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In Viena: Jf. -Dufcw, Efanrich 
Sckaldt, Rudolf Moșit, A. Qppeliks 
Kaclifolger; Anton Opptiik, J. 
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Reclame pe pagina a 8-a o 
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„Gazeta11 iese în flă-care di.
AtoîaiMBte pentru Ausîro-Ungaria: 
Pe nu an 12 fl., pe țese luni 

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

Îîitu Somalia si străiiătaie:
Pe un an 40 frsnof, pe șdse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 f ran ol.

Se prenumără la tdte ofioioie 
poștale din întru și din afară 

și la dcL aoleoteri»
Atoamairai țtitn Brami 

administrați unea, piața hi «.re, 
Târgul Inului Nr. 00 etagiu 
I.j pe un an 10 fl., pe aâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul ln‘ casă î Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 or. ▼. a. 
adu 15 băni. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a se plăti înainte.
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Cine are se judece?
Brașov, 12 Ianuarie st. v. 1896.

Contemplările nâstre de erî 
asupra tristelor certe ivite în sînul 
comitetului din Sibiiu le-am termi
nat cu întrebarea:

Și pentru ce tote aceste ?
Răspunsul ni-1 dă un comunicat 

apărut în foile ungureBcî, ce le-am 
primit ac|I.

Au trebuit se se petrâoă în 
Sibiiu tbte acele scandale și certe 
netrebnice,pentru-ca adversarii nemu- 
lui nostru se potă jubila, că ceea 
ce lor nu li-a succes pănă ac|I în 
mânia nesfârșitelor presiuni și ame
nințări, intrigi și amăgiri, violențe 
și prigoniri, de cari s’au folosit cu 
prisos de douăzeci și opt de ani 
încbce, le va succede acuma prin 
nemernicia „Valahilor11, adecă de-a 
sparge și de-a nimici partidul nos
tru național.

Este prea caracteristică soirea 
lansată de amintitul comunicat, ce-l 
publicăm mai jos, și prea mult ne 
spune în puține cuvinte, decât ca 
se-1 trecem cu vederea.

Credem a putâ admite cu sigu- 
ritate, că comunicatul a ieșit din 
oficina lui Ieszenszky, care, precum 
am aflat, a fost $ilele aceste în Si
biiu, ca se se orienteze asupra situa
ției. Aici îșî va fi luat omul lui 
Banffy dela vechii sei cunoscuțî și 
prieteni, informațiile pe cari acum 
le anunță lumei maghiare prin „Ke- 
leti Ertesito" — o corespondență 
oficibsă, de care se folosesce de obi- 
ceiu — și cari se cuprind în împăr
tășirea laconică, că „membrii, cari 
dau tonul în mișcarea națională sunt 
de părere, că Dr. Rațiu trebue se se 
retragă în vieța privată, ca se evite 
ori-ce desbinare în sînul partidului “.

După cum stau ac|i lucrurile și 
după cum s’au pronunțat neînțele
gerile în timpul din urmă nu mai 
pbte fi îndoiela, cine sunt acei mem

bri „dirigenți ai mișcării naționale" 
seu mai bine c^9 fabricanți de zi- 
zanii și de certe naționale, cari, toc
mai în aceste momente de crisă su
premă în sînul comitetului partidu
lui, cer retragerea d-lui Rațiu.

Se ne dăm semă bine ce vrea 
se 4ică a pretinde retragerea d-lui 
Dr. Rațiu în mijlocul confusiunei și 
a încurcăturilor de ac|I.

Ori a procedat în afacerea „Tri
bunei" corect și așa cum a cerut 
dreptatea și interesul național, ori 
nu, e clar și învederat, că după tâte 
cele petrecute, 6r mai vertos după 
scisiunea întâmplată la 11 Ianuarie 
a. c. astăzi numai presidentul Dr. 
Rațiu este care mai susține legătura 
între comitet și partid.

Au putut să demisioneze 6meni 
ca Fodor, Bărcianu, Comșa, a putut 
sâ renunțe la activitatea sa în co
mitet chiar și Nicolae Cristea, dâr 
presidentului Rațiu nu-i pâte fi ier
tat a se retrage tocmai atunci, când 
cea mai grea răspundere, zace pe 
umerii lui, răspundere ce nu-o are 
numai față cu membrii din comitet, 
ci față cu partidul însuși, față cu 
națiunea.

Și se vrea, nu i-ar fi iertat în 
împrejurări atât de grele, când sunt 
amenințate interesele de viață ale 
partidului nostru național de a se 
da la o parte.

Nu! Dr. Rațiu mai mult ca ori 
și când trebue să stea astăzi neclin
tit la postul lui, și nu-i este iertat 
a șovăi nici un moment în acâstă 
îndatorire a sa, până ce nu va fi dat 
semă partidului și nu va fi primit avisul 
acestuia.

O voce internă ne spune, că 
Dr. Rațiu așa simte și așa gândesce 
în aceste clipite ca și noi, căci tre
bue se fiă consciu de periculul ce 
s’ar nasce pentru partid, dâcă nu 
și-ar împlini pe deplin datoria, ce-i 
incumbă față cu el tocmai acum în 
4ilele cele mai critice.

îngrijirea cea mai de căpeteniă 
a d-lui Dr. Rațiu este și trebue să 
fiă a4i de-a pune resolvarea crisei 
și a tuturor neajunsurilor ei în mâna 
bărbaților de încredre ai partidului, 
dându-le sâmă despre tote cele fă
cute și nefăcute, despre cele ce s’au 
întâmplat și nu era iertat să se în
tâmple și despre cele ce nu s’au în
tâmplat și trebuia să se întâmple.

Aceștia și numai aceștia sunt 
chiămațl a judeca decă bine ori nu 
a procedat Dr. Rațiu și decă este 
ori nu de lipsă să se retragă.

Cei ce fără considerațiune la 
autoritatea partidului și la dreptul 
său esclusiv de a șî da verdictul asu
pra procederei comitetului, înfor- 
meză pe contrarii neamului nostru 
în mod atât de tendențios, ce-i ce 
în puerila lor cutezare se cred des
toinici a nesocoti și a brusca voința 
obștei partidului, aceia lucră con- 
scientorl inconscient în folosul celor 
cari vor se-1 o more, lucră pentru 
triumful dușmanilor românismului.

Un comunicat al fiarelor maghiare.
Privitor la certele ce au isbuc- 

nit în sînul comitetului din Sibiiu 
și la agitațiunea ce s’a pornit din 
partea unora contra presidentului 
Dr. Rațiu, foile unguresc! publică 
cu vedită satisfacțiune, următorul 
comunicat apărut în oficiosul sKe- 
leti Ertesitou:

Ni-se ânunță din isvor demn de cre
dință, că, membrii, cari dau tonul în miș
carea națională a Românilor Ardeleni sunt 
de părere, că Rațiu trebue să se retragă 
în viață privată, pentru ca să prevină ori 
cărei discordii în ceroul partidului. Too- 
mai de aceea chiar și între amioii săi per
sonali a născut reeensprocedeiea lui doou- 
menta în cunoscuta afacere a „Tribunei".

Diarele maghiare mai publică 
tot-odată următbrea telegramă din 
Bucuresci:

piarul „Independance Roumaine" con* 
stată ou durere, că desbinarea, ce â isbuo- 
nit în sînul partidului național român ia 
tot mai mari dimensiuni. Lucaciu și ade
renții lui au pornit o adevărată campaniă 
(fiaristică oontra lui Rațiu, și e ca
racteristic, că chiar organele partidu
lui liberal sunt acelea, cari ridică cele 
mai grele aousărl contra lui Rațiu. 
Numitul cfiar de alt-mintrelwa apreciază 
tot într’un fel meritele lui Rațiu și Luoa- 
ciu în oestiunea națională, der cjice Luoa- 
oiu e dator față cu națiunea română, cu 
răspunsul la întrebarea, că pentru oe s’a 
alăturat la Albini, Russu-Șirianul și soții 
lor, și pentru-ce a ajuns în contro-versă 
ou Rațiu, care s’a alipit la ideia națio
nală și la programul din Sibiiu, și pentru 
acâsta a și trebuit să sufere. In tot ca
șul — astfel se finesce articolul — Ma
ghiarii sunt aoeia, cari au causă de a se 
bucura".

CRONICA POLITICĂ.
12 (24) ianuarie.

Din Varșovia se depeșâză, că guver- 
norul conte Șuvaloff s’a espnmat hotărît, 
că Țarul și Țarina inmediat după încoro
nare va pleca în străinătate, și adecă mai 
întâi va merge la Hessa-Darmstadt, orașul 
natal al Țarinei. După aceea va faoe o vi- 
sită oficiâsă la Berlin, oa prin acâsta să se 
dovedâscă relațiunile amicale dintre curtea 
rusâscă și germană.

❖
Se vorbesce mult prin (fiare despre 

un toast, pe care l’a ținut Nichita princi
pele Muntenegrului în presără anului nou 
ortodox. Principele și-a ridicat păharul în 
sănătatea Țarului Nicolae II, numindu-1 oel 
mai puternic protector al Muntenegrului. 
Se dice, că representanții statelor străine— 
afară de cel rusesc, — cari an fost de față, 
au fost cam neplăcut atinși de acesta enun- 
oiațiune a principelui Nichita.

*
piarul amerioan rtWorlda primesce din 

Caracas depeșa, că poporațiunea de acolo 
a adus sentință în efigie asupra marchisu- 
lui Salisbury. Portretul marohisului a fost

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Hamman Abbas.
De O. Tanera.

(Urmare).

După o oră întrâgă, în care banda 
îngrozitore ucise, jaful și aprinse tot ce-i 
vinea în cale, Drușii sângeroși ajunseră 
înaintea șoâlei copiilor de oreștinl. Ea era 
situată la o parte, acolo unde se începeau 
locuințele Jidanilor, și era încunjurată de 
un zid înalt, înlăuntrul căruia se mai aflau 
și alte oase și 6 mulțime de pomi.

Liniscea paclnică a școlei nu fusese 
conturbată pănă acum de sgomotul năvă
lirii fatale a Musulmanilor asupra părții de 
oraș locuite de creștini. Cănd de-odată 
ușa se deschise, Druși năvăliră în odaie; 
se aucfi o descărcătură de pistol, și învă
țătorul cădu mort înaintea copiilor îngro
ziți. Groza, care îi făcu pe băieți să în- 
lemnâscă, dura însă numai puține momente, 
deore-ce ei fură tred' I din ea în modul 
cel mai înfiorător. Ucigașii brutali înoe- 
pură a toca și a împunge cu handjarele 

lor în drâpta și în stânga pe sărmanii 
copii, și în scurt timp 15 dintre ei căzură 
morțl sub loviturile nemilose ale Musul
manilor. Numai oopiilor, cari ședeau în 
băncile din urmă, le succese a scăpa pe o 
ușă laterală.

Unul dintre aoeștl norocoși a fost 
copilul de 8 ani Namrnan Abbas. El alerga 
spre casa părintâsoă, care tiu era departe 
de școlă. Unde era acum însă oasâ? Arsă. 
Unde erau tatăl său, frații săi și surorile 
sale? In cealaltă lume. Copilul putea deo
sebi numai trupurile lor arse printre căr
buni și cenușă. Sărmanul copil începu a 
alerga aoum fără nici un țel și ajunse îm
preună cu alțl fugari în apropierea cita
delei. Acolo din nou năvăliră Druși sălba
tici din tote părțile asupra fugarilor, uci- 
seră pe bărbați și apoi aruncară cadavrele 
acestora precum și pe femeile și pe oopii 
vii în șanțul adânc al fortăreței.

De-odată Namrnan cjări, cum un Drus 
cu barba nâgră, care mai ’nainte îșî ridi
case sabia triumfând în aer, apuca acum 
o femeiă și ou-o isbitură puternică o arunca 
în șanț. Femeia acâsta era mamă-sa. Atunci 
băiatul desperat se arunca asupra Drusului 

bestial, și îl mușcă cât putu de tare, în 
brațul stâng. Selim Bairakdar — căol el 
era — tresări de durere, cu o scuturătură 
puternică, însă, îșî liberă brațul dintre dinții 
băiatului, și chiar voia să-l lovâsoă pe 
acesta ou sabia, când privirea lui fu atrasă 
de-o biserică ce stetea în flăcări. Pentru 
de-a pedepsi și mai mult pe micul său 
dușman, Bairakdar îl târî de păr pănă aoolo, 
îl ridioâ cu ambele brațe, și-l arunoă pe-o 
ferâstră deschisă în mijlocul biserioei. Nam- 
man Abbas căcfii însă prin flaoărl și prin 
fum pe altarul, care încă nu ardea, și 
îșî mântui viața sărind pe-o altă ferestă 
afară. Selim Bairakdar nu putuse observa 
aoâsta din causa fumului și credea, că 
copilul a ars.

Aoesta ajunse însă nevătămat la oasa 
Emirului Abd el-Kader, care primi pe toți 
fugarii în curtea sa spațiâsă și îi apără cu 
energiă oontra maltratărilor fanatice. Scurt 
timp după aceea sosi și mama lui Nam- 
man. Ea căduse pe-o grămadă de cadavre 
și astfel nu i-se întâmplase l. imica.

Emirul se îngriji 16 dile întregi de 
intertenția și siguranța fugarilor. Apoi sosiră 
funcționarii europeni șî turcescl, trimiși d £’ 

Constantinopol; mai veniră și 10,000 de 
ostași francesl și se începu o cercetare 
striotă. Copilul Namrnan Abbas și mamă-sa 
serviră ca martori pentru reounosoerea con
ducătorilor de căpetenia. Cu acâstă oca- 
siune ei descoperiră și numele ucigătorului 
familiei lor. Soția bătrânului Abbas recu
noscu numai decât pe aoel șef sălbatio al 
Drușilor, care intrase mai întâi în oasa lor, 
și împușcase ou mâna sa pe soțul ei și pe 
fiiul cel mâi bătrân al ei, până când sălba
tecii conduși de el uciseră pe oeialalțl mem
bri ai familiei.

2.
Trecuseră 21 de ani. Nimic nu mai 

reamintea perseouțiunile Creștinilor dela 
1860, decât numai ura neîmpăcată, ce dom
nea între MaronițI și Turci, și care făcea, 
ca între aceste două seminții din Siria, că
sătoriile să fiă o mare escepțiune.

Namrnan Abbas plecă din orașul, oare 
pentru el păstra amintire atât de durerâsă, 
și împreună ou mamă-sa se mută dela Da- 
.naso la Zahle. In orășelul aoesta înfloritor, 
fundat cu sprijinul guvernului și al state- 
loi europene pe Libanon, Abbas, care aoum 
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osândit la mârte, a fost pușoat ou glânțe 
și rupt în buoățî, cari apoi s’au împărțit 
printre popor.

La cestiunea școlelor grănîțeresci.
Representanța foștilor grănițerl 

din Regimentul I. de graniță și-a 
terminat alaltăerl, MercurI, adunarea 
generală. In ședința a treia și cea 
din urmă, care s’a ținut MercurI 
după am6c}i dela 3—7 6re, s’a pus 
în discuțiune și cunoscuta hotărîre 
preaînaltă de astă tdmnă, prin care 
scolele române grănițeresci au fost 
declarate ca șcdle comunale. Cu oca- 
siunea acâsta a eșit la ivâlă, că fiș- 
panul Hunedârei br. Szentkereszty, care 
asistă la acâstă adunare ca comisar 
guvernial, își avea instrucțiunile sale 
secrete. El a împedecat discutarea lucru
rilor, ce nu-i conveniau, și a împedecat 
cursul liber al adunărei, amenințând cu 
disolvarea ședinței.

Amănunte despre decursul adu
nărei reproducem după „Tribuna" 
următbrele:

Ședința s’a început la 3 âre d. a. Din 
referada comisiunei financiare s’a oonstatat, 
oă fondul școlar al grănițerilor e de 370.750 
fi., ti cel de pensiune 30,294 fi. 27 cr.

Urma referada comisiunei școlare, ce
tită prin referentul Dr. A. Bunea, secretar 
metrop. în Blașiu., La punotul, unde oomi- 
siunea se esprimă asupra preaînaltei hotă- 
rîrl din Septeinvre 1895 și a situațiunei 
create în urma ei, comisarul guvernial a 
întrevenit in med absolutistic, pretinețend se 
se ștergă întregi pasagii din referadă, ca nici, 
urmă se nu iernând despre ele in procesul 
verbal.

Partea aoâsta a ședinței a avut cam 
următorul decurs:

Br. Aug. Bunea arată cuprinsul si în
țelesul preaînaltei hotărîrl a M. Sale, prin 
care șcâlele grănițăresol se declară comu
nale. Prin acăstă hotărîre, dice referentul, 
se sohimbă tot sensul statutelor nâstre, după 
cum noi le-am îuterpretat în deoursul ani
lor. Mai mult: în urma ei se creâză o si
tuația singulară și unică chiar și în țera 
nostră, anume, că noi, grănițerii, deși sus
ținători de șcâle, totuși suntem lipsiți de 
tâte drepturile, pe cari susținătorii de școle 
din țâră le au în vigorea legilor esistente, 
ori cine ar fi ei, privați corporațiunl, seu 
confesiuni.'

De aceea, noi nu putem abdice de 
aceste drepturi și trebue să înoercăm totul 
ce se pote pentru a ni-le recâștiga. Dăr și 
atunci, dâcă noi pe nici o cale legală și 
constituțională nu ni-le-am pută recăpăta, 
nu ne este iertat să abcjicem de ele, ci 
ni-le reservăm pentru a pute să le recla
măm în timpuri mai bune și mai favorabile 
intereselor nostre.

Esmisul guvernului, br. Szentkereszty 

număra 29 de ani, era privit ca unul din
tre locuitorii cei mai respectați și mai 
avuțî.

Era la înoeputul lunei Aprilie 1881, 
când el oălărise la Beirut, pentru de-a în- 
oassa nisoe bani. Chiar acum S9 pregătea 
să intorcă acasă.-Rudeniile sale, însă, voiau 
să-l rețină în Beirut.

— „Nu vedl norii, oarl acoper întreg 
Libanonul, Namman? Sus la munte furi- 
bundeză de două d^8 marî viscole de ză
padă, și sunt atât de perioulâse, încât chiar 
și posta din Damasc a trebuit să-și între
rupă serviciul. Rămâi una său două d^8 
înoă la noi, păn’ ce se va face vremea 
mai bună. Acum în April timpui iute se 
schimbă".

— „Iți mulțămesc, verișorule, pentru 
invitarea ta, der mă doreso spre casă. Sunt 
deja de 9 cjile pe drum și n’aș voi, oa 
mama să mă aștepte și mai mult acasă. E 
bătrână, și ușor 1-se pâte întâmpla ceva. 
Apoi mai soiu și aoeea, oă e fârte îngrijită 
din causa mea".

— „Ce să se întâmple ? Din contră, ea 
va crede sigur, oă tu nu vei călări printr’o 
astfel de furtuuă peste munți".

Gyorgy, oere traducerea în unguFesoe a 
unor pasagii, apoi declară, că nu pâte ad
mite discutarea lor sub pretext, că ar fi cri
tică la adresă preaînaltei hotărîrl. Declară, 
că are instrucțiuni dela ministru, ca se 
împedece atari discuțiuni, chiar disolvând 
adunarea.

Un murmur treoe prin mica sală, în 
care se ținea ședința.

Dr. A. Bunea arată, că referada nu 
se atinge de preaînalta hotărîre, din con
tră a espuus cuprinsul ei întreg, ci apre- 
țiază numai situațiunea creată grănițerilor 
prin modul, oum ministrul a aplioat hotă- 
rîrea M. Sale.

Presidentul Br. Urs susține punctul 
de vedere al referentului, asemenea Dr. 
Șerban. Exmisul. guvernial însă persistă pe 
lângă cererea sa, și după-oe orl-ce încer
cări. și interpretări, traduceri și. comentări 
nu ajung, se șterg din referadă două lungi 
pasage și se primesc oa resoluțiuue urmă- 
torele două punote:

1. Freaînalta hotarîr.e se ia la cunoștință 
omagială.

2. Șe reservă inse drepturile grănițerilor 
avute asupra școlelor, pentru ca la timpuri 
mai bune să le potă reclama. .

Dr. Aug. Bunea arată, că în cadrul 
preaînaltei hotărîrl s’ar fi putut respecta 
uuele drepturi ale grănițerilor, oa susțină
tori de șoole, dăr ministrui a luat cea mai 
rigidă posiție față cu rugarea lor, de aceea 
propune, oa adunarea generală să-și es- 
prirne la protocol adânca sa amărăciune 
pentru ținuta ministrului de oulte.

Br. fizșntkereszig intervine și amenință, 
că disolvă ședința, dâcă vor, discuta asu
pra acestei propuneri. Că ministrul n’ar fi 
putut luora altfel, că el ș’a ținut de prea
înalta hotărîre, deci nu pâțe permite ontica 
acestei prooed«rl.

Dr. A. Bunea arată, că aici se esprimă 
durerea grănițerilor, că ea nu faoe critică, 
și oă e cel mai natural drept/ de a te 
plânge contra orl-cui, fiă chiar și ministru.

Părintele . Cosma diu Copăcel arată 
situația grea, că nici a ne plânge nu- ni-se 
iartă. Der a ne plânge nu-i deștul. Trebue 
se și facem tot ce se pote pe cale legală și 
constituțională pentru a ne recâștiga drep
turile avute. De aoeea propune, ca să se 
facă o representație cătră ministrul, și oa re- 
presentația să nu fiă ajunsă în sortea ce- 
loralalt9, de a se perde fără urmă, si 
fiă predată de o deputațiunc,. care eventual 
să mergă și la Maiestatea Sa. (Aprobări).

Br. Szentkereszty (iritat, unguresee): 
Acesta propunere nu va eși de aici nici 
când ca hotărîre. Mai in grabă voiă dișolva 
adunarea.

Dr. N. Șerban: Grănițerii au pri
mit fondurile pentru serviciile prestate 
Tronului și patriei. Ei s’au distins intot- 
dâuna prin patriotism curat și devotament 
cătră Tron. Virtuțile acestea străbune vrem 
să le păstrăm și noi, următorii grănițerilor,

— „Nu, verișorule. Ea scie prea bine, 
că pe mina nu mă pote rețină nici un vis
col de'zăpadă. D6că, însă, eu nu soseso 
astă-sâră aoasă, după cum promisesem, 
atunol ea îșl face numai griji. Deci înoă 
odată îți mulțămesc pentru ospitalitate, și 
mai vină și tu pe la noi vre-odată“.

— „La finea lui Mai am de luoru în 
Damasc. Cu aceea ooasiune vă voia cer
ceta și pe voi. Salut pe mamă-ta!“

— „Ii voi spune. La revedere!"
Cu aceste cuvinte imposantul Maro

nii încăleca și plecă. Oferea un aspect pom
pos călărețul îmbrăcat în oostumul său larg 
de oolore albastră închisă; cu mantaua flu- 
turătore, ndgră, cusută cu argint; în oap 
turbanul negru, decorat cu șinâre de aur; 
armat cu o sabiă turoescă oiselată ou ar
gint și cu ’n pistol puternic deoorat ou 
purle, pus la brâul de mătasă. Dăr demn 
de admirațiune era și armăsarul său alb 
ou șâua arabă și împodobit ou ținte, șinorl 
și ciucuri bogațl. Ori oine putea ușor înțe
lege, oă aceștia doi nu aveau să se târnă 
de niol ‘un viscol de zăpadă, ei cunosceau 
atât da bine oăile și oărările Libanonului, 
încât pentru ei nu esista nici un pericol, 

oarl au oădut morțl cu armele în mână. 
Atunol, când noi mergem la miniștrii 
Maiestății Sale, leali ne dovedim. Căci la 
oine nu ținl, la acela nu te duol nici să 1 
rogi. Prin aceea chiar, oă ne duoem, dove
dim, că pace vrem, der pace nu se pâte 
pănă când tote drepturile ni-se răpesc. 
(Spriginesce propunerea lui Comșal.

Br. Szentkereszty opresce de nou discu
tarea și amenință cu disolvarea. — Se re
vine la propunerea oomisiunn. Dr. Bunea 
motivâză de nou punotul de vedere al co- 
misiunii și di°e oătră br. Szentkereszty: 
,rLăsați-ne cel puțin dreptul de a ne plânge, 
dtiă ni le-ațl luat tâte celelalte*1.

Br. Szentkeresty deolară de nou, oă 
nu pâte admite nici la protocol propunerea 
oomisiunii, Se angagiâză însă, că în ra
portul ce-1 va face oătră ministru să es- 
pună ce mâhnire și durere a produs ordi- 
națiunea lui la grănițerl. — Adunarea se 
învoesce și cu atâta.

Br. Szentkereszty cere, oa adunarea să 
aducă o hotărîre referitor la predarea sco- 
lelor. Ministrul a hotărît, ca predarea să se 
facă in 4 săptămâni dela terminul adunării 
generale, adecă la 20 Februarie a. c.

Dr. A. Bunea propune, oa oomisarul 
regesc Zeyk Daniel să fiă întrebat, oum 
contemplâză predarea, pe lângă ce moda
lități și formalități, și numai după aoeea să 
hotărasoă comitetul. — Să primesoe.

Urmeză alegerea noului. comitet, după 
care ședința să înoheia.

SOIRILE piLEI.
— 12 (24) Ianuarie.

Ungurii din România și societatea 
St. Ladislau. Societatea maghiară St. La- 
dislau și-a pus de scop, oa pe peninsula 
balcanioă, și cu deosebire între Ungurii de 
prin România să lățâscă „cultura maghiară". 
Sooietatea pănă aoum în tot anul a sacri
ficat spre scopul acesta mai multe mii de 
floreni, dăr aoum vede, că reaultatele nu 
corespund ostenelelor. Comitetul societății 
în 25 Ianuarie, Sâmbăta d. a. a ținut o 
conferență, în care s’a discutat asupra 
obiectului amintit mai sus. Comitetul se 
ocupă cu idea, ca să sisteze subvențiunea 
Ungurilor din România și să-o folosăscă 
spre alt scop „patriotic".

—o—
Un fenomen estra-ordinar în Carpați. 

Un oălător povestesoe, despre un fenomen 
estra-ordinar, ce s’a putut observa în di- 
mineța cjilei de 16 o. între munții Carpa- 
ților de-asupra passului Oituz. De ambele 
părți ale passului, mai ales acolo unde se 
află colonia Oituz cu oâte-va case, se ridică 
stânci și păduri de brad aooperite cu nea. 
Amintitul călător treoend în aceea di prin 
pass, de-odată fu înounjurat de-o lumină 
estra-ordinară, care s’a lățit în tâte părțile 
pe tâte delurile. El spune, că zăpada, și 
casele coloniștilor străluceau în lumina cea 

nici chiar în Aprilie, oând arare-orl cuteza 
câte-un călăreț să trecă peste munții săl
batici.

Pe atunci încă nu esista șosăua fru- 
mosă, construită între Beirut și Damasc. 
Drumul, oare se construise la 1867 pentru 
postă, era numai pe jumătate atât de larg 
oa drumul de astăzi, și la vârful passului 
se aflau unele locuri piezișe și perioulose. 
La câte-un loc omul trebuia să mergă 
aprOpe lipit de stâncă, având de oeealaltă 
parte abisul îngrozitor, și trebuia să mul- 
țumescă lui Dumnezeu, decă nu-1 apuoa 
vre-un vârtej de zăpadă și-l arunoa in abis. 
Balustradele, cari s’au construit mai târejiu 
spre apărare, pe atunci încă nu erau cu
noscute. Câți sărmani călători nu s’au pră
pădit pe acel drum, și numai după-ce cir- 
culațiunea s’a mărit, er nenorocirile s’au 
înmulțit, s’au cugetat omenii să construâscă 
o șosea solidă, provădută cu tote măsurile 
de siguranță.

(Va urma). 

mai intensivă roșiă, pănă când obiectele de 
oolâre mai închisă, preoum stâncile și pomii 
jucau în colori intensive vercjl. Fenomenul 
acesta a durat, după cum cjice oălătorul 
cam 90 de secunde.

— o —
La încoronarea Țarului Rusiei, ce se 

va face în luna lui Maia a acestui an, 
Scaunul apostolic al Romei va fi re prese n- 
tat prin nuiiciul din Viana, Agliardi.

—o —
Scărîrea percentelor. Din isvor semi

oficial se anunță, că comisia de suprave- 
ghiare a băncei ausfro-ungare va cere în 
scurtă vreme scărirea peroentelor dela 5 
la 4y2. In mod direct afacerea acesta in- 
teresâză mai ou sâmă băncile.

—o —
Foia politie» fără cauțiune. Elisabeta 

Vig, o uuguroică din Panoiova, a publioat 
î foia sa „Dâlvidăki Hirado" mai mulțl 
artioull politiolț fără de-a fi depus cauțiu
nea. La provocarea, ca să depună oauțiune, 
ea a răsDUns prin aoeea, că- a înființat încă 
o foiă politică, tot fără oauțiune. Pentru 
acest fapt, oare pe editorul unei foi nema
ghiare l’ar fi costat pdte o desăvîrșită.ruină, 
coconița Vig a fost pedepsită ou 60 fl, 
pentru delictul polițian de pressă. Sentința 
în acest chip a fost aprobată de tâte trei 
forurile.

—o —
Joc de șac prin telegraf. Pănă aoi 

numai anumițl milionari englesl, oarl nu 
mai soiau ce să facă cu banii, îșl permi
teau luxul, de-a juca șao prin telegraf. 
Așa un Engles în Birgmingham stetea cu 
șacul înaintea -sa, muta o figura și tele- 
grefa despre aoâsta amicului său din Fila- 
delfia, care asemenea îi răspundea prin te
legraf. Se înțelege, că un ast-fel de joc nu 
se putea isprăvi într’o oră, Tot atât de 
bine se înțelege și aoeea, că un ast fel de 
joc de șao costă sume f&rte mari, și pănă 
aci nu le da mâna să facă acest lux, de
cât dâră esoentricilor Englesl. Aoum însă, 
de când Ungurii nu-șl mai încap în piele 
de îmbuibați, ce sunt, au începat și ei să 
imiteze pe Englesl. Așa cetim în foia un- 
gurescă „Toront<H“, oă clubul șaohiștilor din 
Beclchereoul-mare a telegrafat unui șaohist 
renumit din Neoplanta, ou numele Iosif 
Noa, ca să j6ce ou el o partiă de șae, 
Noa a primit, și jocul se face aoum prin 
telegraf.

—o—
Concert. Musiea orășenescă va da Du- 

rnineoă în 26 c. un oonoert în sala otelu
lui „Europa". înoeputul la 7^ 6re. Intra
rea de persână 30 or.

— o—
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 J. Georgescu, se pâte căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianu* .din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis cu posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare românesci, 
conținând material bogat atât eoonomio, 
oât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petreoere. E întoomit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 
călindar găsesc o călăuză credinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

Scene sgomotbse în dieta Austriei 
de jos.

Alaltăerl s’au întâmplat scene fârte 
egomotose în dieta provinoiei Austria de 
jos. Veni adecă la desbatere o propunere 
de urgență a deputatului Facher, cu privire 
la schimbarea regulamentului dietei. In 
mijlocul acestei desbaterl deodată se iscă 
viforul, amintindu-se lucruri, oarl nu se 
țineau strict la obiect. Publicăm aoi pe 
scurt incidentul furtunos, așa oum e de
curs.

Dep. Steiner-. Ce ar folosi, dâoă a-șl 
interpela pe guvernor, că dre va fi tras de 
guvern la răspundere aoel funcționar, oare 
a comunicat fals. cjjar®lor răspunsul de erl 
al împăratului la alocuțiunea oomitetului 
balului? Guvernorul simplaminte ar ignora 
acâstă interpelare. De aceea sprijineau pro
punerea de urgență.
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Guvernorul conte1 Kielmansegg: De- 
■olară, că răspunsul monarohului la bal, și 
adecă textul oum a apărat el în „Wiener 
Zeitung®, a fost autentioat de aoele persone, 
cari au stat imediat lângă Majestatea Sa. 
De-altmintrelea guvernorul se rigă a nu 
.aduce j în desbatere persâna prea înaltă. 
(Vii întreruperi din partea Antisemiților.)

Gregorig: Aceea o fac organele gu
vernului, nu noi !

Lueger: O face Badeni! Nu noi sun
tem aceia, oarl aducem în disouțiă persâna 
împăratului. Eu aous cu acâsta pe contele 
Badeni și pe guvernor. Ei sunt cari fac din 
împăratul, agitator pentru vederile lor ! (Furtu- 
nâse aplause la AntisemițI). Când e vorba 
de coronă, . retirez, der când e vorba 
de Badeni, atunci nu mă retrag. Rog ca în 
viitor împăratul să nu mai fia adus acolo, ca 
să pășăscă contra unei partide.

La votare, propunerea de urgență a 
fost răspinsă cu 36 oontra 22 voturi.

Lueger: Faoe aoum el o altă pro 
punere de urgență, adecă: Guvernul să fiă 
provocat, ca sâ-i porunoâsoă comisarului 
împârăteso Frieb.eis, ca acesta se escrie nu- 
mai-decât alegerile comunale. Lueger moti- 
vâsă acâstă propunere între altele ou afir
marea, că guvernul actual nu cunâsce decât 
volnicii și încălcare de legi.

Mareșalul țării îl provocă pe Lueger 
la ordine pentru aceste cuvinte.

Packer : ț)ice, că guvernul este făr' de 
onor.e și Badeni este un trădător de patriă.

Urmâză un sgemot nespus de mare. 
Mareșalul țârei îl îndrumâză pe Pacher la 
ordine.

Pacher: (strigă) Lasă-mă să vorbesc, 
și voiu dovedi, că Badeni e trădător de 
patriă.

La votare se respinge propunerea de 
urgență a lui Lueger cu 34 contra 23 
voturi,

Ranele Bucovinenilor.
— Din Bucovina, Ian. 1896.

La noi și Consistoriul contribue mult 
la desnaționalisarea Românilor. El înoă n’a 
trimis nici un preot unde-ar trebui, căci 
posturile, adecă cooperaturile cele bune, le 
reservă pentru nepoței. Aid zace buba, oarea 
prins cangrenă în corpul națiunii.

Nu așa ar trebui însă să facă consis
toriul, ci să caute, ca cooperaturele de prin 
parochii, unde panslavismul amenință pe 
Români, să fiă ocupate cu preoți harnici 
și aotivl, oooperatorl bine probați în ale 
nației.

Așa ar trebui făcut și cu Cuoiur-mare. 
Sunt aid patru preoți: doi bătrâni și doi 
tineri. Un preot tînâr, N. Mihaloe, despre 
care, și protopopul în mai multe rânduri 
s’a esprimat, că nu i la loc, scie tare bine 
a strînge bani din liturgii așa, că paro- 
cLul la împărțâlă are mai puțin decât el,— 
și apoi mai soie a vorbi de rău pe toți cei 
buni ai națiunii și ai nâmului său. Der el 
ce-a făcut prin patru ani, cât a fost acolo? 
De-a fost la șoolă regulat, întreb, oare-i 
progresul? Ori dâră acela, că Românii din 
Cuciur îșl pierd naționalitatea ?

Protopopul ar trebui să țină cont des
pre aceste, ca nu cum-va după un timp să 
i-se obiecteze și lui, c’a fost părtaș la des
naționalisarea Românilor din Cuciur-Mare. 
Cum nu-șl împlinesoe cine-va misiunea, per- 
mute-1 Consistoriul din causa oficiului în altă 
parte și apoi să vecjl progres. Vor veni 
alții, cari ar lucra și pentru biuele opinoei, 
âr nu numai pentru al lor. Er oumcă aoesta 
lucră numai pentru al său, se vede de-acolo, 
că nu de mult a fost citat părințelul N. 
Mihalce la Consistoriu, și a trebuit să dea 
unui țăran înapoi creițarii, ce i-a luat pe 
nedrept.

Aceste sunt numai floricele față ou 
cele multe, unde ai noștri nu se interesâză 
de binele opiacei. Când stau lucrurile așa, 
atunol la ce mai cjio, că sunt Români, căci 
de n’ar 4,oe> ce^ puțin nu ni-ar dură 
rana, ce ni-o causâză, așa de amar. Sunt 
încă multe de vorbit despre Cuoiur, der 
de-ooamdată nu le spun, nu din conside
rația, ci numai crezând, oă cei implicați 
aucjind aceste îșl vor sohimba năravul, la 
din oontră ii voia da publicității.

*

Cu asta ocasiune aflu consult să se 
spună, că în protopresviteria Cernăuților 
s’a lucrat forte mult, ca să fiă ales de asis
tent protopresviterial un om cu puțină ou- 
nosoință și s’a luorat în contra altora, de 
nu cum-va anume în oontra unuia, căruia 
nu-i pot sta în înțelepoiune mai că toți 
preoții din protopresviteria Cernăuților. Ce 
să faci? așa ce va este la ordinea cailei ai'ol. 
Nu toți protopopii voeso a avă asistenți 
luminați. Și urmarea este, oă se strică ca
racterele și mulțl ajung, de se aliâză cu 
străinul.

E rușinos, oând cei mai proști devin 
mari prin protecțiă. Disoordia-i numai de
cât gata, și de-aceea Românii din Bucovina 
fac progres ca racul înapoi. Și apoi proto
presviteria Cernăuților ar ave să dea pildă 
celor-l’alte protopresviterii din țâră, der nu 
așa, cum a dat la ultima alegere de asis
tent protopresviterial, în persâna lui V. I. 
Acest asistent, după femee nâm o’un ar- 
chimandrit din Consistoriu, a fost ales de 
cătră preoțimea din protopresviteria Cer
năuților după porunoa protopopului. Alte 
protopresviterate să se ferâscă de-a fi așa 
de servile, căol la din contră vor proba 
lumii, că sunt representanții oierului din 
era bisantină, când sub potcap era o soă- 
fârliă deșârtă. Să ia esemplu dela preoți
mea din protopresviteria Șiretului, oare cu 
tote-că Consistoriul a anulat alegerea de 
asistent făcută în anul 1894, voind a scote 
din urnă pe un popă plăcut lui, âr nu 
preoțimei, — în anul 1895 a arătat, oă este 
consoiă de dreptul și demnitatea sa și nu 
se pleoă terorisării.

Totă lumea se îndrâptă asupra Cer
năuților, dâr vai, să-i ferâsoă Dumnezeu pe 
oei din provinoiă să se țină de aceea, ce 
văd pe acolo Și toomai acâstă protopres
viteria este mai periclitată cu desnaționa- 
lisarea. Unii preoți nu lucră nimic pentru 
națiune, pentru aceea lucră străinii.

Avem pentru districtul Cernăuților 
un inspector român de nascere, de oolâre 
însă german-rutân, căol altcum nu s’ar 
pute mențină. El jocă cum îi cântă pe 
flaută valsul Germanul inspector al țării 
Tumlirci. Nu de mult au fost acești doi 
inspectori să inspecționeze șoola din Mi- 
haloea. In Mihalcea ■ avem un bun preot 
român,Z. Voronca. Multă căită pentru limba 
română. Guvernul 4lce> c& Mihăloenii nu-s 
Români, preotul însă, care-i boteză și îngrâpâ 
cjice, oă Mihaloea este un sat locuit de ră
zeși români având mai fiă-care titlul de 
nobil. Așa sciă și totă lumea bucovinână, 
numai lankovsohi, inspectorul districtului 
Cernăuților, vre sg se arate mai căpățînos.

La inspecția, de care vorbim, el în
treba pe copii: „Cine-i Români'1 Copii nu 
l’au înțeles și puțini au ridicat mânile, căci 
în Buoovina Românii cpoi că"s Moldoveni. 
Așa de i-ar fi întrebat, de sigur toți copii 
ar fi ridicat mânile, arătând că-s Moldo
veni. Urma a fost, că inspectorul țării Tum
lirci a 4la, Mihalcea este rusâsoă, și a 
introdus limba rutenă obligată.

Asta au Românii de a-o mlțămi Ro
mânului lanoovsohi, inspectorul districtual, 
cire prin apucătura sa intenționată a în
trebat pe oopii, oine-i român, er nu, „oine-i 
moldoven®. ț)i apoi mai 41: că Românii 
nu-șl strică singur! Așa fao cam toți Ro
mânii funcționari prin țeră. Se tupileză 
înaintea străinilor și aceștia se ridică pe 
spatele lor. De-ar fi fost mai ouragioșl, i-ar 
fi stimat și străinii, și a4l am avă mai mulțl 
Români prin funcțiuni publice.

Totul ni-se aduce de-afară, Germani 
de naționalitate, ca se jooe în Molodia 
valsul nemțesc, la hram, oum a făcut și 
inspectorul Tumlirci, de bucuriă, că șl-a 
aflat Șvabi ae-ai săi și’n Buoovina. Ai 
noștri pentru o oruoiuliță luoră și oontra 
națiunii lor. VoițI probe? Se spună oineva, 
oe-a făcut directorul Isopescu dela peda- 
gogiul din Cernăuți pentru Români? A 
fâout totuși ceva, oăcl a fost deoorat cu 
ordinul Franz Iosef și de găba nu se de- 
oorâză cineva. De-a lucrat pentru Români, 
atunci de sigur n’ar fi fost decorat; a lu
orat pentru interesele guvernului, căruia i-a 
ajutat de-a desnaționalisa pe Români, și 
de aici decorarea.

L’a deoorat, pe când d-1 Onoiul, tî- 
nărul profesor și de mari speranțe pentru 
viitor din causa lui Tumlirci, inspectorul 
țării, și încă a ouiva, a părăsit țâra, oăol 
n’a suferit să vadă, ca limba română la 
pedagogiul din Cernăuți, al căruia director 
a fost decorat, să fiă neoonsiderată. El a 
fost numit profesor la universitatea din 
BuourescI, — este o oapacitate și i-a merge 
bine, dâr oe folos, oăol prin acâsta șirul 
luptătorilor pentru causa națiunii române 
buoovinene se răresce, și străinul ne înjugă 
ca pe boul, oare n’are glas.

Așa stăm prin apropierea Cernăuților 
și stăm rău. In Cernăuți stăm și mai rău. 
Interesul pârtă fesul. Cuvântul națiune, 
românism, a ajuns a fi luat în rîs pentru 
un fir de linte. Tot politică egoistă în de
trimentul națiunii. Să te ferâscă Dumne4eu 
a te pronunța, c’o pățescl, oum a pățitr’o 
Dr. I. Pașcan. Acest tânăr era și este oa- 
techet la școlele poporale ale orașului. Era 
să fiă definitiv așe4at, dâr grațiă iui Strașnei, 
s’a denumit un rutân, Semuca.

Copii români de pe la șcâlele popo
rale din oraș sunt în pericul de a-șl uita, 
oă sunt Români, și acâsta s’a făout prin 
Strașnei oel vestit, oare-i predicator, admi
nistrator și oateohet pe la mai multe soble. 
Are un salar și venit de peste 3000.fl. v. a. 
și sciind măslui bine la foițe, nu-i ajung. 
Ore n’ar fi cu oale a-i mai lua oâte-o sar
cină din spate și a aa și altora o bucățică 
de pane, oăol are prea multe ?

In flă-are stat oivilisat esistă legea 
cumulului, după oare o personă nu pâte 
avâ mai multe funoțiunl, numai la noi în 
Bucovina și anume fețelor bisericesol din 
Cernăuți le este permis a păpa tot, ca să 
aibă de cheltuială prin cafenele. Până când 
ore acâstă bajocură ne mai au4ită, oa unii 
să ocupe mai multe funcțiuni, precum și 
Dr. Todirică. care este cooperator, este 
docent, ba profesor de universitate, tot 
bani peste bani, de ce să nu se hrănâsoă 
și altul? Pentru că-i nâm cu arohimandri- 
tul, acesta nu-i un prerogativ pentru cei 
oe se îndesă a fi nepoței. Acesta ni-a stri- 
oat mult, oăol de n’ar ti fost aoest abus, 
astădl am sta altfel: temuți er nu batjo- 
curițl; și pâte oa mâne alungați pentru pă
catele unora din noi.

Căletorescu.SOIRI ULTIME.
Bucurescî, 23 Ianuarie. Prin în- 

trega capitală nu se vorbesce de 
alta, decât de crisa mnisterială, care 
acum e declarată. Eri s’au adunat 
miniștrii, și se c|ice, că au încercat 
se hotărâscă pe d-1 Fleva se părăs6scă 
ministerul. Fleva înse, după cum 
anunță „Epoca1', a respins tâte pro
punerile și a declarat, că se va pre- 
senia înaintea Camerei, care va hotărî. 
Miniștrii. Cantacuzino, Budișteanu, Pal- 
lade și Stoicescu șî-au pus dimisiile la 
disposiția prim - ministrului Sturdza 
pentru cas, dâcă Fleva n’ar voi 
se dimisioneze. Ministrul-președinte 
Sturdza și ministrul Statescu n’au luat 
încă nici o hotărîre. Ac}î se va ținb 
un consiliu de miniștrii, în care se 
va limpecți situația.

Bucurescî, 23 Ianuarie. Crisa va 
dura încă pană mâne, motivul acestei 
amânări este împrejurarea, că astă 
seră toți miniștri trebue să asiste la 
prânzul parlamentar. In culoarele 
camerei se vorbesce deja, că porto
foliul d-lui Fleva îl va lua prim- 
ministrul Sturdza și în cașul acesta 
d-1 Ferechidi va lua portofoliul aface
rilor străine. Se mai vorbesce apoi, 
că în cas, decă se va depărta din 
ministeriu d-1 Pal la di, atunci lo
cul lui îl va ocupa Alex. Dj u var a. 

DIVERSE. Povestiri de Petra-Petrescu â 80 or. 
francate. De vân4are la administrația 
nâstră.

Proprietar: Dr. Aurei BKure^ianu,, 

Redactor responsabil: Gregoriu ffJaâer.

Limba englesă are 40,499 cuvinte, și 
anume: 3 articlii, 20,500 substantive, 9,200 
adjeotive, 40 pronume, 7823 verbe regu
late și 177 verbe neregulate, 2600 adverbe,

69 preposițiunl, 19 oonjuoțiutJ și 68 inter- 
jecțiunl. Dintre aceste 40,499 cuvinte, 6753 
se derivă din limba latină, 4812 din fran- 
oesă, 1148 din grâcă, și 211 din limba ita
liană.

Câte fire de per are omul pe cap. 
După o statistică a unei dame englese 60 
fire de păr de-o grosime mijlooie acoper 
un spaț de uu milimetru pătrat. Golârea 
părului influințâză mult asupra mulțimii 
părului. Unul, care are păr blond, are pe 
cap 140,000 fire de păr, altul, ou păr cas
taniu, are 109,000 fire de păr, âr oel ca 
pâr negru, are 102,000 fire de pâr și în 
fine unu), care posede un păr roșu, are 
88,000 fire de păr. Firele de păr ale celor 
mai multe dame, socotite în lungime, ar da 
65 pănă în 80 chilometri de păr.

Un iepure c’un trecut aventurios a 
fost pușcat nu demult la Goldap în Germa
nia. In jurul gâtului avea iepurile un inel 
puternic de drot, pe care erau țintuite pa
tru tăblițe de tiniohea. Pe prima tăbliță 
de tinichea era soris: „Fiind înoă șoldau 
tînâr, a fost mântuit din ghiarăle unui 
vulture și ârășl liberat. Kothen în Tapian, 
la 4/6, 1892, Less, proprietar®, Pe a doua 
și a treia tăbliță era scris, că iepurele a 
fost pușcat de Lenkeit și Zosoh în 10/9 
1892 și 4/10 1894 și ârășl lăsat îu liber
tate, și conform inscripției de pe tăblița a 
patra din 22/10 1894, iepurelo a fost prins 
de-un proprietar ou numele Fuchs din Bă- 
renbruch, aoestuia însă fiindu-i milă de ie
purele neputincios, — oare era orb de-un 
oohiu și șchiop de-un pioior de dinapoi — 
âr l’a lăsat în libertate. Și totuși în fine 
glonțul îi sfârși viața.

Cimiter din epoca de piatră. Din 
Worms se sorie, că păzitorul museulni 
„ Paulus® a aflat lângă Ren un oimiter, 
oare e de pe timpul epooei de piatră. So
cietatea de antichități a făout, în urma 
acâsta, mai multe cercetări. Săpăturile fă
cute de ea au avut pănă aoum resultatul, 
oă s’au aflat 40 de morminte întregi și în ele 
mai multe obieote antice interesante. Mor
mintele sunt tâte pline de armaturi de 
piatră, și alte obieote de totă forma
s’au mai aflat și vase de oărbune de 
piatră, preoum și sooiol de mare, bră- 
țare și altele. ■ In nici unul din mor
mintele desgropate pănă acum nu s’a 
aflat vr’o bucată de fier, și se afirmă cu 
tâtă siguritatea, oă mormintele aoelea sunt
de pe timpul epocei de piatră, oare se es- 
tinde pănă în suta a treia a. Ghr.

Câtă hârtiă se produce. In Europa 
în anul treout s’a produs cu totul cam 20 
miliâne măjl de hârtiă; în fabricele din 
America-nordioă tot în anul treout s’au 
produs 10 miliâne măjl de hârtiă. La fa- 
brioarea hârtiei s’au folosit pale, sdrențe, 
lemne și altele în preț de 50 miliâne flo- 
renl. Pe aceste douâ continente s’au fa
bricat în anul trecut 1,200,000 măjl de 
plicuri de epistole, în preț de 10 milione 
fl. Condee s’au constru’t în preț de 2 mi- 
lione florenl.

0 violină scumpă. Contele Tanttmans- 
dorf, care a ocupat funcțiuni înalte la our- 
tea lui Carol VI cumpărase o violină dela 
Iacob Steiner renumitul oonBtruotor de
violine, ou următârele oondițiuni: Numai 
deoât a plătit 66 Carol d'orl; în fiă-oare am 
ia mai dat apoi lui Steiner un rând de 
vestminte nouâ, 2 butâie de bere, locuință, 
încăl4it, luminat tâte gratis și pe lângă 
aoestea 1G0 fl. lunar și au pus condițiunea 
că deoă Steiner se va căsători, ii va da 
ațâți iepuri, de oâțl va avea lipsă, și în 
tot anul îi va da 12 ooșurl de pome. 
Steiner a mai trăit înoă 16 ani și astfel 
violină oosta aoum 20,000 fl, Violină mai 
esistă și astă4l. In 1873 a fost vândută 
unui Rus bogat din Drezda cu 7500 de 
mărci.

Literatură.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.60
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2% • 125.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 102.20 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.— 
Imprum. ung. ou premii .... 152.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50 
Renta de hârtie austr.................... 100 75
Renta de argint austr....................101.—
Renta de aur austr. ...... 122,65
Losuri din 860 ..... 148.—
Aoții de ale Băncei austro ungară. 1008. —

Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 413 25
A.cții de-âle Bănoei austr. de credit. 362.—
Napoleondorî.................................. 9-63
Mărci imperiale germane . . . 59.37’/2
London vista....................................121.35
Paris viata.................................. 48.10
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.50
Note italiene................................... 44.20

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Cutnp. 9.53 Vend. 9.56
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’orî Oump. 9.57 Vend. 9.62
Galbeni Cump. 5.58 Vend.
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend.

Nr. 16828-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In așa numita parte de pădure 

„Weitengrund4* (câmpul Cristianului) 
sunt de a-se vinde pe oale de oferte 
și licitațiune 898y2 grămezi de lemne 
de stejar â 4 metri.

Ofertele proveijute cu timbru de 
50 cr., cu vadiu de 50°/n, seu în 
bani seu în hărții de preț, mai de
parte cu numele și domiciliul ofe- 
rentului, și în fine cu dechierațiunea 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 

dițiunile de oferte și că se supune 
lor, — au de a-se ascerne cel mult- 
pănă în 29 Ianuarie a. c. înainte de 
prânz II ore protoforestierului George. 
Sterns, în al cărui birou se va ținea 
la 11 y2 6re și pertractarea de oferte 
și licitațiunea. Prețul de strigare este’ 
2 fi. 86 cr. pe grămadă â 4 metri.

Condițiunile de oferte și licita
țiune se află la oficiul forestieral 
orășenesc spre vedere, în decursul- 
brelor oficibse.

Brașov, 11 Ianuarie 1896.
377,2-2 Magistratul orășenesc.
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Losuri complete valabile pentru 3 clase:
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Recomandă și trimite după primirea banilor cu mandat postai sau și cu 
rambursa.
PADI BudapestvAllL rlKLlffW I dfafcn Szervitater 3.
La comande de losurT clasa I, pentru porto recomandat și lista tragerilor 25 cr., la losuri 

complete porto și 3 liste de trageri 50 cr. sunt a se plăti.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


