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Cortina a cădut.
S’a închis și esposiția. milenară, 

ce s’a fost inaugurat înainte cu șâse 
luni în mod. atât de lărmuitor, ca 
și o operă epocală, ia care credeau 
arangiatorii, că va alerga tâtă lumea 
dinăîntru și dinafară, ca s’o vadă și 
s’o admire.

Cortina a cădut și acum publi
cul spectator îșî face criticile sale, 
er arangiatorii îșî fac socotela la 
cassă.

întrebarea cea mai importantă 
a momentului este deci: care va ti 
bilanțul și al unora și al altora?

înainte de-a tace refiecsiuni cu 
privire la întrebarea din urmă, va 
fi bine și potrivit se constatăm, că 
noi Românii din Transilvania și Un
garia n’am fost între publicul spec
tator al minunilor, ce s’au espus pe 
câmpul „Rakos“ din Pesta. Am lip
sit cu totul dela acestă representațiă 
milenară, nu fiind-că n’am ave simț 
și pricepere pentru operele menite 
a marca progresul în cultură al unui 
popor, ci pentru-că prin lipsa nâstră 
am voit se arătăm nemulțămirea, ce 
ne-a cuprins când am vecjut, că ser
bărilor milenare li-s’au dat un ca
racter esclusiv maghiar, un caracter 
dușmănos față cu națiunile nema
ghiare, cari prin munca și jertfele 
lor de sânge au făcut cu putință 
susținerea Ungariei în curs de-o miiă 
de ani și au dat culturei maghiare 
acel razim și scut, de care avea 
lipsă ca se se potă desvolta și se 
potă ajunge unde este.

In schimb pentru marele bine, 
de care s’a bucurat mica națiune 
maghiară din partea conlocuitorilor 
români, slavi și germani în curs de 
o miiă de ani, Maghiarii de . astăcjl 
au aflat cu cale a-i. brusca pe toți, 
a-i ignora și desprețui, punând în 
scenă tămbălăul milenar cu singura 
tendință, de-a înfățișa tot ce esistă 
în acest stat ca trăind din căldura 
radelor sorelui „culturei41 și a senti
mentelor maghiare.

Decă în adevăr scopul exposiției 
din Pesta ar fi fost se arate oglinda 
progresului țărilor cari formeză acest 
stat și a popârelor lor, atunci la acea 
exposițiă ar fi trebuit se emuleze 
diferitele naționalități în înfățișarea 
talanților, ce i-a adunat fiă-care după 
putința și hărnicia ei în serviciul pu
ternicei cjeițe a prograsului ome
nesc.

Dâr așa, fiind vorba numai de 
împopoținarea elementului dela pu
tere cu pene mai mult streine și de 
îngâmfarea lui pe contul și pe spi
narea celorlalte popâre, cine ar fi 
mai putut sta la îndoâlă asupra ro
lului, ce ni-1 indica nouă Românilor 
conseiința și onorea nostră. națio
nală față cu acestă stare de lucruri?

Nu vom mai repeți însă lucruri 
prea bine cunoscute. Am lăsat se 
premârgă observările de mai sus 
numai ca ilustrațiă la constatarea 
scurtă, a cj.iaru.lui. „Magyar Hirlap44 
privitor la atitudinea Românilor față 
cu esposiția milenară.

Acest organ pune degetul pe 
crucea, ce-a făcut’o istoria timpului 

pe pagina, în care vor fi însemnate 
serbările iritătâre și mult costisitâre 
din anul acesta. Acâstă cruce vre 
se arate, că dintre cei învitați la 
mileniu au lipsit mulțî, de tot mulțî, 
cari ori și cum numără ceva în 
acestă țeră.

Pis’am, nu de mult, că nepar- 
ticiparea Românilor la mileniu a 
intrat deja în domeniul istoriei. Fâia 
maghiară înregistrâză, cu observări 
proprie ei, acest fapt istoric, pe care 
nici procesiunea de belciu a clow- 
nilor „frățietății44 dela Caransebeș, 
nici comedia cu „escursiunea de 
studii44 a școlarilor din Blașiu, nici 
mascarada arangiată cu „bravii44 
învățători și catechețl sălăgeni nu 
l’au putut schimba.

Noi Românii ne-am dat așa- 
der la o parte și foia maghiară are 
dreptate, că acesta este instructiv, 
der nu atât pentru noi, cât pentru ei.

Nu vor să o înțelâgă astăcji, 
amețiți de patima celor ce jocă pe 
ultima carte în speranță, că vor 
câștiga tot și vor lăsa pe toți cei
lalți goi ca napul; der o vor înțe
lege rnâne, când vor vorbi faptele 
neesorabile ale mersului istoriei.

Nu seim cum se va întorce vii
torul, dăr noi frică nu avem, căci 
am mers totdeuna calea dreptă și 
leală a unui popor consciu de în
semnătatea sa în acest stat.

Nu ne bucurăm, că am ajuns 
în haiul, ce mstrăinâză unul de altul 
poporele chiămate a lucra împreună 
pentru înaintarea și fericirea pa
triei, der suntem fdrte liniștiți, că 
nu ne-am aflat între publicul, ce a 
asistat la serbările din Pesta.

Cei ce au luat parte sunt și 
competență ași da părerea despre ce 
au văcjut și au esperiat în decursul 
esposiției. Critica lor, ce-o vedem mai 
jos, numai favorabilă nu este, er bi
lanțul financiar al arangiatorilor este 
chiar desperat. Totul se resumă în 
cuvintele: deficit mare moral și ma
terial!

Și cei ce constată acest resul- 
tat încă nici nu s’au gândit bine la 
deficitul aprdpe ireparabil, ce l’a 
adus cu sine instrăinarea și mai mare, 
ce s’a produs între elementul dela 
putere și națiunile nemaghiare prin 
forțarea acestei serbări esclusive, vă- 
temătdre pentru simțul și ambițiu
nea lor.

Cortina a căcjut. Criticii au cu
vântul.

Sinodul archidiecesan gr. cat.
(Urmare).

Administrarea averilor bisericescl.
Intre agendele unui sinod dieoesan, 

atât după dreptul universal bisericesc, cât 
și în tenorea canoanelor aduse în concilii 
provinciale, se ține administrarea averilor 
publice bisericescl.

Cum s’au administrat acestea pănă 
acum și ce controla s’a dus ? Nu sciu. pic 
numai, că datorință are Binodul, să consta
tele avantagiele ori defectele administrării in 
regie, si respective a metodei de arendare, și 
să se alăture pe lângă cea mai bună. Și 
fîind-că nici o avere bisericescă de ale 
nostre nu se pote număra între latifundii, 

e de preferit administrarea in regia ca mai 
proveniuosă.

De provisorl ai domeniilor ar pută să 
servăscă și clerici deștepți și eu cunoscințe 
economice, de sine se înțelege, că numai 
pănă atunci când li-s’ar oferi vre-o pa- 
rochiă. In cașul acesta n’ar fi constrînșl 
mulțî să âmble din o comună în alta ca 
învățători. La părere schimbarea prea dăsă 
a provisorilor ar fi dăunăciosă, în realitate 
nu. Fiă-oare e oonvins, că cu cât e sîta 
mai nouă, e mai bună.

In centru să se constitue un oficiolat, 
care în locul prim să se ocupe cu controla și 
dirigearea tuturor averilor.

Fiind vorba despre averi, îmi aduc 
aminte, că în vară s’a soris în colonele 
prețuitei „Gazeta Trans.14 despre „funda- 
țiunile pentru stipendii*,  unde cineve mi
lita pentru conferirea stipendiilor mari nu 
numai la universitățile din Viena și Buda
pesta, ci și tinerilor, cari cerceteză univer
sitatea din Clușiu. De arguminte îi servea 
împrejurarea, că și la Clușiu se pot oâș- 
tiga tot acelea cunoscințe, ca și la alte 
universități, că traiul după spusele tutu
ror e tot așa de scump, că studenții din 
Clușiu sunt tot atât de buni Româul ca și 
alții și în urmă, că niol intențiunea piilor 
fundatori n’a putut fi, oa literile fundațio- 
nale să nu se schimbe niol câud înschim- 
bându-se împrejurările. Pe timpul, când 
s’au făcut fundațiunile, erau alte împreju
rări : la Clușiu nu era universitate, despre 
locul, unde și-a făcut cineva studiile nu 
era întrebat. Astăcjl însă se pretinde ohiar 
și dela medici calificațiune patriotică și așa 
ar fi de dorit, ca se se ia la desbatere sinodală 
și cestiunea „fundafiunilor pentru stipendii*.

III.

E lucru cunoscut și esperiat de 
toți, că seclul nostru n’a progresat 
numai în arte și sciințe felurite, 
ci a făcut progrese însemnate și în 
demoralisare, care-șl varsă veninul 
în tăte păturile societății. De acesta 
demoralisare, durere, nu rămâne 
cruțat nici poporul nostru, parte, 
că s’a recit în credință, parte că 
se vede părăsit și lăsat pradă ne- 
orientării sale, când și legile, în 
multe cașuri îi apăra demoralisarea, 
îl ajută la necredință, îi alungă 
încrederea și ilusiunile.

Aucjl înjurături și vec|I lucruri 
obscene dela băiăți, cari abia sciu 
să vorbescă, ori abia sunt capabili 
de ceva. Și te dore când 
părinții adesea se bucură, 
tul dă semne, că are să fiă 
în lucruri rele.

Se lățesce patima beției, pe 
care o consideră de „virtute44 în 
mare parte nu numai bărbații, ci 
și femeile și chiar și copiii. Urma
rea : fețe desperate, generație de
bilă, corupțiă și încuibarea morbu- 
rilor de diferite specii, precum și 
sărăcia, care bate la ușă. Lăsând, 
ca timpul să vindece ceea ce s’a 
stricat de âmenl în timp, vom , 
ajunge la starea unui popor sărac, 
cerșitor și corupt, care nici de milă 
nu e vrednic.

Moralitatea poporului, promo
varea instrucțiunii și desvoltarea j 
gustului estetic sunt câmpul de ac- ’ 
tivitate al preotului. 

vecjl, că 
că băia- 
măestru

face adevărate merite și nu numai 
cu aceea, că va edifica biserică, 
școlă etc. E și curios, că se plâng 
mulțî, că nu-i promoveză, fiind că 
le-a fost imposibil se înmulțescă 
averea bisericescă ori școlastică.

Dăr nu acâsta, ci îngrijirea de 
sufletele credincioșilor e datoria lui 
principală.

Șcâlă, biserică și alte supei edi
ficate le ridică poporul și atunci, 
când e sărac și demoralisat, numai 
să se facă repartiție și căla să fiă 
subscrisă de pretorele. Acesta nu e 
meritul preotului, ci merit ar ave
— cum de fapt și au — atunci, 
când prin instrucțiune și catechi- 
sare I’ar conduce, ca însu-și să vadă 
lipsa acelora, și cu dragă voie să-și 
ofere obolul său. Meritele din ces- 
tiune le pote câștiga numai mijlo
cit prin împlinirea datorințelor prin
cipale.

In familia.
Revin la acele de mai înainte. 

Nu numai canănele bisericii univer
sale, 
serica 
ținute 
prăbă 
pun 
lința de a estirpa datinele acestea 
rele. Ce efect au avut înse? Au ră
mas pe hârtie: literă mărtă, căci 
deși se va fi întreprins ceva pentru 
estirparea lor, a fost sporadic și cu 
puțin resultat, lipsind o lucrare co
mună și energică.

Aici mai mult ar pute să ajute 
reuniunile de femei, pe cari noi nu 
le avem. Femeia care urmăresce 
pas de pas pe băieții săi, le dă și 
le pâte da cele 
țiuni, ea îi păte dojeni 
mentul decă păcătuesc, 
pedepsi, de ea ei 
și o iubesc mai 
pote da băieților instrucțiă despre 
urmările rele ale beției, ea le pote 
interejice beutura. Dela ea depinde 
decă copilașul merge la biserică, 
decă feciorii și fetele se părtă onest.

1 mai mult decât

ci și canonele aduse de bi- 
nostră mai în tâte sinădele, 
din 1700 și pănă acum, re- 
înjurăturile și beția și îm- 

preoților, ca să-și dee totă si-

mai bune instruc- 
în tot mo- 
ea îi pâte 

ascultă mai mult 
cu ardâre. Ea le

Ea pote iofluința
ori si cine asupra coregerii bărba
tului seu. Cu’n
meiă depinde vieța fericită și mo
rală a familiei. Se cuvine deci și se 
și impune, ca preotul s’o angajeze de 
ajutor în câmpul moralității. Preotul 
combate odată in om vițiile acestea; 
mama le pote combate în fiă-care 
4i. Și aici e importanța

Sinodul să decidă 
niunilor de femei și să 
pe preoți, ca și ei, der 
femeile lor, se grupeze 
meile în jurul lor; se formeze reuniuni, 
a cărei membre se fiă obligate a 
păzi cu ochi de Argus, ca odăi ele 
lor se nu devină victimă corupțiu- 
nei. Reuniunea să-și aibă statutele 

țși averea ei, pe care femeile s’o ad- 
tainistreze, având cu acâsta mai 
dese ocasii de convenire, unde se 
discute asupra mijlocelor, ce mai 
cu efect ar promova scopul reu- 

! niunei.
Despre starea averei și progre- 

Aici își pote sul ce-1 vor face reuniunile se se

cuvânt, dela fe-

ei.
asupra reu- 
facă atențl 

mai ales 
pe tâte fe- 
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facă raporturi detaiate și în fiă- 
care an se se înainteze P. V. Con- 
sistor.

Cercul de activitate a unei atari 
reuniuni s’ar pute lărgi, cuprinzând 
și scopul măreț al înaintării deed- 
rei cultului divin la ce îndemnă 
pe preoți și canonul 31 din 1869.

Mi-se va obiecționa, că aces- 
tea-s lucruri ideale, sunt ilusiuni. 
Femeile nostre nu vor fi aplicate 
la așa ceva.

Sunt idealuri, dbr nu țintim noi 
la idea) ? Și decă da, pentru ce nu 
întrebuințăm mijldcele conducătdre 
la scop? A Zice, că femeile nu vor 
împărtăși idea înființării de reuniuni 
cu așa nobil scop, e atât cât a le 
atăca în ambițiune și a trage la 
îndoială frumdsele lor calități morale.

La scotă.
Poporul nostru merită tdtă con- 

siderațiunea și lauda pentru viul in
teres ce-1 pdrtă față de scdlă. E să
rac și stors de multele lipse, dări 
grele și numerose, cu t<5te acestea 
e gelos pe scdla ea și vrea cu ori 
ce preț se-i conserve independența. 
Durere însă, că lui nu i-s’a dat încă 
se guste din fructele dulci ale sco- 
lei. învață băiatul 6 și respective 9 
anî. și când e mare nu scie nimic. 
Nu scie și nici nu e de mirat, căci 
n’a sciut nici când a ieșit din scălă. 
Causa ? La totă întâmplare neinte- 
resul manifestat de cei chiemați.

Preotul în calitate de director 
nu controleză pe învățător, ca cate- 
chet nu catechisâză, deși îl obligă și 
la una și la alta can. 34 din 1869 
și 169 al Cone. I. prov.

Câte comune au preoți de aceia, 
cari consciu de datorințele ce le In
cumbă în vre-o Duminecă înainte 
de începerea anului școlar cetesc pe 
băieții obligați la scolă, fiă ordinari 
fiă de repetițiune? Puțini! Și mai 
puțini sunt aceia, cari nu lasă să 
trecă nici o ocasiune acomodată 
pentru propoveduirea foloselor, ce 
le dă scbla pentru scâterea la ivelă 
a datorințelor, ce le au părinții a-șl 
cresee fiii, și ce le au fiii de a studia.

E de dorit să se aducă lege, care 
tacsativ se desfășure datorințele preotu
lui față de scdlă, ca despre visitele, ce le 
va face să rămână urmă în protocolul 
școlar și se se facă atențî la observarea 
canonelor, ce le impun catechisarea.

Protopopii asemenea să fiă obligați 
a visita scotele, și pe basa cunoștințelor 
luate în fața locului și a informațiunilor 
luate dela preot, se facă raport forurilor 
mai înalte. Er cu ocasiunea esamenelor, 
să întrebe copiii, ca înși-și se se convingă, 
decă școlarii sciu ori sunt numai dresați 
cu roluri. Sunt, cari vor Zice> nu
mai învățătorul scie, ce pot presta 
școlarii. Fărte drept. E adevăr însă 
și aceea, că superiorii scolei nu-s 
obligați să scie cât li-s’a propus, și 
cum și cât a trebuit se li se pro
pună.

Deci controla acesta e indisp en- 
sabilă pentru progresul învățămân
tului poporal, totu-și nu e suficentă. 
Esperiența ne arată, că sunt mulți, 
cari nu scolele poporale le-au ab- 
solvat numai, ci au 3—4 clase gim- 
nasiale, și tot nu sciu nimic. Nu 
sciu, căci facultatea de a uita e mai 
mare decât a ținâ minte. Trebue 
der să li se dee mod și cale, ca 
mult-puținul, ce și-l’au însușit în 
șcdla poporală se nu-1 pârdă, ci să 
adaugă la el.

In privința acâsta unicul mijloc 
sunt bibliotecile poporale. Canonele bi
sericesc! nu vorbesc despre acestea, 
impun însă preoților, ca se înființeze 
biblioteci parochiale (Conc. pr. pag. 
133). Tot asemenea și Associațiunea 
transilvană vine în ajutor înființării 
de biblioteci.

E greu lucru, dăr nu e imposi
bil. Să facem numai începutul și cu 

timpul vom ave ceva real, și popo
rul încă va alerga în Dumineci și 
sărbători, nu la crișmă, ci la biblio
tecă, unde ori că se va consulta, ori 
că va ceti, va contribui nespus la 
desvoltarea lui și la ținuta, ce tre
bue s’o aibă în tâte împrejurările și 
față de ori-ce causă.

N’ar face Sinodul un lucru de 
prisos, decă ar hotărî înființarea biblio
tecilor poporale, la realisarea cărora să 
se angajeze „Associațiunea Trans.“ 
și alte corporațiunl.

JDe mare însemnătate ar fi și crea
rea unui despărțământ scolastic în centru, 
care neobosit se lucreze pentru ridicarea 
învățământului atât acasă, cât și prin 
frecventa visită a scotelor.

(Va urma.)

In cercările parlamentare sa asigură, 
nă parlamentul ungar, oare outn se soie 
fusese oonvooat pe 23 o. nu-șl va începe 
ședințele, decât numai în 26 c. deâre-ce în 
înțelesul regulamentului camerei, aoâsta îșl 
pote ține prima ședință numai trei Z‘l0 
după terminul oonvooărei. In ședința aeâsta 
președintele ad hoo va împărtăși, că Maj. 
Sa are de gând să deschidă parlamentul în 
mod festiv printr’un mesagiu. Inoă înainte 
de desohiderea parlamentului îșl vor ține 
cluburile tuturor partidelor adunările lor de 
constituire. Adunarea de constituire a par
tidei naționale se va ținâ la 21 o. sub pre
ședinția lui Ferdinand Horanszlcy; partidul 
kossuihist se va constitui la 20 o. sub pre
ședinția lui Franuisc Kossuth- partidul lui 
Ugron va ținâ la 21 o. o conferențâ; âr 
partidul poporal va ține o oonsultare în 20 c.

Nou președinte al Statelor unite nord- 
americane, după cum se depeșeză din New- 
York, a fost ales ieri Mac Kinley cu o 
majoritate de 244 voturi.

La visita regelui Serbiei în România, 
piarele din Budapesta primesc din Bel- 
grad soirea, oă regele Alexandru s’a espri- 
mat ou mare mulțămire și îndestulire asupra 
primirei cordiale și simpatice ce i-s’a făout 
din partea regelui Carol și a poporului ro
mân. In cercurile politice din Belgrad se 
accentuezi, că visita regelui Alexandru la 
BucurescI a urmat din indemnul și dorința, 
de-a lega mai strîns raporturile între Serbia 
și România, cari în trecut au avut aceeași 
sorte, er în present au multe interese co
mune.

Prohodul serbărilor „milenari“.
Seim, că exposiția din Buda

pesta s’a închis Marța trecută, în 
3 Noemvre n. cu ea s’au sfârșit 
și faimbsele serbări „milenare41. So
lemnitatea închiderei a avut înfă
țișarea unui prohod sărăcăcios; se 
vedea din tote, că publicul „patrio- 
tic“ nu prea e încântat de resultate.

Lăsăm se urmeze aici câte-va 
pasagii din reprivirile, ce le fac foile 
unguresc! asupra serbărilor și a în- 
cheiării lor.

„Allcotmăny^, după ce spune, că 
serbarea închiderei exposiției nici 
nu s’a făcuț la loc liber, ci numai 
într’o sală Zi°e între altele:

Actul închiderei esposiț’ei abia dâoă 
merită numele de eerbare. Aprope numai 
miniștrii, funcționarii și «Ziariștii s’au pre- 
sentat pentru de-a autji vorbirile de înohi- 
dere. Marea sală nici pe jumătate nu era 
ocupată de public, dâr nici n’a pierdut ni
menea nimic prin aceea că n’a luat parte 
la serbare. A fost imposibil de-a înohide 
marea serbare națională într’un mod mai 
sărăcăcios, de cum s’a închis; nici urmă 
de însuflețire nu era și nimio nu-țl mai 
aducea aminte de momentul sublim, eâud 
Majestatea Sa regele a deschis esposiția.

,,Magyar orszâgu scrie între altele:
Serbările nostre (milenare) au avut 

pe dinafară un lustru, o străluoire; cuprin
sul însă, esența li-a lipsit... S’au dat soa
rele și ospețe luxuâse, palatul regal însă 

a fost închis. Regele maghiar însu-șl vine 
din Viena la serbările nostre ca âspe....

Resultatul esposiției nâstre este — 
deficit. Deficit în privința morală și finan
ciară. Ce privesce partea morală, nici n’a 
avut nimenea nu soiu ce speranțe mari; 
ce privesce însă partea flnanoiară, la asta 
au contat peste măsură mulțî. Bine au 
umblat numai aoeia, cari sub masca espo
siției au soumpit traiul în capitală deja de 
doi ani de dile. Insă-șl direcția esposiției 
s’a înșelat. Mai bine s’a distins ea în spi
rit epicureic prin multele câroiume, cafe
nele și chioșcuri,... der „Os Budavă.r“-ul a 
întrecut’o prin și mai numărâse locuri de 
petrecere...

S’a făout risipă din gros în deoursul 
esposiției și a mileniului. Ospețele au curs 
grămadă. Acum s’a isprăvit ou serbările, 
cu esposiția, cu banchetele. Locuitorii Bu
dapestei răsuflă mai liber; industriașii, oo- 
mercianții, omeni de afaceri, toți se bucură, 
că în cele din urmă au scăpat de mileniu. 
Acesta este sentimentul general, debre-oe 
s’a văcțut, că suntem jărte seracl, și decă in- 
teresarea generală se îndrâptă într’o direc
țiune, tote oelelalte stagnâză. După oum 
arată semnele, are să trâcă mult timp pănă 
se va arangia în Budapesta o nouă espo- 
sițiâ regnicolară.

„Magyar Hirlap^ într’un articol 
întitulat: „Remas bun dela espo- 
sițiă“ scrie între altele :

Ne servesce spre mulțămire și ade
vărată disposițiă de pace oonsoiința, că 
aoest mare prilegiu pentru a ne strînge 
mâna frățescă a fost leacul pentru atâtea 
neînțelegeri și atâtea adversități isvorîte 
din păcatele agitatorilor. Numai și numai 
locuitorii români ai patriei maghiare au 
fost surd! pentru invitarea, ce li s’au făcut. 
S’au retras dela cordiala și sincera îmbră
țișare și dău, nu spre binele lor au făcut’o. 
Ar fi putut să fiă în mijlocul nostru și cu 
noi la serbarea de mare amintire a pro
gresului și civilisațiunei, și 'n’ar fi simțit, 
oă este deosebire între aoeia, cari fiă în 
orl-ce limbă, se mărturisesc pe sine ca pa- 
trioțl maghiari. Retragerea, a fost instruc
tivă ou privire la ei. O constatăm aoâsta 
fără amărăoiune, căci dela ei atârna viitorul 
mai bun și mai cu minte".

Plecarea regelui Serbiei din România.
Dumineoa trecută la orele 2 și jumă

tate regele Serbiei și-a luat rămas bun 
în oastelul Peleș dela regina Elisabeta și 
dela principesa României, sărutâudu-le ma
nile, a salutat cordial pe marele duce Boris 
Vladimirovich, și în urmă suindu-se în tră
sură cu regele Carol și principele Ferdinand, 
au mers la gară, unde au fost întimpinațl 
în salonul de recepțiuDe de miniștri, mi
niștri plenipotențiari, prefectul de Ilfov și 
Prahova, prefectul poliției capitalei, direo- 
torul căilor ferate și o mulțime de d-nl si 
d-ne venițl din BucurescI pentru a saluta 
de plecare pe regele Serbiei.

Suveranii au oonvorbit cât-va, timp cu 
personele presinte, după care regele Aleo- 
sandru, luându-șl Ziua bună dela d-nii mi
niștri și celelalte persbne presente a trecut 
pe dinaintea gardei de onâre.

înainte de a se sui în vagonul regal, 
regele Serbiei reînoi Suveranului român 
viile sale mulțumiri pentru căldurosa pri
mire, oe i-s’a făout în România, și pentru 
plăcutele Zile petreoute la castelul Peleș, 
în mijlooul familiei regale, oeea oe va lăsa 
în inima Sa amintiri neșterse.

La brele 3 trenul regal s’a pus în 
mișcare în sunetul imnului național sâr- 
beso, îndreptându-se prin Chitila la Turnu- 
Severin.

La trecerea Sa prin gara Pitești, re
gele Serbiei a fost întâmpinat de un numă- 
ros publio și de autoritățile civile și mili
tare. Trenul a pornit din gară la orele 8.

La Slatina, trenul regal a întrar în 
gară le ârele 9 și 38. Regele Alexandru a 
fost aclamat de publioul oare venise în 
mare număr. Prefectul și autoritățile au sa
lutat în vagon pe regele Alexandru.

Suverauul Serbiei s’a întreținut în mo
dul oel mai amabil ou uuele domne.

Trenul regal ajunse la Craiova la 
orele 11 și 10 minute. Autoritățile oivile 
și militare au întâmpinat pe ilustrul ospe, 
oare s’a întreținut timp de Z000 minute ou 
prefectul județului și cu persone de distinc- 
țiune, cari îi veniseră întru întâmpinare.

La orele 2, trenul regal a ajuns la 
Severin și s’a oprit la debarcader. Aci pre
fectul județului, colonelul Veropol și un 
număros public a întâmpinat pe regele 
Alexaudrn. Suveranul s’a urcat pe yachtul 
său unde a petrecut noptea, de ore ce va
porul nu putea pleca, fiind o oeță forte 
dâsă pe Dunăre.

La orele 5 dimineța oâța rid’oânda-se, 
yachtul a părăsit portul ducându-se direct 
la Belgrad.

Deooamdată regele Alexandru va ră
mâne la Belgrad și apoi va pleca la Biaritz.

SOIRILE BILEI.»
— 24 Octomvre.

Curia reg. a respins rooursul de nuli
tate al învățătorului român Nicolae Trim- 
bițoniu, oontra sentinței judecătoriei de 
pressă din Cluj, prin care acesta fusese 
osândit la 60 fl. amendă.

—o—
Cununa Țarului pe mormântul lui 

Carnot. Alaltăerl depuse ambasadorul ru- 
săsc din Paris, br. Mohrenheim, în Pant
heon cununa destinată din partea Țarului 
pentru mormântul fostului președinte al 
republicei, Sadi Carnot. La sărbare luară 
parte ministrul președinte Meline, generalii 
Billot și Tournier, d-na Carnot cu cei trei 
fiii ai săi, și toți membri ambasadei rusăsel. 
Br. Mohrenheim rosti câte-va cuvinte, la 
cari ministrul-președinte Meline respunse, 
accentuând, că Carnot a fost primul urditor 
a! uniunei binefăoătore ruso-fraucese. D-na 
Carnot adresa baronului Mohrenheim cu
vinte de mulțumire.

—o—
D-l profesor Dr. Elefterescu, valoro

sul nostru colaborator higienic din Bucu
rescI, De rogă a aduce la cunoscința numă- 
roșilor d-sale amiol și ounosouțl, cu cari 
stă în corespondență, că cu Ziua de 26 
Octomvre v. (Sf. Dumitru) îșl va strămuta 
locuința (din Strada Popa Tatu nr. 103, 
ud de a stat pănă acum) în Fundătura Ber
zei nr. 30, tot la BucurescI.

—o—
„Civilisatorii" Orientului. Caracteris

tic pentru „oivilisatorii Orientului44 dela 
Pesta este cu deosebire faptul, că oea mai 
mare trecere în tot deoursul exposiției a 
avut’o „Os-Budavăra-u\, cunoscutul „cuib 
al imoralităților", cum îl numesoe una din 
foile pestane. Direcțiunea exposiției a pe- 
tiționat la oonsiliul comunal, ca să-i dea 
voiă a prolungi încă cel puțin pentru trei 
ani esistența „Os-Budavarului“. Contra aces
tei cereri s’au sculat acum toți actorii din 
Budapesta, cari au și trimis deputațiunl la 
primarul și la toți membrii consiliului oo- 
munal, rugându-i să faoă a înceta „Os-Bu- 
davârul". Se vede, că acest cuib de scan- 
dăle a găsit un bun loc în Budapesta, fă
când concurență, ba amenințând chiar ș 
esistența teatrelor.

—o—
Nenorocire pe calea ferată. Trenul 

de persone, oe circulă între Sibiiu și Copșa- 
mică, plecând Luni la 5 ore p. m. din Si
biiu, la Ocna Sibiiului s’a cioonit cu o tre- 
sină. Omenii, cari se aflau în tresină făou- 
seră atent pe conducătorul ei loan Felrnâr, 
că e timpul sâ dea la parte o tresina dina
intea trenului. Felrnâr însă cȘjse, că el vo- 
esce să ajungă, mai întâia la podul dela 
Ocna-Sibiiului, decât trenul, și apoi va 
face loc. Intr’aceste însă trenul apucând la 
vale a înaintat cu o repeZiune forte mare, 
și ajunse tresina. Omenii de pe tresină se 
silâu s’o depărteze de pe șine, âr Felrnâr 
se puse înainte ou o lampă, oa să dea 
semn conducătorului locomotivei. Dâr fiind 
prea târZiu, trenul se isbi în tresină. Fel- 
mâr muri momentan, âr omenii ceilalți din 
tresină au fost răniți mai ușor. Tresina a 
fost mânată înainte pe șine pănă la o de
părtare de 100 metri.

—o —



Nr. 2 36—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

Vice regele Chinei în disgrațiă. Din 
Peking se depeșâză, că oonsilierii împăra
tului ohinezeso din motive necurosoute îi 
deteră acestuia sfatul să-l despoiă vice
regele Li-Hung-Tsang de fote demnitățile 
și oficiele. împăratul hotări însă, ca Li- 
Hung-Tsang să fiă pedepsit cu detragerea 
salarului pe tim de un an. Apoi să tot 
trăescl într’o astfel de țâră! Sărmanul Li- 
Hung Tsang numai înainte cu oâte-va luni 
fu primit cu tăte onorurile posibile la our- 
țile europene, pe cari le visitase, și acum, 
■sosit acasă, omenii lui îl tocă în cap.

— o—
Morte din causa unei musce. Din Do- 

bripn se scrie următorele: Ștefan Farkas, 
oonducător de locomotivă, s’a dus la în
mormântarea unui amic al său. Mortul se 
afla în oasa reoe și coperișul cosciugului nu 
era aș©4at pe el. Pe Ștefan Farkas, oare ste- 
tea lângă mort, îl mușcă de obraz o muscă 
și în scurt timp obrazul i-se umflă între 
cele mai mari dureri. Când sosi medicul, 
sângele îi era deja înveninat. Nenorocitul 
om muri după câte-va cjd0 între chinurile 
cele mai mari.

— o —
5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
hăi etc. O butelie 90 cr. se pite procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie se se ceră espresă preparatele lui Moli, 
provScjute cu marca de contravenție și subscriere.

La momentul lui Gozsdu.
Budapesta, 2 Novembre n. 1896.

Onorată Redacțiunel ErI în cjina de 1 
Novembren.,stipendiștii „Fundațiunei Goes- 
du“, îuțoțiți de tinerimea română uni
versitară și de cetățenii români din Buda
pesta, au sărbat amintirea marelui fundator 
Gozsdu.

Deși diua de 1 Novembre n’are nici 
o însemuătate la noi Românii, totuși după 
obiceiul orașului, numai în c}îua acesta se 
pote ținea festivitate la morminte. Astfel 
am profitat și noi de ocasiune și ne-am 
acomodat usului general.

Sărbătorirea acesta a fost de cu vreme 
pregătită din partea stipendiștilor, cari cou- 
stituindu-se sub presidiul d-lui N. Mănoiu, 
s’au luat disposable de pregătire. S’a pre
gătit o cunună dintre cele mai frumose, O 
atârnând de ea 2 bande late și lungi, în 
mândrul tricolor național românesc, scrise 
ou litere de aur, pe o bandă: „Intru amin. 
Urea fericitului Emanoil Gozsduu, pe alta: 
„Stipendiștii din a. 1896/7

Era toomai Dumineca, și deși era 
timpul cam ploios, totuși un număr mare 
de public s’a adunat la mormântul lui 
Gozsdu.

Tinerimea româna universitară a ple
cat, dela sooietatea „Petru Maior*,  la orele 
2 d. m. și în corpore, cu cununa și tri
colorul românesc în frunte a înaintat spre 
eimitirul Kerepesi, parcurgând stradele prin
cipale. Era ceva satisfăoător, oum toți tre- 
oătorii stau pe loc și admirau cununa și 
tricolorul românesc.

*) Acestă vorbire o vom publica în numărul 
-de mâne — Red.

Ajungând la porta cimitirului, un 
sfătos de căpitan polițeneso ne opresoe și 
întrâbă de avem concesiune? Numai după 
oe d-1 Mănoiu, care din vreme esoperase 
oonoesiune dela căpitanul suprem al po
liției, a arătat concesiunea, li-sa permis 
intrarea.

Aici la mausoleul lui Gozsdu aștepta 
mult public, er ajungând acolo s’a îngră
mădit și mai mult. După-ce s’a depus cu
nuna, stând toți cu capetele desvălite, s’a 
eseoutat următorul program:

1) Adusu-mi-am aminte, de C. Porum- 
bescu, cântat de corul societății „Petru 
Maior", oondus de dl I. Gădariu. 2) Vor
birea panegerică, ținută de d-1 Mănoiu*).  3) 

Finită i calealui, de Schubert, cântată de 
cor, 4) Vorbire panegerică, ținută de d-1 
Chendi. 5) Cu sfinții odihnesce, de Vidu, 
cântată de cor. —

Cântările bine esecutste și vorbirile, 
au stors laorăml din ochii publicului ascul
tător.

Mai mult public era în cimiter ca în 
oraș, adunându-se mai ales la- mormântul 
lui Gozsdu. Maghiarii steteau cu oapetele 
desvălite și să întrebau, că oine sunt aceș
tia și ce limbă vorbesc; unii 4i°eau, 0& 
vorbesc în limba franoesă, alții limba ita
liană, er unii mai ou minte le spuneau, că 
aștia sunt Români și vorbesc și oântă ro- 
mânesoe.

La 4 âre s’a terminat ceremonia. Er 
la orele 7 săra tinerimea s’a întrunit în 
hotelul Dankovszky la cină, unde și-a pe- 
treout în cea mai bună ordine pănă la 
ârele 10 sera, oând toți s’au retras la să- 
lașurile lor.

X.

Gestiunea armenă în camera 
francesă-

In ședința de alaltăerl a camerei 
francese, după diferite alte desbaterl, se 
scula ministrul de esterne Hanotaux și ținu 
o vorbire mai lungă privitor la întâmplă
rile din Armenia. Etă în liniamente prin
cipale conținutul acelei vorbiri:

Considerând numărul și dislocarea 
împrăștiată a oelor trei milione de Armeni, 
mișoarea aoestora n’ar fi luat o intensitate 
atât de mare dâeă atingerea lor cu Eu
ropa n’ar fi născut în ei pofta de indepen
dență și mai ales dâoă administrația rea 
turcescă nu le-ar fi dat ansă să se plângă 
de repețite ori.

La recercarea Sultanului, ambasadorii 
Angliei, Rusiei și Franciei au procedat în 
înțelegere. In 1895 s’au înțeles cu toții asu
pra reformelor, ce,ar fi de introdus în vi- 
lajete; planul însă nu s’a dus în deplinire, 
oând se începură luptele și măcelăririle. 
Răul se revărsă asupra întregului imperiu 
otoman, asupra Macedoniei, unde pericolul 
fu delăturat prin intervențiunea norocosă a 
Austro-Ungariei, și asupra Cretei, unde di
plomația formula condițiunile pentru un 
nou regim liberal-.

înainte de tâte puterile sunt con
vinse, că e9te absolut necesară o înțelegere pu
ternică și leală; procederea comună a am
basadorilor din Constantinopol merită laudă. 
Orf-ce gând la o premergere isolată trebue 
delăturat.

Apoi și dâoă s’ar întreprinde orl-ce 
acțiune din partea puterilor, aoțiunea acâsta 
nu-i permis să conțină nici cel mai mic 
atac asupra integrității imperiului otoman. 
Peste tot, un amesteo direct involve în 
sine unul dintre mijlocele cele mai peri- 
oulose și precare.

Cu ooasiunea visitei Țarului în Paris, 
s’au schimbat în cestiunea acesta părerile 
cele mai precise.

Cred, oă Europa unită va fi în stare 
să’l aducă pe Sultan la minte. Se va con
vinge că nu e vorba de-a favorisa vr’o 
parte a țărei, vr’o națiune sâu confesiune, 
ci isvorul răului este a-se căuta în mani
pularea rea politică, financiară și admi
nistrativă.

Europa va pretinde dela Sultan, oa 
el să-și țină promisiunile, să întroduoă re
formele ; apoi va pretinde, ca să încete cu 
asupririle volnice, și să grigesoă de sigu
ranța tuturor supușilor, precum și de pa
cea publică și de ordine. Ii se va dovedi, 
că numai o astfel de politică pote fi nu
mită leală și demnă.

Convocare.
Onoratele domne membre ale „Reu- 

niunei femeilor române*  din loc se învită la 
adunarea generală ordinară, ce se va ține 
în 7 (19) Noemvre c. la 3 ore p. m. în sala 
oea mare din edificiul școlelor.

Pe lângă agendele regulate va veni 
eventual în discuțiuue și modificarea statu
telor.

Brașov, 24 Octomvre v. 1896.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

presidentă. actuar.

Revelările prințului Bismark-
țliarul „Neuesie Nachrichten*  din Lipsa 

publică o convorbire cu fostul oancelar Bis- 
marlc. Acesta să fi 4is între altele urmă- 
târele:

— „Mi-am gândit eu, că piatra arun
cată de „Hamburger Nachrichten*  în tăul 
rațelor va produce mare gâloâvă, der am 
fost suprins de întinderea ce a luat 
afacerea. Cei ce au publioat revelările, 
de aigur urmăresc un scop anumit. Mi-se 
reproșâză de multe-orl patima politică; 
der eu nu port răspunderea, nu am 
influință, și ou greu voi trăi atâta ca să 
văd urmările faptelor oe se orează sâu se 
intrelasă astă4l. R°gret, că dăm îndărăt, 
după-oe timp de 30 ani ne-am tot ridioat; 
îmi pare rău pentru fiii mei. La cas dâoă 
îmi vor intenta un proces, n’am nimic în- 
contră, îmi vor pregăti cel puțin un finit 
dramatic. Ce privesoe atacurile lui „Kbl 
nische Zeitung*  artioolele ei sunt prea mur
dare, și de aceea nici nu le voi mai ceti".

E lucru curios ceea-ce susține cjiarul 
franees „Gaulois* : adecă un redaotor al 
său a interwiewat pe un diplomat, oare 
susținea sus și tare, oă autorul revelărilor 
asupra învoielei ruso-germane, oe asistase 
înainte de 1890, nu este prințul Bismark, 
ci oontele Rantzau, ginerele prințului.

Apoi interesant mai este și faptul oe-1 
susține „Bank-und Handels-Zeitung*  organ ce 
stă aprope de prințul Bismark, oă adecă 
Țarul Rusiei’ ou ooasiunea călătoriei sale 
reoente se anunțase, oă va face visită în 
Friedrichsruh, dâr în fine totuși n’a făout’o, 
fiind reținut de împeratul Wilhelm. Astfel, 
după-oe lui Bismark îi fu imposibil de-a 
influință în personă asupra tînărului Țar, 
oa înainte ou 9 ani asupra tată-s’o, au 
urmat revelările, cari 6unt un apel la adresa 
Țarului și la adresa tuturor consilierilor și 
diplomaților responsabili.

IMn

Etă întâmpinarea d-lui învăță
tor Fedorca, despre care am amintit 
deja:

Șimleul-Silvaniei, 29 Oct. 1896,
In nr. din 28 Oct. n. al „Gaz. Trans.„ 

cine-va a raportat, oă eu am luat parte în 
grupa învățătorilor merși din Selagiu la 
mileniu. Soirea e falsă și totodată ou multă 
malițiă împreunată. Autorul are mare pre- 
dileoțiune a-ml aminti de 3 — 4 ori numele 
despoindu-mă și răpindu-ml tot oe am bun 
și frumos. Spre rectificare, Vă rog însă, 
D-le Redactor, să dațl loo următorelor:

Oe e drept, în luna acâsta am fost la 
Pesta în afaceri private, oa și de altă-dată, 
plecând din Șimleu și nu din Zelau, cum 
s’a 4is> dâr am mers singur, în alte 4’1® 
și nu pe timpul plecărei deputațiunei, cu 
care în întrâga călătoria n’am oonvenit, âr 
isprăvindu-ml afacerile m’am reîntors tot 
singur. Aoesta e adevărul ! Cum vine dâră 
corespondentul să mă pună între fruntașii 
espedițiunei ? E evident deci, că numai in- 
tențiunea meschină și odiul personal l’a 
îndemnat să mă ponegrâsoă înaintea cona
ționalilor și fruntașilor SălăgenI — ou stât 
mai vârtos, că densul, pe oare am onâre 
a-1 sci, și căruia oe e drept făr’ a-i greși 
ceva de un timp ’i sunt persona odiosa, — 
precum mi-a venit la ounosoință, m’a vă- 
dut însu-șl și soie apriat, că eu am călă
torit în treburi private. Acesta ou drept 
ouvent nu e lucru cinstit!

întrâbă d 1 corespondent apoi, că : ce 
4ioe la aoelea D-1 Vicariu A. Barboloviciu ? 
D-1 vicariu sub ale oărui auspioii am cres
cut de 6 ani, mă cunosoe ou mult mai 
bine deoât oa la audul cuvântului: „Pesta" 
să dubiteze în simțământul meu național! 
Ar fi si luoru ridicul să înfierăm între ră
tăciți și renegați pe orl-care, oe ar avâ 
afaceri în aoel oraș numai pentru-că ăstimp 
acolo e espedițiune milenară!!

In deosebi însă e oaraoteristio, că 
pseudo corespondentul forțat — asemenea 
Romanului de odinioră aspirant ou dor 
la derîmarea Chartaginei, care la orl-ce 
ocasiune esolama: „ceterum censeo Charta- 
ginem esse delendam*  — dintre toți numai 
a mea închipuită perdere o caută mai îna
dins nisuindu-se cu mare plăcere a mă face 
patentat în „patriotism", ceea ce numai 
așa mi-o pot esplica, oă dânsul având deja 
patenta în falsitate și grandomaniă, ar 
dori să am și eu în milenisde, dâr îi va 
lăsa gura multă apă !“

Un mare vornio al prinoipelui din 
Moldova Demetriu Cantemir ve4end, oă 
niol-deoum nu merg bine trebile țerb. a 
4is odată domnitorului său : Mai rar ou 
paharele și mai înoet ou dărilq „Măria 
Ta". Asemenea cjic și eu: Mai mult cu 
dreptatea și mai slab cu maliția, D-le S!

Alecsiu Fedorca, 
învățător.

Observăm, că supărarea d-lui 
Fedorca asupra corespondentului o 
găsim neîntemeiată. Suntem de cre
dință firmă, că corespondentul a fost 
de bună credință și că aici nu pote 
fi vorba de vre-o „malițiă“, ori res- 
bunare, ci cel mult de-o retăcire, la 
care pâte a dat ansă însu și d-l Fedorca.

Să nu se prea supere deci d-1 
Fedorca asupra corespondentului, 
căci a atârnat dela voința densului 
ca se încungiure bănuelile...

ULTIME SOIRI.
Bucurescî, 4 Noemvre. Princi

pele Ferdinand și principesa Maria 
au plecat aȚi, cu un tren special, 
prin Predeal, la Sigmaringen. Cu 
același tren a părăsit țera și marele 
duce Boris Vladimirovici, care va merge 
la Paris, unde va ave se se întâl- 
nescă cu marele duce Hadwwr, ta
tăl sâu.

Bucurescî, 4 Noemvre. In tâtă 
țera timpul s’a schimbat cu dese- 
vârșire, începând, după o atât de 
lungă secetă, se ploue. E temere 
însâ se nu dea după plbiă un ger, 
care ar pute nimici tâtă recolta de 
tomna,

Hamburg, 4 Noemvre. Hoffmann, 
redactorul cjiarului „Hamburger Nach- 
rich,ten“ în fiă-care cji se consultă cu 
prințul Bismark, care se simte forte 
bine și adese-orl se plimbă pănă 
sera târcjiu. Contele Bismark
de-o săptămână se află în Friedrichs
ruh. Publicul demonstreză adese-orl 
înaintea castelului.

Filipopol, 4 Noemvre. Conform 
soirilor sosite din Constantinopol, 
în flilele din urmă au fost deținuți 
aeolo mulți Turci, între cari cei mai 
mulțl preoți. Intre Izzet-Bey, care 
în Yldiz-Kiosc se bucură de mare 
influință, și între Azim, prim-secre
tarul Sultanului, s’au încordat forte 
mult raporturile.

Constantinopol, 4 Noemvre. Ma
rele Vezir din nou s’a adresat c’un 
rescript secret cătră autoritățile po
lițienesc!, în care le comunică, că 
comitetul armenesc a dat ordin la 200 
membri ai săi se îndeplinescă anu
mite atentate, și dintre aceia 100 deja 
se află în Constantinopol, er 100 
stau ascunși pe vapârele din Port. 
In ordonanță se impun cele mai 
stricte măsuri de siguranță.

NECROLOG. Ana Moșoiu n. Raduțioiii, 
soția d-'ui Moise Moșoiu din Tohanul nou, 
a răposat în 3 Nov. n. o. în anul al 51-lea 
al etății și al 37-lea al căsătoriei. — Fiă-i 
țărâna ușâră !

Teatru, german. Astădl Joi în onorea 
primului tenor, a d-lui Hugo-Rochell se va 
juca opereta „Zigeunerbaron* . Sâmbătă se 
va da opereta „Die schOne Galathea*  și „Per 
Lowen JErwachen.*

DIVERSE.
Moda cea inai nouă de-a ceti romane. 

Mare sensațiă a făcut între cetitorii de 
romane moda oea mai nouă din Anglia, 
de a ceti romane, și anume acolo s’a In
trodus datina, că romanele încep a fi ce
tite dela fine cătră început, adecă ceti
torul începe ou oapitulul ultim și așa con
tinuă pănă gată ou cetitul aoolo, unde se 
începe romanul. Se asigură, că influența 
estetică e nespus de mare asupra cetitorului 
în cetirea dindărăt înainte. Unii soriitorl 
engleBÎ au și folosit acâsta modă și au 
soris nesce romane înoepând dela finit.
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Călândarul S’ 1,ugaaTilus pe 
edat de Tipografia „A. Mureșianu'1 

din Brașov, a eșit de sub tipar și se va 
espeda la începutul săptemânei acesteia tu
turor celor ce au trimis înainte prețul 
lui. Acest călindar întră acum în anul al 
5-lea, avend un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire Ioan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veac, âr în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și oorectate. Urmeză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
partea literară. Acesta parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuți, 
cuprinzând ea singură vre-o 42 pagi ne cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemeuea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovărășiile economice, întrebuințarea va

cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vendare la 
„Tipografia A. Mureșianu11 în Brașov și 
costă și de astă-dată numai 25 cr., er tri
mis prin postă 30 cr. Celui ce cumpără 
de-odată mai multe esemplare, li-se dă 
rabatul cuvenit.

Proprietar: Dir. Aurel
Redactor responsabil: Gregopim Maior

LosurI pentru reg. Tisei și Sagedin. 137.25
Renta de hârtie austr.........................101.20
Renta de argint austr.........................101.15
Renta de aur austr..............................122.15
Leșuri diu 1860 ........................ 144 25
Acții de ale Băneeijaustro-ungară. 934.—
Aoții de-ale Bancei ung, de credit. 405.50

Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 366.75'
NapoleoudorI.................................. 9.&ll/2
Mărci imperiale germane . . . 58.70
London vista............................. 119 70
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corone austr. 4%. , . 10120
Note italiene........................  44.45

Veritabile numai, «Secă ffiăeare cțitîii este proveațwtă eu marca de 
ryj aperare a iui A. Moii eu subscrierea sa.
JȘL Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
tC taților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
' , ț mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
se cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări, pe cale judecătorescă.
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7.43
8.18
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9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16

11.40
11.55

8.05
5.45

”9D2
11 33

1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 62
4 45
6.39
6.08
6 19
6.57
7.30

6 12
6.41
7.16
8.—
3.55
4 40
5.10

12 00 8 30

Cursul filete! Sfassw.
Din 5 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.56 Vend. 9.59
Argint român. Cump. 9.41 Vend. 9.44
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Camp. 6.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. " “ • _ 1
Mărci germane Cump. Vend.
Lire turoesoi Cump. — .— Vend.
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul Sa dm Wiena.
Din 4 Noemvre 1896.

Route ung. de aur 4% .... 
Renta de cordno ung. 4% • • • 
Lnpr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 
Impr. căii. fer. ung. în argntt 4l/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • ■
Bonuri rurale oroate-slavone,. , .
Imprum. ung. ou premii .

121.70
99.20

122.—
.100.75
120.75

97.22%
97.—

155. -

5 Franzbranntwein șisag’ealui iffioll.
*3 Wfirsf chilli decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu
% vcnuwaiu iimiidi, plumbul iui a. moii.
K 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 recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Ivm
$

Agsa de gură-Salscjll a im MoO.
(Pe basa de natron Aeid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acostă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- ■_> 
Jul sticlei provejlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. țf

Trimiterea prisaeîpftiă. prin
.Faa-aîiacistwl A. MOldL,

c. și r. fornisor ai curții iumeriale Vieua, TuchlauDeu 9 x 
Comande din provincii se efectuezi jțiinic prin rambursi poștali. sil

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

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 1 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0—52.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I OcfH
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jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


