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Socialiștii germani.

In statele, ce se bucură de ceea 
ce se numesce constituționalism mo
dern, mai mult ori mai puțin fals, 
abia se va afla un guvern, care se 
n’aibă a lupta acȚî cu câte-o belea 
mare.

Pe globul nostru unguresc, d’al 
de Banffy au se lupte cu hidra par
tidei poporale, de-o parte, de altă 
parte cu bălaurul Românismului și 
al Slavismului, care „stă să înghiță 
statul milenar11. De-om merge mai 
departe spre apus, vom găsi, că gu
vernul împărătesc din Viena are ace
lași năcaz cu antisemitismul, ce-și 
ridică capul tot mai cutezător, apoi 
cu cestiunea împăcărei cu Cehi, Po
loni, Sloveni, clericali, feudali etc.

Dâr cât pentru imperiul dualist, 
va 4i°e unul și altul, că nici nu se 
pote altfel, fiind într’ensul o așa 
mare amestecătură de popore. Cum 
stă însă lucrul în puternica Germa- 
niă, ce-o constitue un singur popor, 
cu una și aceeași cultură? Aici s’ar 
crede, că tăte trebue să mergă mai 
neted și că guvernul ar trebui se fiă 
scutit de belelele interiore. Și totuși 
nu este așa. Guvernul celui mai tare 
stat militar în Europa e constrîns 
se porte luptă aprope desperată cu 
o parte mare și însemnată a cetă
țenilor germani, cu socialiștii.

In măsura aceea, în care s’a 
mărit și s’a întărit puterea germană 
în urma răsbbielor dela 1866 și 1870, 
s’a mărit și s’a întărit și socialis
mul german și astăc|i a ajuns a fi 
o plagă adevărată pentru cei dela 
putere. Aceștia văd în social-demo- 
erați pe dușmanii ordinei și ai insti- 
tuțiunilor de stat, ba mai mult, de 
un timp înebee, cu deosebire, socia
liștii germani au fost stigmatisați 
chiar de cătră capul statului ca duș
mani ai statului național german.

Seim, cum s’a petrecut acesta. 
Cu ocasiunea serbărei aniversărei de 

25 de ani a victoriilor raportate de 
cătră Prusieni, și confederații lor în 
contra Francesilor, socialiștii s’au 
pronunțat în contra acestor serbări 
pompbse și demonstrative, cjicend, 
că prin acestea se ațîță numai ura 
între FrancesI și Germani fără de 
nici un folos. Tot-odată socialiștii 
s’au pronunțat cu acesta ocasiune 
în contra anexiunei Alsației-Lota- 
ringiei.

Protestele lor au făcut sânge rău 
în armată și au produs în totă țâra 
un dureros resens. Atunci împăratul 
Wilhelm a dat espresiune, într’un 
toast ținut la o solemnitate, indig- 
nărei sale, declarând pe socialiști, 
ca pe o adunătură de omeni, cari 
nu sunt vrednici să pbrte numele 
de Germani.

Sentința acesta nimicitore, ros
tită chiar de cătră purtătorul corărei 
în contra social-democraților, a căcjut 
ca o bombă în mijlocul acestora. Și 
de atunci regimul nu se gândesce, 
decât numai la aflarea de nouă 
mijlăce spre a înfrâna periculâsa 
agitațiune socialistă.

In ședința de alaltă-erî a par
lamentului german s’a ridicat con
ducătorul socialiștilor, Bebel, pentru 
ca să ia în apărare partida sa față 
cu gravele acusațiuni îndreptate con
tra ei chiar din cercurile cele mai 
înalte, și a ținut o vorbire, ce a du
rat peste două bre și a produs mare 
sensațiune în tote părțile.

Nici-odată, de când esistă o is- 
toriă germană, efise Bebel, nu s’a 
făcut o erore mai mare, decât cu 
anexiunea Alsației-Lotaringiei. De 
aici se datâză neliniștea și înarmă
rile permanente în Europa. Față cu 
un asemenea resultat al politicei bis- 
markiane, noi socialiștii am avut 
dreptul să cpcem cu ocasiunea iubi- 
leului victoriilor dela 1870: Nu tur
nați oleu pe foc, nu lăsați, ca să is- 
bucnescă din nou flacăra urei intre 
cele mai mari națiuni culte: Ger
mania și Francia!

Pentru acestă atitudine, adause 
Bebel, socialiștii au fost ofensați de 
morte și ei să nu se apere ? Decă 
ar tăcâ, ar fi desprețuițl. Ne-au în
cărcat cu pîre de lesă maj estate, 
legile’ se interpretâză cu totul altfel 
contra nbstră și noi să tăcem? Ce 
va crede lumea căci va auc|i, că aici 
este o partidă, care ar vrâ să răs- 
tbrne tronul, altarul și capitalul ? 
Guvernul însu-și sgudue prin acâsta 
credința în instituțiunile nostre.

Bebel încheiâ prin a arăta, că 
socialiștii nu sunt dușmanii unității 
și ai instituțiunilor germane, dâr 
când odată va veni dușmanul din 
drepta și din stânga, se vor bucura 
cei ce sunt acji la putere, decă so
cialiștii le vor veni în ajutor.

Limbagiul acesta decis și încre
zut în puterea partidei a produs o 
adâncă impresiuDe, cu atât mai vîr- 
tos, că era îndreptat chiar contra 
monarchului. Puternicilor dela Ber
lin le-a dat mult de gândit șeful 
socialiștilor germani.

CRONICA POLITICĂ.
— 1 (13) Decemvre.

Cestiunea nuinirei mitropolitului gr. 
ort. pentru Bucovina în curând va fi fina- 
lisată, după cum e informat „Gazeta
Polska*. Se dioe că deputății români din 
camera austriacă, cari sunt membrii ai clu
bului conservativ, au recercat pe contele 
Hohenwart să intervină la oontele Badeni, 
ca să fiă numit mitropolit archimandritul 
0. Hepta. Hohenwart în fapt a și vorbit 
cu Badeni, der primi răspunsul, că asupra 
cestiunei acesteia guvernul deja a adus ho- 
tărîrea sa, deci nu se mai pote face nici 
o schimbare, de-<5reoe se aștâptă încă nu
mai decisiunea împăratului. Că ce hotărîre 
a luat cabinetul, despre acesta Badeni nu 
i-a comunicat nimic lui Hohenwart. Depu
tății români, fiind încunosciințati despre 
starea lucrului, hotărîră a-se adresa cu ru- 
garea lor direct la împăratul. Contele Ho
henwart avu deja audiență la monarchul 
în afacerea acesta. Intrega cestiune a luat 

aoum un carâcter politie și atârnă fbrte 
mult dela împrejurarea, oă ore va fi numit 
metropolit candidatul Românilor, O. Repta? 
Candidatul guvernului și al Polonilor se 
dioe, oă este actualul vioar al mitropoliei, 
Ciupercovici.

*
In ședința camerei austriaco ținută 

alaltăerl deputatul rutân Romanciuk anunță, 
că o deputațiune de 150 Ruteni va apăre 
în Viena spre a-se plânge la monarchul 
asupra modului oum s’au săvârșit alegerile 
de deputațl pentru dieta din Galiția.

*
Privitor la evenimentele (lin Turcia, 

din Constantinopol se depeșâză următdrele: 
Reîntorcerea lui Said-pașa în locuința s’a 
a urmat numai după-oe Sultanul a declarat, 
oă Said se va bucura de absolută siguranță. 
Sultanul a conferit un dar fdrte prețios gu- 
vernorului din Smyrna, și i-a
ridioat leafa în mod considerabil. Iutre 
Sofia s’au împărțit (filele trecute multe 
daruri în bani, carne și pane, din ceea-ce 
se vede, că în palatul Padisohaohului îșl 
dau tobă nisuința de-a câștiga pe studenții 
muhamedanl, cari în timpul din urmă au 
dat mai multe semne de neliniște și ne- 
muițămire. „Oficiul Reuter* anunță, că mai 
multe sate armenescl din districtul Wan 
au fost arse și jejuite. Miseria între țărani e 
îngrozitore. Cei mai mulți dintre ei au 
iugit la munți, pentru de-a scăpa de ma
sacrele Curcfilor, și aoum petrec prin pă
duri fără scut și fără nutrement.

*
ț)iarul „Franlif. Zeit* anunță soirea 

gravă, oă Papa ar fi amenințat cu escomu- 
nicare pe prințul Ferdinand al Bulgariei, 
pentru cașul, decă acesta îșl va boteza pe 
fiiul sân, pe prințul Boris, după ritul or- 
todox-oriental. „P. L1.M de astătfi încercă a 
desmiofi acâstă scire.

*
Corespondentul din Belgrad al diaru- 

lui „Koln. Zeit.“ afirmă, că exregele Milan 
va conveni in Paris cu exregina Natalia, 
pentru de a-se ințelege asupra diferitelor 
cestiuni urgente. Se (fice, că amândoi ar fi 
hotărîțl de-a pune capăt stărei actuale ne- 
linițtitore din Serbia, și în cașul dâoă
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Couâ schițe.
II.

In capul satului părul cel mare era 
într’o înflorire splendidă, căci sosise deja 
primăvara. Der și mai frumosă era fiica 
morarului dimpotrivă, care era miresa lui 
loan. Câte flori se aflau pe păr, atâtea rose 
avea Perrina, oare era tocmai de 16 ani.

Sub acest pom frumos îi (fise loan: 
„Der când vom face nunta, Perrino ?“

Intrâga-i ființă surîdea: părul blond, 
care se juca în vânt, talia, piciorușul gol, în 
micile ghete de lemn, manile, cu cari trăgea 
o crângă, ce atârna in jos, ea să respire 
mirosul florilor, fruntea curată, dinții albi 
între rumenele buze — ah, cum o iubea 
loan !

— „După seceriș11, răspunse densa, 
„vom face nunta, decă nu vei deveni 
soldat. “

Când se apropia sorțirea, loan aprinse 
o luminare înaintea iconei sf. Marie, de- 
ore-ce cugetul, că trebue să părăsescă 
pe Perrina, îi sfășia inima.

— „Sf. Maria fiă lăudată !“ esclamâ loan. 
„Am tras cel mai mare nuntiăr, dâr Io6Îf, 
fratele meu, a rămas.“

Gând loan îșl revecfii fratele, acesta 
avea lacrimi în ochi și suspina:

— „Mamă! Sărmana mea marnă!"
— „Mângăiă-te, losife11, îi (fise loan, 

„eu sunt orfan. Void merge eu în locul 
tău ca soldat și tu vei putâ ajuta și de-aci 
înoolo pe mamă ta.“

Perrina, care aucfise despre hotărîrea 
logodnicului său, veni plângând la păr; 
niol-odată n’o vătjuse pe loan lăcrămând și 
ea îi plăcu acum și mai mult decât dâoă 
rîdea.

— „Ești un om bun“, ii «fise ea. „Ai 
făcut bine! Mergi ca soldat, eu te void 
aștepta.u

„înainte! înainte!“ Acesta fu devisa 
pănă la Wagram. Ioane, ține-te bine, duș
manul e aici! Cinci sute de tunuri îșl as- 
vîrliră glonțele în șirurile vitejilor, Ioan se 
înfricâ și privi înapoi.

Înapoi vă(}u el Francia, satul său na
tal și părul înflorit, sub care de sigur se 
ruga acum Perrina pentru el. Dumnecjeu 
fiă lăudat! loan nu se mai temea, el e 

vitâz... uăvălesce înainte,., e unul dintre cei 
dintâi în șanț.

— „Cum te numescl vitezul meu ? 
striga Napoleon.

— „loan, Sire.“
— „Ioane te numeso sublocotenent."
— „Perrino, o Perrina mea, sublo

cotenent, se trăescă răsboiul! Fiă-oare luptă 
e o sărbătore!“

înainte! înainte!
— „ErășI tu ești, Ioane ?“
— „Da Majestate !“
— „Te numesc căpitan! Peste ca

davre poți ajunge și mai sus !u
— „Sire, mare mulțămită!
înainte spre Moscva — nu însă mai 

departe!
Pe nesfirșitul șes de zăpadă e o stradă 

de cadavre; aici rîul, colo dușmanul, pe 
admendouă părțile mortea ! „Cine începe să 
ataoe podul de năi ?“

— „Eu, Majestate!“
— „Tot-dâuna tu, căpitane !“
Cu aceste cuvinte Napoleon îi predete 

ordinul legiunii de onore.
— „Dumne4eu fiă lăudat! Perrino, iubito 

Perrino, ce mândră fi-vei tu de mine! 

Espedițiunea s’a sfîrșit și eu viu aoasă! 
Clopote, sunați la nunta mea! Drumul e 
inlr’adevăr lung, dâr speranța grăbesce.“ In 
sfîrșit, — oolo sub colină zace satul, se 
aud deja clopotele din patrie.

— „Der unde e părul ? Odinioră îl 
puteai vede încă prin Maid în plină înflo
rire, și acum? Ah, el a căcfut și crengile 
iui — martorele tinerei mele iubiri, zac 
colo în ierbă.u

— „Dâr pentru ce trag clopotele, 
Matei ?“.

— „Pentru o nuntă, domnule oă- 
pitanu.

Mateid nu mai reounoscu pe loan.
— „O nuntă, așa-i, etă că părechea 

însurățeilor ese deja din biserică! Mirâsa 
e Perrina, zîmbitârea și frumosa mea Per
rina; Iosif, fratele meu, e mirele ei.“

Când dmenii din apropierea lui I6n 
(fiseră: „Ei se iubesc atât de mult“, atunci 
întrebă căpitanul:

— .„Der, ce e cu Ioan?u.
— „Cine-i acela ?“ întrebară ei, uimiți, 
be vedea, că toți îl uitaseră pe loan.

El încă merse în biserică, îngenunchiă și 
se rugă pentru Iosif. După liturgiă el 
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Simicl nici acum nu ar fi aplecat să ia în 
mâni frânele guvernului, atunel să se pună 
în legătură directă cu radicalii.

Jidanii din monarchia nostră.
Alexandru Neclan în broșura sa 

politică, despre care amintirăm mai 
cjilele trecute, se ocupă în mod in
teresant și cu cestiunea jidană. 
Eată pasagiele mai importante din 
studiul numitului autor privitbre la 
Jidanii din monarchia nostră:

Ce se ține de Jidani, — după ce se 
declară ca părere antisemită și ca neade
vărată ori-oe enunciare asupra Jidanilor, 
oare nu conține laudă la adresa lor, — îna
inte de tâte vrâu să observ, că nu sunt an
tisemit.

Eu le fao imputare Jidanilor din mo- 
Darchiă, că ei — cu tote că în numerose 
cestiunl de mare importanță sunt asupriți din 
partea concetățenilor și prin urmare sciu 
din propria esperință ce însâmnă a fi asu
prit — în tot locul și tot-dâuna se pun pe 
partea asupritorilor, și le dau acestora aju
tor pentru de a pută apăsa pe cei încă neîn
dreptățiți cu ei. Ga esempRi amintesc, că 
nu esistă luptători mai zeloși ai „lățirei 
ideii de stat maghiar11, decât Jidano-Maghia- 
ronii, cari aprâpe toți și-au și maghiarisat 
numele germane; și nimeni nu cântă cu 
mai mare însuflețire „Ieszcze Polska nez- 
giniela“ („Polonia încă nu e perdută44), de
cât acei Jidani, cari se numără pe sine 
între Polonii galițiani; și nimeni nu tocă 
mai aprig pe capul Cehilor, al Polonilor si 
lesianl și al Slovenilor, decât Jidanii aus
tria ci.

După-ce Jidanii, ca și în alte părți 
așa și în Austro-Ungaria sunt pnținl la nu
măr (1.860 mii.) și, resfirați peste totă mo
narchia, nioăirl nu formâză o massă corn- 
paotă, ar crede omul, că și ei ca asupriți 
în lupta popotelor neîndreptățite pentru 
egala îndreptățire, ar trebui să stea pe par
tea acestora, seu dâoă luorul ăsta li-se 
pare prea periculos, să stea departe afară 
de luptă.

Și acesta diu urmă o pretindem dela 
Jidani noi Cehii, și cu noi toți ceialalțl 
Slavi ai mcnarchiei și toți Românii. Nu ne 
trebuesc să ne fiă Jidanii aliațl, der să tu 
ne îngreuneze lupta, de-drece ei n'au nici 
un drept de a fi. aliații dușmanilor noștri.1

Și încă o observare. Aoeia dintre Ji
dani, cari conlucră la asuprirea poporelor 
ce nu se bucură de egala îndreptățire, 
aceia, clic, nu au un drept de a~se plânge 
asupra antisemitismului.

Alegeri în municipii'
Din cercul Bălăușerilor, Dec. 1885,

Știm. D-le Redactor! Cum văd, mai 
din tâte părțile locuite de Români vi-s’a 
raportat despre decursul alegerilor de 
membri pentru oongregațiunile comitatelor.

rupse o fibre mică și isolată din părul 
căcj.ut și părăsi apoi satul, fără a privi îm
prejur, dicend: „Dumnezeu fiă lăudat, ei 
se iubesc, ei vor fi fericiți44.

— „Ești ârășl aici, Ioane14? îi clise 
Napoleon.

— „Da, Majestate!44
— „Ai 22 de aul, ești comandor și 

oavaler al ordinului legiunei de onore. 
Dâoă voiesci, poți să iai în căsătoria o 
contesă44.

Atunci loan scose din sînul său 
florea mică și mortă, pe care o rupsese 
de pe părul cătjut și dise:

— „Majestate, inima mea e ca acâstă 
flore. Nu voiese nimic altceva, decât o 
funcțiune în avangardă spre a muri ca 
soldat44.

In capul satului se află mormântul 
unui colonel, care în etate de 22 de ani a 
căciut într’o luptă victoriosă. Pe petra mor
mântului nu e nici un nume, ci numai cu
vintele: „Dumnedeu fiă lăudat!“

(„Polit.41) Ritmic.

Din oeroul Bălăușerilor însă, care este și 
el locuit in majoritate de Români, nu v’a 
raportat pănă acuma nimenea, — lucru, ce 
de-altmintrelea se esplică de sine prin du- 
rerosele stări de decadență și amorțire, de 
care sunt cuprinși Românii noștri din păr
țile acestea aprope fără nici o escepțiune.

In (jiua alegerei m’am presentat și eu 
cu puținii mei alegători în comuna Bălău- 
șierl, locul destinat pentru alegere, cuge
tând, că voiu da peste o droiă de Ro
mâni alegători, der, durere, nu am aflat 
nici un suflet de Român, ci numai nisce 
Unguri, adecă pui de Nemeși, și puțini 
Sași. Mi am <jis • unde ești preoțime ro
mână și inteligență, ce de-?ltoum avem 
forte puțină ? Cuprins de rușine și disgust, 
mi-am luat inima în dinți și am întrat în 
casă, unde se afla comisiunea de alegere. 
Am protestat, că pentru ce pe biletele de 
votare nu este nici un Român scris— erau 
tot numai fii de-ai lui Tuhutum, Arpâd, 
precum și un biet de Sas, dâr și acela era 
șters. La protestul meu mi-au răspuns, 
că uoi Românii suntem pasivi, și de aceea 
nici nu ne interesăm, pentru-că altfel s’ar 
fi presentat și Românii. Vedl d-ta, îmi (ji- 
seră, că nu e nici un preot seu alt inteli
gent român. I-am răspuns, că la aceste 
alegeri nu suntem pasivi, ci din contră 
suntem activi. — Se vede, d-!e părinte, 
mi-a dis președiutele, cât de activi sunteți!

Mi-au astupat gura și am eșit fără 
de-a vota. E de însămnat, că nici nu a 
avut cunoștință despre cțiua alegerei cea mai 
mare parte a alegctorilor români. Astfel au 
eșit 9 membrii toți maghiari perciunați și 
nici un Român, deși maioritatea alegători
lor în acest cerc o formeză Românii.

Altouin comitat ca al Târnavei mici 
dâră nici că mai esistă, care să esceleze 
așa mult intru persecutarea Românilor. Cu 
ocasiunea înființărei de notariate nouă, fiș- 
panul nostru Sândor Jănos nu a conoes 
nici unui Român să concureze la vre-un 
post de notar. Așa în noul cerc notarial al 
Șoimușului român, cu o comună săsâscă, 
li s a impus Românilor și Sașilor un Săcuiu 
din fondul Hâromszecului, care nu soie o 
iotă nici româuesce, nici nemțesce; numai 
prin tălmaci se înțelege tu omenii. Iu gre- 
miu, adecă la comitat, nu este nici un func
ționar român. Avurăm pe bravul Român 
de piă memoriă Vasilie Moldovan ca pre
ședinte la sedriă orfanală, der acum șâse 
ani l’au silit să se retragă. Cu un cuvânt, 
e comitat de model, fîind-că dela comitatul 
Ternavei mici s’au dat Kulturegyletului 
10.000 fi. s’au impus dare pe câni și alte 
bazaconii.

N. HI. TempăhăzanuL

Din Bihor, Dec. .1895.
Poporul român din părțile sud-ostice 

ale marelui nostru comitat a început și el 
să ia o întorcere spre bine, mulțumită ga
zetelor nostre naționale întocmite pentru 
popor, cari atât de mult au contribuit și 
contribue la deșteptarea lui. Pote tocmai 
acâsta și este causa, că în unele comune 
de-ale nbstre s’a decretat înființarea de 
soâle de stat pentru mileniu, de cari însă 
nu prea purtăm frică.

Ca poporul să se deștepte tot mai 
mult, ar fi de lipsă, ca în centrele 
comitatului, în Oradea-mare și în Beiuș, 
inteligința să facă ceva. Unde este un isn- 
titut de bani al nostru, — ba nici o casină 
ori altă societate culturală la inteligința 
nostră cea din Orade, pe carea abia o în
trece cu numărul cea din Arad, nu găsescl. 
Unicul fapt, ce la tote ocasiunile îl faoe, 
este Apelul d-lui N. Zigre adv. și secretar 
consistorial pentru alegerile municipale. 
Mai mult un singur om nu face.

Apelul oălduros și estimp ni-a sosit 
curând, însă în mare parte indolența inte- 
liginței, apoi corupțiunile și terorisările au 
făcut, ca în oele mai multe locuri să cadă 
candidații români. Mult au contribuit la 
acâsta și ștergerile neobicinuit de multe 
din listele electorale a unor Români inte- 
ligențl devotați causei naționale; chiar de 
aceea s’au și șters prin dnii solgăbirăi.

Cercul Tincei e aprope românesc, 
opidașul însă e unguresc, în care avem nu

mai un adv. d’al nostru, următor al dece
datului Georgiu Dringo. Cti vre-o opt ani 
îainte vă scrisesem, că aoestbrav Româna 
fest atacat pentru simțămintele sale româ- 
nescl de un tînăr. acjljude ceroual cu nu
mele Prikkel Gyula. Acesta provocase la 
duel pe bătrânul adv., pe care apoi toți 
aceia, cărora le prinsese bine Dringo, au 
început al năcăji. Dâr nici o faptă fără 
răsplată; acum D. Prikkel fiind pălmuit de 
un altul, dedre-ce nu șl-a luat satisfacția 
cavalerescă, este pe oale d’a se duoe din 
Ținea, căol inteligența mare parte i-a în
tors spatele.

Crișanul.

— 1 (13) Decemvre.

0 bombă în Burgul (lin Yiena. Din 
Viena se anunță, că alaltăerl a făcut mare 
sensațiă în Hofburg deținerea unui tînăr 
de 26 ani, de profesiune croitor, la care 
s’a aflat un glonț în forma unei bombe. 
Numai decât s’a făcut ceroetare judecăto- 
rescă și s’a aflat, că obiectul suspect este 
numai un glonț de lemn. Tînărul oroitor 
deținut n’a putut să dea decât uumai nisce 
lămuriri încurcate despre aceea, că ce a 
voit să facă el cu glonțul.

—o—
Studenții din Agram și autoritățile 

militare. Șese universitari condamnați pen
tru demoustrațiunile din Agram, der cari 
să află încă pe picior liber, au fost oitațl 
în cjilele acestea la judele investigator Bis- 
contini. La timpul fiosat toți șese au apă
rut înaintea judelui, care a întrebat pe toți, 
dâoă au servit seu nu în armată, și decă 
da, ce rang au. Comanda de corp din 
Agram a cerut acum oficios dela judecă
toria copia sentinței aduse contra studen
ților.

— o~
Bolntivii alegerii din Stomfa. Cetim 

în (jiarul „Magyar Hirlap44 următorele : „In 
cercul Stomfei — oum să sorie din Pojun 
— s’a restabilit ârășl ordinea și liniștea. 
Vremea rea, din a căreia causă atât alegă
torii, cât și soldații regimentelor de infan
terii 72 și 48, cari au format cordonul, 
apoi husar i și gendarmii au suferit mult, 
a avut ca urmare forte multe îmbolnăviri. 
Dintre soldați, — cari au reîntors Sâmbătă 
sera în Pojun — s’au fost anunțați mulțl ca 
bolnavi, ș. a. vre-o 62, ceea ce nici nu e 
de mirat, deorece soldații au fost în ser
viciu în vremea aoeea rea aprope 48 de Ore. 
Vremea rea, ou tote blănile grose de piele 
de oie și cu tote cișmele mari, a stricat și 
alegătorilor slovaci, dintre cari 72 <Ac bol
navi de tifus.

— o—
Achitat- Preotul slovao Rominald 

Zaymus, din comuna Bitșița, în comitatul 
Trenein, a publicat un articol în „Narodnie 
NoviDy44, în care s’a ooupat cu tema, dâoă 
cultul lui K'ssuili pote avâ loc în sînul 
„partidei poporale'1 și peste tot între cato
lici. Din causa acelui artiool ’i s’a intentat 
proces pentru „agitațiă44. Procesul s’a per- 
tractat dilele acestea în Budapesta. Auto
rul a fost achitat cu 8 voturi contra 4. 
Foile ungurescl cjio, oă jurații l’au ohitat 
în urma efectului, ce l’a produs asupra lor 
cetirea unei deolarațiunl a acusatului, în 
care acesta îșl cerea iertare.

—o—
Corone eterne. Dâmna Susana An- 

dreiu Mureșianu, cu ocasiunea parastasulu 
săvârșit răposatei sale fiice preotese Eleo
nora 1). Blaga, a trimis subsemnatului co
mitet parochial în locul unei corone peri- 
tore, trei florenl v. a. drept coronă neperi- 
tore, oa contribuțiune la fondul pentru șco
larii români săraci, înființat în memoria iu- 
biților răposați. Se chiteză în acest mod și 
se arată, oă s’a adaos la numitul fond. — 
Brașov 1 (13) Deoemvre 1895. Comitetul 
parochial român gr. or. din Brașov-Cetate.

— o—
Sânțire de biserică în Deeș. Dumi- 

neoa viitore, 3 (15) Decemvre, se va sânți 
noua biserică română gr. oat. din Deeș prin 
d-1 protopop de-acolo loan Welle, rămânând, 
ca consacrarea solemnă se se facă în vara 

viitore prin Episoopul diecesan. Asupra istori
cului parochiei și biserioei din Deeș am 
primit ou posta de acjl dela d 1 protopop 
o interesantă descriere, oare însă fiind cam 
voluminâsă îi putem da loc numai într’u- 
nul din numerii următori. Noua biserică, 
clădită de architectul român G. Mateiu din 
Lipova, e de un esterior împunătdr. Prin 
ea Românii din Deș au completat numărul 
clădirilor biserioescl și școlare, ce le au în 
fruntea orașului, tâte nouă și frumose.

—o—
Serata regimentului 50 din loc. Ono- 

rații ospeț-I ai casinei militare din loc sunt 
invitați și bine văduțl la serata regimen
tului 50, care se va arangia mâne Sâmbătă 
în 14 1. c. în hotelul Europa, conform anun
țării din „Gazeta Transilvaniei14 Nr. 261. 
începutul la 8 ore sâra.

—o—
învățătorii români din Lipova, d-nii: 

Ioan Tuduoescu, Const. Crețiu și loan Lu- 
oaoiu ne trimet relativ la cunoscutele scor
nituri din „Arad âs vidâke14 despre „o con- 
ferență secretă în Lipova14 declarația,- oe 
au adresat’o numitei foi ungurescl, arătând, 
că ei n’au cunosoință de asemenea oonfe- 
rențe a învățătorilor români gr. or. Decla
rația acâsta precum și comunicatul tenden
țios diu „Arad âs videke44, care i-a dat 
nascere, ie vom publica în numărul de 
mâne.

—o —
J)iar românesc oprit. Ministrul de in

terne din nou a oprit intrarea pe teritorul 
ungar qiarului „Rolul Român11, pe care l’a 
mai fost oprit odată, când apărea sub nu
mele: „Curierul Român'~.

— o —
Baronul Lorand Eotvos, după cum 

anunță foile maghiare din Budapesta, a ab- 
dis la mandatul de deputat al cercului 
Kormeud și șl va reocupa catedra de fisică 
la universitatea din Budapesta.

—o —
Medic de cerc în Bran a fost ales 

cu unanimitate devoturl d-1 Simeon Stoica, 
cunoscut din valorosele sale scrieri higie- 
nice, întocmite pentru popor. Intre candi
dați, ui-se spune, că au fost și trei Jidani, 
cari însă n’au dobândit nici uu vot.

—o—
Uniforma ollcianților (lela postă. Ce

tim în „Bud. Hir.44, că ofioianții, suboficianții 
și servitorii dela postă și telegraf cu oca
siunea sărbărei mileniului vor căpăta o 
nouă uniformă. Uniforma ofioianților, pe 
care numai în servițiu o vor purta-o, va fi 
tocmai ca și aceea de pănă acum, cu deo
sebirea, că roenl nu va mai fi cu galone, 
pi numai la guier va fi provădut cu poso- 
mant și parole de catifea și cu stele. Uni
formă de paradă vor căpăta numai ofic9rii 
dela posta campestră, care o vor pute 
purta numai în serviciu. Uniforma de pa
radă va fi asemenea uniformei, ce o portă 
medicii militari. Mantaua va fi de colore 
albaBtiiă deschisă, cu două rânduri de nas
turi, și pantalonii vor fi de colâre suriă- 
doschisă. Suboficianții dela postă vor oă- 
păta afară de uniforma ce o au acum, 
încă una de paradă. Acâsta uniformă de 
paradă va fi întru tote asemenea unifor
mei ofioianților dela posta campestră, 
numai cât în loc de parole de ca
tifea vor avâ parole de postav, și ser
vitorii vor avea galone negre âr subofi
cianții, de argint. Suboficianții și servito
rii în fiă-care an la (jiua St. Ștefan vor 
trebui să porte uniforma, și cei din Buda
pesta și în timpul când va petrece curtea 
acolo; afară de serviciu însă vor pută 
să-o îmbrace, când vor voi.

— o—
Cine ține să aibă un călendar frumos 

și util, să câră Calendarul revistei „Lumea 
Ilustrată?. Acest Calendar conține mai 
multe articole beletristice și umoristice 
peste 100 iluștrațiunl și costă 1 leu în 
oraș și lei 1.30 în provincie. Se află de 
vâmjare la tote librăriile, ca și la editorul 
IG. HERTZ (Hotel de France), Bucurescl.

b. Aplicarea multiplă. Nu exislă mijloc mai 
bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantweiu care alină, durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pote procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistUL A. Moli literantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie se se ceră espresU preparatele lui Moli, 
provedute cu marca de contravenție și subscriere.
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Cătră clerul român din eparchia 
Aradului.

(Fine.)

Adese-orI audim pe preoții și învă
țătorii noștri plângându-se, că ei n’an do- 
tațiunl așa bune, cum Ie au preoții și în
vățătorii altor confesiuni; dâr tot asemenea 
aucjim și obiecționândn-se alor noștri, că 
nici ei nu conluoră cu aceleași suce.ese la 
orearea de fonduri nouă, ori macar la spo
rirea celor esistente, cum fac acesta preoții 
altor confesiuni.

Fiind noi convinși, că nu esistă nici 
unul între preoții noștri, care n’ar voi și 
n’ar dori a conlucra după putință, la spo
rirea fondurilor esistente, și la crearea și 
de fonduri nouă, numai oât multi dintre 
dânșii, p6te nu vor fi. sciiud oum să pro
cedă la crearea acelor fonduri: venim și 
la acesta ocasiune, a le da și din parte-ne 
unele indigetări scbse din esperiență.

Intre multele și diferitele mijloce, cari 
s’ar putea folosi la crearea de fonduri, con
form împrejurărilor nostre, mai ales două 
ar fi mai ușor aplicabile, și ducătore la 
•scop.

Unul ar fi, introducerea colectelor be
nevole de naturale, mai ales în anii mai 
roditori, în fiă-care parochiă, cum practi- 
seză acesta și alte confesiuni, și înființarea 
așa numitelor „magazine de bucate", er al
tul ar fi buna îngrijire a capitalelor esis
tente și a venitelor bisericescl.

Dâcă numai înainte cu vre-o 20—30 
de ani, — și ce sunt acești 20—30 de ani, 
în vieța unui popor? — s’ar fi introdus în 
tâte parochiile colecte de naturale, astădi 
n’ar fi nici o parochiă, care n’ar avea fond 
de oâte-va mii florenl, cum și au deja multe 
parochii, în cari s’au introdus, mai de mult 
asemenea colecte. Și erășl, decă numai îna
inte cu 20—30 ani, s’ar fi îngrijit bine, în 
tot locul, capitalele și venitele bisericescl, 
astădi n’ar fi nici o parochiă, care n’ar 
avea câte-va mii de florenl, preoum și au 
tote acele parochii, în cari s’au îugrijit bine 
acele capitale și venite.

Er decă ar esista în tot looul atari 
'fonduri, atunci ușor s’ar putea ameliora și 
dotațiunea preoților și a învățătorilor; și 
poporul ar fi scutit, de asemenea sarcini, și 
■chiar de a fi esploatat prin oămătarnicl.

Etă der iubiților de ce folos ar fi ase
menea întreprinderi, făcute cu puțină os- 
tenelă.

Precum-eă asemenea întreprinderi sunt 
sigur ducătore la scop, destulă dovadă în- 
prejurarea, că multe ohiar dintre cele mai 
slăbuțe parochii ale ndstre, unde sunt preoți 
și învățători vrednici, și-au creat fără vre-o 
greutate asemenea fonduri, din cari apoi 
și-au cumpărat și pământuri bisericescl; pe 
■când în alte parochii mai avute, nu s’a fă 

• cut nimica numai din causa neinteresării 
.preoților și învățătorilor.

Deci deoă pănă acuma numai puțini 
preoți și învățători ai noștri s’au gândit 

.serios la acestea, aouma, — în fața situa- 
țiunei, în care ne aflăm, — este timpul su
prem, ca unul fiă-oare să se cugete serios, 

,și la împlinirea acestei datorințe, — căci 
dâcă careva nici acuma n’ar faoe acâsta, 
unul ca acela ar comite greu păcat contra 
bisericei străbune, pentru care și-ar trage 
asupra șl csânda lui Dumnecjeu și a pos
terității.

Pentru a combina cât mai bine și is- 
vorăle de venit și modul de procedere la 
asemenea întreprindere, aflăm de bine a 
dispune întrunirea onoratei preoți ml în con
ferințe tractuale, în tot anul câte-odată, în 
tjilele după anul nou, sub conducerea con- 
cernintelui protopresviter, care se însar- 
oină a convoca preoțimea din tractul sub- 
manuat la acea conferință otl singură, ori 
dimpreună și cu învățători, precum va afla 
de bine, pe dilele ce le va orede mai po
trivite, după anul nou.

In acele conferințe, să se dea ocasiune, 
fiă-oărui membru a-șl spune părerea asupra 
isvorelor și modului de procedere, atât în 
privința înființării de fonduri nouă, cât și 
„în privința administrării, sporirii și cruțării 
celor deja esistente bisericescl; mai încolo 

:fiă-care preot să fiă provooat a arăta pe 
.scurt, în fațs conferinței, cum a proces 

densul la desvoltarea simțului religios, și 
cu ce resultat? cum a proces la crearea 
unui fond parochial, și cu ce resultat? oât 
este de mare capitalul fondului bisericesc și 
al celui școlar din parochia sa ? și cum se 
îngrijesoe? 6r la anul, tot asemenea să 
arete, cât s’au sporit acele fonduri prin 
stăruință sa? și preste tot oe sporiu a pu
tut face densului ?

Tote aoeste arătări să se ia pe scurt 
și la protocolul conferinței, care pănă în 
10 dile după ținerea conferinței, se va 
înainta și Consistoriului, spre ulterioră 
afacere.

Așteptând dela toți să satisfacă cu 
zel și bunăvoință și aoestor îndrumări și 
sfaturi părintescl, și implorând ajutorul 
Ceriului și asupra acestei întreprinderi, ou 
binecuvântare archierescă am rămas

Arad, 21 Noemvre 1895.
Al vostru de binevoitor: 

loan Mețianu, m. p.
Epis. Aradului.

Serbări în ISucuresci»
Cetim în „Monit. Oficial" următârele : 
Luni, 27 Noemvre, la orele 9 sera, 

s’a săvârșit la palat, în preseuța M. S. Re
gelui și a A. S. R. Principelui moștenitor, 
solemnitatea țintuirei unui steg nou, ce avea 
să se încredințeze a doua di regimentului 
9 călărași din Dobrogea.

Erau față la acâstă solemnitate: pre
ședintele consiliului de miniștri, ministrul 
de resbel, inspeotorul general al cavaleriei, 
casa militară regală, preoum și comandan
tul cu delegațiunea regimentului 9 că
lărași.

M. S. Regele, luând ciocanul, bătu 
câte-va ținte în steg; apoi ’L urmară Al
teța Sa Regală, președintele consiliului, mi
nistrul de resbel, ofieerii generali și supe
riori aflațl față, cum și delegațiunea regi
mentului.

La 91/,, Suveranul și Prinoipele moș
tenitor, după ce oonvorbiră cu personele 
presinte, Se retraseră în apartamentele Lor, 
âr drapelul a fost aședat și lăsat în timpul 
nopței într’una din sălile Palatului.

*
Piua de 28 Noemvre, fiind aniversarea 

căderei Plevnei, a fost anunțată Capitalei 
prin 21 lovituri de tun.

La orele 9 dimineța, un escadron din 
regimentul 4 roșiori, cu musică, veni la 
palat, sub comanda locotenentului— colonel 
Budișteanu, să ridice drapelul și să 1 duoă 
la biserica de lângă casarma Alexandria, 
spre a fi sfințit.

La orele 10'/2, M. S. Regele împreună 
cu A. S. R. Principele moștenitor și în
soțit de casa Sa militară, a mers la bise
rica din Dealul Spirei pentru a asista la 
serviciul divin ce se oficia în amintirea 
acestei memorabile cjfl0 de cătră I. P. S. S. 
Mitropolitul Primat, încongiurat de înal
tul cler. La sosire, Maj estates Sa a fost 
întimpinat de: ministrul de resbel, co
mandantul corpului II de armată, șeful ma
relui stat-major al armatei, de generalii, și 
de toți ofieerii superiori și inferiori aflațl 
în garnisdnă. Asemenea se mai aflau pre- 
sențl președintele cousiliului, ministrul de 
interne și atașații militari străini.

După terminarea Te Deumului s’a 
sfințit drapelul regimentului 9 călărași, și 
apoi M. S. Regele, eșind din biserioă, îl 
încredințâ comandatului regimentului.

Majestatea Sa a primit în urmă de
filarea trupelor comandante de D. colonel 
Angelescu. După defilare, M. S. Regele și 
A. S. R. Principele moștenitor se întbrseră 
la Palat.

Cu ooasiunea acestei memorabile cJUe, 
un mare număr de persone s’au înscris în 
registrele Palatului și o mulțime de tele
grame de felicitări au fost adresate Majes- 
tăților Lor.

SOIRI ULTIME.
BllCurescT, 12 Becemvre. Corpu

rile legiuitore se vor deschide Joi 
în 7 (19) Decemvre de M. S. R.egele.

Sectele religiose în Rusia.
Statistioa ne arată, că omenirea se 

împarte după religii ast-fel: ConfucicniscI 
256 milione; Catolici 239,2 ; BrahmaniscI 
190; MohamedanI 176,8; Budiștl 147,9; 
Protestanți 146,9; FetișiștI 101,3; Orto
dox! 89,1; ToatiștI 43 ; SintoiștI 14 ; Mo- 
saicl 6,6; și necunoscuțl 2,6 milione.

Dâr statistica nu ne arată numărul 
sectelor și al sectanților. S’ar putea spune, 
că sectele religiose din lumea întrâgă trec 
de 10.000, de ore-ce numai protestantismul 
numără în sînul său peste 300. Insă țâra, 
în care sectele înfloresc pănă la extrem, e 
liusia, unde numărul acestora e de peste o 
mie.

Tendeuța generală la națiunile oivilisate 
e spre contopirea sectelor în religia-matnă. 
Acum de curând, cele mai mari societăți 
catolice și protestante au luat inițiativa, 
ca să se ție pe vremea esposiției din Pa
ris dela 1900 un congres al tuturor ramuri
lor religiilor creștine, cu scopul de a-le 
contopi în una siDgură.

In Orient și în special în Rusia, ten
dința e cu totul alta. Acolo religiile mari 
sfărîmă necontenit în secte mărunte, bi
zare, fanteziste, seu pline de nebunie de
lirantă. Rusia e creștină-ortodoxă numai 
cu numele, majoritatea locuitorilor însă e 
sectantă.

Prima și cea mai importantă sectă 
rusăscă e cea lipovenescă. Lipovenii îșl der 
rivă numele dela lipo, care însemnă teiit, 
din pricină că ei nu cred decât în ioâne 
de lemn de teiă. Acești sectanțl nu vor 
să recunâscă Biblia și Evanghelia tipărită, 
ci se țin de manuscrisele, oarl circulau 
altă dată în Rusia, manuscrise pline de 
greșelile cele mai ordinare.

A doua sectă importantă e a scopi- 
ților.

Dobrogea d. e. e plină de lipoveni, 
âr scopiții sunt numai prin câte-va orașe 
mai mari din țera românescă toți fugiți 
din Rusia.

Delao vreme încoce, în satele miserabile 
și ignorate ale Rusiei au înoeput să apară o 
sumă de propoveduitorl de credințe nouă. 
In unele gubernii, femeile ies gole pe 
câmpii și în păduri, lăsându-se să moră de 
fâme spre ispășirea păcatelor. In altele, 
deci de mii de țărani recad în idolatrie, 
adoiând bucăți de lemne și pietre. In sud, 
secta faimosă a Duhoborților, sectă, care 
combate căsătoria, clerul și biserica, recu
noscând pe o femeiă numită „Mama lui 
D-deu", face progrese mari. Intre altele, 
Duhoborții refusă de-a face serviciul mi
litar. Guvernul rusesc a început să-i perse
cute cumplit și să-i exileze în Caucasia.

In guberniile de lângă Ural și ma
rea caspică, nebunia religiosă a atins cul
mea. Sate întregi pierd mintea, âmenii se 
adună în păduri sâu pe câmpii și încap să 
urle în cor seu să jdee pănă ce cad jos 
fără simțiri și cu spume la gură.

Der cea mai teribilă sectă e secta 
lui Șușlcof, care propagă sinuciderea ca 
singurul mijloc de-a salva sufletul de pă
cate. Mai deună-dl șese-decl de familii din- 
tr’un sat de pe malul rîului Perevozinca 
s’au omorît din convingere religiâsă!

Guvernul rusăso urmăresoe în modul 
cel mai aspru pe acești maniaci, printre 
cari se găsesc și mulțl șarlatani. Dâr ne
bunia religiâsă e așa de lăț’tă și de adîn- 
cită în Rusia, încât pârsecuția nu face de
cât s’o măreseăși s’o transforme într’o oolo- 
sală primejdie morală și sccială pentru 
imperiul Țarilor.

Mulțămită publică.
Primescă mulțămirile nostre cele 

mai cordiale toți acei numeroși 
amici și cunoscuți, cari au binevoit 
a ne mângâia cu condolența lor.

Ne rugăm se ne scuse și acei 
domni, cari n’au primit anunciu de 
morte.

Brașov, 13 Dec. n. 1895.

Familia Ratky.

DIVERSE.
Pictorii cei mari au început toți 

dela mic. Un oonduoător al școlei școțiene 
povesti o interesantă istoridră despre ma
rele artist E. A. Walton. Venise la el în
tr’o diminâță în atelier un tînăr din de
părtare, târând după sine un tablou ce re- 
presenta un bărbat desemnat în mărime 
naturală. „VedI d-ta“, c}'se tînărul cătră 
Walton, „acesta e portretul fratelui meu, 
mort acum de curând. Eu îi sâmăn lui, 
așa ca ou cu ou, numai cât el are favo
rite, pe când eu n’am. De-ore-ce frate-meu 
acum este mort, portretul lui nu mai e de 
nici un folos și de aceea ași voi, ca por
tretul acesta să mă represinte pe mine; 
te rog deci să-i ștergi barba, ca așa să fiu 
eu în acel portret representat. Iți plătesc 
bucuros 30 șilinge pentru lucru". Walton 
zugrăvi oeva peste barba acelei figuri, așa 
încât străinul fu pe deplin mulțămit și 
Walton primi prețul promis. „Precum vedl 
d-ta", îi c|is9 Walton, „în vieța mea de 
artist aceștia sunt oei dintâia bani, pe 
cari i-am primit — oa bărbier".

Influenza în Anglia. Din Londra se 
scrie, că în Anglia de mai mulțl ani apare 
regulat în totă ierna un ospe neplăcut; 
acel ospe e influenza, piarul „Britisch me
dical" a făcut un raport pe basa datelor 
statistice și diagnostice din tote orașele 
mai mari din imperiu. In acesta se con
stată, că în părțile vestice și sud-vestiee 
nu s’a ivit nici un oas de influenză; din 
contră însă, din părțile nordice și ostice 
s’au ivit multe cașuri; în ținutul Vestham 
și în unele părți din Surrey și în Jork- 
shire s’a lățit forte tare influenza. Acum 
de curând s’au ivit grele cașuri îu Liver
pool, Birmingham și în Manchester. Numă
rul cașurilor de morte, în Londra s’a în
mulțit de un timp încoce mai tare, decât 
în Liverpool și în Manchester. Mai departe 
se spune, că în Jorkshire și în Surrey in
fluenza și vara încă îșl arată urmele sale.

Un nou stat în Europa. Mai tâte 
cărțile geografice de înrățăment au lipsă 
de o completare: ele pănă acum au igno
rat cu totul, nici mai mult, nici mai pu
țin, decât un stat întreg din Europa. Aces
ta este republica Tavolava, de pe insula 
cu același nume, în apropierea stâncilor 
nord-ostice ale Sardiniei. Regele Sardiniei, 
Carol Albert renunța în a. 18 33 la drep
tul de suveranitate asupra insulei, în favo
rul familiei Bartholoni, al cărui cap domni 
sub numele Paul I aprope 50 de ani. 
După mortea lui Paul I locuitorii din Ta
volava au detronat pe următorul lui și au 
proclamat statul de republică. Noua repu
blică trimise numai decât o deputațiune în 
Italia, ca guvernul să ia la cuuoscință schim
barea regimului. Italia n’a fost oontra. Pre- 
sidentul republioei Tavolava s’a ales pe 
cjece ani. Și femeile au dreptul de alegere. 
Intrâgă republica are numai 168 de lo
cuitori.

Literatură.

A apărut Nr. 14 din anul al doilea 
al revistei ilustrate pentru familiă Vatra 
având următorul sumar: Crin și Trandafir, 
de Radu ; Intr’un album, poesie de loan 
Țicudianu; Ramura de camelie, tr. de C. 
Ramură; Amintire (Heine), poesie de C. 
X.; Din Scyla în Charibdea, de St. Basa- 
rabeanu; Sus viora, poesie de George 
Murnu; Bătrânul Clopotar, tr. de C. Ra
mură; Nora, de Henric Ibsen, tr. de B. 
Marian; Maxime, de * * *; Din vieță, de 
Maria Cunțianu ; Să fiă adevărat?, sonet de 
I. B.-Hetrat; Pantoful puiului mamei de 
I. de Garahes, tr. de Breb.; Principesa și 
bobul de mazăre, (după Andersen), tr. de 
I. Br.; Asta-i, sonet de I. B.-Hâtrat; Din 
istoria naturală (Elefantul) F. Lichterfeld, 
tr. de N....; Fel de fel, de * * *. Ilustra
țiile: Odalistă; Ultima săiutare; O baie 
reoe; Căzută! Florea lotus.

Proprietar: S3r. AiweS fttareșianu.

Redactor responsabil; Eregariu ssaior.
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Cursul fa bursa din Viena. Acții de-ale Băncei austr. de credit. 370.25
Din 12 Decern vre 1895. Napoleon dori. . . . • • 9.65 ’/2

Renta ung. de aur 4% .... 121.75 SfărcI imperiale germane . . . 59.52 >/2
Renta de cordne ung. 4% • • • 98.75 London vista . . . 121.65
Impr. căii. fer. ung. în aur . 124.50 Paris vista . . . . 48 20
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.30 Rente de cordne austr. 4%. 100.05
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— Note italiene. . . . 44.90

Bonuri rurale ungare 4% • . . 97.- Cursul pieței Brașov.
Bonuri rurale oroate-slavone. . 98.- Din 13 Decemvre 1895.

•

Imprum. ung. cu premii .... 152.75 Bancnote rom. Camp. 9.54 Vend. 9.56
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50 Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50
Renta de hârtie austr................... 100 30 Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.56
Renta de argint austr.................... 100.30 Caibenl Cnmp. 5.66 Vend.
Renta de aur austr........................ 121.75 Ruble rusesc! Cump. 129.— Vend.
Losuri din 860 ......................... 148.75 Lire turceso! Cump. 10 80 Vend. 1 “» *
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1020.- Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 438 — Scris, fono. Albina b% —.— Vend. ■ • ““

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

de

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, <iecă lineare cutia este proveifută eu marea «le 

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

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

Falsrficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui
niimnî deci fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

YCriLdUleU liUliSdl, plumbul lui A. MoH.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

de gură-SalicyB a pi $f!©SL
(Pe hasa de natron Acid-salicilicâ)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importanta pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. MOHJL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Yiena, TncManben 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. lekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
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Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 44-52.
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JACOB L. ADLER,
Brasov. Piața. mase ft. 1. Sibiiu. 

cumperă și vinde monede, hârtii de valore, devise dfipă 
cursul cailei cel mai mare — respective cel mai mic; 

rescumperă fără nici o detragere tot felini de 
cupone;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 
la 90%;

predă assgnații pentru orî și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fondare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcțl aduc 5% interese; 

asigură fbrte ieftin ori și ce losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra difereuții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențidse specialiste prin corespondență. 

649,28 50.
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A. Muresianug
Brașovu, Tergulu Inului iVr. 30.

A cest! stabiliment! este provâcjutu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind! bine asortat! cu tot! ©
felul! de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus! în posițiune de a putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

fiIMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGINTĂ ȘI COLORI.

CĂRȚI be sciință,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE. 
FOI PERIODICE.

BILETE Te VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME JELEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE SORTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE șl IMPRIMATEI 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Cotl/ve/tde-, în lolă mărimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INBIORMENTARI.

< y-<>

I y
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- Sg 
mandele din afară rugăm! a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii.
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Comandele eventuale se primesc! în biuroulu 
tipografiei, Brașov! Târguit! Inului Nr. 30, eta-

vi s!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se polii face si reînoii 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa, 

lămurit și sâ arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans."'
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


