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Mai multă demnitate!
Cu ocasiunea instalărei noului 

vicar și protopop al iCareilor mari, 
după cum vor fi observat cetitorii 
noștri din raportul ce l’ain publicat 
flilele acestea, s’au petrecut unele 
scene forte caracteristice, pe cari 
trebue se ni-le notăm bine, căci din 
ele pot trage învățătură toți aceia 
dintre noi, pe cari multele esperiențe 
din trecut nu i-au făcut încă se în- 
țelegă, ce însămnă a-ți introduce 
cuiu străin în casă.

Cu ocasiunea serbărilor instală
rei, credincioșii români din Careii 
mari au dat și un banchet în ond- 
rea noului lor paroch și protopop. 
La acest banchet, unde credincioși
lor din Oarei și numeroșilor fruntași 
români, preoți și protopopi, li-se 
oferea ocasiunea de-a petrece la 
olaltă în liniște și ticnă un moment 
de bucuria și entusiasm național — 
ocasiunl atât de rare în părțile ace
lea, — arangiatorii serbărilor au aflat 
de cuviință să invite, așa flicend, pe 
toți streinii din Cărei, începând cu 
câta funcționarilor mari și mici dela 
comitat pană la cel din urmă dăscă- 
laș dela șcblele unguresc!.

Și cum au răsplătit Ungurii pe 
Români pentru acestă atențiune ne
meritată, manifestată față de ei? — 
Âșa, că s’au făcut ei stăpâni peste 
masa Românilor, ba era cât p’aci 
se-i alunge cu pietri din sală, er la 
urmă se i târască și înaintea tribu
nalului pentru „agitațiune41 și să-i 
înfunde și în temniță. Ce mai sci, dâcă 
acesta n’are se urmeze încă de aci 
înainte.

S’a întâmplat adecă, că printre 
cele vre-o opt toaste rostite de Ma
ghiari în limba maghiară, s’au ținut — 
din grația âspeților! — și vre o 6 
toaste in limba română. Pentru Pon
tificele Roman și pentru monarch 

Românii au putut se toasteze în li
niște, pentru-ca, se vede, aici nu se 
va fi făcut nici o amintire de Ro
mâni. Când însă unul dintre meseni 
a vorbit cevașl mai însuflețit și mai 
românesce pentru noul vicar, cins
tiți! dspeți maghiari au început a 
face un sgomot grâznic, tropotind 
cu piciorele și sbiârând: „Ze vele! 
halljuli magyarul!u (Jos cu el! S’auflim 
ungur6sce!)

Și aceste amenințări și strigăte 
insultătbre erau la adresa protopo
pului G. Lazar de Purcareț, unul 
dintre bărbații cei mai stimați ai 
Românilor din acele părți. Tot cam 
asemenea a pățit’o și preotul G. 
Șuta din Mofcin, care încă a fost 
întâmpinat cu demonstrațiuni din 
partea Maghiarilor pentru toastul 
seu românesc. Acestea vor fi fost, 
de sigur, singurele toaste rostite în 
spirit mai românesc la acea masă, 
căci de-ar fi vorbit mai mulțl Români 
asemenea, demonstrația ar fi dege
nerat, cum se vede, chiar în bătăi.

Și se nu se uite, că aceste ne
cuviințe, aceste dovedi de totală 
lipsă de cultură, s’au întâmplat la o 
masă român&scă, unde Ungurii erau 
invitați ca ăspeți! Și s’au întâmplat 
nu din partea unor vizitii ori servi
tori de prăvăliă, ci din partea și în 
presența celor mai aleși bărbați ai 
Maghiarilor din acele părți, între 
cari vice-șpanul comitatului, proto- 
notarul comitatului, presidentul scau
nului orfanal, jufli de tribunal, pro
fesori gimnasiaii etc. etc.!

Etă ce însemnă tovărășia și „prie- 
tinia“ cu adversarii noștri!

Nu este nou cașul acesta. Ro
mânilor sătmăreni trebue că le este 
încă în prospetă memoria amara răs
plată, ce li-s’a dat Românilor beiu- 
șenl pentru primirea, ce aceștia i-au 
făcut anii trecuțl faimosului cardinal 
Schlauch cu ocasiunea mergere! aces
tuia între ei. Nici cașuri analoge ce
lui din Sătmar nu ne lipsesc. Ca 
esemplu reamintim numai, că la 

masa dată cu ocasiunea unei serbări 
bisericesc! în comuna Milaș, de pe 
Câmpiă, un învățător a ținut un 
toast, âr fîsolgăbirăul, care încă era 
present, l’a târît pentru acesta îna
intea tribunalului.

In fața atâtor cașuri de amară 
învățătură, nu putem înțelege, cum 
de se mai află încă Români, cari 
nici pănă ac|I n’au ajuns la convin
gerea, că pe cât timp adversarii 
noștri ne sunt adversari, și pe cât 
timp ei dela mic pănă la mare se 
cred pe sine stăpâni, er pe noi ne 
consideră ca servitori ai lor: nu este 
la loc, nu este demn pentru noi și 
nu ni-se cuvine a-i învita, ori a sta 
la o masă cu ei, când e vorba de 
serbări cu caracter românesc.

Acâsta am (țis’o de atâtea-ori 
și am declarat întot-dăuna, că res
ponsabili pentru astfel de neplăceri 
sunt a se face în prima liniă aceia 
dintre ai noștri, cari nu lasă se 
trăcă nici un prilegiu fără de-a nu
tri îngâmfarea adversarilor, mena- 
giându-i, giugiulindu i și slugărindu-i 
în tot chipul.

Ce lipsă era, ca arangiatorii 
unor serbări bisericesc! române, cum 
au fost cele dela Cărei, să invite 
la ele atâtea elemente streine și 
ăontrare nouă? Voit’au doră să în- 
cheiă vre-o frățietate cu ei, ori să 
arangeze nescari manifestațiunl po
litice ?

Și ce lipsă era ca, tot cu oca
siunea aceea, în biserica română din 
Oarei, canonicul Iuhas dela Oradea- 
mare să-și tălmăcescă vorbirea sa și 
în limba ungurescă ?

După astfel de antecedențe 
dău nu e mirare, decă la banchetul 
din vorbă Ungurii s’au simțit stă
pâni pe situațiune și au pretins să 
li-se vorbâscă unguresce. Decă chiar 
și în biserică s’a ținut sâmă de ei 
și li-s’a vorbit unguresce, pentru ce 
6re să nu-o pretindă acesta la un 
simplu banchet?

Cine vrâ să fîă stimat și res

pectat de alții, trebue mai întâii! de 
tbte să se stimeze si respecteze pe 
sine însu-și.

Acesta s’o țină minte Românii 
dela Cărei. Dâcă vreu să stdrcă res
pectul adversarilor, se caute a-le 
impune printr’o purtare demnă și 
bărbătescă, să fiă mai mândri pe 
numele lor de Român și să lase că- 
ciulirile la-o parte.

Atunci nu va cuteza nimeni să-i 
huiduescă și bațjocurescă în casa și 
la masa propria, fără de-a nu plăti 
scump astfel de cutezanță.

Sărituri soviniste Mai dăunădi, când 
vestitul combatant și conducător 48-ist 
Gabriel Ugron a făcut atâta svon între 
șoviniștii de tote colorile cu disoursul său 
radioal si înverșunat, ce l’a ținut înainte 
de alegeri", foile guvernamentale se apărau 
contra atacurilor lui, acusându-l, că face 
oaueă oomună cu naționalitățile. Decă — 

I 4meau aoeste foi — un Mocsary a fost 
huiduit și scos din tâte partidele numai 
pectru-oă a stăruit a-le împăca dându-le 
tbte drepturile prevăzute în legea de na
ționalitate, ce i-s’ar fi putut întâmpla pe- 
atunoi unui Ugron, decă ar fi predicat, cu 
astârjl răsvrătirea în contra celor dela 
putere ?

Acum, printr’o săritură din cele multe, 
oe simt gata a-le face în ori-ce timp șo
viniștii opoziționali, ca și guvernamentali, 
vine o foiâ ugronistă, „Ellenzek44 din Clușiu, 
și criticând articulul lui Petriohevich din 
„Kolozsvăr“, despre care am făcut amin
tire în numărul nostru ant.e-penultim în 
același sene șoviniat, imputând lui .,Ko- 
lozsvâr“, ca d’ar guvernamental, că a pu
blicat o astfel de enunciațiune scrisă în 
spirit de împăcare și mai independent de 
curentul, oe domnesce în tabăra guvernului.

„Koloz-var“, la rândul său, caută a-se 
apăra contra învinuirei, că ar favorisa, 
prin publicarea unor astfel de articull, idei, 
cum este ideea, eă legea de naționalitate 
ar pute fi eeecutată corect și sincer. „Ori ce 
cetitor atent și bine-voitor“, cjioe el, „a 
trebuit să observe, că numai oondiționat 
scriitorul articolului a lansat acea ideă,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea n6gră“.
Unda dai și wnde crepă. 

Prov. român.

Respuns la „Cartea negru'-1 (A „fekete konyv^), 
scrisă de br. btefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszăg* 

din Budapesta.
De Axentie Severn.

13) (Urmare).

Ei, der intriga și clica e mare ma- 
gistră. Acesta a lucrat.... și Șiuluțiu, fiă 
iertat, care pănă în timpul din urmă a 
trăit în bună înțelegere și a menagiat pe 
Maghiari, atâta m’a rugat, atâta a tribu- 
lat, și mi-a oferit 100 fl. de spese, pănă 
m’a înduplecat se alerg și eu la Clușiu, 
unde mă aștepta Susana Kabos, cu dor de 
a juca o scenă teatrală, care a jucat ea 
așa de frumos, ca în teatru. Când mă vădii, 
că întru în anti-camera salei de audiență 
cu deputațiunea cea de 80 protopopi, preoți 

etc. conduși de Șiuluțiu, leșina, se trânti 
jos și, arătând cu degetul spre mine, strigă 
cu glas apăsat și deschis, — nu cum stuigă 
cei ce leșină de supărare. — „Ez olte meg 
a ferjemet es a fiamat!u Eu însă, ca justus 
semper tutus, am trecut fără a șovăi seu a 
mă turbura înainte, și leșinul Susanei nu 
a avut resultatul calculat, de-a pătrunde 
larma pănă la urechile împăratului, și ca 
un fulger din senin am dis în mine; ah, 
acum pricep pentru ce a stat, stăruit și 
tribulat atât de mult bietul Șiuluțiu, ca să 
alerg la Clușiu. Prea bunul și prea zelosul 
Episcop căduse jertfă elicei, care a com
pus și presentat în formă de Memorand 
„Fekete konyv“-ul cu adusele lui.

La un an și câte-va luni după acestă 
comediă tragică, mă chiămâ consiliarul de 
județ al țărei, Camilo Wagner, în biroul 
seu, la Sibiiu, unde funcționam și eu, ca 
adjunct de concept, și, aratându-mi plân- 
sorea, ce a dat Susana Kabos cu atâta 
scenăriă înălțatului împărat, la Clușiu, îmi 
dice față cu doi cetățeni (burger) din Si
biiu și cu un cancelist, ce ședâ cu conde
iul a mână la masă. „Susana Kabos dela 

Aiud, te acusă, că D-ta în 9 Ianuarie 1849 
pe bărbatul și fiiul său, cari se ascunseseră 
de frica Românilor în podul caselor, i-ai 
tăiat cu propria ta mână în pod, și după 
ce li-ai aruncat de-acolo una câte una 
părțile trupului și capetele prin ferestră în 
stradă, ai incendiat casa și li-ai prădat 
totă averea. Ce răspund! D-ta la acestea?

Ecă pe scurt ce am răspuns: In 6 
Ianuarie 1849 am primit dela căpitanul 
Vever din Mediaș ordin, ca să plec îndată 
cu toți omenii, despre cari dispun, să cu
prind rîpa stângă a Mureșului dela Mihalț 
pănă spre Iernut. Esact, cum are se fiă 
un militar totdeuna, după ce am conchiă- 
mat omenii din jurul Blașiului, am plecat 
în 8 Ianuarie pe la Petrem (Peterfalva) 
la Ciumbrud, de unde aveam să-mi împart 
și trimit omenii pe linia Mureșului în sus, 
pănă la Uiora și în jos pănă la Căpud, 
Mergând înainte spre locul arătat și fiind 
un frig de 20 grade, am credut, că nu voiii 
pută încuartira cele 6000 de omeni, cu 
cari mergem, în 2—3 sate de pe rîpa Mu
reșului, prin urmare, ca să nu piâră de 
frig am trimis pe căpitanii loan Neagoi 

din Broșteni și pe loan Hulea din Henig, 
actualminte paroch în Cisteiti, la Aiud, ca 
în înțelegere cu primarul orașului să pre- 
gătescă cuartire și mâncare pentru 6000 
lagherani, apoi de-acolo să dispun a doua 
di ocuparea rîpei Murășului. Der fătul 
Aiudului a făcut, ca alunecând calul, pe 
care călăream, la Beta ungurescă și res- 
turnându-se cu mine, mi-a strucit piciorul 
cel stâng. La moment nu am simțit vre-o 
mare durere, der după ce m’am suit eră 
pe cal, mergând înainte, a început a mă 
j unghia, cuprindându-mă nisce dureri crân
cene.

Prevădend, că void fi nevoit a sta 2—3 
dile pe loc și a nu mai pute umbla, seu 
călări, am trimis îndată scrisore la prima
rul dela Aiud, spunând, că să nu mă aș
tepte, pentru-că în acea seră nu vom trece 
la Aiud.

Când am ajuns în Ciumbrud, însărase 
binișor, încuartirarea omenilor am încre- 
dințat’o căpitanului de vânători loan Pro- 
copiu și tribunului loan Major, âr pe mine 
mă introduse bireul satului în locuința preo
tului reformat, care fugise încă în Noem- 
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adecă numai pentru cașul, dâoă nu s’ar 
intenționa revieuireă legei de naționalitate. 
Dâr acâstă revisiune și soriitorul artiou- 
lului o află necesară și neînlăturabilă“.

Cârta dintre „Kolozsvâr“ și „Ellen- 
zâk“, firesce, pe noi nu ne importă. Dâr 
totuși suntem satisfăouțl, vecjend din de
clarația fâiei olușiaue guvernamentale, că 
am aprețiat bine și nemerit generositatea 
proprietarului ungur dela Jucul superior.

Șoviniștii ne fac numai haz cu sări
turile lor și ne dovedesc, atât cei înhămațl 
la oarul lui Banffy, oât și cei din oposițiă, 
cari îșl alergă caii fără frâu, că sunt neîn- 
treouțl în meșteșugul violân, de a-șl arăta 
generositatea față cu naționalitățile, dând 
cu o mână un ou și luând cu alta un bou.

„Die Zeit“ pentru Maghiari.
De când a ajuna la ordinea 

cjilei cestiunea cuotei, dâr mai ales 
de când au început se se întărâscă 
în Austria partidele creștine pe con
tul liberalismului jidovit, este o fre
care și animositate continuă între 
cei de dincoce și de dincolo de 
Leitha. De sine înțeles, că din parte 
ungară se pdrtă lupta aprdpe es- 
clusiv de atotputernicul partid li
beral, care acum a devenit și mai 
obraznic, după-ce i-a succes se vio
leze întru atâta dreptul cardinal al 
cetățenilor, încât partidele celelalte 
din țâră au putut întră numai ciun
tite în parlament.

Liberalismul din Ungaria nu stă 
înse singur în acâstă luptă, ci și a 
mobilisat întregul contingent de pre- 
tinî internațional. Astfel vedem acum 
intrând în linia de foc pe prietinul 
german al liberalismului maghiar 
„Die Zeit“, care scriind despre „Câr- 
ta Austro-Ungară“, presentă în de
plină splendore tote acele apucături, 
pe cari noi cei din țâră le cunbscem 
atât de bine și cari de atâtea-orî 
au dus politica maghiară la învin
gere față de timida apărare a Aus- 
triacilor.

Sunt apucăturile de a terorisa 
și amenința pe Austriac! cu dis- 
membrarea monarchiei.

In introducere laudă „Die Zeit“ 
atitudinea „calmă și demnă“ a par
tidului maghiar dela putere, care 
nu riposteză la nenumăratele și ne
motivatele injurii ale Austriacilor, 
prin car! tind se scotă din sărite pe 
Maghiari, dâr’ fără succes, fiind-că 
aceștia basați pe încrederea corbnei 
remân neclintiți în posiția lor sigură 
de partid de transacțiune.

In continuarea articulului crede 
apoi „Die Zeit“ se iesă la ivelă cu 
adevărata durere a liberalilor, spu
nând, că nu cestiunea cuotei indis
pune pe politicii maghiari, ci spiri
tul și întrega direcțiune a politicei

vre cu baronul Kemeny Istvan la Glușiu. 
Instalat în casa caldă a preotesei, care nu 
fugise cu bărbatul său, îndată m’am des
culțat, și desbrăcând și pantalonii, mi-am 
băgat piciorul într’un vas cu apă rece, ca 
să-mi aline durerile. Din acestă casă nu 
am eșit pănă a treia di, când urcându-mă, 
încă tot cu durere, pe cal, am alergat la 
Uiora, de unde o compania de honvecl.1 
isgonise pe ai noștri.

Prin urmare eu nu am putut fi în două 
locuri, și în casa preotesei și în a Susanei 
Kabos și cred, că preotesa, birăul și jurații 
Ciumbrudului, fiind întrebați, vor mărturisi 
aceste.

Camilo Wagner, de origine din Aus
tria de sus, trecea atunci de cel mai mare 
jurist și mai strict judecător. Dictând la 
protocol, am produs eu acestea. El mă 
puse se subscriu de-a rândul tote colele 
protocolului, și me dimisă.

Cercetarea odată începută se conti
nuă și sentința din instanță la instanță 
ajunse în cele din urmă la Curia dela 
Viena, și flind-că, pe lângă tote probele de 

austriaco. Modul cum favorisâza gu
vernul austriac unele din partidele 
austriaco este ceea-ce umple pe po- 
liticianii maghiar! guvernamentali cu 
îngrijiri seribse.

Aici ne oprim puțin, fiind-că 
prin enunciațiunea acesta ne tradeză 
„Die Zeit“ unul din secretele mai 
importante ale liberalismului maghiar 
și ne permite o privire în situația 
internă a partidului guvernamental. 
Nu cuota și urcarea cuotei superă 
pe strașnicul Banffy și bmenii sei, 
căci cuota o pâte ridica după nece
sitate, majoritatea recerută o are la 
îndemână și țâra plătesce. Prea multă 
inimă pentru trebile țerii ar trebui 
se presupunem la Banffy, decă am 
crede că pentru interesele econo
mice ale țerii și pentru cruțarea con
tribuabililor portă acestă luptă. Nu! 
Aceste mai puțin îl dor pe Banffy.

Altceva umple cu îngrijiri inti
mele guvernamentale și acesta este, 
că în Austria a trecut liberalismul 
printr’o înfrângere strașnică, âr po- 
sițiunile anti-liberalilor s’au întărit 
considerabil și guvernul din Austria 
n’a făcut pentru mântuirea libera
lismului ceea ce ar fi făcut în locul 
seu guvernul lui Banffy, adecă n’a 
sugrumat voința țerii cu baionetele 
și cu terorisări oficiale.

Modul acesta de guvernare al 
Austriacilor, care cât de cât tot mai 
respectă voința și consciința țerii, 
nu convine liberalilor unguri, ne
voind se stee în alianță cu o țeră, 
care nu este guvernată după receta 
bânffystă, fiind-că nu pote sci când 
va trece granița spiritul din Aus
tria și atunci s’a gătat și cu libera
lismul maghiar.

Astfel înțelegem apoi animosi- 
tatea cjiarului „Die Zeit“ când scrie:

„Maghiarii nu se tem de Austriacl. Dâcă 
nu va merge ou ei pe împăoiuite, va merge 
pe despărțite. Dâcă nu voeso Austriaoii să 
aibă cu nici un preț un teritoriu comun 
vamal cu Ungaria, o bancă comună, o ar
mată comună, n’au decât să se eseoute 
despărțirea dela pat și masă. Sunt destui 
omeni în Ungaria, cari țin soluțiuuea acâsta 
de favorabilă și în partidul liberal încă 
sunt de aceia, oarl numai de dragul do
rinței Coronei țin la instituțiunile comune11.

Aici iese la ivâlă vechia armă 
a politicei maghiare: amenințarea 
cu despărțirea politică de Austria, 
o armă folosită păn’acum cu mult 
succes, fiindcă cercurile din Austria 
tot-deauna s’au spăriat de idea des
părțirii, fiind-că credeau pe liberalii 
și prietinii lor destul de destoinici 
de a-ș! realisa amenințarea.

Este acum mare întrebare, dâcă 
nu s’a tocit pentru Austria acestă 
armă și decă nu vor trece Austriacii 
peste acâstă amenințare la ordinea

nevinovăția, ce tribunalul suprem — tran
spuse procesul din Clușiu, la care mă con
damnase, nu sciu la furci ori la țepă, cum 
doresc cei de-acum, Curia avea să facă 
revisiunea, și apoi să fiu executat. S’a gă
sit însă un Croat consiliar de Curiă, pe 
care l’a durut inima să vadă condamnat 
pe un nevinovat, și acesta a făcut propu
nerea, să se retrimită actele la tribunalul 
primei instanțe, ca să cerce, că e așa de 
mare ferestra podului caselor arse ale lui 
Kabos, ca să încapă un cap de om adult 
prin ea.

Casele era cu adevărat arse, ca cele 
mai multe din Aiud, dâr zidurile și fron- 
tispițiul spre stradă mai sta, ca să dea 
de minciună pe Susana Kabos cu tot ne- 
mul ei. Comisiunea esmisă, prin ingine- 
riul, ce-1 luâ cu sine, constata, ca pe acea 
ferâstră, necum un cap de om mare, der 
nici al unui copil de 2—3 dile nu ar fi în
căput, și nu ar fi putut fi aruncat în stradă.

Ecă, D-lor dela „Magyarorszâgw cum 
era să se facă, atunci și se face pănă în 
4iua de astădi dreptatea, unde sunt par- 

dilei, fără de nici o emoțiune mai 
deosebită.

Ar fi cel puțin de dorit, ca cer
curile din Austria se încâpă a vede 
mai limpede și să nu se sparie de 
o potestate imaginară, cum este 
aceea a liberalismului maghiar, că
ruia îi place se se arate cu mult 
mai strașnic de cum este în adevăr.

soirile dilei.
J

— 20 Noemvre.

Conscrierea veniturilor preoților și 
capelanilor. Ministrul de oulte ungureso a 
dat o nouă ordinațiune în afaoerea revi- 
suirei oonsoripțiunii venitelor preoțescl. 
Ordinațiunea e adresată oătră municipii și 
prescrie oa oomisiunile de revisuire ale mu
nicipiilor, în oașul când fassiunea nu este 
întărită prin documente, să oâră dela au
toritatea diecesană proourarea documen
telor. Acâsta întregire are să se facă în 
timp de 15 d'l0> după care apoi comisiu
nea va da un nou termin de 60 de dd® 
pentru revizuire. Stabilirea definitivă a 
comisiunei se va faoe în rubricele respec
tive a le listelor de oonsoriere prin cifre. 
Cu litere se va însemna acâsta sumă nu
mai atunci, decă în terminul reolusiv de 30 
de flile nu s’au înaintat nici un recurs. 
Dâcă însă vr’un punct a fost difioultat prin 
recurs, tâta trei esemplarele consorierii 
sunt a se trimite ministeriului de culte îm
preună cu documentele. — Se vede și din 
acestă ordinațiune, că guvernul se ocupă 
serios de așa <h8a îmburătățire a stării cle
rului. Aceste preparative însă rămân încer
cări teoretice pănă atunol, pănă când sta
tul va dispune și de mijlocele neoesare. 
Acest termin însă este încă departe, întrun 
timp fârte departe, oând se traotâză ds o 
nouă înflorire a deficitului prin uroarea 
cvotei etc.

Confereuțe asupra Românilor. Dis 
tinsul profesor dela universitatea Colum
bia din New York, d-1 Woodward, va în
cepe O serie de conferențe în sala de con
ferințe a universității Columbia despre re
centa sa călătorie în România și despre 
literatura și istoria Românilor. Seria de 
conferențe se va înoepe la 3 Deoem- 
vre st. n.

— o —
Facultățile de litere din Bucuresei. 

Noul regulament al facultății de litere din 
Buouresol, ce a fost oompus după modelul 
aceluia al facultăților din Germania con
ține următârele puncte principale : Se lasă 
studenților libertatea de a-șl alege singuri 
materiile studiilor. Esamenul de doctorat 
va consta dintr’o lucrare originală de va- 
lore și dsn trei esamene orele și anume : 
un esamen de filosofie, unul asupra unui 
subiect ore-eare din program și în fine un 
esamen forte sever asupra unui obiect prin
cipal. Se va creia o oatedra de sociologie 
și una de limba francesă. Facultățile de li- 

tide, cari nu vor să se convingă, ci să se 
stîrpescă unele pe altele.

ilcă cum sunt tote acusele și incusă- 
rile a lor voștri, cari totdeuna au făcut 
din țînțariu admisariu, pot fără nici o re- 
mușcare a conscienții striga și eu cu Vir
gil, „Ecce crimen Danaum et ab uno disce 
omnes!“ Vai de capul nostru! Contimpo
ranii, cari au sciut, cu câte greutăți și în 
ce împregiurărl ne-am luptat, ne-au părăsit. 
Ei nu ne mai pot apăra. Generațiunea de 
acum e nemulțămită, ea dice, că nu am 
făcut destul, că nu am făcut aprope ni
mica. Adversarii nu sufere să se pună la 
capul celor răposați o cruce, ca să se scie, 
unde le putrezesc osele, er pe cei vii, să 
potă, i-ar omorî ca pe niscarl câni turbați, 
seu i-ar spândura, ca pe cei mai mari cri- 
minaliștl. Atâta numai, că nu e dată bra
vilor să crescă pănă la nori, nici omenilor 
să potă face tot ceea ce doresc.

(Va urma.) 

tere vor putea da dootoratul honoris causa, 
acelora cari se vor distinge prin vr’o lu
crare ore-șl-care, fiă ei Români ori străini. 
— Noul regulament va lua măsuri pentru 
asigurarea frecuentărei mai regulate a cur
surilor. Diplome de licență și dootorat, li
berate de universitățile din străinătate, 
vor fi recunoscute în România fără niol 
un esamen, dâcă purtătorii vor avea ba- 
oalureatul din țâră sâu din străinătate. Li- 
cențiații universităților străine vor fi pri
miți la esamenul de doctorat. Profesorul 
nu va putea da maximul notelor la esa- 
menele de licență și doctorat. Acest regu
lament va intra în vigore dela 1 Ootomvre. 
1897.

—o—
Pentru postul vacant de notar pu

blic r. în Brașov, după informațiunile mai 
nouă ale lui „Magyarorszâg*, este deja nu
mit deputatul Karl Sohnell. După cum ’i 
se sorie numitei foi, între Ungurii din Bra
șov s’a și înoeput deja mișoarea. oare are 
de scop a alege în looul lui Schnell oa 
deputat un UDgur și nu un Sas. In combi
nația sunt mai mulțl, șansele cele mai mari 
însă le are advocatul Pap Arpad. Deârece 
pănă aoum oomitetul Maghiarilor din Bra
șov a luat întotdâuna posițiă pentru oan- 
didații de deputațl sași, se pote întâmpla 
ușor, <țio© numita foiă, oa el și de astă- 
dată să facă asemenea. In acest cas Un
gurii, cari doresc a-șl alege deputat ma
ghiar, vor eși din comitet.

—o—
Deraiare. Trenul de persâne, oare 

avea să sosâsoă acjl diminâță la 8 s’a în
târziat cu eâte-va ore din causa unei dera- 
iărl aprope de Sighișâra. Se asigură, că 
nu s’a întâmplat nici un accident mai grav.

—o —
Rutenii rusofil!. Din Lemberg li-se 

oomunioă foilor din Budapesta, oă oer- 
ourile distinse ale Rutenilor de-aoolo ele
mentele ruso-file au început a se spori în mod 
escepțional. Aoâsta din oausă, că Majestatea 
Sa n’a voit să primâsoă în audiență o de- 
putațiune monstră a Rutenilor, oonstătătore 
din 200 membri. După multe întrevenirl 
au fost primiți abia șâse membri ai depu- 
tațiunei. Ca rtebunare, Rutenii lucreză aoum 
cu mult zel la propagarea sentimentelor 
de amioițiă pentru Rusia. E la tătă întâm
plarea fârte oaraoteristioă soirea aoâsta.

— o —
Reuniunea de consum din Blașiu 

caută un otelier pentru otelul „ Univers* 
de-acolo. Arenda anuală este de 1300 fl. 
Terminul de consurs este pănă în 15 De- 
cemvre n. c. Oondițiunile se vor vedâ din 
oonoursul, pe oare-1 vom publica într’unul 
din numerii proximi.

—o—
Un ospe princiar rusesc îa Ungaria. 

Marele duoe Nioulae Nioulaevicl, oare a 
petrecut peste o săptămână în Viena, unde 
a întimpinat cea mai amioabilă primire se 
află de present oa âspe el oontelui Alexan
dru Pallavioini la moșia sa în Kis-Telek. 
Aid se vor arangia mari vânătore, la oarl 
vor lua parte și prințul Filip de Goburg- 
Gotha, ambasadorul austriao din Peters
burg, prințul F. Liechtenstein, prințul 
Paul Eszterhâzi eto. Marele duoe Nioulae 
să-și fi esprimat de repețite-orl muițămi- 
rea s’a pentru primirea, ce i-s’a făcut la 
ourtea și din partea sooietății vieneză.

— o—-
Sarea pentru vite se va eftini oât 

mai curând, probabil chiar dela 1 Ianuarie 
1897, vâncjându-se o rnajă metrioă au 5 fl. 
(în loode 6 fl. 78 or.) Sarea nu se va mai 
vinde în bucăți, ci numai sfărîmată, deore- 
oe s’a constatat, oă lingând vitele una după 
alta sare, prin aoâsta se propagă bolele. 
Sarea mărunțită se ve presăra peste nutreț 
și astfel li-se va da vitelor.

—o—
Serutat de un urs. Intr’o cârciumă 

din orașul Nachod din Boemia un om se 
producea înaintea publioului c’un urs. Un 
neguțător din mijlocul publioului, care de 
altmintrelea se afla în voiă bună, se ră- 
măși o’un alt privitor, oă el va juca cu 
ursul. Intr’adevăr s’a dus și a juoat ou 
ursul, causând faptul acesta ilaritate în 
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publio. La început lucrul merse forte bine, 
dâr când neguțătorul, de buouriă, că a câș
tigat rămășagul, a voit să sărute dihania, 
acăsta de-odată se răpeai asupra neguță
torului și-i mușoâ vârful nasului. Sărmanul 
neguțător numai decât căcju jos fără sim
țiri și a durat mult pănă ce medioilor li-a 
succes al trezi.

— o—
Din magazinul de lemne orășeneso 

aflător în strada Rudolf, la oapătul stradei 
Negre, se va vinde pe cale de lioitațiune 
publică în 4 Decemvre n. o. la 9 âre a. m. 
fier vechili, tinichea, scânduri vechi etc.

—o—
Principesa Elvira. Despre fiioa răpită 

a lui Don Carlos, ârășl sosesc din Roma 
soiri, cari întru multe se deosebesc de cele 
de pănă acum. Se vorbesce, că purtarea 
dură, prin care Don Carlos șl-a depărtat 
dela sine fiioa a produs mare neplăcere 
încă și în familia princiară.

Pe princesa Elvira, înoă pe când se 
afla în Milano a visitat’o un om de încre
dere si mătușei sale si pe atunci tot lu
crul se putea aplana, deârece înoă n’a fost 
eșit în publicitate. Cuvintele și stăruințele 
aoestei din urmă avură o influință fârte 
mare asupra Elvirei, înoât îi se promise, 
că în c]iua următâre se va reîntoroe la 
Roma. Pictorului Folchi îusă, îi suocese 
a o amăgi, oa încă în nâptea aceea se 
pleoe ou el spre Marsilia.

De present interesanta parechiă ârășl 
se află în Italia.

In oercurile competente italiene se 
vorbesce, că Folchi îșl va elibera prada, 
deore-oe iară îndoială, întrebarea de căpe- 
-teniă la el sunt banii. Amenințarea, că 
principesei Elvira i-se denâgă ori oe zestre, 
l’a neliniștit mult pe Folchi. Este însă 
imposibil, de-a deslega oesciunea în alt 
mod, decât măritându-se principesa după 
seducătorul ei.

Căsătoria lui Folchi cu soția s’a, după 
cum soriu foilQ italie110’ e înoheiată numai 
înaintea altaru]uj nu și la starea civilă; 
astfel el se pdt0 f6rte u^or despărți de 
soția s’a, deoă toomai e pănă într’atâta. 
Soția, lui Fo]ohi oar0 de origine e fran- 
oesă a fost guvernantă > ea când a fost sS 
se cunune g>a bolnăvit de morte și cunu- 
1118 8 * '“templat in extremis- Bolnava se 
însănătoși într>un mod miraculos și picto
rul a uitat oa legătura căsătoriei să o înt&- 
resoă și la starea oivilă.

De altfel pănă aoum Folchi ou soția 
sa a trăit forte bine și prinoeea Elvira era 
o amică intimăa d-nei Folchi. In vara 
acâsta au fost ambele dame împreună la 
băile din Viareggio și ori unde le vedea 
omul, totdeuna ele erau confundate într’o 
conversația distrasă, mergând braț la braț 
și împreună se preumblau la umbra măs
linilor.

Principsa Elvira sufere într’un grad 
mare de neurasteniă. Medioii au ordonat 
oa Elvira totdâuna să fiă păzită și niol un 
moment să nu-o soape de sub pază, de- 
breoe aflându-se într’o stare supremă de 
uervositate forte ușor putea să se sinucidă. 
Damele de onore așa de bine și-au împli
nit datorința, încât ele numai cu 6 âre 
după dispariția Elvirei au observat fuga ei.

—o —
Al doilea blăstâm. Cetitorilor noștri 

Ie este cunosout blăstămul lui Don Carlos, 
trimis în formă de proclamația partizanilor 
săi. Acum a făcut asemenea tatăl pictoru
lui Folohi. După oum se sorie din Roma, 
bătrânul Folohi a scris o epistolă prinoesei 
Massimo, în care declară, că fapta fiiului 
său e neonestă și nu-1 mai recunosce de 
£iu al său.

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

bun, care se pdte aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
vresce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 or. se pâte procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
■curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
.provincie să se câră espresă preparatele lui Moli, 
jprovăcjute cu marca de contravenție și subscriere.

Alegerile în Bulgaria.
Agitația electorală în Bulgaria luase 

deja dimensiuni forte îngrijitâre, când Du- 
mineoă avea să se săvârșesoă actul elec
toral în Sofia. La 10 âre a. m. se începuse 
.alegerea, când de-odată o mulțime mare de 
popor condusă de studențl năvăli în piața 
Alexandru, unde începu să demonstreze prin 
strigăte neîncetate. Demonstranții strigau 
între altele, că rusofilul Zancov a fost îm- 
.pedecat de a alege.

Poliția încerca de repețite ori să ri- 
sipâsoă mulțimea, dâr fu întâmpinată de o 
plâiă de petri. Un comisar și un gendarm 
au fost răniți. In cele din urmă i-a suoces 
poliției să curețe locul în piață dâr mulți
mea a înoeput aouma să bombardeze po
liția din stradele laterale. Venind în ajutor 
și cavaleria mulțimea a fost răspândită. La 
alegere ministrul președinte Stoilov a pri
mit 6614 voturi, oea mai mare oifră, ce a 
fost atinsă pănă aoum la alegerile din Bul
garia. Asemenea au primit și ceilalți can
didați ai guvernului fârte multe voturi.

La soirea despre învingerea guvernu
lui poporul din Sofia a făcut mari ovațiuul 
miniștrilor. Primul ministru Stoilov a <j>s, 
răspunzând la un discurs de salutare, că 
în tâtă țâra a învins guvernul la alegeri, 
ceea oe dovedesce, că poporul bulgar voesce 
să urmeze cărarea de pănă aouma. Astfel 
guvernul va avea în Camera viitore o 
mare majoritate, nu se scie însă, dâcă ea 
va fi mai sigură deoât majoritatea șovăitore 
din trecut.

Enciclopedia română.
Primim însoiințarea, oă fasc. II al 

marei opere „Enciclopedia Româna8, des
pre oare pressa nâstră a publicat nu- 
mărâse recensiunl elogiâse, este deja sub 
tipar și se va expedia abouaților la înoe- 
putnl lui Deoemvre st. v. Acest fascicol 
cuprinde numărâse articole de interes spe- 
oial românesc [Alexandri, Alexandresou, 
Alexandru (Domni româDl), Anonymus, (cu 
un faosimile al oronioei sale), Alexi eto.) 
apoi multe ilustrațiunl (biserioa Antlm, 
plante, animale, tipuri americane] și o ex- 
oelentă hartă a Amerioei, luorată după sta
rea mai nouă în stabilimentul F. A. Brook 
haus din Lipsea. In total aoest fascicol ou- 
prinde mult preste 1000 de articole.

Prețul de prenumerare este 1 fl. de 
fasciool și se aohită anticipativ, astfel oă 
abonanții noi au să trimită la librăria W. 
Krafft în Sibiiu prețul oelor 2 faso. apă
rute și antioipativ prețul fasciolului III., 
deol în total fl. 3.

Abonamente cu preț redus de fl. 8. — 
pentru 10 faso. și fl. 15. — pentru 20 fasc. 
pe lângă achitarea intrigă și anticipation a 
acestor sume, se primesc numai pănă la finea 
anului curent.

*
Acest dicționar enciolopedio urmăresoe 

scopul de a popularise soiințele și artele 
și de a lăți cunoscințele folositâre în sînul 
poporului român și în speoial de a oferi 
publicului cetitor o iconă oât mai fidelă a 
întreg trecutului și a tuturor stărilor ac
tuale ale Românilor, fără deosebire de ho
tare politice. „Enciclopedia Română8 se 
lucrâză de aprâpe 200 de autori distinși și 
apare în editura librăriei W. Krafft în Si
biiu, în estensiune de cel puțin 2 tomuri 
de câte 60 oâle de tipar, (format „Lexicon8, 
8° mare, în 2 oolâne litere „petit8), ou nu- 
mărâse ilustrațiunl și harțe.

Publioarea se va face în fasoioole de 
6 oâle în decurs de cîrca 2 ani, 10 fasci
cole formâză 1 tom.

Redațiunea și editorul îșl reservă drep
tul, ca amăsurat cerințelor materiilor trac
tate și numărului abonenților, să pâtă da 
publicațiunii o estensiune mai mare.

Abonamentele obligă la procurarea 
opului întreg și se pot faoe pe lângă achi
tarea anticipativă a prețului Jpentru 2 to
muri, pentru 1 tom ori pentru 1 fascicol. 
La prenumărărl de 2 tomuri se acordă 25°/0 
er la prenumărarea de un tom 2O°/o rabat.

Prețul de prenumărare face;

pentru
România.

lei
Austro-Ungaria. 
tomuri fl. 15.— 
tom „ 8.—
fascicol „ 1.—

2
1
1

40.—
20.-

2.50
1 fas-

n

n 
resp.

n
La prenumerărl de 1 tom 

oiool, prețul tomului resp. fascicolului ur
mător este a se aohita oel 
cjile după primirea celui premergător.

mult în 30 de

Abonații primeso fascicolele franoo.
După terminarea 

va vinde in librării ou
publicării opul se 
un preț ridicat.

Abonamentele se pot face: la edito
rul W. Krafft în Sibiiu, la despărțămintele 
„Asooiațiunii transilvane8, preoum și la tâte 
librăriile.

Deposit general pentru România la 
librăria Carol Miiller în BuourescI, (Ca
lea Viotoriei 53), oare va îngriji expedițiu- 
nea fascicolelor abonate pentru întreg re
gatul român.

Atât redaoțitmea cât și editorul „En- 
oiolopediei Române8 nu au cruțat niol o 
jertfă pentru a asigura succesul aoestei 
opere mult foloBitore și și-au dat tâte si
lințele oa pe lângă un oonținut bogat și 
redigiat cu îngrijire, atât tiparul, oât și 
materialul de ilustrațiunl, lucrat la oele din- 
tâiQ stabilimente din Viena și Lipsoa, să 
satisfacă tâte pretensiunile juste.

Subsemnații se adresâză deol oătră 
toți amicii oulturii poporului român cu ru- 
garea: de a sprijini ou totă căldura acesta 
mare operă inițiată de „Asociațiunea tran
silvană8.
Pentru Redaoțiune:] Pentru editură:
Dr. C. Diaeonovich. W. Krafft.

Mulțămită publică.
Din causa suspendării societății „Petru 

Maiot8 din Budapesta, venim numai aoum 
a ne da sâma pe cale publioă despre ofer
tele și suprasolvirile benevole inoursă la 
serata literară-musicală din 1 Deoemvre în 
favorul sooietății.

Am primit suprasolvirl dela următorii 
P. T. Domni: Dr, Iuliu Pușoariu 18 fl., 
Dumitru Frânou 8 fl., Dr. Dumitreanu 5 
fl., Vicențiu Babeș 4 fl., Dr. Emilian Ba- 
beș 4 fl., Atanasiu Cimponeriu 3 fl. Ales. 
Roman 3 fl., Iustinian M. Grama 3 fl., N. 
Boldea 3 fl., Iosif Pop 3 fl., N. Todoresou 
3 fl., Adrian Râoz 2 fl,, Nio. Oltean 2 fl., 
Silviu Suciu 2 fl., Ales. Oltean., 9 fl., O. 
Bredician 4 fl., I. Poruții 4 fl., G. Bogoe- 
viciu 2 fl., N. Pop 2 fl., N. Puria 1 fl., I. 
Cifrea 1 fl., G. Tătar 1 fl., I. Moldovan 1 
fl., Dr. Erdâlyi 1 fl., N. Ordace 1 fl., N. 
Popesou 1 fl1, Lazar Musteț 1 fl., Rubin 
Patița 50 or., Iosif Șegescu 50 cr., Iuliu 
Pipoș 50 or., llustr. Sa Eppul I. Mețian 5 
fl, G. Szerb 5 fl , Augustin Beleș preot 5 
fl., Dr. Nic. Onou 5 fl., Cassa de păstrare 
din Seliște 10 fl., N. Dânkowsky 2 ft., 0. 
Ourtuț 60 cr.

In numele societății „Petru Maior8 
ne simțim îndatorați a aduce și pre acâstă 
cale profundă mulțămită susnumiților con- 
tribuențl pentru mărinimosul sprijin dat so- 
oietății nâstre.

Budapesta, 30 Noomvre 1896.
Pentru oomitetul din anul trecut:

Florian Munteanu, Ilarie Chendi,
președinte. vice-preș.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 1 Dec. In ședința de 

acjl a camerei s’au cetit mai multe 
rescripts ministeriale, între cari și 
rescriptul ministrului de culte, prin 
care se aduce la cunoscință numirea 
noilor episcop! Dr. Demetriu Radu 
pentru episcopia Lugoșului și Ivan- 
lcovics Jânos pentru episcopia dela 
Rozsnyo, recunoscendu-li-se dreptul 
de membri în camera magnaților.

Bucuresd, 1 Decemvre. Mișca
rea și protestările în sînul studen- 
țimei universitare contra esceselor 
organelor polițienesc! și a așa Țise- 
lor bande de bătăuși la Univer
sitate, Luni după amecjl, — când 
membri întrunirei dela Dacia, con
vocată de liberalii dissidențl, a în
cercat se între în sala Senatului, ca 
se depună acolo petițiunile lor în 
cestiunea Metropolitului-Primat—a 
luat dimensiuni mari și seriose. Stu
denții n’au luat parte la întrunirea 
din sala Daciei și nu veniseră îm
preună cu ei, ci mai mulțl se aflau 
în sălile de cursuri. Cu tâte aceste 
au fost atacați și studenții de ser
genții poliției și de bătăuși, cari au 
pătruns pănă în șalele de prelegeri.

însuși rectorul universițății d-1 
Titu Maiorescu constată într’un avis 
afișat la universitate, că a veițut în
suși pe un student rănit la cap, pe 
altul rănit la gât și plin de sânge. 
A veȚut asemenea ferestre sparte, 
uși stricate și picături de sânge îna
intea unei săli

Eri înainte de amiacji studen
ții, cari au fost martori oculari a 
amintitelor escesuri s’au întrunit la 
Invitarea rectorului, ca se-i arate tot 

ce sciu. S’au adunat în numer de 
vre-o 800. Rectorul împreună cu 
decanii au deschis ancheta. S’a con
statat, că numărul studenților bă
tuți se urcă la 27. Printre cei mai 
grav răniți sunt 5 studențl și o stu
dentă. Acăsta din urmă a fost lo
vită, călcată și a leșinat.

D-1 Titu Maiorescu a declarat, 
ei d-sa cu întreg consiliul profesoral 
vor face tot posibilul pentru des
coperirea vinovaților.

Studenții au adresat M. Sale 
Regelui la Sinaia o telegramă, în 
care se râgă „să fiă puși sub pro
tecția legii". Asemenea și rectorul a 
telegrafat Regelui la Sinaia despre 
cele întâmplate.

Luni săra la ârele 8 M. S. Re
gele a sosit în Bucuresci, 6r Marți 
diminâța a fost consiliu de miniștri 
sub președința Regelui. După con
siliu Regele a primit în audiență pe 
rectorul universității.

Ferberea între studențl continuă, 
că vor să dea în judecată pe direc
torul poliției și pe doi din agenții 
săi și cer să li-se dea satisfacțiă pen
tru ultragiele suferite.

Din partea poliției s’au făcut și 
se fac mereu numărâse arestări în 
urma esceselor de Luni.

Bucuresci, 1 Decemvre. „Epoca" 
aduce în ediția ultimă de asără soi
rea sensațională, că ministeriul a de
misionat și că președinții Corpuri
lor legiuitâre ar fi fost însărcinați 
cu formarea cabinetului.

DIVERSE.
piua onomastică a văduvei Țarine. 

Sâmbăta trecută e’a serbat în Petersburg 
diua onomastioă a văduvei Țarine și din 
incidentul acesta în totă Rusia s’a ținut 
serviciu divin. Poporul rusesc iubesoe forte 
mult pe mama Țarului, oare are o inimă 
nobilă și a oăreia iubire cătră fiul său a 
devenit proverbială. In Rusia se istorisesc 
fârte multe despre văduva Țarina. Așa de 
pildă următorul cas dovedesoe nobleță ini- 
mei sale: Odată văduva Țarină văcju din 
întâmplare pe masă în odaia de lucru a 
Țarului o sentință, provădută cu următorea 
semnătură: „Grațiă imposibil, exil în Si
beria !“ Văduva Țarină, fără să cfioâ vre-o 
vorbă, simplamente șterse din resoluțiă vir
gula de unde era și a pua’o o’un ouvânt 
mai înainte, astfel: „Grațiă, imposibil exil 
în Siberia!8 Țarul a surîs și a lăsat așa 
resoluțiă. — Văduva Țarină, nu numai că 
are o inimă nobilă, dâr pănă a trăit băr
batul său, Alexandru III, a fost și o soțiă 
iubitâre. Rușii povestesc o mulțime de 
aneodote despre acesta. De esemplu: Nu 
mult după atentatul dela Borki se întâm
pla, că părechia imperială rusâseă se pre
umbla împreună prin grădina castelului 
împărătesc din Gacina. Se înțelege de sine, 
pe Țarină o cuprinse grâza când văc]u, că 
de-odată o femeiă eșind de printre ar
bori vine spre ei, fără oa să-o fi observat 
paza. Necunoscuta femeiă se arunoâ în ge
nunchi înaintea Țarului să câră grațiă pen
tru fiiul său, pe oare judecătoria la osîndit 
la exiliu în Siberia. Țarina însă cretju, că 
neounoscuta femeiă voesce să eăvârșâscă 
un atentat contra Țarului, și deci sări și 
se puse înaintea Țarului strând: „Omâră- 
mă! omâră-mă pe mine, dâcă asta ’ți-e 
gândul! Dâr cruță ’1 pe el!8 Când se fini 
acâstă soenă înfricoșată, pazele castelului 
au alergat spre Țar, și după-oe s’a desoo- 
perit neînțelegerea, însăși Țarina luă în 
primire petițiunea nenorocitei femei și mij- 
looi grația Țarului.

Literatură.
A apărut în răspândita publioațiune 

poporană „Biblioteca Nouă" Nr. 10; ulti
mele scrieri inedite ale mult regretatului 
nostru poet Traian Dametrescu sub titlu 
de „Nuvele Posthume8. Recomandăm cu 
tâtă căldura cetitorilor noștri acest intere
sant și original Nr. al „Bibliotecei Nouă8, 
oare se vinde la tâte librăriile din țâră cu 
preț de 15 bani. *
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C&lmdaa’ul JPlugarwIui g»e 
edat de Tipografia „A. Mureșianua 

din Brașov, a eșit de sub tipar și se espede- 
ză dilnic. Acest călindar întră acum în anul 
al 5-lea, având'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, 6r 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 
Dumineteă. 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- 
dinațiuni poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și corectate. Urmeză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
parte literară. Acesta parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din auii trecuțl, 
cuprindend ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovreășiile 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 vândare la 
„Tipografia A. Mureșianuu în Brașov și 
la librăria N. Ciurcu; costă și de astă- 
dată numai 25 cr., er trimis prin postă 
30 cr. Celui ce cumpără de-odată mai 
multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

Proprietar: 0s°. .
Redactor responsabil: Dragorân Malar

«3 us s’ s ss S ia dssas’isas W iigsiai.
Din 1 Decern vre 1896

Reuta mog. de aur 4% .... 122.20
Beuta de corone ung. 4% • • - 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aur d1/.//,, . 122.20
Lcapr. căii. fer. ting. în argint d’/j0/,, 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • ■ 97.25
Bonuri rurale croate-sia^oue. ■ . . 97.15
kApram.ung.cn premii « » . 15150
Loauri pentru reg. Tisei și Segudin. 137.25 
Renta de hârtie austr................... 101 35
Rtmta de argint sustr....................101.30
Renta de aur austr.................... 122.70
LosurI din. 1860.........................143.—
Acții de ale Bănoei austro ungară. 939.— 
A'.iții de-ole Bău cei ung. de credit. 399.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 361.50 
NapoleondorI ... ... 9.53*/2
&[ârcl imperiale goraucn.e . , 58.85
London vista ....... 119.95
Paris vista................... .... 47.521/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 100.75
Note italiene.................... . . 45 35

Galbeni ' Cutup. 5.61 Vând. 5.64 
Ruble rusesc! Cump. 126.— Vând. —
Mărci germane Cump. —.— Vând. —.— 
Lire turnesol Cump. —Ven i. —.— 
;icris. fono. Albina 5n/n 100.75 Vând. 101.75

pieței Bl*asQVi
Din 2 Decetnvre 1896.

Bancnota tom. Câmp. 9.46 Vând. 9.50
Argint român. Com^. 9.43 Vând. 9.46
Nftpoleon-d’orI Cump 9.50 Vând. 9.54

atusmaî, eJeeă fiăenre ew45ă este jpn’ovecȘaită. era maa'ea <Se 
st Iui A. și era subserierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, cottstipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole feineescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

* Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăcorăscă.

și sare a lui
VeFStabHy niSălîSi ăecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntweln-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

X

<5

Bpa de MoIL
(Pe basa de natron Acid-salicilici')

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulți, asigureză ocestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețluto cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr.

8
AS;

Trimiterea prinefijmfia pi in
FarameâstsiB A. iWfO&dS/.

c. și r. furnisor al cnrții imperiale Vieiia, Tiichlanlieii 9 
Comande din provincia se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. Ji'lOLL.

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


