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bttru Karolyt & Liebmann,

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
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Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. sbn 30 bani.

„Sazeta" iese în M-care iți.
AbonamenlE păun Âustro-Ungaria: 
Pe un an 12 pe șese iun!

6 fi., pe trei luni 3 fl. 
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe an.

Panîra Eomânia si strălnătaic 
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dcL colectori.
inpnammîU pentru Brasov 

administratiunna, piața raare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un ân 10 fl., pe ș6ae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar dor. v.4. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a ae plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă, 18 (30) Noemvre 1895.

Datele niaghiarisatorîlor.
Cumcă în mânia tuturor greu

tăților situațiunei interne și esterne, 
Ungurii nici nu se gândesc măcar a 
slăbi cât de puțin din ebrda prea 
de tot intinsă a politicei de ma
ghiarizare, o dovedesc© din nou soli
citudinea și diligența, ce a devedit’o 
ministeriul de culte și instrucțiune 
put lică prin adunarea de date re
lativ la progresele limbei maghiare 
în sînul preoțimei de tâte confe
siunile.

In ședința de alaltăeri a ca
merei deputaților, după ce e’a îu- 
cheiat desbaterea generală a budge
tului, primindu-se de majoritate pro
punerea comisiunei financiare și res- 
pingendu-se moțiunile propuse de 
oposițiune, s’a ridicat ministrul de 
culte Wlassics ca se răspundă la o 
interpelațiă, ce-o făcuse încă la 14 
Octomvre 1893, adecă înainte cu 
doi anî, kossuthistul Iosif Madarasz.

Uitasem deja de acesta inter
pelare, care în scurt cuprindea ur- 
mătbrele întrebări: 1. La care con
fesiune sunt preoți, cari nu sciu 
bine unguresce. și câți sunt ei ? 2. 
La care confesiune nu se țin pre 
dicele în limba maghiară? 3. In ce 
limbă se pbrtă matriculele de di
feritele confesiuni?

Punctul din urmă a devenit în 
urma introducere! matriculelor de 
stat irelevant pentru maghiarisatorl, 
cu atât mai mult înse, se vede, 
ținură ei se răspundă la cele două 
puncte dintâiu ale amintitei inter- 
pelațiuni.

Fostul ministru Csaky promisese 
în Decemvre 1893 că va presenta 
camerei un raport detailat asupra 
datelor, ce i-le ceru Madarasz, âr 
d-1 Wlassics veni acuma să împli- 
nescă acăsta promisiune a antece
sorului său.

Doi ani de cțile s’a lucrat der 
în ministeriu, sub trei miniștri, ce 
s’au succedat (Csaky, R. Eotvos și 

Wlassics), pentru ca să se câștige 
datele despre preoții și predicatorii 
din tdtă țâra (inclusiv Rabinii jido
vesc!), cari nu vorbesc bine ungu
resce și nu țin predici unguresc!.‘ 

In ce privesce prima întrebare 
d-1 Wlassics a desgropat un articul 
de lege unguresc mucecjit dela 1840 
(art. VI), în care se pretinde pentru 
teritoriul, afară de Transilvania și 
granița militară, ca la tâte confe
siunile să pâtă fi numai aceia preoți 
și predicatori, cari cunosc limba ma
ghiară. Ministrul a grupat datele 
după teritoriile, față cu cari este a 
se aplica citata lege și apoi după 
întregul teritoriu al Ungariei și Tran
silvaniei, în fine a grupat clerul după 
confesiuni.

Cu finitul anului 1894 s’a aflat, 
pe teritoriul pentru care e valabilă 
legea dela 1840, între 7114 preoți 
creștini 444, cari nu scieau bine un
guresce. In 411 comune israelite au 
fost 90 rabini, cari nu scieau bine 
unguresce. In Transilvania și gra
nița militară, asupra cărora nu se 
estinde legea dela 1840, au fost în 
3275 comune creștine 1020 preoți 
(31°/o), er în 50 comune israelite 7 
rabini, cari nu scieau bine ungu
resce.

In tâtă Ungaria și Transilvania 
(afară de Croato-Slavonia) .au fost 
der 1464 preoți creștini și 97 ra
bini, cari nu scieau bine unguresce.

Despre predici ministrul n’a 
primit date decât numai dela ro- 
mano-catolici și evangelic! și dela 
episcopul rutăn gr. cat. din Eperies. 
La Israelițl se predică în parte mare 
esclusiv în limba maghiară, în alte 
părți amestecat cu limba germană.

In fine d-1 Wlassics dădu des
lușiri și despre limba, în care s’au 
purtat matriculele.

In fine ministrul asigură, că 
noua generațiune învață unguresce, 
că pentru acesta e îngrijit la esa- 
menul de maturitate și că prin ur
mare din (ți îQ se va micșora 

numărul celor ce nu sciu încă cum 
se cade unguresce.

Ce lipsă a fost der de atâta 
muncă cu adunarea datelor statis
tice, când și așa tote sunt astfel 
puse la cale, ca cu timpul să nu 
mai iăsă nimeni din vr’o scdlă, care 
nu scie recita pe dinafară pe Voros- 
marty, Petâfi etc. ?

Este fârte semnificativă preve
nirea, cu care în cestiunea maghia- 
risării guvernul e gata în totdăuna 
a satisface dorinței celor din oposi- 
țiunea estremă și a-i mulcomi asupra 
progresselor maghiarisării.

Wlassics a dobândit aplausele 
și mulțumirea lui Madarasz pentru 
datele sale, cu totul superflue, dără 
în acelaș timp a dat o nouă și viuă 
dovadă, că nici vorbă nu pdte fi în 
împrejurările de acj! de-o întorcere 
a Maghiarilor de pe cărarea pră- 
păstidsă a maghiarisării violente.

CRONICA POLITICĂ.
— 17 (29) Noemvre.

Articolul de lege XLIII: 1895 privi
tor la liberul esercițiu religionar a fost 
sancționat de Majestatea Sa în 20 o. și s’a 
publicat alaltăeri în colecția de legi a țâ
rei, eră erl în fâia oficială ungară.

*
După cum anunță „Egyettrtes'1, în mi

nisterul de culte se lucră ou „mare zel“ la 
proiectul detailat privitor la regularea con- 
gruei. Consoripțiunea se va fini păuă la 
finea lui Ianuarie 1896. Cu ocasiunea des- 
baterei bugetului său, Wlassics va raporta 
asupra stadiului, în care se afiă acâstă ces- 
tiune. *

Iu ședința dela 27 c. a camerei aus- 
triace, după o desbatere mai lungă s’a ho- 
tărit cu mare majoritate estradarea lui Lue- 
ger pentru acusa vătămărei de onâre, ridi
cată din partea unui păpucar din Viena.

*
Alaltăeri ținu regele Serbiei, Alesan- 

dru, mesagiul său cu ocasiunea desohiderei 
sesiunei Scupștinei. Intre altele regele ao- 

centuă relațiunile bune ale Serbiei cu sta
tele vecine și mai ales cu imperiul otoman, 
în care Sultanul oferă destulă garanță pen
tru apărarea libertății religionare și a ins- 
truoțiunei sârbescl. Ce se ține de oestiunl 
interne, regele asigură, că stările financiare 
au luat un caracter favorabil, și astfel tâte 
afacerile țârei merg în spre bîne. îngrijirea 
armatei se observă conform tradițiunei și 
misiunei casei Obrenoviol, și în ourend gu
vernul sârbesc va păși cu proieotul sâu 
privitor la noua organisare a armatei. Se 
vor întreprinde toți pașii necesari pentru 
îmbunătățirea stărei economice și industriale. 
In fine guvernul serbeso va așterne în ou
rend proieotul sâu privitor la revisuirea con
stituției.

Evenimentele din Orient.
piarului „Frankfurter Zeitung* i-se 

anunță din Petersburg următorele: In cer
curile de aoi oirculă faima, că înțelegerea 
puterilor europene, cu privire la prooede- 
rea solidară față ou Turcia, de două cjile 
încâoe nu mai esistă. Se afirmă, că Anglia, 
Italia și Austro-Ungaria din nou observă 
o atitudine separată1*.

„Daily News'1 primesoe diu Odessa 
soirea, că comandantul general al armatei 
din Cauoas, generalul Șeremefjeff, a fost ci
tat urgent la Petersburg, fapt, oare se 
aduce în combinația cu stările neliniștitore 
din Anatolia, și cu atitudinea amenințătâre 
a Curcjilor.

In Trapezunt domnesoe mare temere 
în urma pleoărei vaporelor de resbel ru- 
sesol, și a atitudiDei amenințătâre a locui
torilor mohamedanl. Consulii au pretins 
dela guvernor garanții pentru siguranța 
publioa. Tot asemenea pași au făcut și 
respectivii ambasadori din Constantino- 
pol.

Se lățise faima, că orașul Sana, ca
pitala provinciei Yemen, s’a predat Ara
bilor.

Intre Cureți și trupele regulate tur- 
cescl s’au întâmplat mai multe oioonirl 
și s’a dovedit, oă pentru combaterea și 
suprimarea revoltei Curelor sunt de lipsă 
mai multe trupe, decât cum s’au destinat 
pentru acest soop.

FOILETONUL .GAZ TRANS. “

Din amintirile de resbel ale unui 
corespondent.

Archibald Forbes cunosoutul corespon
dent englez, care a luat parte în resbelele 
europene din urmă ca raportor, a publicat 
de curând sub titlul „Memories and, studies'1 
unele episode fârte interesante din viața 
sa aventuriosă.

Intre altele el povestesce într’un mod 
forte mișcător un episod trist petrecute 
în cele dintâi (jile &l® resbelului franco
teuton.

Era la Saarbriicken și toți aveau te
merea, că Francesii în fiă-care moment vor 
ocupa orașul. O fată tînâră venise pentru 
de ași lua râmas bun dela logodnicul ei, 
un sergent din regimentul „Hohenzollern“. 
Amicii logodnicului ii făoură acestuia pro
punerea, ca părechea tînâră sâ se ounune 
în grabă, încă înainte de începerea lupte
lor. Logodnicii se învoiră și tâte fură pre
gătite în cea mai mare grabă pentru cu

nunia, când de-odată se au(ji signalul de 
alarm. Sergentul îmbrățișa repede pe săr
mana fată și alergă la locul de raliare.

Deja în cjece minute lupta se aprin
sese și de pe dâlurile, ce încunjurau orașul, 
îșl trimeteau Franoesii glânțele lor asupra 
Prușilor.

„Otelul nostru“, ast-fel narâză For
bes „era chiar în linia de foo, și din minut 
în minut devenia tot mai neplăcută petre- 
oerea în el. Pe femei le conduserem în piv
niță și acum așteptam desvoltarea lucrului. 
De odată cădii o granată în bucătăriă, es- 
plodâ pe vatră, și cu aoâsta nimici deju
nul pregătit pentru cununiă și ținut cald...

„Oâte-va cjile mai târijiu se dete lupta 
de pe dâlurile Spicherer, în apropiere 
de SaarbriickeD. In (jiua ce urma după 
luptă, merseiu pe câmpul de bătăliă pentru 
de a da ajutor sărmanilor răniți. Ecă de
odată zării și pe logodnicul nostru dela 
regimentul „Hohenzollern*1: ședea răcjimat 
cu spatele de uu truuchifi. Era mort, un 
glonț îi găurise gâtui“.

Forbes amintesce și descrie aprâpe pe 
toțlsoldații mai destinși, și între alții despre 

Moltke vorbesce ca despre un bărbat „fârte 
tăcut și modest“, pănă când despre Skobe- 
beleff cjice, că acesta a fost aparința cea 
mai marcantă dintre tâte câte a vecjut.

Cum îșl înțelegea Archibald Forbes, 
dragonul de odiniâră, problema sa, și cum 
îșl împlinea misiunea, despre acesta esistă 
o mulțime de esemple în opul său.

Chiar se finise lupta dela Deligrad 
din resbelul turco-sârbesc dela a. 1876, și 
astfel Serbia era în mâna Turcilor. Trebuia 
acum să se depeșeze despre resultatul aces
tei lupte (jiarului din Londra „Daily-News'1. 
Cea mai apropiată stațiune telegrafică era 
în Semlin, depărtare de 200 kl. Forbes 
plecă în galop pe un cal de postă sârbesc. 
Cum se scie caii de postă sârbesol nu sunt 
cai de călărit, dâr cu tâte acestea pintenii 
și desteritatea veohiului dragon îl puse pe 
cal în mișcare. Forbes călări tâtă nâptea 
schimbând tot la 15 milurl calul, și în (jitia 
următore la 9 âre, plin de rane dela cap 
păn’ la piciâre, întră în Belgrad, unde 
telegraful campestru adusese numai o 
scire sourtă, despre resultatul nefericit al 
luptei.

întreg orașul Belgrad era în fierbere, 
ârnenii alergau înoâce și încolo întrebând 
după soirile sosite. Archibald Forbes însă 
nu stătu locului, ci într’una oălări mai de
parte. Ajuns în Semlin înghiți un păhar 
de bere și apoi se puse numai decât la 
scris. Dură mai multe âre pănă fu pus pe 
hârtiă întreg raportul despre luptă, și apoi 
numai decât îl trimise prin fir telegrafic la 
Londra.

După ce depeșă ultimul cuvânt, For
bes îmbrăcat se culoâ într’un pat și durmi 
20 de âre fără întrerumpere. El îșl pro
pusese să se întâroă a doua (ji dela Semlin 
erăși la Deligrad, însă obosâla a fost de 
tot prea mare, piua era perdută, dâr el 
meritase odihna. A fost de față la o luptă 
care durase șâse âre, făcuse oălare o cale 
de 200 kl. și în fine scrise pentru „Daily- 
News“ un raport telegrafic lung de patru 
spalte: tâte aceste în decursul a trei-(jeol 
de ore.

Astfel de ture forțate făcuse Forbes 
mai multe.
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Un articol al 4’arulu’ oficios „Nord 
deutsohe Allgemeine Zeitung". dă ore-oarl 
indicii asupra atitudinei Puterilor în Turoia.

„Cât privesce amestecul activ al Pu
terilor — sorie acest 4’8r — acesta se va 
mărgini la apărarea intereselor turcescl. 
D6că poporul turc va face o schimbare în 
guvernul său fără a prejudiția interese eu
ropene, Puterile cele mari nu vor căuta să 
o împedece. Dâoă amărăoiunea coDtra Tro
nului și guvernului ar lua însă proporția 
unor escese fanatice — ceea ce, de altmin
trelea, nu e de temut, — ambasadorii s’au 
consultat deja în mod amănunțit asupra 
măsurilor de luat.

„Aceste măsuri sunt cunosoute în cer
curile competente și au găsit o aprobare 
largă. Natural, că nu sunt destinate pu
blicității. Esistă, totuși, credința, că nu va 
fi nevoe de ele".

piarul „Daily Croniole" publică pri
mul concept al manifestului, pe care par
tidul tinerilor Turci vre să-l adreseze po
porului engles. In manifestul acesta se es- 
primă dorința ca în fața nemulțămirei ge
nerale din Turcia, Anglia să-și dea silințe 
pentru-ca Parlamentul garantat Turcilor 
în 1876 să devie o realitate.

La mortea lui Alexandru Dumas.
După cum anunțasem ieri între soirile 

telegrafice, Alexandru Dumas jun. a răpo
sat aUităerl sera la bunul său dela Marly, 
unde de câte-va 4’1® zâoea greu bolnav. 
El a fost fiul renumitului romancier tran
ces Alexandru Dumas sen. și s’a născut 
la 28 Iulie 1824 în Paris.

Deja în etate de 17 ani păși Dumas 
fiiul pe cariera literară, sooțind la ivelă o 
colecțiune de poes’i. In anii următori în
soți pe tatăl său în călătoriile sale prin 
Spania și Africa de Nord, și întors acasă 
publica un roman fantastic în 7 tomuri. 
După aoest op urma un lung șir de romane 
între cari mai renumite: „La dame aux 
camtflias* (1848) și „Le demi-mondea (1855). 
Dintre opurile sale dramatice, pe cari le 
scrisa mai târ4iu mai cunoscute sunt: „Le 
fils naturel* (1858), „Denise" (1885), „Jran- 
cillon* (1887). Renumit este și romanul său 
teoretic ,flL'affaire Clămenceau (1864).

Cu mortea lui Alexandru Dumas sa 
stins unul dintre cei mai de frunte scri
itori fancesl și unul dintrei cei mai va
loroși dramatiol al tuturor timpurilor. Renu- 
mele său s’a răspândit peste tot rotogolul 
pământului, și el ou produoțiunile sale pre- 
domnia bina. In timpul din urmă nu s’a 
mai prea ocupat cu scrieri teatrale, ci 
soriea mai mult său foiletone seu câte o 
întroduoeie la câte un opal vr’unui scriitor 
mai tînăr, prin care îl recomanda pe 
acesta lumei literare.

Alexandru Dumas a fost și membru 
al Academiei francase.

Heajunsele preoțime! nâstre.
Țera Bârsei, Noemvre 1895.

S’a accentuat adese-orl în pressă, că 
în greua luptă națională, oe-o purtăm noi 
Românii din cele mai vechi timpuri față 
de inimicii noștri seculari, una și cea mai 
de frunte dintre necesitățile aceleia trebue 
să fiă de sigur independența materială. 
Acesta este un adevăr fireso, oare se refe- 
resce ou deosebire la preoții și învățătorii 
noștri, ca oonduoătorii firesol ai poporului 
românesc dela noi. Ce privesoe sortea ma
terială a învățătorilor, aceea prin legile 
mai nduă în vigore s’a asigurat binișor, 
deși anul pur școlar la oele mai multe 
șodle elementare poporale este numai de 
5—6 luni.

Sortea preoților noștri însă în pri
vința independenței materiale este în cele 
mai multe părți forte deplorabilă. Și ofi
ciul preoțeso este forte greu, deoă-i vorba, 
ca el să fiă împlinit conform ritului nostru 
și canonelor bisericescl, cu t6tă soumpă- 
tatea. In sensul acestora, preotul e dator 
să presteze serviciile sale grele atât în bi
serică, cât și afară de biserică. Servioiul 
însă trage după sine beneficiul, oăcl dice 
Soriptura: „Nimenea nu servesce în armată 
cu lefa lui".

Servioiul preotului român este cu mult 
mai îngreunător, ca al oelui de altă națio
nalitate, căci pe când la Sași și Ungur), 
d. es., serviciul preoțeso este redus numai 
la predioă în Dumineci și Sărbători mari, 
pe atunol la Români preotul este pururea 
angajat la serviciile sa’e biserioescl interne 
și esterne.

Cu tote aoestea salarul preotului 
strein este cu mult mai mulțumitor, ca al 
preotului român. La oompatrioții noștri 
Sași și Unguri, preotul în comunele cele 
mai miol are un salar de cel puțin 600 fi. 
apoi mai are porțiune oanonică și alte ve
nite estra-ordinure. La noi însă, Românii 
din comunele mărginașe (Săcele eto.), sa
larul preoțeso se mfirgiuesoe esclusiv la 
venitele stelare.

Era o vreme de splendors, când eoo- 
nomii noștri de oi îșl purtau economia lor 
prin România și Turcia cu oea mai mare 
înlesnire, pănă la 1880. Până atunci preoții 
o duceau forte bine, căci aveau venite îm- 
buourătore, fiind omenii fdrte evlaviosl și 
darnici. De atunci înooce insă s’au schim
bat vremurile bune pentru eoonomii noș
tri, căci pășunatul s’a strîmtorat și scum
pit grozav; prețul productelor dela oi a 
soă4ut in mod uimitor, și astfel economii 
cei mai mulțl au ajuns în stare materială 
deplorabilă, er în urma acâsta evlavia și 
dărnicia cătră slujbașii bisericescl încă a 
slăbit forte mult. De aci urma o stare în- 
grijitore și pentru subsistența preoțimei.

Consistorul din Sibiiu, în urma recla
melor timpurii, se îngriji pe la 1870 de 
sortea preoților, și rînduise în mai multe 
părți comisiuni ambulante pentru îmbună
tățirea salariilor preoțescl. Der înzadar, căci 
sortea preoților prin aceea nu s’a îmbună
tățit. Pentru ce? — Pentru-că oomisia am
bulantă nu a combinat în general împreju
rările oritice ale economilor noștri ca să 
prejudece viitorul preoțimei, si astfel să 
statorâscă condiții sigure în salarul preo
țeso, ei, sedusă fiind de fruntașii satului, a 
sistemisat în salarii aoileașl emolumente 
din trecut, al căror venit s’a redus astă4l 
aprope la nimica.

Mai având în vedere, că preotul ro
mân face mulțime de servioiii gratuite sta
tului, trebue să-ți aduci aminte de inci
dentul curios al teologului dela esamen, 
oare fiind întrebat: „Cine este preotul?", 
răspunse în mod satiric: „Preotul' român 
este un slujbaș neplătit al statului un
guresc".

Contactul cu streinii, din oare resultă 
indiferentismul religios și moral infiltrat în 
economii noștri, pe de-o parte, apoi con- 
vențiumle comeroiale încheiate intre statul 
nostru și cel românesc, precum și resbelul 
vamal, oare produse adevăratul faliment al 
economilor români, contribuiră în mod vi- 
sibil la ruina materială a preoților noștri.

Astfel înzadar se mai stipulâză as- 
tă4î la statorirea concurselor de parochi o 
mulțime de emolumente stolare cu valori 
nominale de câte 100 fi. v. a., oăol acelea 
în realitate abia ajung la 10—15%.

încercările făcute în anii trecuțl prin 
protopopul singur pentru îmbunătățirea sa
lariilor preoțescl, de sigur n’au putut ajunge 
la scopul dorit. Pentru-că se scie positiv, 
că în unele oomune a rămas tot obioeiul 
veohiu, după care la 4hia sfintei cruci pun 
pe masă preotului 2—3 familii câte 6 cru- 
cerl sâu și numai 4 cr. Apoi 15—2O°/0 din
tre locuitori n’au solvit în 7 ani nimio preo
tului.

Te cuprinde un sentiment de compă
timire și durere adâncă, când te gândescl 
la acestă stare îngnjitore, în care a ajuns 
preoțimea. Te geneză a-o descrie publi
cului, der nu ai ce face, pentru-oă este cu
rată realitate.

Și nu este destul cu atâtea năcazuri. 
Mai vin și conflictele, persecuțiunile și 
veralitățile colegiale preoțescl, în urma 
cărora se vatămă interesele unuia și altuia 
dintre preoți d. e. prin dismembrarea fi- 
liilor și decapitarea parochiilor, cari pro
vocă imoralitate și destrăbălare între 
credincioșii noștri. Și se miră omul și îi 
stă mintea în loc când vede, că autoritățile 
superidre competente sprijineau aceste lu- I privitore la organisarea

crurl păgubitore. Aci poți esclama din- 
preună cu filosoful: Fiere possem, sed ju- 
vare non.“

'Pe lângă aoeste desastre preoțescl, 
mai vine căsătoria civilă, care va da preo
țimei nâstre în privința stării morale și 
materiale o lovitură colosal de grea.

Decă după tdte aceste triste adevă
ruri, organele superiâre competente bise
rioescl vor sta și în ultima oră indiferente, 
atunol cum vom mai pută pretinde, ca 
preoțimea română să stea pe un nivel mai 
înalt de cultură și să se pretindă dela ea, 
ca să fiă esemplu viu oultural-național al 
poporului său, pe cât timp sortea și inde- 
pendința materială și morală nu îi este 
asigurată ?

Veritas.

SCIR1LE O8LEL
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Erăși proces pentru aderență. Pe 
timpul procesului pentru Memorand ’i-se 
adresase d-lui Dr. Rațiu din Sânt-Miolău- 
șui mare o telegramă de aderență ou 132 
iscălituri. Procurorul a pornit cercetare 
contra subsoriitorilor telegramei pe cuvânt 
de „agitare oontra statului". O telegramă 
din Beoloherecul mare comunică acum, oă 
cercetarea ar fi oonstatat, cum-că autorul 
intelectual al telegramei ar fi fost candi
datul de advocat Traian Stoiconescu. In 
scurt timp va urma pertractarea finală în 
causa acâsta.

—o—
Încă o defraudare la o bancă ungu- 

rdscă. Din Giula, în comitatul Bichiș, se 
telegrafiâză, că comptabilnl băncei ungu- 
rescl din Banfalva, cu numelo Wilheim 
Soma, a fost arestat din causă, oă a de- 
fraudat întreg capitalul fundațional al băncei, 
care era de 50,000 fi. — Cu o dovadă 
mai mult d-spre soliditatea băncilor „pa
triotice" !

—o —
Sultanul la „milleniu". O depeșă din 

Constantinopol spune, că Sultanul ar ave 
intențiuuea de-a faoe în vara anului viitor 
o călătoria în Europa la curțile din Viena, 
Berlin, Bruxella și Londra. Dela Viena se 
dioe, că Sultanul are de gând să mârgă la 
Budapesta să visiteze esposiția „milleniu- 
lui". Numai atâta i-a mai trebuit lui Abdul 
Hamid să se plimbe, oând imperiul său este 
în flăcări. Ori doră i-a șoptit cineva că 
prin mergerea lui la serbările „mileniului" 
în Budapesta se va resolva cestiunea orien
tală mai sigur în favorul Turciei ? Se vede 
că vr’un „patriot" din Constantinopol a 
voit să facă o glumă trimițând pe Sultan 
la Budapesta.

— o —
In congregațiunea comitatului Mara

mureș, cum ni-se scrie, au fost aleși dintre 
Români următorii membri: In oercul Io
dului: Petru Jurca not.; în al Rusc.ovei: 
Ioan Gyenge’jun. pretore pens.; în al Strîm- 
turei: Antoniu Ooaciâ, protopop, Demetriu 
Hodor not.; în al Iulescilor: Petru Iodi 
not., Stefan Rednio asesor la trib, orfanal, 
Stefan Dunca tutor la trib, orfanal; în al 
Desescilor: Ioachim Făt preot; în cercul 
BudescI: Titu Budu vicar; în cercul Sârbi: 
llie Iodi, not.; Apșa de mijloc: Vasiliu 
Lazar protop., Vasiliu Ciora preot, Dr. Flo
rent Mibâlyi adv. Slatina: Sigismund Cziple 
jude r. George Negre not. Vișeul de jos: 
Vasiliu Man adv., Ioan Coman jun. preot; 
Selisce: Ioan Gyenge sen. protop., Mihaiu 
Pop proprietar, Ioan Coman preot, Ioan 
Dan not. VăucescI: Stefan Anderoo preot, 
Mihaiîi Petrovai not. Apșa de jos: Dionisie 
Vereș înv. conf. Săpînța: Antoniu Huban 
preot. Borșa: Ioan Pop Coman not., Ilie 
Moșolgo proprietar. Bârsana: Vas’liu Hodor 
not. Vișeul de sus: Ioan Iuga not.

—o —
Planul orașului Bucurescî. Oficerii 

marelui Stat-Major se ocupă cu lucrările pre
liminare pentru începerea planului orașului 
Bucurescî.

—o—
D. James Iohuston, șeful societății 

engleze de navigația Iohnston Line, a ter
minat negocierile cu regia monopolurilor, 

unui serviciu de 

navigația maritimă direotă între Constanța- 
Liverpool și Hamburg. Aoest servicii! de 
navigația se deschide la 1 Deoemvre cu 
vaporul Barnesmore, oare va pleca din Li
verpool. Serviciul se va face de d mă ori pe 
lună, la 1 și 15. Vaporele se vor opri la 
porturile Gonstantinopole, Pireu, Marsilia, 
Liverpool, Anvers și Hamburg.

—o —
Rezerviștii italieni din Buourescî, Ga

lați și Brăila, au primit — oum află „Epoca" 
— ordin dela consulatele italiene să fiă gata 
pentru orl-ce chiămare.

—o—
Falsificatori de monete. Deună4l au

toritățile din Panoiu (România) au isbutit 
să aresteze o bandă de falsificatori de mo
nete, și din instrucțiunea judecătorâscă des- 
ohisă contra lor, resultă, că acești indivi’41 
se îndeletniceau încă de astă-vară cu acestă 
meseriă. Falsificatorii aoeștia puneau cu 
deosebire în circulațiă piese de 5 lei; — 
mai tot-dâuna însă ei se duceau într’o altă 
localitate pentru a pune în oiroulațiă mo- 
netele false. Cercetările parchetului și po
liției din FooșanI n’au rămas de astă-dată 
fără resultat; — ba chiar autoritățile au 
făcut o captură fericită, care pune justiția 
pe urmele mai multor complici.

— o —
Concert de cimbal. Cimbalista Irena 

Fejer, care 4’lele trecute concertase la res- 
tauiantul Sorea, va da mâne sâră încă un 
concert la otelul „Europa". începutul la 8 
6re sera. Intrarea liberă. Dra Fejer s’a 
reîntors acum din România, unde a con- 
oertat la castelul Peleș din Sinaia înaintea 
M. S. Regelui și Reginei. Despre acâsta 
i-s’a dat și un act scris franțusesoe si 
subscris de d-1 colonel Mânu, în care se 
atestă, oă „Majestățile Lor au binevoit a 
esprima prea înalta recunoscință pentru 
destoinicia artistică, oe a dovedit’o în ese- 
cutarea diferitelor piese".

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

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

Bin ESucowina.
Tipografia arcliiepiscopală.

Cernăuți, Nov. 1895.
Consistorul archiepiscopesc din Cer

năuți jooă de present rolul lui Pilat și-și 
spală manile prin circularul din 13 (25) 
Oot. 1895. Acest oircular oonvâcă adunarea 
generală a fundatorilor tipografiei pe 5 De- 
cemvre st. n. 1895 la orele 4% p. m., dis
punând, că în 14 4’1® dela primirea aoestui 
circular protopresviterii au să oonoheme 
o conferință pastorală estra-ordinară, ca să 
alâgă doi delegați, oarl vor merge la adunarea 
generală. Se face adeoă tocmai ca în 1889, 
oând se dase poruncă oelor doi delegați, 
că „vor ave să represente în adunarea ge
nerală a fundatorilor opiniile confraților lor 
din ținut, fără inse a fi obligați a susțină acele 
opiniunl și contra convingerii mai bune, ce 
și-ar câștiga în adunarea generală din Cer
năuți". Va să 4i®â a® dictase, ca preoții 
să-și țină gura, precum și-au și ținut’o, căci 
dâră așa era porunca și basta !

S’a cumpărat tipografia în 1883 și 
abia la 1889, adecă după un timp scurt 
de șăse ani, și-au adus puternicii 4’1®’ aminte, 
că tipografiei îi trebue un statut! De-atunol 
mai bătură șâse ani prin țâră, așa-dâră doi
sprezece ani peste tot, și tipografia ar- 
chiepiscopală era încă tot ca satul lui Cre
mene, fără pic de organisațiă în ceea oe 
privesce de a-șl da sema, nu însă de-a primi 
bani.

Tipografia acesta purta numele „tipo
grafia archiepisoopală" și așa aflăm că se 
semna pănă în luna lui Februarie 1890. 
De atunol s’a botezat: „Tipogr. și litogr. 
conces. Silvestru Morariu Andrievicl în 
Cernăuți", pănă oe-’șl dase sufletul la orele 
6 p. m. Ootomvre 31 st. n. 1895. La aoestă 
oră veni ângerul guvernului c’un dosar 
plin de aote și, luând cu sine câtl-va poli- 
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■țiștl dela Magistratul orășenesc din Cer
năuți, — ca să nu fiă oumva scărmănat de 
oătră bieții lucrători tipografi, cari răma
seră fără pane, — și puse pecețile gropei 
pe tote ușile tipografiei, care a păpat mii 
și mii de florini dela preoțimea bucovinenă. 
Ângerul cu dosarul cjicea, că face acesta, 
conform legei industriei, căci tipografia era 
concesionată pe numele lui Silvestru; el 
muri, prin urmare s’au sfârșit tote cele 
bune! Și într’adevăr, prin Octomvre 1895 
•espirâ terminul concesiunii și trebuia re- 
noit, âr preoțimea bucovinenă nu și-a bă
tut capul de cu timp și ac}! stă bătând în 
buze și-și varsă amarul asupra „incapabili- 
tăților, cari au produs acâstă orisă**, cum 
spune „Gaz. Buc.** nro 83 dela 19 (31) 
Oct. o. O indolență din partea preoțimei, 
mai mare însă din partea consistoriului, 
care prin 12 ani a tăcut și-a tăout, căci nu 
voia nimeni să se strice cu administra
torul ei.

Acum, oând a ajuns mucul la deget, 
consistorul trimite circulariul din 13 (25) 
Oct. 1895 invitând pe protopresviterii dis
trictuali a conchiăma „pană în opt dfilc dela 
primirea aoestui ordin pe acei păstori de 
suflete din ținut, cari prin ofertele lor sunt 
de privit ca fundatori ai institutului men
ționat, la o conferință adhoc, cu scopul 
de-a alege din nou doi delegați din mijlo- 
oul lor, oarl vor avâ să ia parte la de
liberările adunării generale, representând 
așa opiniunile confraților săi din ținut, fără 
însă a fi obligați de-a susțină opiniunile 
aoestea și contra convingerii mai bune, ce 
și-ar câștiga în decursul deliberărilor la 
adunarea generală1*. — Aceeași poruncă, 
ca în 1889, numai o persână s’a schimbat.

„Gaz. Buc.** Nr. 83 din 19 (31) Oct. 
vorbesce de acest circular și 4’cei 
eredii fundatorilor morțl, după lege, ar 
avâ dreptul să fiă; de oe circularul nu 
vorbesce nimic de ei?... Ea dice, că-i ile
galitate, der cum se numim acea samovol- 
tniciă rusăscă, când circularul dice: „Ace 
păstori de suflete (fundatori), cari ar voi 
să participeze personal la numita adu
nare generală, nu se pot dispensa de obligă- 
•măntul a-șl lua spre scopul acesta prescrisul 
concediu dela protopresviterat, eventual 
dela Consistoriu.**

La ce aceste? se vor întreba cei 
săraol cu duchul. Apoi âtă: acâsta s’a făcut 
cu soop, că decă se vor alege delegați 
unii, cari nu vor conveni Consistoriului, 
atunol li-se va îngreuna dispensarea. După 
regulă fiă-care preot are să ceră dela 
protopresviterat un conoediu, dâcă voesce 
să mergă (unde-va. Protopresviterul pote 
concede 8 cjH0, o0-i inai mult se cere dela 
Consistor.

Sciind consistorul dinainte, cine sunt 
aleși, îi va sorta și pe aceia, cari sunt 
soldați români viteji, îi va da la o parte, 
dr celor oarl se sciu căciuli pe la cei 
mari, li-se va da dispensa de-a absenta 
din parochiă pe timpul deliberărilor, cari 
vor dura probabil mai multe cum
cfice circularul, pe când celor-lalțl nu. Aici 
e buba și trebue amputată!

. Consistorul a și ales o comisiuDe, 
care va pregăti materialul, căci cfice circu
larul: „materialul pentru deliberările adu
nării generale se va pregăti de comisiunea 
alesă ad hoc*. Despre acestă comisiune 
„Gaz. Buc “ în Nr. 82 clic®, că o parte 
din ea sunt bărbați aleși, fără de-a aduce 
numele membrilor din oonsistoriu. Lumea 
bucovinână însă s’a supărat, la ce s’a ales 
în comisiunea acesta fostul administrator 
al tipografiei, căci el sciind tote pițigușu- 
rile, ore le va desooperi tote? și apoi 
ârășl celalalt consilier consistorial și cu 
fostul redactor al „Candelei**, adecă cei 
cari sunt inițiațl în secretele tipografiei, 
unul ceva și numai al patrulea este cel 
mai cinstit, dâr ce va folosi el contra trei, 
cari îșl sciu tainele și nu se vor descoperi, 
ca să nu iasă ceva mai urît la ivelă.

Mulți fundatori cinstiți (fie: ce să mă 
mai duo, sâu să mă alâgă, mai bine dau 
încă un colac și lumânare pe de-asupra 
cuotei, co-am dat, căci om cinstit nu va su
feri, să i pună scăiuși în gură.

Ața se vorbesce pretutindenea 1
Căletorescu. '

România agricolă,.
XI. Bărăganul.

(Urmare).

Contrar opiniunei generale, că 
în Bărăgan nu este apă, putem 
spune stările de fapt, așa cum le-am 
găsit. In Bărăgan esistă apă pe tote 
moșiile, și o apă forte bună de beut, 
o apă rece și cristalină de munte. 
Pe multe moșii este forte multă apă, 
și colona de apă în fântâni e de 
4—5 metri înălțime.

Nicăiri n’am găsit apă dulce, 
sălcie seu imposibilă de beut. Apoi 
unde dintr’o fântână se adapă o 
tîrlă de 30—40 familii cu numărul 
mare de vite al lor, și unde mași
nile de treerat, 2—3 locomobile, gă
sesc apă de ajuns pentru treerat în 
decurs de o lună și doue, acolo cjâu, 
că nu ne putem plânge de lipsă de 
apă.

Este însă adevărat, că apa este 
adâncă în Bărăgan, la 20—30 m. 
adâncime, și locuitorii o scot cu 
burdușele de piele, trase cu caii. 
Insă nimic mai ușor de făcut, decât 
o fântână în Bărăgan. Sapi o gură 
de 1 m. în diametru și așa de adencă 
pană ce dai de apă. Nici zidăria, 
nici colaci, nici ghizduri, nici cum
pănă nu trebue la ea. O gaură ne
însemnată ca dimensiune și cu o 
furcă mică de un metru cu un scri- 
pete, pusă pieziș de-asupra ei, este 
întregul inventar și semn esterior al 
fântânei.

încă n’am vecjut pănă acum 
fântână surpată, așa este pământul 
de compact. Din aceeași fântână, cu 
un cal se scote atâta apă, cât este 
necesară pentru adăparea vitelor 
stăpânului și a tîrlașilor săi. Unde 
tîrlașii sunt singuri, acolo îșl fac ei 
singuri fântânile, eventual și-le mută 
cu tîrlele pe fiă-care an, și le astupă 
singuri, pentru-ca să1 nu cadă vitele 
în ele.

O adâncime de 20—30 m. pen
tru fântânile din Bărăgan este ne
însemnată față de adâncimile, ce 
le-am găsit la fântânile de pe alte 
moșii, în alte județe. Așa de es. pe 
moșia statului: Dorobanțu, în Te
leorman, fântânile aveau o adâncime 
de 60 m. și adâncimea de 30 m. o 
aveau fântânile din păraiele, cari cu 
20—30 ani înainte de acesta erau 
încă cu apă curgetore la suprafață, 
der a dispărut apa în urma devas- 
tărei pădurilor. Și totuși arendașul 
se falia, că numai el a defrișat 1600 
pogone de pădure! Tot așa adân
cime enormă aveau fântânile de pe 
platoul de-asupra gărei Băneasa, în 
Vlașca, și păraiele tote fără de apă.

Lipsa de apă și adâncime co
losală a fântânilor am găsit pe mo
șia Rătoia, comuna Slobozia Co- 
nache, la nord-est de Galați; acolo 
fântânile aveau o adâncime de 30 
pănă 60 stânjini; 8 cai scoteau cu bur
dușele pe rote 4iua întregă necon
tenit la apă, pentru alimentarea a 
250 capete de vite mari. Acesta era 
unul din trupurile moșiei lui Co- 
nachi, și arendașul un fost sergent 
în armată.

Față de aceste adâncimi și lipsă 
de apă, Bărăganul este încă o ni
mica. Apoi cu înființarea de sate 
s’ar pute lua mesuri din partea co
munei și pentru scoterea mai les- 
niciosă a apei, introducând, în locul 
tragerei barbare cu vite, pumpe sis
tematice, puse în mișcare cu motor 
de vânt, cu abur etc., pentru ali
mentarea satului întreg.

Cufundaturile amintite mai sus 
ar pute servi ca nisce reservorii na
turale seu eleșteie pentru conser
varea escedentului de apă, scos pe 
timp de Crivăț și ierna, când eva- 
porațiunea este mică și apă se scote 
multă. Nisce plantațiunl de salcia 

în jurul ei ar purifica aerul, ca să 
nu dea nascere la friguri de baltă.

Cu sondagiul puțului artesian 
dela gara Mărculești, care a trecut 
peste 700 m. adâncime, fără de a 
da de ape țisnitore, pare că ces- 
tiunea puțurilor nu e posibilă în 
Bărăgan.

Contra vânturilor violente apără 
forte bine acele cufundăturl natu
rale seu artificiale, de cari amitim. 
Multe sunt așa de spațidse, de ar 
încape în ele un sat de 100 familii 
cu vite, cu producte cu tot, și stau 
adăpostite în ele ca și într’o căl
dare. Vânturile s’ar pute frânge și 
apăra prin facerea de păduri, plan- 
tațiuni, de producțiunl, copaci și 
garduri vii înalte etc. Insă tote 
aceste se vor pute face cu succes 
numai după ce s’ar comasa și în
truni moșiile în figuri mai bine con
diționate, decât cele de acjl.

Prin îmulțirea pădurilor și plan- 
tațiunilor nu numai, că s’ar frânge 
și calma furia vânturilor și uraga-' 
nelor, der s’ar îmulți și accidentele 
climatice, s’ar forma bălți, părae 
și isvăre, acolo unde actualminte nu 
esistă, și clima țărei întregi se va 
îndulci și însănătoșa.

Satele pe el n’ar trebui să fiă 
nici mai mici, nici mai mari de o 
sută de case, dedre-ce poporul ro
mân se înmulțesce iute, și după o 
generațiune—două, ele vor fi destul 
de mari, ca să potă suporta tote 
spesele comunei, ca comune inde
pendente, nu cătune, și să aibă și 
pământurile de cultură și vitele în 
apropiere; comunele nouă, de câte 
300—400 familii dela început, sunt 
prea mari, și după 2—3 generațiuni 
vor ave la 1000 de familii, și cu pă
mânturile la fieci de chilometri de
părtare. Fiă-care comună și individ 
ar trebui obligat însă să facă plan
tați uni pe moșiă și în grădina sa.

Decă guvernul nu va lua însă 
măsuri seriose de acum, Bărăganul 
întreg va fi prefăcut în desert cu 
dune de nisip, înainte de-a fi popu
lat și locuit. In loc de suhaturi și 
pășuni de veci, vom ave dune și 
nisipuri sburătore.

Cma în Turcia și BuBagria.
Piarul bulgar „Progresul1*, organ 

al „Unioniștilor**, cari fac parte din 
guvernul dela Sofia, scrie cu privire 
la situația din Orient și cu privire 
la întrebarea: „Ce trebue să facă 
Bulgarii ?“ următorele :

Situația politică în Orient se com
plică pe (fi 00 trece. Anatolia întrâgă este 
în flăcări; pretutindeni creștinii sunt măce
lăriți ; Armenii, Arabii și Drușii s’au răs
culat. Guvernul turcesc a mobilisat o mare 
parte din armată, și făgăduesce în tote 
(filele restabilirea ordinei, der, în loc de 
acesta, ordinea este tot mai mult turburată. 
Unii compară deja situațiunea de astăcfi a 
Turciei cu aceea d’înainte de 1876. In- 
tr’adevăr, situația Turciei sâmănă cu cea 
dela 1876; e chiar mai rea, căci în 1876 
masacrele erau îndreptate numai în contra 
Bulgarilor, pe când astăcll ele cuprind pe 
toți creștinii fără deosebire; afară de acesta, 
desordinele de astăcfi au rădăcini mai adânci 
decât cele de altă-dată.

Intr’acâstă stare de lucruri, ori-ce 
Bulgar are dreptul de a-se întreba : Ce va 
trebui să facem noi, Bulgarii, în cașul unei 
mai mari complioațiunl la Constantinopol? 
Răspunsul la acâstă întrebare este forte 
lămurit; el stă în mintea orl-cărui bulgar, 
și anume că: trebue să fim gata a da 
față tuturor conjecturilor, ce s’ar putea ivi. 
Nu seim, ce complioațiunl se pot nasee 
încă și dâcă ele nu vor lua un așa carac
ter, încât să provoce punerea în discuțiune 
a cestiunei esistenței Turciei; în ori-ce 
cas, insă trebue să fim gata.

In sityația politică nu esistă decât o 
diferență, că în 1876 Rusia a fost puterea 
care a intervenit în folosul nostru și a con

dus treburile pănă la sfirșit, pe când as
tădl, cu tâte că Turcia se găsesoe într’un 
chaos intern, nu e nici o putere, care să in
tervină cu cerințe politice hotărîte în fo
losul creștinilor masaorațl.

Organele rusescl declară, că Rusia 
n’are nici o intenție de a interveni în afa
cerile interne ale Turciei. Acâsta este un 
semn, care probâză, că Turcia vHare să se 
tămă întru nimic de puterile streine, odată ce 
ea este sigură de prietiniă și neintervenția 
Rusiei. Dâr în tot cașul, dâcă administrația 
turoâscă a ejuns în așa stare, încât este 
inoapabilă de-a restabili ordinea în pro
vincii, este fârte posibil, ca Rusia să fiă 
nevoită a interveni fără voia ei în aface
rile Turciei, în același timp cu celelalte 
puteri interesate, astfel înoât chiar oestiu- 
nea esistenței Turciei să potă fi periclitată.Noi 
Bulgarii avem datoria să fim gata pentru 
ori-ce eventualitate. Ca Stat, orl-cât de co- 
recțl ar trebui să fim în raporturile nostre 
cu vecina nostră, nu trebue să uităm, că 
avem drepturi asupra unei mari părți din 
Turcia europenă. In stăpânirea acestor drep
turi trebue să intrăm la un moment dat.

Ce mijloce vom întrebuința, ou ce 
puteri ne vom alia — sunt cestiunl de re- 
solvat la timpul oportun ; dâr, înainte de 
tote, trebue să fim tari, căci nimeni nu Prea 
să aibă ca aliat un Stat slab. Guvernul și 
poporul bulgar nu trebue să piârdă din 
vedere acâsta și nu trebue să fiă surprinși 
în momentul deoisiv.

lntimpinare.
Bucium-Șiasa, Noemvre 1895.

On. Redaețiune! In oomunicatul, oe 
Vi-s’a trimis din Abrud, publicat în Nr. 
250 al „Gazetei Transilvaniei**, se află 
multe neesaotitățl. Oe mă privesce pe mine 
personal, am să reflectez următârele:

Nu e adevărat, oă nu m’așl fi intere
sat de dreptul meu de alegător; din contră, 
la timpul său, ceroând tote, din parte oom- 
petentă am fost asigurat, că sunt îndus în 
lista alegătorilor, și așa am rămas încre
dințat, că sunt alegător ; mare mi-a fost 
însă surprinderea vădând, că lipseso din 
listă. Se vede, că și pe lista nostră a 
ajuns’o sârtea, ce ajunge și pe alte liste 
de alegători români, sub moralul sistem de 
guvernare.

Eu nu aparțin cercului electoral al 
Abrudului, ci al Zlatnei, unde Românii au 
raportat o învingere strălucită, din care 
mi-se cuvine și mie ceva, în oe chip nu se 
spune; și despre acâsta e convins nu nu
mai domnul cu comunicatul din Abrud, ci 
totl, în mijlocul cărora trăesc, așa oă de
ocamdată sunt împăcat cu oonsciința.

Ar face fârte bine Abrudenii să-și 
spele păcatele lor acolo în valea Abrudu
lui, și se nu le arunce asupra altora, căci 
nu pote fi nimeni responsabil pentru ne- 
gligințele lor.

Rugându-Vă să publicați aceste reflec- 
siunl, mă însămn cu stimă.

Iotu Babuțiu, 
preot gr. cat.

Scirl telegrafice.
Viena, 29 Noemvre. Contele 

Taaffe a reposat astăcfl înainte de 
ame^î în castelul său din Ellischau.

DIVERSE.
Cea mai mare broscă țâstosă din lu

me. In 2 August a. c. a fost prinsă 
lângă Scabright cea mai mare broscă țes- 
tâsă, decât oare pănă aoum n’a prins nime
nea. Acâstă brâsoă a fost grea de 875 
pundi și numai cu forte mare greutate a 
putut să-o sooță din apă căpitanul de naie 
Lookwood cu feciorii săi. Țestul acestui 
animal e de 2.10 m. lung și 1.65 m. lat.

Glume. Ospele: „Aici nu se capătă și 
numai o jumătate de porțiune?1* — Chel
nărul-. „Gu părere de rău! Dâr ia-țl liniș
tit o porțiune întrâgă, căci aici una întrâ- 
gă e ca la d-ta acasă una de jumătate*.

Proprietar: Aswel EfflaBPeșiffîMiB.

Redactor responsabil; Sresarsaa .«Saior.
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PUBLICAȚIUNE.
Sâmbătă în 14 Decemvre a. c. 

înainte de prânz la 10 6re se va da 
pe cale de licitațiune și oferte pe 
durată din 1 Ianuarie 1896 pană uit. 
4i Decemvre 1898, la oficiul orășe
nesc forestieral pietrăria aflătbre 
„Lamba“ (revierul Timiș).

înainte 
a-se depune 
citant vadiu

Ofertele 
de 50 cr., 
suma oferată și cu dechierațiunea, 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 
dițiunile de oferte, și că se supune 
lor, au de a-se așterne pănă în 14 
Decemvre a. c. înainte de prânz la 
10 6re, acestui oficiu.

Condițiunile de oferte se pot 
vedea la același oficiu în decursul 
drelor de oficiu 
inte de prânz.

Brașov, 23
850,1—2

în

de 
li-

de licitațiune are 
din partea fiă-cărui 
de 15 fi.
provădut0 cu timbru 

ou vadiu de 10% din

dela 7—1 oră îna-

Noemvre 1895.
Oficiul forestieral.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru eventuala rectificare a 

listelor de virilisti din oraș, Comi
sia de conscripție a Viriliștilor oră
șenesc! va ținea ședința publi
că ce o prescrie legea comunală, 
Marți în 3 Decembre a. c. după 
prâncj, dela 3 până la 5 6re, în sa
la sfatului, la care ocasie or! și cine 
p6te se vadă lista viriliștilor și a 
reclama presentând cărticica de da
re pe anul 1895.

Brașov, 27 Novembre 1895.
Comisia de conscripția viriliștilor,

i -i Prin G. Schiel.

ir=i

Cn-rsuS la fowirsa din Viena.
Din 28 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oorbne ung. 4% • • •
Iwpr. căii. fer. ung. in aur 41/2tl/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2% 
Oblig, caii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bopnu rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale eroate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
LosurI din 860 .........................

121.10
98.50

123.-
100.70
119.50
96.35

154.—
141.-
99 55
99.55

120.80
147.—

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telel’on 
Kr. fiS.

o

G> 
if)

o 
V)

I X.
i =S

V)
O

'35-
>s t—
O
<x>4-> o

GJ

w

CD

Acții de ale Băncei austru ungară
Acții de-ale Băncei ung. de credit
Acții de-ale Băncei austr. de credit
Napoleondorl.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vieta.............................
Rente de cordne austr. 4%. .
Jîote italiene................................ ■

1013.-
438 —
372.25

9 64
59.05

121 —
47 97>/2

100.05
44.80

SALVADENT
(Pulvis antisepticus comp. Popini) Medalie de aur.

Fii

C&srsul pieței Brașov.
Din 29 Noemvre 1895.

Scris, fonc. Albina 5°/(l 100.75 Vend. 101.—

Bancnote1 rom. Dump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Cump, 9.58 Vend. 9.61
G-albeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesc! Cump. 128% V6nd.
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend.
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.

Cec-Conto la!=
postă nr. 969.L

Giro-Conto 
ia banca 

imp. germană.

I
I

Medalie de aur.
Aprobai de consiliu! medica! superior civil și de cel militar.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți strioațl, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 
și guturaiul.

Saivadentufl se mai

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă h i g i e- 
nică, SaKvadeniuI în- 

^locuesce cu lolos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infectăză.

pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform8 m tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

SaivadentuB se găsesce în tdte farmaciile și drogheriile dințară,, 
precum și la inventator.

Adresa poștală : POPINI, Bucuresci.
DEPOSITE: în Vâeaa la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 

în ES.-Pesta la farmacia I. Torok.
5^' (tatia 6© or. ‘.v-S

Casa, de banei 
JACOB L. ADLER, 

Brașov. Piața mare Nr. 1. Slbiiu. 
cumperă șs vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul 4'lei cel mai mare — respectiv© cel mai mic; 
r&scuinp&ra f ară asiei © detragere tot felini de 

cupone;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză îaacassăei de polițe, asignațiT, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asig’Hațifi pentru or! și care piață comerciala internă 

și externă fbrte ieftin , asiguatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de baneă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „AIbinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăzi aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori Ș8 ce iosuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,26-50.

Nr. 831,4-6
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ale lui
.f Veritabile i»u«ssa8, <iecă fiăeare cutiă este i>i*ov£«țntă eu marea «Se 
■' aperas-e a Jtai A. Moli și eu subscrierea sa.
A 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, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, liaemorhoidelor și
& a celor mai diferite băle femeescl a luat acest medicament de casă o răspândire, ca 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.
Fals>ficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

fi

FrasidElbH’affwtwem și a lui ME.
■ Uai’Gyihih'i ninmos deci fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

? VtiOilcWliU hlmldi, plumbul lui A. Moli.
f Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
J osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șî reumatism și a altor urmări de recdlă. 
v, Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

C Mpa de gură-SaEicyB a
A (Pe basa de natron Acid-salicilicO)
T La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și
jr adulțl, asigureză >.cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 

jul sticlei provejlute cu marca de apărare a lui A. Moil 60 cr.

Trimiterea principală prin
Farnuacistoil A. MOUL,

c, și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tuchlaubeu 9
Comande din provincia se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se cără anumit preparatele provecțute 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 
Geisberger. 42—52.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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