim Tcrok, Kcnigsgasse 82

l2j

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


