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0 nouă afacere de corupțiune.
In niace fatale împrejurări se 

începu astăcfil în camera ungară dis- 
cusiunea asupra budgetului ministe- 
riului de culte și de instrucțiune 
publică.

O afacere scandaldsă de corup- 
țiune ține de doue c}ile încordată 
atențiunea generală, și tocmai așa 
cum a fost afacerea Miklos va ilus
tra cașul Pulszky corupțiunea și des
trăbălarea, ce a domnit și domnesce 
în tabera partidei maghiare dela 
putere.

E vorba de neregularitățile și 
malversațiunile, ce s’au constatat în 
gestiunea directorului pinacoteciireg- 
nicolare din Budapesta, Carol Pul
szky, s’a constatat însă numai în 
momentul când acesta fu transpor
tat în institutul de alienați pe cu
vânt, că e nebun.

Este constatat și prin răspunsul 
ce l’a dat erl ministrul de instruc
țiune Wlassics la interpelația depu
tatului Vârady, că acestui Carol 
Pulszky i-s’a încredințat din partea 
guvernului în 1894 și 1895 colosala 
sumă de patru sute mii florini pen
tru de-a cumpăra după buna sa chib
zuială tablouri vechi de artă pentru 
.înzestrarea museului de bele arte.

Pulszky a manipulat cu acești 
bani cum a crecfut el mai bine. A 
cumpărat din tablouri ce a găsit prin 
Italia și ce i s’a părut mai eftin, și 
ca un adevărat bonvivant ce a fost 
întotdeuna, a aci ut să împreune cu 
acestă muncă a sa și un șir de cele 
mai bizare și costisitâre aventuri, și 
să croiască un cont lung de chiel- 
tuell estraordinare, ce le făcea aran- 
giând prândurl și petreceri în ono- 
rea artiștilor, sub cuvânt de a-i 
câștiga.

Ceea ce este mai sensațional în 
tâtă afacerea, e nonșalansa, cu care 
miniștrii au lăsat laptele pe sufletul

vițelului, neîngrijindu-se de nici un 
fel de control, și dându-i directoru
lui pinacotecei carta bianca în tâte 
privințele.

Pulszky era cunoscut ca un om 
fără socotelă și fârte ușuratic. Se 
mai scia, că galeria Eszterhazy era 
în mare disordine în anii din urmă 
așa că se iviră plângeri atât în 
pressă cât și in parlament. Ba Carol 
Pulszky a fost pănă și de-a dreptul 
învinuit în cameră, pe când era de
putat, că cu scirea ori din negii- 
gența lui au dispărut din pinacotecă 
tablouri fârte prețiâse. Atunci c’un 
duel s’a fost aplanat neplăcută 
afacere.

Deși tote aceste erau sciute, și 
cu tote că însu-și ministrul Wlas
sics spune, că nu s’a încrezut nici
odată în Pulszky, totuși s’a dat pe 
mâna omului acestuia o sumă atât 
de mare fără de nici o restricțiune, 
fără de nici un control. Cele dintâi 
sume, aprope doue sute mii florini 
i-s’au dat sub Weckerle și Csaky, 
er alte doue sute de mii și mai 
bine i-s’au dat la 13 Ianuarie 1895, 
la raportul verbal al ministrului 
Roland Eotvos într’un timp când 
guvernul, în care se afla Eotvâs. de
misionase deja, prin urmare nici că 
mai putâ dispune de banii publici 
ai țării.

Caracteristic este, că, precum 
susține interpelantul Vârady, dieta 
nici c’a votat vre-odată acel credit 
pentru museul de bele arte.

Dâr nu voim se întrăm aici în 
amănunte, ci constatăm numai, că 
cașul Pulszky aruncă din nou lumina 
cea mai tristă asupra ticăloșiilor și 
a favoritismului scârbos, pe care se 
razimă sistemul domnitor.

Carol Pulszky face parte din- 
tr’o familiă cu mare influință în cer
curile guvernamentale, el însuși a 
fost unul din stâlpii politicei de că
pătuire ce bântue de 20 de ani acest 
stat.

Numai așa se pote esplica ne- 
mai pomenitul scandal al isprăvilor 
directorului pinacotecei ungurescl, 
care în momentul, când trebuia se 
dea sema și se-și primescă pedepsa 
cuvenită, este declarat nebun și 
transportat în casa de sănătate, er 
în cameră ministrul declară, că nu
mai despre șepte mii florini n’a dat 
socotelă.

Așa se risipesc banii țârii de 
âmenii favorițl ai guvernului, așa se 
încuibă tot mai afund corupțiunea 
sub scutul domnirei puternicilor eli
cei, care stăpânesce astăcfil nefericita 
țâră.

Când va sosi odată timpul, care 
se pună capet grâznicei corupțiunl?

CRONICA POLITICA.
— 25 Ianuarie.

Din nou se ivesc diferențe la per
tractările privitore la pact, cari deourg în 
Budapesta. Astfel în ședința de alaltăerl a 
miniștrilor austriacl și ungari s’au iscat 
divergențe păreri de esențiale între ambele 
guverne, privitor la cestiunl vamele și comer
ciale. Apoi nu se pote stabili o învoială 
definitivă și cu privire la taxele căilor ferate, 
și la dările pe spirt, oleu și la dările de 
consum. Dâoă nu se vor fi delăturat erl 
amintitele divergențe, atunci pertractările 
din nou vor fi amânate, deore-oe miniștri 
austriacl au trebuit să plece erl seră în
dărăt la Viena.

*
Intre reformele, pe cari le intențio- 

nâză ministrul de culte Wtassics este și re
forma esameuelor de maturitate. In ces- 
tiunea acesta numitul ministru a și convo
cat o anchetă, și înainte de tote ancheta 
acâsta va avâ să desbată asupra următăre- 
lor două întrebări puse de ministrul: 1. N’ar 
fi posibil, oa școlari cu progres „lăudabil* 
și „bun“ să fiă liberați de partea verbală a 
esamenului de maturitate? 2. Ce fel de 
ușurări și simplificări de natură formală 
s’ar putâ introduce la esamenele de matu-

ritate? — Ministrul îșl motivâză întrebarea 
primă prin împrejurarea, oă el crede, "oă 
prin o ast-fel de disposițiune s’ar potența 
ambițiunea și diligința școlarilor.

*
De câte-va cjile pressa rusâscă se 

ooupă âră-șl mult de cestiunea treoerei 
prințului Boris moștenitorul tronului bul
gar la ortodoxiă.

ț)iarul ^Swet^ scrie: „Dâcă Rusia se 
va convinge, că în Bulgaria a prins rădă- 
oiDă o striotă ordine, și că nu se faoe 
glumă cu trecerea prințului Boris, buouria 
în Rusia va fi mare și ea va sci să dove- 
descă acăsta Bulgariei. In orl-ce cas trece
rea prințului Boris la biserica ortodoxă va 
inaugura o nouă epocă în raporturile dintre 
Bulgaria și Rusia.

„Nowoje Vremjau scrie: „Prințul Fer
dinand nu va avâ să se căiască de actul 
trecerei prințului Boris și printr’însul va de- 
lătura o causă esențială a indiferenței Ru
siei față ou Bulgaria, căci prin aceea, că 
prințul Ferdinand se acomodâză tractatului 
din Berlin, va înceta de-a fi un usur- 
pator“.

Tot ou privire la botezul prințului 
Boris se anunță, oă mama lui, princesa Bul
gariei, a întîmpinat hotărîrea soțului său cu 
resignațiune. 8e efiice însă, că ea nu va lua 
parte la ceremonia în 2 Febr. v., ci va 
pleca mai înainte cu curtea ei din Bulga
ria și va petrece timp nedeterminat în 
Franoia de sud. După altă versiune duoele 
de Parma să fi cerut, ca princesa să se în- 
târcă în casa părintelui său, adecă să pă- 
răsâsoă ou totul pe prințul Ferdinand.

*
Din Roma se depeșâză, că acolo dom- 

nâsce mare agitația în urma scirilor mai 
nouă sosite din Afrioa. S’a lățit adeca 
scirea oă armata italiană din Africa stă 
imediat înaintea unei lupte decisive. Gene
ralul Baratieri, comandantul espedițiunei 
italiane, a primit scirea, că armata .inimioă, 
în frunte cu regele Henelik se îndrâptă di
rect spre Adua, și se apropiă de armata 
italiană. Spiritele sunt atât de agitate în 
Roma, încât regele Umberto a trebuit să 
amâne balul de ourte, oe avea să se dea erl.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ baticl ai Libanonului, Hormonului și Anti- 
libanonului au și locuitor sălbatici, și nu 
numai fiă-care Maronit, ci chiar și fiă-oare 
Drus mohamedan, fiind întrebat de părerea 
sa, nicl-odată n’ar fi numit o faptă, oa cea 
intenționată, un asasinat, ci o răsbunare de 
sânge impusă.

Dâr îl întrista împrejurarea, că el era 
tatăl ei, tatăl Dilrubei! Cu tote acestea 
Abbas alungă dela sine tote cugetele con
trare planului de răsbunare, și se sforță să 
rămână liniștit.

In fine audi tropot de cai. Se ivi un 
sergent, și după el mai mulțl sub-oficerl și 
soldați, călărind unul după altul, căci dru
mul era forte strimt. Acum se ivi Pașa 
înaintea stâncei. Namman îl recunoscu nu
mai decât. Mutessariful, ca și ceilalți călă
reți nu priveau în lături, ci numai înainte, 
fiind fiă-care ocupat cu calul său, debre-ce 
un pas greșit putea să facă pe orl-care să 
dispară în abisul înfricoșat. Era deci de 
lipsă cea mai mare precauțiune.

Inima Maronitului începu a bate pu- 
ternio. Cu tâte oă era convins, că inten- 
țiunea sa este îndreptățită, totuși acesta era 
cel mai agitat și grav moment din întrâga 
sa viâță de pănă acum.

Namman nu ’1 lăsa nici un moment 
din ochi pe Pașa. De aoeea nici nu ob
serva bine, oă cine se află in suita Ini 
Selim Bairakdar.

Acum era momentul potrivit! Jertfa 
răsbunărei sale sosise ohiar la distanța cea 
mai potrivită pentru a fi împușcată. Pen
tru de-a nimeri sigur inima Mutessarifului, 
Maronitul eși de după stânoă, puse pușoa 
la ochi și ținti. In momentul acela, o voce 
femeiască s'.rigâ într’un ton îngrozitor: 
„Namman Abbas, este tatăl meu!“

Maronitul tresări și dete foc. Scia că 
țintise rău, probabil, oă nici nu nimerise. 
Sunetul pușcăturei răsună oa un tunet prin
tre stânci. Calul Mutessarifului căcfiu ia pă
mânt și lunecă la drâpta drumului pe o 
câstă de stâncă în jos, trăgând după sine 
pe călăreț. In momentul aoela Dilruba sări 
de pe cal și alergă după tatăl ei. Maroni
tului insă îi trăsni ea un fulger prin 
minte: „Ea nu sciă cât de periculos e pă- 
retele de stânoă. Va oădâ și se va pră
pădi !“

Iute arunca dela sine pușca; eu câte
va sărituri o ajunse, o cuprinse și duse pe 
fata, care nu era în stare să (fiică nici o 
vorbă, la un loc s:gur.

Imediat se trezi, că e încungiurat de 
cinci soldați, oarl îșl îndreptară asupra lui 
revolverele. Numai singur împrejurarea, că 
el mântuise dela morte sigură pe fiica 
Mutessarifului, făou pe soldați să se indo- 
âscă, că au înaintea lor un bandit. Atunci 
păși spre Namman Abbas Mutessariful, 
care nu se rănise de loc la cădere, de altă 
parte însă Dilruba se postă strîns înaintea 
lui, așa oă soldații plecară la ‘pământ ar
mele, de frică să nu-i se întâmple oeve ti
nerei fete.

In ton serios îl întreba aoum Pașa : 
„Pentrn-ce mi-ai împușcat calul ?“

— „Calul tău? Glonțul meu era des- 
nat pentru inima ta.“

— „Pentru oe ai încercat să-mi ră- 
pescl viâța ? Cine escl tu ?“

— „Nu mă cunosol, Selim Bairak
dar? Nu ți-a povestit fata ta, că oine 
sunt eu ? “

La acestea (fiise Dilruba : „Nu, Nam
man Effendi. Nu ți-am împlinit porunca, 
pentru-ca să nu fac pe tatăl meu, să te 
prindă și aresteze. Eu însu-ml începui ai 
fi păzitârea vieții sale, îl făcui să mă ia ou 
sine în tote călătoriile sale, și acum vecfil,

Namman Abbas.
De O. Tanera.

(Urmare).

Namman nu se gândia niol un minut 
la un resultat nefavorabil. Des de diminâță 
sosi un curier și-i anunță, că. Mutessariful 
a plecat dala hanul Minjes, și în curând va 
trece prin valea Wadi el Hattin. Deja o 
oră mai înainte Namman Abbas ajunse la 
looul ales de densul. Petri mari și blocuri 
de stâncă îl ascundeau dinaintea privirilor 
nechemate, el însu-și putea însă privi li
ber la drumul ce duoea pe dinaintea lui, 
și în cas de necesitate putea chiar să dis
pară printre orepăturile de stâncă, de oarl 
era înoungiurat.

In mână cu pușca sigura și bine um
plută, stetea acum Namman la pândă și 
ascepta.

Inc’odată avu să lupte ou sine o luptă 
grea sufletâseă. Faptul, că voia să împusoe 
dintr’un loc ascuns, ca și un asasin, pe un 
om, nu-i făcea mult scrupul. Munții sSl-
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„Kolnische Volkszeitung* pubiioă unele 
amănunte intetesante asupra audienței prin
cipelui Ferdinand al Bulgariei la Papa, 
ce cjioe, oă le-a primit din isvor demn de 
credință. Intre altele numita foia comunică, 
că Papa a primit pe prinoipele stând în 
piciore. Principele l’a rugat să-și dea în
voirea la trecerea prințului Boris. Papa s’a 
uitat lung la principele și a cj’s aP°i ou 
voce firmă: „VoițI ca se înouviințez 
mârtea fiului vostru? Oăoi treoerea la șismă 
însemnă morte în sens catolio“. Princi
pele răspunse, că are o situațiă grea, și oă 
e silit să faeă acest pas. Papa îi cjise atunci: 
„Principe! este vina vâstră, dâoă situația 
vostră a devenit așa de grea. De ce n’ațl 
refusat hotărît aoum un an când vi-s’a pus 
întrebarea, dâoă fiiul vostru v’a traoe la 
biserică bulgară, atunci a-țl fi lucrat ca un 
bun oatolio44. Mai departe Papa îi <jise: 
„Consângenii voștri din casa Saxen-Coburg 
țin tare la credința lor și de aceea sunt 
iubiți și stimați de poporul lor, deși su
pușii lor în cea mai mare parte nu sunt 
catolici. Când ducele de Parna a venit la 
mine să-mi arate logodna fiicei sale cu 
prințul Bulgariei, eu i-am arătat greutățile 
și i-le-am pus pe inimă. El mi-a dat în 
numele său și al vostru cuvântul de oadre, 
că copiii ce se vor nasce din aoâsta căsă
toria vor fi crescuți numai în religia cato
lică, și atunci numai mi-am dat învoirea la 
căsătoria vostră44.

In fine Papa dădu să cunosoă prin
țului, că ar lucra in contra credinței sale 
și ar oâloa cuvântul său față cu Papa, decă 
și-ar boteza pe fiul seu. In privință poli
tică observă Papa, că pasul principelui nu 
pote fi privit de nici un guvern ca echita
bil și. înțelept.

Din dieta ungară.
In ședința dela 4 Februarie s’au ter

minat desbaterile asupra budgetului mi- 
nisteriului de interne, rămând ca erl, în 
5 Februarie, să încâpă desbaterile asupra 
budgetului ministeriului de culte, cari des- 
baterl de sigur vor oferi și de astă-dată 
momente „interesante14 din punctul nostru 
de vedere.

Din cursul discuțiunilor dela 4 Fe
bruarie comunicăm următârele amănunte :

Fiind vorba despre institutele de alie
nați, deputatul Ulyes Bâlint arată, că din
tre 17 milione de locuitori ai Ungariei, 47,500 
sunt nebuni-, cu tote acestea casele de ne
buni și spitalele ou deșpărțăminte pentru 
nebuni, câte sunt în Ungaria, abia pot 
adăposti în interiorul lor 3000 de nebuni; 
restul, în număr de 4272 mii, sunt lăsațl 
în îngrijirea familiilor, fiind spre spaima 
și primejdia societății.

Ministrul Perczel declară față cu aoes- 
te constatări, că în timpul cel mai scurt 
va fi predată în folosința publicului o nouă 

oă am făout bine. Mi-a suooes să fereso 
mâna ta de un omor, și pe tatăl meu l’am 
mântuitr dela morte44.

— „Ce să însemneze tâte acestea?44, 
întrerupse Pașa pe fiica sa. „De unde îl 
cunoscl tu pe acest bandit?44

_  „Bărbatul aoesta nu e bandit, tată, 
ci e salvatorul meu; este bărbatul, in oasa 
căruia am fost primită și am fost îngrijită 
mai bine oa ori și unde pe pământ44.

— „Nu înțeleg nimic din tote acestea. 
Din oe motiv a pușoat nebunul aoesta asu
pra mea?14

— „Iți voiu spune eu, Selim Bairak- 
dar Pașa44, strigă aoum Maronitul. „Eu am 
fost copilul aoela, pe care tu ou mânile 
tale proprii l’ai aruncat în flaoările biseri- 
oei arijânde, în cailele înfricoșate ale perse- 
cuțiunilor Creștinilor din Damasc. Eu sunt 
singurul membru bărbăteao al unei familii 
numărose și ferioite odinioră, oare am soă- 
pat ou viâță din mânile ucigașe ale tale 
și ale bandelor tale; am voit să răsbun 
prin mortea ta pe multe mii de Creștini 
omorîțl. Dumnecjeu a dispus altmintrelea. 
Am oădut în mânile tale. Implinesoe aoum 
fapta ta înoepută la 1860, și nimicesce prin 

oasă de nebuni, la Nagy-Kâllo, întoomită 
pentru 250 nebuni; afară de asta, la Gyur- 
gyevo, Kaposvâr și Szegzârd s’au luat 
măsuri pentru a pute interna în spitale 
câte o sută de nebuni, etc.

S’au luat cu plăcere la ounoscință de- 
clarațiunile ministrului. Numai oase de 
nebuni să fiă, căci nebuni, oarl să le po
puleze, sunt destui în Ungaria!

La posiția privitâre la siguranța pu
blică, deputatul Szacsvay arată, că se fac 
mari abusurl cu aplioarea legilor privitore 
la forța brachială și că gendarmii sunt în
trebuințați pentru a face servicii de cor- 
teș în favorul partidului dela putere. Do
vadă alegerile de deputațl din urmă.

Dion. Pazmandy vrâ să arate, oă mai 
ales în orașele din provinciă, siguranța pu
blică e într’o stare deplorabilă și acesta 
din causă, că polițiștii sunt rău plătiți. In 
urma acâsta oficiile polițienesol nu sunt 
îmbrățișate de puteri capabile. Ca dovadă 
se provocă la Clușiu, unde cjiee, c& CM oca~ 
sia pertractărei procesului pentru Memorand, 
jumătate dintre polițiști au fugit. Nu găsesce 
mijloo mai potrivit pentru vindecarea aces
tui neajuns, decât treoerea poliției în mâ- 
nile sfatului. Ge privesoe gendarmeria, cere 
ca aoâsta să nu mai fiă pusă în servicii 
politice, ca la Neutra etc. E rău, că pre
ședinților dela alegeri li-se dă putere ne
țărmurită asupra gendarmeriei, căci ce 
s’ar întâmpla, d. e,, dâoă președintele unei 
alegeri și-ar pierde mințile ?... Cere, în 
fine, îmulțirea gendarmeriei și provederea 
ei cu haine de vară.

Gavriil Ugron dice, că gendarmeria 
e folosită pentru de-a suprima prin ea liber
tatea pressei. Așa d. es. „partida poporală14 
a divulgat nisce tipărituri întitulate: „Ce 
vrâ partida poporală ?“ In oomuna Kis- 
Oroszi, din comitatul Torontal însă gen
darmii înarmați au ' umblat din casă în 
oasă pe la cetățeni și au oonfiscat Bceste 
tipărituri. Noi însă în ceea oe privesoe li
bertatea de pressă avem legi; dâcă vre-o 
tipăritură conține în sine imoralitate, sâu 
vatămă statul, domnitorul etc. ea se pote 
confisca prin sentință judecătorâscă. Dâr oa 
producte de-ale pressei să se confisoe fără 
sentința judecătorâsoă, noi nu-o putem su
feri (Aprobări sgomotâse în stânga și 
stânga estremă). Cine ni-ar pute garanta, 
că ceea ce se săvîrșesce astăcjl în contra 
„partidei poporale44 sub soutul popularită
ții, aceea se va face mâne în contra nos- 
tră, chiar și fără de a-șl câștiga prin aces
ta popularitate? — Cere, dela ministrul, 
oa în cestiunea aoâsta să facă cercetare, 
căci „partida poporală44 — <j'c® el — nu 
se pâte suprima în astfel de mod; mai 
bine este, oa ea să se lase a se desvolta 
liber, oa astfel ou atât mai bine să putem 
ridica la valore adevărurile nâstre față cu 
agitațiunile ei. (Vii aprobări în stânga și 
în stânga estremă.) 

mine pe cel din urmă descendent al fami
liei mele. Sunt gata să mor44.

Ore îl cuprinse pe Pașă căința pentru 
faptele sale de atunci, ori doră fu înfluin- 
țat de ochii fiioei sale, cari erau ațintiți 
asupra sa ou o espresiune împlorătore? El 
ordona subofioerilor și soldaților, oarl și 
aoum steteau amenințător în jurul Maro- 
nitului: „FaoețI loo, și urcați-vă pe cai44. 
In timp ce soldații grăbiră să împlinâsoă 
ordinul Mutessarifului, aoesta se întorse spre 
Namman și-i cjise: „Ai vrut să-mi prăpă- 
desci viâța. Pentru aoâsta ai merita mortea. 
Dâr eu îți datorez viața fiicei mele. Esol 
liber. Plâoă, și nu mai outeza să te arețl 
în apropierea mea44.

La cuvintele acestea tot sîngele i-se 
urca Maronitului în oap. Cu voce înaltă 
striga el: „Turo îngânfat. Grecjl că ai îna
intea ta un servitor? Nu-mi trebue grația 
ta. Dâoă mă Iași aoum din mânile tale, 
atunol îți jur, oă cjiua-nâptea uu voi odihni, 
păn’ ce nu voi răsbuna familia mea și pe 
conaționalii mei, păn’ ce nu vei zăoâ mort 
la pioidrele mele44.

(Va urma).

Ministrul de interne Perczel, răspun- 
dând lui Pazmandy, 4loe> din cause 
financiare nu va putâ spori gendarmeria 
în anul aoesta; în budgetul anului 1897 se 
va socoti atât îmulțirea, căi si provederea 
gendarmeriei cu haine de vară. Ce privesce 
trecerea poliției în mânile statului, s’au și 
făout pași în direcția aoâsta, întru cât 
adecă s’a făout socotâla, constatarea sumei, 
oe-o costă astăcjl pe orașele din Drovinciă 
susținerea poliției. Față ou cele întâm
plate în Kis-Oroszi, despre oarl a vorbit 
Ugron, ministrul promite, că va ordona 
cercetare.

Jubileul „României June“.
Viena, 29 n. Ian. 1896.'

Pregătirile societății „ România Jună* 
pentru serbarea jubileului de 25 ani pro- 
gresâză în mod îmbuourător. Comitetul ales 
pentru aranjarea festivităților cu ocasiunea 
jubileului, sub conduoerea D-lui Dr. Ciurcu, 
face cele mai estinse pregătiri. Sunt șanse, 
oă un tren de plăcere va pleoa din Bu- 
curescl, spre a aduce ospeții din România, 
cari vor participa.

Cele mai distinse puteri artistice ro
mâne sperăm să le aucjim concertând ou 
acea ocasiune înaintea publicului vienez, 
contribuind ast-fel la mărirea nimbului na
țional românesc.

Oomersul festiv promite a deveni una 
dintre cele mai frumose sărbărl studențesc! 
de acâstă natură.

Numărul membrilor societății s’a spo
rit în anul aoesta considerabil relativ cu 
anii preoedenți. Avem opt membrii tineri, 
harniol și plini de interes atât față de so- 
oietate, cât și față de cele „naționale44, și 
ou drept cuvânt putem deci spera, că lo
cul fruntaș, oe-1 ooupă „România Jună44 
între societățile surori vienese, și renumele 
sou de oare se buoură înaintea publicului 
românesc și străin, o să-l afirme și merite 
și în viitor.

Pentru „Almanachul festiv* au incurs 
multe lucrări de valâre mai mare și mai 
mioă. Ne lipsesce încă colaboratul M. S. 
Reginei poete Carmen Sylva spre a putâ 
începe esmiterea listelor de subscripție. 
Pe oum sunt însă informat, augusta suve
rană, ca și în trecut, așa și cu ocasia aoes- 
tei importante sărbărl a „României June44, 
o să ne învrednioâscă de ÎDaltul său pa
tronat.

Nucleus.

Proclamațiunea principelui bulgar.
In ședința de Marți a Sobra- 

niei bulgare a cetit ministrul-preșe- 
dinte Stoilow proclamațiunea prin
cipelui Ferdinand cătră națiunea 
bulgară, dată din incidentul trecerei 
fîiului seu a micului prinț Boris la 
religinea ortodoxă. Proclamațiunea 
este de următorul cuprins:

„Declar iubitului meu popor, oă mi-am 
dat tâte silințele posibile, de-a împlini pro
misiunea, ce am dat’o de pe tron represen- 
tanților națiunii, și că m’am luptat din tote 
puterile mele, oă să delăturez greutățile, ce 
se puneau în calea împlinirei ferbintei do
rințe a întregei națiuni: treoerei moșteni
torului tronului în sînul biserioei națio
nale.

După-ce am împlinit datoririle res- 
peotului față cu toți aoeia, dela cari atârna 
înlăturarea aoestor greutăți, și am văcjut 
speranțele mele zădărnicite, deore-ce acolo, 
de unde am așteptat, n’am aflat o înțelăptă 
pricepere pentru aceea, de ce are lipsă Bul
garia, credincios promisiunei date prin ju
rământ mult iubitului meu popor, am hotă- 
rit din propria mea inițiativă, de a depărta 
tote piedeoile, spre a aduce pe altarul pa
triei oea mai mare și oea mai grea jertfă.

Fac, deol, ounosout tuturor Bulgarilor, 
oă în 2 Februarie a. o.. în sărbătorea In- 
tâmpinărei Domnului se va săvârși sfântul 
botez al moștenitorului tronului Boris, prinț 
de Țirova, după ritul biserioei naționale 
ortodoxe. Regele Regilor să bine-ouvinte 
acâstă hotărîre și să ia în soutul său pen
tru tot-dâuna patria nâsțră și casa nâstră!

Dat în capitala nostră Sofia în 20 
Ianuarie în anul mântuirei 1896, al nouălea 
au al domnirei Nostre

Ferdinand.44
După cetirea acestei procla

mații, adunarea și publicul isbucniră 
în strigăte frenetice de „urra.4t Condu
cătorul partidei unioniste, Bobcev, 
ținu un discurB scurt adenc simțit, 
în care accentuă însemnătata acestui 
moment istoric și învitâ adunarea se 
strige un „urra“ prințului Ferdinand, 
la care acesta a răspuns în mod 
entusiasmat. In fine propuse, ca 
Sobrania să mulțămăscă în corpore 
principelui Ferdinand.

— 25 Ianuarie.

Corona și mileniul. După oum i-se 
anunță lui „Orsz. Ert“. din Viena, prințul 
Rudolf Liechtenstein, unul dintre demni
tarii dela Hofburg a lăsat să se desemneze 
acole dâuă calase de gală în oarl vor fi 
transportate la 5 Iunie c. corona St. Ște
fan și emblemele de încoronare în biserica- 
Mathia din Buda, și la 8 Iunie c. în noul 
parlament ungar. In cea dintâi oalâsă vor 
fi așeejate oorona și emblemele, âr în a doua 
vor ocupa loo custosii coronei losif Sziavy 
și br. Bela Rtdvâoszky.

Un dar al inonarchului. Mujestatea 
Sa va dărui — cum c^io foile budapestane 
— universității din Clușiu „pentru eternă 
aducere aminte de mileniu (!!)“ cinci lan
țuri de aur și oinol toiagurî de onâre pen
tru deoauii universității. Cu oonstruirea 
acestor insignii este încredințat aurarul 
Moriț Wisinger din Budapesta.

— o—
Logodirea regelui Serbiei. „Figaro44 

din Paris, anunțând logodirea regelui Alee- 
sandru al Serbiei cu prinoesa Elena, a treia 
fiică a prinoipelui de Muntenegru, vede în 
acâsta căsătoria sancționarea politioei ru- 
sesol, deâreoe Țarul și Țarina vor fi nași 
și vor fi representațl prin ducele George 
și soția sa, o soră a miresei. Cea mai mare 
dintre surorile miresei este măritată după 
marele duoe Petru Nicolaevicl.

— o—
Teatru german în Brașov. Genialul 

6spe Ferdinand Bonn, dela teatrul ourții 
din Viena ține încordată atențiunea publi
cului din orașul nostru deja de patru 
In piesele ce le-a juoat cu trupa teatrului 
sibiian a secerat admirațiune generală. D-l 
Bonn e esoelent atât oa erou, dramatic cât 
și ca amorez și în rolurile oaraoteristioe. 
Aoâsta au dovedit’o prestațiunile sale în pie
sele: „Veilchenfresser44 de Moser, „Schmet- 
terlingssohlaoht44 de Sudermann, „Ein Lus- 
spiel" de Benedik, și drama „Das Gliiok 
im Winokel44 de Sudermann. Sujetul ulti
mei drame, luat din viața modernă, oon- 
ține mulțime de momente mișcătore și scene 
înălțătore. Piesa este una din cele mai ori
ginale ale lui Sudermann și chipul oum se 
încheie e ou totul neobicinuit. Când ascul
tătorul ar crede, oă se înoepe deslegarea 
finală a acțiunei, ea se și finesoe și se fi- 
nesoe ou mult efect. Eroul dramei este un 
baron însurat, care iubesoe pe alta și este 
iubit, dâr eroina în momentul deoisiv având 
s’alâgă între el și soțul ei oare o îndato
rase prin bunătatea sa, alege pe cel din 
urmă, mulțămindu-se cu terioirea din un- 
ghiulețul oăsnioiei sale. D-l Bonn ou tem
peramentul său viu, ou forța de a se stă
pâni când îi ardea în piept un vulcan de 
sentimente, a fost un erou al dramei oum 
niol Sudermann nu și l’a închipuit mai per
fect. Membrii trupei, ou d-ra Gabriela Er- 
furth, au sprijinit jooul distinsului artist 
brav și ou suooes.

Astăcjl Joi se va da „Familienbande44 
de Bonn, oare prin urmare se va presenta 
desâră nu numai oa artist, oi și oa scriitor. 
Vineri va țmâ d-l Bonn o prelegere tot în 
sala de concerte.

—o —
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz a!e lui Moli. Cutiiori- 
ginale 1 fi. bucata. Se pote căpăta dilnic prin
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postă de oătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia, se se ceră preparatul lui Moli provedut 
ou marca de contravenție.

D-l I. Slavici în Bucuresci.

Cetim în „Timpul" dela 24 
Ianuarie c.:

La „Tribuna* din Sibiiu era destăinu
irilor continuă. Acum în urmă se publioă 
o sorisore a d-lui I. Slaviol încurcată și ou 
.șâpte înțelesuri, ca tot ce ese din condeiul 
unui soriitor a cărui calitate măiastră pare 
9 fi obscuritatea, dâr totuși interesantă prin 
cele oe lasă să se ghicescă.

Din acâstă lungă scrisăre un lucru 
•este ciudat. D-l Slavici, după ce spune, că 
D-rul Rațiu este cel mai autorisat repre- 
sentant al Românilor din țările corănei S-lui 
Ștefan, adăogă: „însă aici, în țâra acâsta, 
mai ales astăzi representantul autorisat al 
Românilor de peste CarpațI e d-l Eugen 
Brote".

Ve4l, asta e lată.
Acum câțl-va ani într’o serie de por

trete umoristioe Jiquide zugrăvise pe d-l 
•Slavici cu un vultur cu două capete pe 
frunte.

Se vede, că d-l Slavici a luat lucru 
la serios și șl-a închipuit, că tote lucrurile 
ân lumea asta trebue să aibă câte două ca
pete. De aoeea d-sa dă Românilor din Un
garia fără soirea și voia lor, capul d lui 
Eug. Brote.

Un luoru însă rămâne misterios : Pen- 
tru-oe o a doua căpățână trebue neapărat 
,să hă la Bucuresoi, er nu la Deva, Caran
sebeș, Rusciuk său Tombuctu.

0 altă mică indisoreție : Peatru-ce d-l 
Eugen Brote să fiă capul din Bucuresoi al 
Românilor din Ungaria mai ales acțl? Noi, 
în „Monitorul Oficial,* n’am vătjut încă de
cretul d lui Sturdza, prin oare d-l Eugen 
Brote este numit oăpățâna Bucureștiană a 
-partidului românesc din Ungaria.

Deoă acest decret esistă, d-l Slavici 
e dator să-l publice.

Risipă de bani publici.
Din Budapesta se vestesce o 

nouă soire sensațională. Directorul 
galeriei de tablouri, Carol Pulszky, a 
nebunit. El a fost internat alaltăeri 
în casa de nebuni din Budapesta, 
după ce mai întâiti a păpat o sumă 
de aprope 400,000 fi., pe cari minis
trul unguresc de culte i le-a pus la 
disposițiă pentru ca se cumpere ta- 
'blouri pentru înființarea unui museu 
de belearte.

Eată câte-va amănunte:
Fostul ministru al instrucțiunei, Albin 

'Csaky, proiectase pentru mileniu înființat ea 
unui museu de bele-arie, cu a căruia reali- 
.sare însărcina pe Carol Pulszky, directorul 
galeriei regnicolare. In primăvara anului 
1894 ’i s’au și dat lui Pulszky 250,000 fi., 
ou cari a plecat în Italia, oa să cumpere 
•obieote de bele-arte pentru museu. De aci 
dateză oausa îmbolnăvirei lu’.

Pulszky & mers mai întâia la Vene
ția, unde lucrul cel dintâiQ i-a fost, ca să-șJ 
ânchirieze cinci gondole admirabile, ou cari 
Ziua întrâgă î?I petrecea oe mare. Aci făcu 
cunosoință și eu artista Eleonora Duse, ale 
căreia farmeoe îl răpiră pe Pulszky în 
așa măsură, încât cu una dintre cele mai 
dintâi musioî ale Veneției el arangiâ o se
rată cu lampiăne în ondrea ei.

Printre aceste chefuri, Pulszky mai 
rfâoea din când în când și câte-un târg. 
Ca directorul galeriei de tablouri al Un
gariei, el avea legături cu diferiți venc|ă- 
torl de tablouri, antiquarl și agenți italieni. 
.La recomandarea acestora, el cumpăra tot 
ce-i veni înainte.. Trimise de-aoolo lătjl în
tregi de tablouri la Budapesta, unde însă, 
când se despachetau lătfile, toți rămâneau 
uimiți, nu de frumseța tablourilor, oi too- 
mai din contră, de simplicitatea și uri- 
ciunea lor.

Din Veneția s’a dus Pulszky la Mi
lan, Genua și Roma, de unde reîntorcân- 
•du se, aduse ou sine încă o mulțime ae 
chipuri fără niol o valăre. Pulszky îșl dete 
soootâla și seoretarul ministerial Szalay 
Imre ceroetâ socotelile și tablourile cum
părate,' âr la urmă raportă, că Pul-zky a 
-■corăspuns în mod strălucit misiunei sale.

Aoum ’i s’au dat lui Pulszky alte 
126,000 fi. ca să mai mârgă odată în Italia 
pentru a oumpăra tablouri. Cu acești bani 
Pulszky pleoâ, însă nu în Italia, oi de-a 
dreptul la Londra, de unde apoi, după-oe 
șl-a făcut cheful, s’a întors în Italia.

Cu ocasiunea acesta el cumpără un 
tablou, ce se dicea că ar fi al lui Rafael, 
său Prombo. „Miinch. AUg. Ztg." însă pu
blica atunci un articul, în oare îșl bătu joc 
de „cumpărătorul oficial al statului ungar", 
căci tabloul era fals.

Tablourile, oe el le aduse cu sine din 
acâstă a doua călătoria, au surprins tot 
atât de mult și tot în asemenea mod pe 
oei din Budapesta, ca și cele dintâiu.

De aci înainte a început să devină 
tot mai esoentrio, pănă ce alaltăeri a tre
buit să fiă internat în oasa de nebuni, 
oonstatându-se la el, paralisia progresivă

*
Vestea despre nebunirea lui Pulszky 

a produs în ministeriul de culte și instruc
țiune publică mare deprimare, mai ales 
fiind-oă tocmai aoum Wlassios se află în 
prăjma deBbaterei budgetului portofoliului 
său, cu care ooasiă are să-șl dea sâma și 
despre museul de bele-arte. Ministrul Wlas- 
sics a cerut numai decât informațiunl dela 
un consilier de secțiune, dâr acesta a de
clarat, că nu păte da informațiunl, din 
oausă că Pulsky încă n’a presentat nici un 
raport despre resultatul călătoriei sale de-a 
doua. In urma acesta ministrul imediat a 
ordonat a se face cercetare și comisia in- 
vestigătore deja la început a și aflat cele 
mai mari neregularitățl. Pe masa de soris 
a lui Pulszky s’au găsit epistolele ne des
făcute de aprope O jumătate de an, în oarl 
diferiți cunoscuțl ai săi de prin Italia îi 
cereau informațiunl în oausa cumpărărilor 
făcute de el, ba unii îl și amenințau.

Destul că despre cele 125,000 fl., ce 
i s’au dat lui Pulszky mai în urmă, nu 
esistă nici o dare de semă. Amicii lui Pulszky 
spun, că în Italia Pulszky a arangiat multe 
serate strălucite. Gazetele cred, că el s’a 
smintit la minte în Decemvre a. tr., când 
Wlaszios îl provoca în termini aspri, să-șl 
dea soootâla în timp de 24 6re. Nebunia 
lui s’a potențat însă, când s’a descoperit 
hoția cu concesiunea de căi ferate a fiș- 
panului Miklos Gyula, oare lui i-a fost cel 
mai bun amic.

Foștii graniței?! români din Bănat 
și pădurile lor.

(Urmare.)
Scopul prinoipal ce se urmăresce în 

administrația și exploatarea bunurilor Co
munității, este satisfacerea trebuințelor gos- 
podăresol ale foștilor grănițerl, în lemne 
de oonstrucțiă și de foc, și întreținerea 
vitelor.

O familiă, făcând parte din comunitate, 
are dreptul, pe fiă-care an și gratuit, la 
2 m. o. 84 lemne de clădit său de luoru, 
și la 27, 28 stere lemne de încălzit, adaugă 
aci: pentru familiile cari se vor fi sporit 
după 8 Iuniu 1871, cuantumul lemnelor de 
foc este de 27.28-|-23.72=51 stere. Cine 
are trebuință de un plus de lemnărie peste 
oeea oe-i oompete, îl plătesoe, însă cu un 
preț mai soăcjut de cât cumpărătorii neîn- 
drituițl. Pentru pășunatul vitelor mari și 
miel, și pentru introducerea rîmătorilor la 
ghindă și jir, toți plătesc o taxă forte mică, 
stabilită pe capul de vită, pe oând locui
torii negrănițerl plăteso taxe mai mari.

Școla și biserica din comunele îndri
tuite au și ele partea lor ca și familiile.

Eră o organisațiă înțeleptă și cu minte 
făcută. Ast-fel se și esplică starea materială 
înfloritore a sătenilor foști grănițerl din 
Bănat, pe cari foștii Doștri clăoașl cu drept 
cuvânt o pot invidia.

In adevăr, osebit de posesiunea pă
mântului de cultură, care la grănițerl este 
regulată fârte de mult și ou îmbelșugare, 
prin ce string astăcjl arendașii pe sătenii 
noștri dăcă nu prin pășunarea vitelor ? Er 
drepturile la pădure ale foștilor olăcașl 
pentru lemne de foo și de clădit stau și acjl 
nereglementate.

*♦ *

V. Personalul silvic, atribuțiile și retri- 
buțiunea lui. — Articolul 18 al Statutului 
dispune, ca, imediat după alegerea comite
tului, representanța are să alâgă și un „ofi
ciu de eoonomiă". Prin acest ofioiu de eco
nomia se înțelege întreg personalul însăr- 
oinat ou gestiunea serviciului silvic. Oficiul 
este subordonat comitetului, are reședința 
în Caransebeș, și se compune din persona
lul oentral său de direcțiune, și personal 
exterior de gestiune.

a) Personalul central cuprinde: un 
administrator silvanal, cum ar fi la noi un 
fel de inspector silvic, șef al biuroului; un 
oanoelist, ajutor al administratorului; un 
controlor comptabil, numit și taxator; un 
diurnist (copist) și un sărvitor.

b) Personalul esterior se compune din 
cel puțin patru forestieri de revir (ocol sil
vio) ; actualminte sunt oinol șefi de ocdle, 
ajutați de brigadieri și pădurari, cari în 
localitate se numeso „primcodrenl" și „co- 
drenl“ (art. 19).

In casa oboiului de economiă se pot 
păstra numai ațâți bani, oâțl sunt de lipsă 
pentru trebuințele lunare ale oficiului. Pri- 
sosele se pun într’o casă principală cu trei 
chiei, dintre care una se ține de președinte, 
âr cele-alte de doi membri desemnați anume 
de oomitet din s'nul său (art. 23).

Salariile agenților silvici, atât din ser- 
vioiul oentral, oât și ale oelor din servioiul es
terior „nu pot fi mai mici decât ale oores- 
puncjStdrelor categorii de dirigătorl silvanall 
ai statului, de pe teritorul fostului oonfiuiu 
militar" ; însă, pentru a pute fi numiți în 
funcțiune, ei trebue să îndeplinescă acelea-șl 
oondițiunl, oarl sunt prescrise pentru agen
ții statului de pe numitul teritor (art. 20).

La începutul organisării, mai toți îm- 
piagații forestieri, chiar și acei inferiori, 
erau de naționalitate străină. Representanța 
însă și comitetul, oonsoii de datoria lor de 
buni Români, au luat imediat hotărîrea de-a 
forma silvicultori români, dând tinerilor 
bacalaureați burse pentru școlele superiors 
de silvicultură din Viena și Sehemnitz.

Astădi au silvicultorii lor. Așa, din 
întreg personalul silvic superior, menționat 
mai sus, se mai aflau în 1893 numai doi 
străini: administratorul și șeful ocolului 
din Caransebeș, absolvenți ai șodlei medii 
de silvicultură din Weisswasser (Boemia) 
și pe cari îi menține în funcțiune fiind bă
trâni, pe când ceilalți sunt toți Români, 
absolvenți ai școlei superiors de silvicul
tură din Sehemnitz, cu stagiul cerut, unii 
dintr’enșii avend și esamenul de stat, cerut 
de oodul forestier ungar.

In anul trecut era: rjutor al adminis
tratorului d-l Brăila Ilie, taxator d-l Balaș 
în serviciul central; er d-nii Otto Popo- 
vicl, Aurel Popescu, Vasile Săgârcianu și 
R. SoloșI, șefi ai ocolelor din Ohaba-Bistrei, 
Teregova, Orșova și Bozovici, în serviciul 
esterior.

De brigadieri și pădurari fără ounos- 
cință de carte nu se pomenesce aci. Mai 
nainte se recrutau aoeștia dintre sergenții 
și corporalii liberați de sub arme. Cei aflațl 
în serviciu la promulgarea noului cod sil
vic, au dreptul să păstreze mai departe 
funcțiunile, dâcă pot depune esamen silvic 
de anumite ounoscințe. Acâstă disposițiă 
durâză însă numai c)ece ani după promul
garea legii silvice. Codrenii și prim-co- 
drenii recrutați în urmă posed toți certi
ficate de absolvirea unei școle practioe de 
silvicultură ou curs de doi ani și un an de 
practică după terminarea cursului. Esistă 
patru asemenea școle, una în Ardeal la 
Udvarhely, două în Ungaria la Szeghedin, 
Lipto-Ujvar și a 4-a in Banat, lângă Ti- 
mișâra.

Lefile și indemnisațiunile impiegaților 
sunt reglementate pănă la cele mai mid 
detalii. Așa:

Administratorul din servioiul central1 
care este obligat să inspecteze odată pe 
lună fiă-oare ocol, la pădure și în oance- 
larie, primesce pe an 1400 ti. lâfă, 300 fl. 
indemnisația de locuință. 80 stere lemne 
de foc, și câte 50 fl. pe lună diurnă de 
transport.

Ajutorul inspectorului are pe an 1000 
fl. lâfă, 200 fl, pentru locuință și 40 stere 

de lemne. Dâcă iese afară, mai primesca 
câte 3 fl. pe cji diurnă, 15 or. pentru fiă- 
care clrlometru de cale, âr pe calea ferată 
și la diligență costul drumului în olasa 
a II-a.

Taxatorul are 800 fl. lefă, 200 fl. pen
tru cuartir dâcă n’are, locuință ofioială, și 
40 st. lemne de foc. Oând lucreză afară, 
are diurnă de 2 fl. 50 pe cji; pentru dru
murile făcute călare mai primesce pentru 
cal câte 1 fl. 50 pe di; âr pentru drumu
rile ordinare, cu trenul sâu cu diligență, 
ca și ajutorul inspectorului.

Șefii de ocole sunt toți egali în rang 
și remunerație. Ei au 800 de fl. lefă, 200 
fl, pentru locuință, unde lipsesc paviliânele, 
oâte 40 stere lemne de foc aduse la do- 
mioiliu, 30 fl. spese de cancelarie, alțl 20 
fl. pentru încălzitul cancelariei, și 300 fl. 
diurnă de transport de orl-ce natură în 
cuprinsul ooolului; în total ca la 1400 fl. 
pe an soootit și lemnele. Când iasă din 
ooolul său, mai primesoe diurnă de 3 fl. 
pe di, și spesele de transport cu ajutorul 
administratorului.

Prim-codrenii și codrenii sunt numai 
de câte-o singură clasă.

Prim-codrenii (brigadierii) primeso pe 
an 360 fl. lâfă, 40 fl. pentru locuință, 60 
fl. pentru uniformă și 16 stere lemne de 
foc. Când iâsă din ceroul său oa martor în 
procesele pentru delicte, i-se restitue spe
sele de transport din partea acusatului.

Codrenii (pădurarii) au 180 fl. lefă, 
30 fl. peDtru cuartir, 40 fl. pentru uniformă, 
oele 16 stere lemne și spesele transport 
întocmai oa brigadierii.

După cum se vede, atât brigadierii 
cât și pădurarii sunt aoi bine plătiți, în 
raport mai ales cu pădurarii noștri. In schim
bul acestei remunerații ei fac însă un ade
vărat serviciu. Este o plăcere să le vedl 
ținuta, disciplina și pădurile încredințate 
pazei lor.

(Va urma).

DIVERSE,
Musica și primăria din Turin. Con

siliul comunal al orașului italian Turin este 
unul din cele puține, care se gândesce 
serios la arta musioală. In budgetul acelei 
comuni este prevăZută pentru musioă, res- 
puctabila sumă de 173.000 fr., repartisațl 
astfel: 43.000 pentru teatrul Regio, 42.000 
pentru liceul musical, 42.000 pentru or
chestra teatrului Regio și 17.000 fr. pentru 
musica munioipală.

Literatură.
Din „Transilvania", organul Asooia- 

țiunei transilvane, despre care soim, că cu 
începutul acestui an a întrat sub direcția 
d-lui Dr. C. Diaconovich, au apărut Nr. 
I—II pentru Ianuarie și Februarie, având 
un format mai mare, dâr va apără numai 
în 10 numeri pe an, în loc de 12, ca 
înainte. Cuprinsul, care ațâț în formă, cât 
și în fond presentă înbunătățirl, este urmă
torul: Mutatis mutandis (Asooiațiunea și 
organul ei); Pomul de Crăciun, de Dr. 
Petru Span ; Dr. G. Weigand, de Dr. E. 
Dăianu; Documente referitore la istoria 
lui MihaiQ Vitâzul (scose din archiva ce
tății și universității săsescl din Sibiiu); 
Rhaeto Romanii; Economiă („Compasul 
românesc" redactat de P. Petrescu, Ra
portul camerei de oomerciu din Brașov, 
„Merceologiă și technologiă" de A. Vlaiou); 
Sciință, literatură și artă; Seirl din sînul 
Asociațiunei. In partea oficială: Cătră in
teligența română (apel dat dc Comitet); 
Invitare la prenumerațiune (pentru „En
ciclopedia Română.); Autorii („Enciclope
diei Române".) Proces verbal (din ședința 
oomitetului.)

*

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 
francate. De vânZare la administrația 
năstră.

Proprietar: Dr. Aurel Nure^ianun

Redactor Tesnonsaliil: Gregoriu fiftaîor.
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Cursul la but*sa dim Ifcena
Din 5 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% • • ■ • 122.70 
Ee-nta de oordne ung. 4% • • • 99.10 
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4y2% . 125.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 102.15
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.65 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.65 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.— 
Imprum. ung. cu premii .... 153.50
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50 
Renta de hârtie austr.................. 101 05
Renta de argint austr.........................101.10
Renta de qur austr..............................122.55
Losurî din 860   147.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1075.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 431.25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 378 75 
Napoleondorî.................................. 9.61
Mărci imperiale germane . . . 59.22‘/2
London vista....................................121.20
Paris viata.................................. 48.02y2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 44.15

Din 6 Februarie 1896.
Cursul pîeiei Brașov.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.47 Vend. 9.52
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vend. 9.61
Galbeni Camp. 5.62 Vend. 5.67
Ruble rusesc! Cump. 127.% Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.80 Vend. —.—
Lire turcesc! Cump. —.— Vend. —. —
Scris, tone. Albina 5°/0 Vend. —!. —

.Nr. 416 —1896.

PUBLICĂȚIUNE.
Prin publicațiunea din 29 Aug. 

1893 Nr. 10804—1893 s’au provocat 
acei posesori de case, cari din inci
dentul instalațiunei anectărei apa. 
duetului la casele lor, au introdus 
din casele lor canalurî de scurgere 
în canalurile deschise și acele sub
terane, ca în sensul ordiuei orășe
nesc! de clădit, se arăte astfel de 
introduceri de canalurî imediat ofi
ciului orășenesc de clădiri.

De vreme ce prin astfel de în- 
troducerl defecte, străbat prin cana
lurile de scurgere tbte gasurile stri- 
căcibse ce se desvbltă în canalurile 
principale în case, causându-se în 
urma acestora diferite bble infec- 
tuose, de aceea se provdcă din nou 
toți acei posesori de case, cari au 
Introdus pănă acuma și vor intro
duce și pe viitor astfel de canalurî 
de scurgere în casele lor, ca. să arate 
acesta scripturi sti ce magistratului

orășenesc, pentru ca s§ li se pâtă da 
spre acest scop permisiunea din 
partea oficiului orășenesc de clădiri

In arătare este de a-se aminti 
scopul întroducerei canalului de scur
gere, adecă: decă prin acest canal 
are de a se scurge numai apă cu
rată seu și apa folosită.

După săparea canalului și anume 
înainte de ce să se acopere canalul 
este de a-se avisa oficiului adminis
trativ al apaductului orășenesc, prin 
care se se constateze modul lucrărei 
luându-se act despre situațiunea ca
nalului.

Acei car! în contra acestei pro
vocări introduc fără permisiune ofi- 
cibsă astfel de canalurî de scurgere, 
seu chiar în cașul reparaturilor rup 
pavagiul fără permisiune ofic-ibsă, 
se pedepsesc în sensul §-lui 86 a 
ordinei de clădit și li-se casseză tot
deodată astfel de canalurî introduse.

Brașov, în 16 Ianuurie 1896. 
886,2—2. Magistratul orășnsc.

Lom ile jap penlrn vite,
în ținutul hotarului Rotbav, și anume:

1) Locul de pășune din pădu
rea bisericei evang. 218 holde ca- 
tastrale 1400 d0 de mare.

2) Câmpul ce se va comasa la 
acest loc, bun pentru pășunit oile, 
cir ca 300 holde catast. de mare

se vor da în arendă pe 3 ani 
prin licitațiune orală, seu pe cale 
de oferte în ifiua de !6 Febr. st. n. 
1896 deîa orele li a. m. pănă la 2 ore 
p. m. în localul șcblei din Rotbav.

Amatorii de a arenda aceste lo
curi au de-a depune vadiu înainte 
de începerea licitației:

1) Pentru pășunea din pădurea 
bisericei după suma licitației de fi. 
700 = fi. 70.

2. După Câmpul ce se va co
masa (3 fi. de holdă) după suma 
anuală de fi. 900 = fi. 90, adecă un 
vadiu de 10°/0.

Ofertele au să fiă însoțite cu 
vadiu de 10°/0 după sumele de sus, 
și cu declarația, că oferentului ’i 
sunt cunoscute condițiile și le ac- 
ceptăză necondiționat.

Informații mai de aprbpe se pot 
lua la

Presbiteriu Evang. AB.
893,1—3 îw Koilbnv.
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ABONAMENTE
GAZETA T AHSILVAHIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
anu

Pe
Pe
Pe

3
6

12

1]

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate: 
trei luni.....................................................
șese luni ... ................................
unt anu.....................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr. H

X Duminecă.

M

X
X 
X
S

Pe
Pe
Pe

Pentru Austro-Ungaria: 
anu.... 
șese luni. .
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
anu. .
șese luni 
trei luni

}

2
1

li. -
11. -

50 cr.

'3

I

. 8 franci. 
. 4
. 2

franci, 
franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede 
mandate poștale,

Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admsmstrațmm „Gazetei Transilvaniei.44

X
X
XX

g Anunciu.
Q Subscrisul am onorea a aduce la cunoscința P. T. public
O din Brașov și jur, că posed sn magaziile mele, 
X le am de un timp de 21 ani, 

8 tot felul de pescărie 
X sărată, precum și prospetă, asigurând Ou. Public,
0 pot concura cu ori-care comersant de acesta branșă, atât 
O ce privesce calitatea mărfurilor, cât și diferența prețurilor; 
O precum: Crap mare și mic, Somn, Nloren, Flătică, 
X Ciortan, Tarasea (Veveriză), Scrumbii (Heringi), de 
X mai multe feluri, linși (Muscali) cu butbiele, Ihaclaerdâ X (Lapardon); diferite Marinate de pescărie; fiCWE negre 
A de România moi și tescuite, Icre roșii moi și tescuite.
O Trimet en gros, asemenea și pachete cu posta ori și unde.
X Pentru vendare în detail am desciais o prăvălie
X (boltă) în ISrașov, Strada Hirscher, vis-a-vis de teatru. Ase- 
X menea am în Ol’ăștîe (Szâszvâros) și în Hațeg câte-un 
X deposit de aceste mărfuri.
Q Rog dar pe On. public atât de aicea, cât și din orașele
0 mai sus numite a mă onora cu comande și a mă cerceta, pro- 
0 mițend că-mi voi da silința a satisface tuturor cerințelor On. 
0 public întru cât îmi va sta în putință.

O Cu deosebită stimă: Vasîlie N. Bîdu,
X pescarîu în Brașov.

X

Prafurile-Seidlitz *ie m loil |
Veritabile numai, <Ieeă liăcure eutâă este prove«Jută cu marca «le W 

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

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. %•

Franzbranntwem și sar1© a lui Ko!L § 
VfîfitclbilU Î1UÎÎÎR8 decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu Cj

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

Bpa ale gupă"Sa§ic^8 a iași MoiL $
(Pe basa de natron Acid-salicilică)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importanta pentru copii de orl-ce etate și xi 
adulțl, asigureză ; c6stă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- > 
tul sticlei provejlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. /

de

TrinaSterea principală prin 
Farmacistul A.

c. și r, furnisor al curții imperiale Vieiia, Tuciilaulien 9
Comande din provincii se efectuezi jiilnic prin rambursi poștali.

La deposite sS se cerâ anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.
„ Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

.. 1_ n Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz
51-52.

Ell. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &, 
Lff Geisberger.

Sosirea sl jlmm trenurilor îi Brasoy.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: — dre — in. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 in. după amecți. 
Trenul de persdne : 9 dre 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute sdra.
3. Dela Zârnesci la Brașov: (Gara Bartoiomeiu.) 
Trenul mixt: 7 bre 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

fi

X

X w

Plecarea trenurilor din Braș.
I Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am., 
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — Pre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin... 
Tr. accelerat: — dre — m. dimin. 
Trenul mixt: 11 dre înainte de amecfL 
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartoiomeiu?} 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.

„ „ 4 „ 55 in. după am.
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 dre 1 după am. 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pars.: 5 dre 20 min. dinam...

5. Dela Brașov la Sinaia*)
min. sera.Trenul de persdne 6 dre 40

■’) Acest tren c-irculeză numai Joia Dumineca și la sărbători.

Numere singuratice din „Gazeta Transilvanieiu 
A 5 cr. se pottl cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


