
Minima,
ji îisjtrato

Evssov- piața mro Nr, 30.
Scrisori sefrttfiBHAe nu. se> 

pYfcr.e’<t). — MaoxiHsrâptfi nu no 
retrixaat.

1SSERATE sa primau» la Aaml- 
nlatrațlcwo în Brașov la tw- 
matdrole Birouri da «nu tuluri: 

în Viena: tf. Hukes, Hsvnrich 
Sckatek,. Rudolf Mossc, 4. Opysfofa 
Naclifolgor; Anton Oppelîk, J. 
Bannebcr, în Budapesta: A. K. 
Goldbergerg, Xcksietn Bornat; în 
Bucur eucî: Ag&ncs Havas, 9ug- 
ouraaie de Roamauio; în Ham- 
brirț,: Karoiyi <& Jaebmann.,

Prațwl InBBrțlunilor: o seriă 
garmond pa e oolonă 3 ar. și 
30ci. timona pentru o publi- 
oare. Pub lie ari mai deoo după 
tarifă și învoiala.

Reclame po pagina a 3-ft o 
serin 10 or, seu 30 bam.

„Saseta'1 iese îi fla-care iii.
ASoiiainsnte pentiu Anstro-ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Finim România si stiăiiălais:
Pe un an 40 franoî, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frenol.

Se pienumeTa la tdte oHaiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ftoiectorl.
A^namenral mîiu Biam 

udministratiunea, piața nare, 
Tfirgui Inului Nr. 30 J etagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 cr. 
Cu dusul în casa: Pe un un 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar â cr. v, a. 
s6u 15 bani. At At abonamen
tele oftt si inserțiunilo sunt 

a se plat] înainte.

Nr. Brașov, Limi-Marți 26 Noemvre (8 Decemvre)

Sultanul și Românii din Macedonia-
„Agenția Română11 comunică următorea te

legramă :
Constantinopoi, 4 Deoemvre.

Jf. S. Sultanul recunoscând popo
rului român din Macedonia individuali
tatea sa proprie, egală cu aceea a celor
lalte naționalități ale Imperiului, a ordo
nat prinir’o iradea imperială ca șese ti
neri români, supuși otomani, se fiă pri
miți în școlile Imperiului pentru a face 
educația lor și a se prepara pentru func
țiunile publice ale Imperiului.

Acesta înaltă favore imperială s'a 
comunicat ministrului instrucțiunei publice 
pentru a fi pusă îndată in aplicare, pre
cum și delegaților poporului român ce se 
aflau la Constantinopoi.

Acest act de mărinimia imperială se 
datoreză atitudinei credinciose și leale a 
poporului român al Imperiului față de 
Suveranul seu.

Joi dimineță, primul Metropolit al 
Imperiului otoman, ales la 6 Noemvre 
de notabilii români din Macedonia, a 
sfințit, la Fer a, capela Românilor din 
Turcia, și a oficiat un Te-Deum pentru 
M. S. Sultanul.

*

Seim, oă în cameră noul ministru de 
esterne O. A. Stoicesca, interpelat fiind, a 
confirmat soirea de mai sus privitore la 
Românii Macedoneni.

In Senat d-1 ministru de esterne, la 
întrebarea d-)ui Periețeanu-Buzău, a făout, 
între aplause, o deolarare identică ou oea din 
cameră.

•

Vorbind de iradeaua Majeatății 
Sale Sultanului, prin care se dau 
poporului român din Macedonia 
drepturi egale cu ale Musulmanilor, 
precum și despre numirea unui Me
tropolit macedo-român, „Voința Na
țională11 de Sâmbătă publică, pe 
basa informațiunilor ce le are, ur- 
mătârele:

I. O deputațiune a Românilor din 
Macedonia a înaintat M. S. Sultanului o pe- 
tițiune, prin care arătau credința lor cătră 
Majestatea Sa.

In urma aoestei petițiunl, printr’o 
iradea, M. S. Sultanul a recunoscut dreptul 
Românilor din Macedonia de a urma în tdte 
scotele înalte turcesct, precum și dreptul de 
a ocupa orî-ce funcțiuni în stat de-opotrivă 
ou musulmanii.

II. Delegații poporului român din 
Macedonia făcuseră, în aoelașl timp, o ce
rere la înalta Pdrtă, ca bS reounosoă po
porului român din Macedonia dreptul de-a 
ave un Metropolit al lor.

Acostă oerere a fost sprijinită prin- 
tr’un fbrte mare număr de petițiunl, adre
sate de-adreptul din Macedonia de princi
palii români și de principalele oomunitățl 
românescl.

Acest drept, acăstă aspirațiă a popo
rului român din Macedonia s'a realisat, 
instituindu-se în Constantinopoi (la Peru) o Me- 
tropoliă romândscă.

ErI, s’a instalat deja Metropolitul 
Antim oa Metropolit al poporului român 
din Macedonia.

Și tot ieri, s’a sfințit, la Pera, capela 
in care pentru prima oră I. P, S. Mitro
politul Antim, ca Mitropolit al Românilor 
din Macedonia, a oficiat Sfânta Liturghie în 
românesce.

După sfințirea oapelei Românilor din 
Turcia s’a ofioiac un Te-Deum pentru M. 
S. Sultanul...

înființarea Episcopatului român din 
Macedonia resolvă, în același timp și în 
mod definitiv, cestiunea școlelor din Mace
donia.

In imperiul otoman nu pot esista de. 
cât trei feluri de șodle;

a) Șcdlele musulmane ale Statului;
b) Șodle confesionale;
o) Șcdle private.
Am văcjut că, prin iraddua despre 

oare am vorbit, s’a dat dreptul Românilor 
din Macedonia de a freouenta șcdlele Sta
tului, întocmai ca și musulmanii.

Esistența șoolelor confesionale este 
asigurată, atât prin legile imperiului oto
man, oât și prin tractatele internaționale.

Șodle oonfesionale, însă, Românii nu 
putdu avea, pentru-oă nu aveau Biserioa 
lor națională.

Când într’o comună esistă o biserică, 
credinoioșii, cari aparțin acelei biserici au 

dreptul să-și facă și școla lor, luoru pe 
oare nu-1 pot impedeca autoritățile mu
sulmane.

Sub scutul acestui drept, se înființase, 
pe lângă bisericele bulgărescl din imperiul 
otoman, și, în special, din Macedonia, 
apropo 700 șcdle bulgare, cari sunt frecuen- 
tate de aprope 40.000 copii.

Tot sub scutul acestui drept, se în
ființase și șcdlele grecescl, și atât unele, 
cât și altele, au căutat să desnaționaliseze 
necontenit poporul român din Macedonia.

Românii, neavend bisericele lor, nu 
puteau să înființeze decât șcdle private, 
șcdle cari întot-dduna erau la discreția atât 
a autorităților musulmane, cât și prada in- 
trigelor celorl’alte două națioualitățl, bul
gară și grdcă....

De aoum înainte, situația se schimbă 
cu totul. Pe lângă fiă-care biserică româ- 
ndscă, se vor înființa adevărațe Eforii con
fesionale, cari vor ave dreptul să îngrijescă 
atât de cult, cât și de școlă“.

Esecuțîune pentru cheltuielile proce
sului Memorandului. Ddcă scopul guver
nului ungureso este,a face, ca Românii să 
nu uite nici o clipita procesul Memoran
dului și ceea oe-a stat și stă în legătură 
ou el, atunci, nu-i vorbă, el face tot posi
bilul pentru dobândirea acestui resultat.

Aoum este înoasssrea oheltuelilor oau- 
sate de procesul Memorandului, care faoe 
bătae de cap guvernului unguresc. Mâne 
va fi drășl un proces intentat din oausa 
vr’unei manifestații memorandiste ș’ așa 
mai departe, pentru-ea scopul să fiă atins 
și Românii să fiă ținuți permanent în fier
bere și amărăoiune sufletdsoă.

„Tribuna11 ne spune, că plata ohel- 
t.uelilor procesului Memorandului stabilite 
cu suma horendă de 5292 fl. 66 cr. a fost 
pretinsă dela cei ce au fost oondamnațl în 
aoest prooes, scurt timp după-ce au fost 
grațiați, ba s’a adus contra lor și eseou- 
țiune pentru acoperirea acestor oheltuell.

Membrii comitetului condamnați în 
procesul Memorandului însă — pornind din 
punctul de vedere, că actul de grațiare a 
nimicit sentința judecătoriei adusă în pro
cesul Memorandului, și a nimicit’o în în
tregul ei cuprins, prin urmare și cu pri
vire la spesele de proces — „au oerut in 

petițiunl bine motivate ștergerea acestor 
spese, și în oas de estremă necesitate, 
înaintarea cererei lor la pdlele înaltului 
tron44.

„Și aoi șl-a dat guvernul arama pe 
față“ — ooDtinuă „Tribuna14. — „In loc să 
faoă ceea oe a fost rugat să faoă, declară 
cu dela sine putere, oă cererea nu e ba- 
sată pe lege, deolină apoi dela sine resol- 
varea petițiunilor, predându-le procurorului 
regesc din Clusiu, oare din a sa parte ase
menea declară, că nu e „competent în 
causă44, și le transpune președintelui de tri
bunal, ăr aoesta, după-oe petițiunile au fă
out — calea mânzului dela Ana Ia Caiafa, 
— le respinge pe tdte cu o motivare ca 
trasă de păr și esecuțiunile se continuă.

CRONICA POLITICA.
— 25 Noemvre.

La întrebarea, ddcă nu cum-va schim
barea ministeriului in România va aduce 
ou sine o schimbare a direoțiunei politioe 
române înăîntru și în afară, „Pester Lloyd11 
pe basa raporturilor direote, oe cjioe oă 
le-a primit; din Buouresol, răspunde, că nu 
se va întâmpla nici o sohimbare.

„Noii miniștri tjice „P. Lloyd44, sunt 
luațl din aoelașl partid ca oei retrași și 
șeful partidei va rămână tot d-1 Dimitrie 
Sturdza.

„In afacerea metropolitului Ghenadie, 
adauge „Rest. Lloydf cabinetul trecut 
(Sturdza) a fost prin împrejurări mult an
gajat, deși pote în contra voinței sale și 
ddcă, cum se pare, aoum îșl face drum 
convingerea, oă aoâstă afaoere nu pdte fi 
dusă mai departe în direcția de până acum, 
oi trebue să fiă adusă la un sfîrșit, oare 
să liniștesoă patimile ațîțate, pornind pe 
vr’un drum de mijloo, atunci Sturdza și 
colegii săi, în adevăr, nu sunt omanii, cari 
să pășdsoă pe o astfel de oale cu autori
tatea și ou taotul necesar. Ei au lăsat 
oârrna în mânile unor politiol mai tineri, 
a oăror libertate în acesta afaoere nu este 
mărginită prin niol un treout. Demisiunea 
cabinetului Sturdza, capătă, în lumina acesta 
aparința unei trăsături tactice necesare, 
prin care să ține sămă , de cerințele mo
mentului, fără oa printr’asta să fiă alterate

FOILETON DL „GAZ. TRANS.44

„Cartea negră“.
Unde dai și u/nde cr&pă.

Prov. român.

Rispuns la „Cartea ntyră“ (A „fekete komjv'i'), 
scrisă de br, Stefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg*  

din Budapesta.

*) Astfel batjocuriau „unioniștii11 pe toți 
Maghiarii, cari nu erau de partida lui Kossuth, 
ci de cea împerătescă.

De Axentie Severn.
15) (Urmare).

Să vedem acum cu deamăruntul, câtă 
credință merită „Cartea cea ndgră44 și cât 
sunt de neesacte afirmările autorului ei. 
Cât pentru mine, eu sunt deplin convins, 
că ea e apocrifă:

1) Pentru-că Hentaler, care o comu
nică, dice că ea a fost scrisă în 1849, der 
apoi în comunicatul al doilea Nr. 122 a 
lui „Magyarorszâg" pag. 18, descriind 
pustiirea Aiudului, dice: „A meg bunosebb 
most âllam szolgâlatban levo Axentie Se- 

veru14. (Adecă: „Cel mai păcătos — în 
pustiirea Aiudului — Axentie Severu, care 
acum e în serviciul statului44.

Ei, bine, domnilor dela „Magyar- 
orszâg44. D-vostră, cari ați tradus cele ce 
v’au convenit din articulul meu: „Suum 
cuique44, nu ați vădut, că eu în 18 No
vembre 1850 eram în Cinade, unde am 
compus și datat declarațiunea pentru ne- 
primirea cavaleriilor cătră cornițele națiu- 
nei săsesc! Salmen? Și decă ați trecut cu 
vederea, acesta să Vă arăt în copiă alt 
document, care probeză, că eu în 1850 
eram arendatorul moșiei comitelui „pecio- 
vits44 *)  Banii Josef la Cinade. Etă documen
tul în copiă:

Insp. z. 629—1850.

„Onorabile Domnule! După porunka 
Exellentia Sa Domnului C. R. Guberna- 
toriu, civil și militariu în Transilvania, Feld- 
mareschallu Locotenentele Ludovicu Baron 
de Wohlgemuth, kare o am primit prin 

pl. t. Domnu Comes, și supremul comis- 
sariu districtual al Districtului Sibiiului din 
10 Decemvri Nr. 8338/850, Vă potescu pe 
Domnia Vostre negreșit a Vă afla kit de 
kurind la mine în Sibiiu.

„Sibiiu, 16 Decembre 1850. Franciscus 
Simonis m. p. Inspectoi1 cerculului Csinadie.44

Am reprodus acest ordin nu atât 
pentru a proba, că „Cartea cea neagră14 
nu a fost scrisă în 1849, ci mai mult pen
tru a arăta, cât de echitabili și liberali se 
arătară oficialii săsesc! sub Gubernul lui 
Wohlgemuth pănă nu veni ministrul Bach 
cu sistema centralisațiunei și germanisărei. 
De-ar fi fost și Maghiarii așa de echitabili 
și liberali față de noi, și ai noștri față de ei, 
astăc}! cestiunea limbei și a naționalității ar fi 
deslegată, regulată și nu ne-am mai teme 
nriii de Daco-românia, alții de Huno-ma- 
ghiaria pănă la Marea-negră, și erășl unii 
de Germania, care stând astădl cu un picior 
în Marea de Nord, cu altul la Pojon, înțe- 
legendu-se cu Rusia, ușor pote trece peste 
Ungaria, — plină de IsraelițI cu caracter 
de duplicitate, și de Șvabi — pănă la 
Marea-negră. Noi seim, cum chiar unii 

mari comercianți și industriași din Turda, 
Clușiu și Aiud, pe cât timp ținu regimul 
lui Bach-Schmerling, începuseră a-șl aduce 
fiii la Academia din Sibiiu și la universi
tatea din Viena, cu preferarea celei din 
Pesta. Plină e și România de Nemți și 
Evrei, cari ca și cei din Ungaria, deși se 
arată cu gura Români și maghiari, în pro
fundul inimei lor sunt mai aplecați spre 
germanism, având cu toții afaceri cu Lip
sea, Berlinul, Hamburgul etc.

Decă e constatat, cum s’a văclut din 
actul de mai sus, că eu în 16 Decembre 
1850 eram în Cinade și stăm sub jurisdic- 
țiunea inspectorului Simonis, e constat 
tot-odată, că nu eram în serviciul statului, 
cum afirmă autorul „Cărții negre44, șl-a 
afară de totă îndoela, că aedstă Carte a 
fost compilată după 1851, în care an am 
fost numit cu 1 Octomvre Secretar la tri
bunalul corecțional în Alba-Iulia.

2) Autorul „Cărții negre44, descriind 
tractările de pace ale Maghiarilor din Au
răria cu Românii, dice, că aceștia și a 
condiționat, ca lor în viitor să nu-le po-
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relațiunile de partid și direcțiunea politioei 
generale". ,

*
După cum anunță foile berlineze, îm

păratul Wilhelm a ținut o importantă vor
bire în manegiul militar hannoveran și s’a 
pronunțat în special asupra cașului Brilse- < 
witz. Acest oas, cȚ00, I’a atins forte dure
ros. împăratul admoni&ză mai ou sâmă pe 
oficerii mai tineri, să fiă totdăuna consoii 
de înaltele datorii, ce li-le impune uni
forma. Cu deosebire ar trebui să aibă îna
intea ochilor, oă uniforma niol decum nu 
formăză un contrast între corpul oficereso 
și statul civil, și că o astfel de deosebire 
în nici un oas nu e permis să fiă maroată 
prin purtarea oficerilor, sperăză și aștăptă 
ca corpul oficereso, întru cât eternă dela . 
el, va nieui în totdăuna, să stea în bune 
raporturi cu cetățenii civili.

Oprirea conference! din Main.
Sub acest titlu „Tribuna11 de 

Duminecă comunică, că în sfîrșit, 
după aprdpe șdpte luni a sosit dela 
ministrul de interne hotărîrea, ce a 
luat’o în urma recursului înaintat de 
d-1 Dr. Rațiu în contra decisiunii 
vice-șpanului din Sibiiu, afacerea 
oprirei conferenței naționale, ce a 
fost conchiemată pe cțiua de 15 
Maiu a. c.

Etă decisiunea ministrului:
Ministerul de interne r. u.

Nr. 97.601) V.-b.
Speotate d-le vicecomite!

Hotărîrea de a II insțanță n-rul 9200 
dela 28 Maifl a. o. a speotatului domn vi- 
oecomite, adusă în oausa adunării româ- 
uescl însoiințate de cătră loan Rațiu, lo
cuitor în Sibiiu, pe 15 Maifi a. c., în sen
sul cărei hotărîii, cu aprobarea deoisulni 
de prima instanță a primarului, ținerea 
adunării nu s’a permis, suprarevisuind’o 
în urma recursului dat de mai susnumitul 
o aprob pa basa motivelor sale.

Despre acesta însoiințez pe speota- 
tul domn vicecomite, ou referință la rela- 
țiunea sa de datul 26 a lunii trecute n-rul 
19,633, recludând actele pentru ulteridră 
prooedură.

Budapesta, 13 Nov. n. 1896. 
Perczel, m. p.

Speotatului domn
Reiszenberger Gusztav, 

vioeoomitele comitatului Sibiiu 
în Sibiiu.

Era de prevecjut, că ministrul 
Perczel nu va desavua pe față mă
sura luată de ministrul Perczel în 
ascuns, ceea ce înse trebue sS sur
prindă este laconismul, prin care 
ministrul aprbbă procederea ilegală 
a organelor sale subalterne. Par’ că 
și ministrul ar fi un funcționar tur
cesc ori muscălesc, cari n’au lipsă 
a-șl motiva pașii lor.

Ar fi fost bine, credem, dâcă

runcescă decât Șaguna din Blașiu*).  Cine 
pote crede, că br. Kemeny Istvan, pre
fectul seu fișpanul comitatului, de care se 
ține și Auraria și Blașiul, să nu scie, că 
scaunul Episcopului Șiaguna n’a fost în 
Blașiu, ci în Sibiiu?

*) „Hogv az olâhoknak, Saguna Balâzsfalvi 
pttspflkdn kivu.1, sem a megye, se a gubernium, ne 
parantsalhasson11 (Nr. 121, pag. 13 din „Magyar- 
•orszâg11).

3) Cum se pote, ca autorul „Cărții 
negre" să cunoscă și să ne arate numele, 
connumele, locul nascerei și etatea celor 43 
victime, ce-au fost masacrate la Sângătin, 
care e situat 5 poște depărtare de Aiud, 
seu Ciumbrud, și să nu fi putut afla, său 
să nu fi voit a publica numele, etatea etc. 
a celor 90 de victime, despre cari afirmă, 
că i-ar fi legat omenii lui „Axintye", trei 
cu trei și, trăgând o funiă lungă și grosă 
printre ei, i-au desculțat, și așa desculți 
i-au pornit la Blașiu, der în capul Uidrei, 
cetindu-le un popă românesc deslegarea, 
i-au tocat în cap și i-au aruncat rend pe 
rend în Mureș? Cum se pote acesta, pe 

„Tribuna" pentru mai buna price
pere a lucrului ar fi publicat tot-o- 
dată și recursul din cestiune, com
pus precât seim, de d-1 I. Coroianu, 
cu atât mai vârtos, cu cât la tim
pul seu, când noi am cerut publi
carea, „Tribuna*  ne-a pus în vedere, 
că ea se va face odată cu răspun
sul ministrului.

SOIRILE oblei.
— 25 Noemvre.

Tabloul condamnărilor la noi. ț)ia- 
rul „Liga Română*  din Bucuresol publică 
în numărul său cel mai nou un interesant 
tablou cronologio despre condamnările Ro
mânilor [dela noi de dinoooe în cei din 
urmă 2 ani (1895 și 1896). Din acest ta
blou, — care arată: data condamnării, nu
mele și profesia oelor condamnați, termi- 
nul osîndei și motivul — de multe ori 
motive de nimic, pe basa cărora s’au dio- 
tat osînde grele — resultă, că in anul 1895 
au fost condamnate 64 persdDe, la olaltă 
la o osândă de 4 ani, 9 luni, 18 (jfl0 ȘÎ la 
o amendă în bani de 2665 fl., er în anul 
1896 au fost condamnate 128 persăne, la 
olaltă la o osîndă de 19 ani, 16 c}de și la 
o amendă în bani de 6355 florini. In total 
în anii 1885—96 au fost condamnați: 192 
persone la 22 ani, 10 luni, 4 (țile, și 9000 
fl. (=18,900 Lei) amendă în bani. — Cu 
privire la aceste date observă „Liga Ro
mână" următorele: „Statistioa, pe care o 
publicăm astăcjl va interesa de sigur pe 
toți amicii sinoerl ai causei naționale. Ori 
de câte ori Maghiarii vor căuta să seducă 
preesa străină susținând cu sfruutare, că Un
garia ar fi un Stat modem, în care liber
tățile publice ar fi asigurate, vom avea 
acostă statistioă autentică la îndemână, și 
ori și cine scie vr’o limbă străină și scie. 
purta un condeiă va putea da pressei stră
ine o ilustrație eloquentă a „libertăților" 
din Ungaria".

— o —
Un organ pedagogic românesc. Seim, 

că Sinodul erchi-diecesan din Sibiiu atât 
în sesiunea din anul trecut, câ.t și în se
siunea din anul acesta, s’a ooupat de oes- 
tiunea înființărei unui organ pedagogio. 
„Telegraful Român" anunță acum, oă acest 
organ va și apără ou începutul cjilei de 
prima Ianuarie 1897. Noua foiă pedagogică 
va apără ca adaus la „Telegraful Român" 
de 2-orI pe lună îu mărime de oâte-o colă 
8° mare și va fi redactată de profesorii 
seminariului arohidiecesan din Sibiiu. In 
ohipul acesta, $ice „Tel. Rom." e asigu
rată esistența foiei; redaoțiunea e compusă 
din bărbații cei mai competențl și astfel 
îngrijirea biserioei a delăturat un ue-ajuns, 
a umplut prin foia pedagogică un gol, care 
de mult s’a simțit. — Amănunte asupra 
noului cj’ar atât de dorit la noi, ca și în 
Bucovina și alte părți, vom aduce după ce 
vom primi numărul de probă.

—o—

când salinele seu ognele sunt numai o 
fugă bună depărtare de Aiud și Ciumbrud ? 
Apoi dâcă Românii i-au legat, cum lâgă și 
gendarmii de-acum pe criminali, și au voit 
să-i ducă la Blașiu, calea cea mai scurtă 
le era pe la Ciunga la Ognișora, și nu pe 
la Uiora și Vama secă, cu atâta încungiur. 
Drept să spun, despre acest desastru nu 
am fost audit și cetit pănă în „Cartea 
năgră" și desfid pe autor, ori cine va fi, 
declarând, că e adevărată minciună boe- 
rescă. Dimpotrivă, acești 90 de nenorociți 
au fost Români judecați la morte de Boer 
Firi (Ferencz) și Pogâny Gyuri. Ei au fost 
trimiș noptea din Ocne la Uiora, unde 
Ungurii i-au aruncat în apă.

4) Cum se pote, ca cornițele suprem 
al comitatului Albei inferiăre se scrie: în 
„Buzas-Kotsard" au omorît Adamescii pe 
Dobi și Baranyai. Cum-că un „Buzâs- 
Botsârd" său o Bucerde esistă lângă Blașiu, 
sciu, Pe Nicolae lui Adam, al cărui frate 
Vasilie Majorescu era în 1850 c. r. func
ționar inspector (solgăbirău) la Vingard, îl 
cunosc, der acesta nu a căpătat decora-

Jarămentul noului episcop al Lugo- 
șiilni. AstădI, Luni, noul episcop al Lugo- 
șului Dr. Demetriu Radu a depus jurămân
tul obicinuit în Viena, de odată cu noul 
episcop Jvankovios Jânos. Pentru scopul 
aoesta a pleoat la Viena și ministrul un- 
gureso de culte Wlassics. După depunerea 
jurământului, este proieotul de-a fi primiți 
în audiență privată la monaroh atât Wlas- 
sios, cât și noii episoopl.

—o—
Moțiunea comitatului Cianad Ia Bu

dapesta. Cetitorii noștri îșl vor aduce 
aminte de faimăsa moțiune a comitatului 
Cianad, care printr’o adresă ceruse dela 
tăte comitatele, ca să înainteze dietei pe- 
tițiunl pentru trecerea învățământului poporal 
în mâna statului. Acâstă moțiune a șoviniș- 
tilor dela Cianad a fost luată acum în dis- 
cuțiune și din partea oomitetului școlar al 
Budapestei. Acest comitet „nu afla oportun 
a se ocupa cu acăstâ cestiune*  și a hotărît 
a reoomanda să se ia adresa comitatului Cia
nad svmplaminte la cunoștință. Va să cțioă 
niol marii șovioiștl din Budapesta nu se 
încumetă a merge așa departe, oum au 
mers șoviniștii unguri de prin oomitatele 
nemaghiare în oestiunea acâsta.

—o—
La vi sita împăratului în România. 

„Wiener Zeituug", monitorul afioial al gu
vernului austriac publică în 9 numere con
secutive pe larg și pănă în cele mai mici 
detalii primirea ce s’a făcut împăratului 
Franciso Iosif în România. Autorul Dr. 
Zweifel face adese-orl refleosiunl fdrte mă- 
gulitore despre România și poporul român.

—o—
Sporirea Nazarenenilor. In jurul ora

șului Hodmezovâsărhely secta nazarenenă 
pe qi oe merge se sporesoe. Săptămâna 
treoută și-au anunțat la oficiul orășeneso 
de aoolo 141 persone trecerea lor la naza- 
remsm, er mai de ourând alțl 64.

— o—
La universitatea din Toulouse se fac 

în anul acesta cursuri despre istoria Ro
mânilor și în special despre situația Româ
nilor de sub stăpânirea Maghiarilor. Și la 
școla de studii superiors „Ecole des hautes 
ătudes*  se face un ours fărte freouentat 
asupra istoriei române,

—o—
Generalul Baratieri, comandantul tru

pelor italiana din răsboiul african, a scris 
o carte forte interesantă despre răsboiul 
Italienilor în Africa. Cartea va eși de sub 
tipar la începutul lunei lui Ianuarie. In 
oartea acesta generalul Baratieri oomunică 
mai multe esperiențe proprii și episode din 
răsboiul african’. Cartea promite a fi forte 
interesantă.

— o—
Facultățile de litere și fllosoflă în 

România. „Liga Română" primesce nrmă- 
tdrele informațiunl esaote, ou privire la 
unificarea regulamentului facultăților de 
litere și filosofiă. Inovațiunile principale 
introduse în noul regulament sunt urmă- 

țiune pentru-că a omorît pe Dobi, ci pen- 
tru-că a salvat vieța mea în 25 Iulie 1849 
împușcând, cu alțl trei colegi ai lui, patru 
husari ungurescl, cari m’ar fi putut îm
pușca, decă nu ar fi dorit să mă prindă 
viu, se mă potă spânzura și tăia în patru 
părți, ca se sparie cu ele pe „afurisiții", 
„mișeii" și „lașii de Olachl".

Cum se pote, ca Kemeny Istvân să 
nu fi cunoscut la Abrud pe hotelierița 
Galgotzi, la care cinând mai mulțl popi 
valahi cu Iancu și Balint la o mâsă, să-i 
pună și scrie numele Galgotzzaka? Acestă 
ortografîă, precum și Ilraguss, în loc de 
Dragos, cuvânt curat unguresc, nu arată 
pe un magnat.1 ungur, crescut între Ro
mâni și mare proprietar într’un sat româ
nesc, ci semănă a polecism și ne arată 
vre-un Poleac zelos, care va fi compilat 
acea „Carte nâgră" pentru o bună remu- 
nerațiune, în limba germană, cum ne spune. 
Hentaler, că e scrisă.

(Va urma.) 

tdrole: vor fi patru licențe în filosofiă și 
litere, licența în filologia clasică, licența în 
filologia modernă, licența în filosofiă și licența 
în istoriâ. La fiă-care din aceste patru li
cențe sunt obieote prinoipale obligatorii și 
obiecte secundare neobligatorii. Astfel se 
dă studenților facultății de litere posibilita
tea de a se specialisa după bunul lor plac și 
de a-șl alege studiile de predilecția. Se 
mai introduce doctoratul în filosofiă și litere 
cam în felul oum să dă aoest titlu în Ger
mania. Se întroduo seminariile universitare, 
se regulamentâză cestia echivalenții di
plomelor străine cu cele din țâră, și să iau 
măsuri pentru asigurarea frequentării our- 
surilor și severitatea examenelor de lioență. 
Regulamentul este astfel un nou pas spre 
progres, și este datorit mai ales profeso
rilor ce și-au făcut studiile lor în Ger
mania.

Imormentarea unei femei nazare- 
nene. Foile unguresol aduc soirea, că în 
Lugoșiu a murit 4'1010 aceste o femeie de 
origine română, oare cu puțin mai înainte 
de mortea sa trecu la nazarenism, Deăre- 
ce secta aoesta religionară încă nu e re- 
oeptă între celelalte seote, autoritatea pu
blică a decis, ca femeia să se îmormânteze 
în oimiterul român gr. or. din Lugoșiu. 
Când conductul ajunse la oimiter, ușa ci- 
miterului era înouiată, 4r păzitorul de acolo 
le spuse dmenilor, că autoritățile biseri- 
cesol nu permit îmorraentarea femeei na- 
zarenene în cimiter. Omenii, cari petreceau 
mortul la grăpă s’au opus păzitorului și 
au început a face gălăgiă. Lucrul era p’aoi 
să degenereze într’un soandal formal, dăoă 
nu intrevenia poliția și astfel ou puterea 
fu îngropată femeia îu oimiterul gr. or. Ca 
să nu se mai ivăscă vr’un soandal mor
mântul femeii este păzit de gendarml. — 
Soirea acesta o dăm după „Alkotmâoy" ou 
tbtă reserve.

—o —
Elvira și Folchi spre America. ț)ia- 

rul „Piccolo*  într’o telegramă datată din 
Roma aduce scirea sensațională, că Elvira 
și Folchi se găteso de drum spre America. 
Pictorul Folohi faoe cunosoută unui amic 
ai său într’o epistolă interesanta lui hotă- 
rîre și di°e, că în lumea nouă va începe 
o viață ou totul nouă dimpreună cu Elvira, 
și înoă ce e mai mult, îșl vor schimba și 
numele. Despre păreohia fugară atâtea soiri 
sensaționale s’au lățit, încât omul nu mai 
scie, care să le orâdă,

—o—
Căletoria regelui Serbiei. După cum 

se telegrafeză din Roma, regele Serbiei a 
plecat în 5 1. o. din Roma la Florența. 
Regele Italiei Umberto l’a petrecut pănă 
la gară.

Ghiața de pe Dunăre. O telegramă 
din Mohaciâ anunță, că în 4 1. o. pe neaș 
teptate a pornit ghiața pe Dunăre, ceea 
oe a adus în mare perioul pe morile și 
vasele de pe Dunăre. ȘâsenjecI de vase, 
opt vapore și ca ' la vre-o două-cjeel da 
mori pe apă numai ou multă greutate le-au 
putut scăpa dinaintea sloilor de ghiață. 
Mai multe mori și vase au fost binișor 
turtite de ghiață.

— o—
Bucuria fumătorilor. In anul viitor 

se va pune în comerciu, o nouă speoiă de 
țigării acâsta se numesc: „Virginia de 
Brasilia". Bucata va costa 4 cr. Țigările 
„Virginia" de pănă aoum vor rămână în 
comerciu și mai departe.

—o —
Falsificatori de bani. Iu Paris cjflele 

aceste a fost descoperită o oetă întregă de 
falsificatori de bani. Pănă acum au fost 
deținuți vre o 150 de inși. Renumita sooie- 
tate fabrioa numai bani de aur. Acești fal
sificatori soobeau monetele [de aur de câte 
10—20 franol și le umpleau cu plumb, apoi 
ăr astupau apertura ou aur, așa eă în par
tea estenoră nu se putea observa nici o 
falsifioare. Societatea acâsta a pus în cir- 
oulațiă o mulțime de monete de aoeste 
„umplute".

—o—
Emigrarea Armenilor în Bulgaria. 

Din Sofia se telegrafâză, oă emigrarea Ar- 
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lenilor în Bulgaria continuă înoă și acum, 
'ănă în present 12,000 Armeni js’au refu- 
iat în Bulgaria. S’a oonstituit sub presi- 
enția ambasadorului engles o societate, 
are va face colecte în favorul Armenilor 
efugiațl.

—o—
Copii marini moși. Directorul șodlei 

oporale din districtul VIII din Pesta, 
ilexandru Tanos, a resolvat mai bine oes- 
unea, cum se pot provede oopiil săraci 
u haine de ârnă fără să coste vr’uu ban. 
)irectorul șoâlei la înoeputul acestei ierni 
întrat în tote clasele și prin copii a pro- 

ocat pe părinții lor, cari sunt în stare ma- 
erială mai buDă, să le dee hainele, cari 
e au mai slabe și să le aducă la școlă, 
ă el le va împărți celor săraci. In modul 
.oesta în timp de 3 (Șiie 50 oopii au oăpă- 
at haine bune și căldurose de ârnă.

—o—
Furt ori schimb. Teodor Mărginean 

eful trenurilor regale din Bucuresol a în- 
oiințat poliției de acolo, că sosind el cu 
renul la gara de Nord din Bucuresol, 
>ineva i-a furat ori din erâre i-a luat gea- 
nantanul său, în oare, pe lângă alte reoui- 
lite de spălat s’au mai aflat și următârele 
leoorațiunî: medalia de argint română, me- 
lalia de argint HohenzoU.ern, medalia de 
irgint germană de Coburg-Gotha, oruoea 
le argint austriacă ol. II., crucea de ar
gint cu eorână austriaoă pentru merite, 
medalia de aur austriacă pentru merite, 
orucea de aur serbâscă pentru merite, me
dalia de aur de Saxa Meininga și ordul 
ruseso Stanislau.

—o —
Viață casnică de o (Ji. înaintea con- 

duoetorului de matrioule cu eșarpă trico
loră din Geres comit. Satmarului stătea 
flilele treoute o nouă părechiă, jurând cre
dință unul altuia după modul și regula mai 
nouă. AoeștI tineri au fost George Haidu 
din oomnna Gyon'gy și Ilona Geges din 
comuna Boldadu sup. A doua <ji tinerii au 
voit să se cunune și în biserioă, dâr în 
timpul acesta mirele a'ât era da beat, în
cât mergând pe drum la biserică în fața 
tuturor nuntașilor și-au bătut mirâsa, ba 
chiar și înaintea altarului s’a purtat necu
viincios. Mirâsa, vă4end purtarea fiitorului 
ei soț, n’a mai așteptat și binecuvântarea 

preotului, oi acolo și-a lăsat mirele și s’a 
thus acasă.

Soiri încrunte din România. Noul 
prefect al poliției, d-1 Caton Zecea, care a 
fost numit în locul d-lui Paul Statesou di- 
misionat, a destituit pe bătăușul ofioer de 
sergenți Szilagyi. Prefeotul poliției a cerut 
lista tuturor polițiștilor, cari s’au făcut cul
pabili de escese, precum și lista celor bă
tuți și maltratați de ei. — E vorba, că 
noul ministeriu va da în judecată pe agenții, 
cari eu condus bandele de bătăuși, când 
cu manifestațiile dinaintea Camerei și Se
natului. — S’a lățit faima, că primarul C. 
F. Robescu și-a dat dimisiunea în urma 
celor petreoute. — In locul lui G. Mâr^ 
zescu, ministrul instrucțiunii și al cultelor, 
3 vorba să fiă ales vioe-președinte al Se
natului d-1 V. A. Ureohiă. — M. Sa Re
gele a trimis 5000 Lei pentru inundații 
din Serbia. — Portofoliul ministerului de 
răsboiii, se dice, va fi încredințat în curând 
d-1 general Zarea, comandantul corpului 4 
de armată. — O oompaniă englesă din Li
verpool va înființa în curând o fabrică de 
zahăr la Brăila. Instalațiunile fabrioei vor 
costa 12 miliâne Lei. Fabrioa va între
buința 800 de lucrători. — Serviciul ro
mân maritim a închiriat un nou vapor, 
unul dintre cele mai bune și elegante din 
marea Mediterană. Acest vapor portă nu
mele „Ignazio Florio*.  El a fost închiriat 
în locul ^Meteorului*,  care a întrat în șan
tier din oausa reparațiilor ce trebue să 
i-se faoă.

Un proces scandalos.
Un proces scandalos s’a pertractat 4’" 

lele acestea înaintea Curții cu jurați din 
Budapesta. Aousator era vice-șpanul co
mitatului Caraș-Severin, Litsek Bela, âr ca 
sousat era 4iaru^ ungureso nNemzeti Ujsăg*  

din Budapesta. Acest c^iar publicase adecă 
un articul, în care făcea imputări celor dela 
guvern, pentru-oă au trecut cu vederea 
nisoe „geșefterii", oe le-a făcut vice-șpanul 
Litsek cu nisoe pompe de foo. Acest vioe- 
șpan adecă comandase pentru tdte comu
nele din comitatul Caraș-Severin nisoe 
pompe de foo, prin oarl îngreuna comu
nele ou mari oheltuell, fără de-a avea în 
schimb aprâpe niol un folos, deârece pom
pele erau slabe de tot, âr prețul lor era 
fârte mare. Comunele au protestat, ba după 
cât ne aducem aminte, cașul a fost sulevat 
și în oongregațiunea comitatului din partea 
Românilor, deorece pe Români îi privea 
în prima liniă acest luoru, fiind-că după 
cum se soie, în comitatul Caraș-Severin 90 
°/0 din poporațiune sunt Români. Tâte pro
testările însă n’au fost luate în sârnă.

întâmplarea a adus cu sine, oa cașul 
să fiă târît acum și înaintea curții ou ju
rați. Aid direotorul fabrioei de mașini a 
lui „Geitner et Rausch" din -Budapesta, 
preoum și un alt funcționar dela aoâstă 
fabrică, au declarat, că din partea fabrioei 
lor încă s’a făcut ofert vioe-șpanului Lit
sch k pentru liferarea pompelor, cari erau 
cu 50,000 fl. mai eftine și tot de aceeași ca
litate, dâr vice-șpanul n’a voit să primâscă 
ofertul acesta. S'a făcut despre aoâsta ară
tare la ministrul de interne, dăr fără nici un 
resultat. Un alt martor anume ingine- 
rtil-șef din Lugoș Cornel Faur, care fă
cuse parte din oomisiunea însărcinată din 
partea comitatului ca să esamineze și 
ia în primire pompele, spune, că pom
pele fabrioei „Geitner et Rausch" erau în 
adevăr mai avantagiâse în privința pre
țului, âr oalitatea era aceeași. Atât el, cât 
și celalalt membru al oomisiunei, fisolgă- 
birăul Till, au făcut vioe-șpanului raport și 
propunere în înțelesul acesta, dâr vice-șpa
nul n’a luat în considerare propunerea 
lor. Al 5-lea martor, comandantul pompie- i 
nlor din Budapesta Bârâny Erno, constată 
oă pompele din fabrioa lui Geitner sunt mai 
bune ca cele din fabrica lui Tornoczy, de 
unde le-a comandat L’tsohek, și oă în a- 
devăr pompele comandate de acest vice- 
șpan sunt mai scumpe cu vre-o 48,000 fl. 
de oum au fost vrednice.

Apărătorul constată, pe basa fasio- 
nărei martorilor, oă Românii din oom’tatul 
Caraș-Severin au fost despoiațl în mod 
ușuratio și nemotivat de 50,000 fl. „Nem- 
zeti Ujsăg" și-a făcut numai o datorință 
oând a constatat aoest luoru, vrând să a- 
rate oausa nemulțămirei Românilor din aoel 
oomitat. Ceru deol achitarea aous»tului.

Pe lângă tâte astea însă, colaborato
rul cj* arului acusat, Reiner Adolf, care luâ 
asupră-și răspunderea pentru articulul îu- 
orimmat, a fost declarat din partea juraților 
ca vinovat cu 7 voturi contra 5, ăr tribunalul 
Va osîndit pentru delictul de „calumniă*  
la 150 fl. amendă! Recurs nu s'a insinuat 
niol dintr’o parte.

Aoâstă sentință e mult mai semni
ficativă, decât se mai fiă de lipsă a-o co
menta aci. Cu pompele de foo au mai pă- 
țit’o și alte comitate, oa de esemplu comi
tatul Coșoonei eto. Dâr oiue va avâ curajul, 
oa după astfel de antecedențe să-și caute 
dreptul său la forurile ungurescl? Plătesce, 
Române, și taci!

Din România.
Pl’ivitor la turburările de Joi de 

pe piața teatrului în Bucuresol pri
mirăm următorul raport, care ne-a 
sosit numai după espedarea N.-rului 
de Duminecă.

Bucuresci, 22 Noemvre v.
Turburările întâmplate în Capitală ieri, 

tot în urma unei întruniri dela „Daoia", au 
pus vârf aoestor din 4'na de Sâmbătă, oând 
bătăușii s’au repedit asupra manifestanților, 
cari voiau să mârgă, la Cameră cu petițiu- 
nea în favorea Metropolitului Ghenadie, —■ 
și din diua de Luni, când s’au însoenat 
bătăile cunoscute înaintea Universității și 
s’a făout asaltul asupra Universității, fiind 
bătuți și maltratați studenții în însu-șl lo
calul lor.

S’a ținut adecă și erl la „Dacia" o 
întrunire, conchiămată de grupul Fleva, la 
ârele 2 !/2 d, a. Aoâstă întruuire a primit 

ou unanimitate o moțiune, prin care se oere 
revocarea deoretului de suspendare a Me
tropolitului Primat și reintegrarea acestuia în 
scaunul său ; apoi liberarea din arestul poliției 
a tuturor arestaților în dilele de Sâmbătă 
și Luni; și darea în judecată a tuturor a- 
oelora, oarl s’au flout vinovațl de esoesele 
petrecute în d’l0!6 din urmă.

După primirea moțiunei, s’a decis, ca 
poporul să manifesteze în liniște pe Calea 
Victoriei. S’au fost adunat în sala „Dacia" 
și afară pe stradă peste 5000 de âmenl și 
mai mult de 200 de dame pentru a pro
testa în contra detronărei Metropolitului 
Ghenadie.

Mulțimea a pleoat dela „Daoia" spre 
Calea Victoriei, cu damele în frunte, ur
mate de oomitetul de 300 în oap cu d-1 
Fleva. Se lățise faima, oă voeso să mârgă 
la palatul regal. Poliția, pedestri și călări 
a înoepnt a trage la diferite distanțe oor- 
dâne, cari tâte însă au fost rupte și mul
țimea a pătruns prin strada SmârdanI si strada 
Lipscani în Calea Viotoriei. Ajungâud în 
fața poliției, mulțimea a defilat fluerând și 
huiduind.

In' fața confetărei Capșa, un cordon 
de sergenți de oraș vru să oprâscă în loo 
pe manifestanțl. S’a înoins însă o luptă ou 
sergenții de oraș și oordonul a fost rupt, 
așa că mulțimea a pătruns pănă înaintea 
Teatrului Național.

Aici au fost așeflate două oordone, 
unul de polițiă și imediat după el un cor
don de gendarml pedeștri eu baioneta pe 
pușoă, gata de atao. In fața Cafenelei Fial- 
kovski arau postate două escadrâne de gen
darml călări. Aici se aflau și prefeotul po
liției Paul Statesou cu ajutârele sale.

Ne putând manifestanții să rupă și 
oordonul din piața Teatrului, marele spațiu 
dinaintea Teatrului s’a tiosuit de mulțimea 
dela „Dacia" plus câte-va mii de orășeni, 
cari s’au alăturat la ea.

Pentru a împrăștia massele s’au pus 
în mișoare gendarmii călări, năvălind asupra 
mulțimei, așa că caii au oălcat multe per- 
sone. O parte din mulțime s’a retras. Cea 
mai mare parte însă, insistând a merge la 
Palat, a început lupta cu gendarmii pedes
tri și călări.

Răsbită fiind, mulțimea a trebuit în 
cela din urmă să se retragă și parte mare 
s’a retras în strada cea strimtă lângă teatru. 
Aici au făout două baricade, de unde s’a 
început o luptă ou adevărată furiă. Mai 
mult de trei stânginl de lemne au fost 
luate dintr’o curte și ou aoeste lemne arun- 
oau de după baricadă asupra gendarmilor. 
Totodată au arunoat și cu pietri.

Mulțl au fost răniți, dintre oarl unii 
fort9 grav. Toți au fost duși îu spital. Iți 
era mai mare mila, oum gendarmii parau 
contra lemnelor arunoate asupra lor. De 
trei-ori au făcut asalt asupra mulțimei, 
strieâudu-i baricada formată din tot felul 
de mobile si alte obieote găsite în aoea 
ulicioră — și tot de-atâtea-orl au fost res
pinși, că4ând peste ei o ploiă de lemne, 
pietri etc.

Lupta a durat dela 3’/2 pănă pe la 
6V2 ore sâra. Tn cele din urmă mulțimea 
a început ș se împrăștia. A oontribuit mult 
la aoesta, pe lângă frig, și o ploiă artifi
cială, ce a că4’it peste ea din cele patru 
tulumbe ale pompierilor, pe oarl le pusese 
în acțiune prefeotul poliției.

Firesce, că poporațiunea a rămas 
înspăimântată, îngrozită și în gradul cel 
mai suprem iritată și indignată în urma 
tuturor acestora.

ULTIME SOIRI
Bucuresci, 6 Decemvre. Preșe

dinte al Camerei a fost ales d-nu- 
Tache Gianni. Se asigură, că tratăl 
rile de împăcare între d-1 N. Fleva 
și d-1 P. S. Aurelian au avut un re
sultat favorabil.

Bucuresci, 6 Decemvre. Se vor- 
besce, că noul ministru de culte 
Mârzescu are de gând se stărue pen
tru o revisuire a sentinței Sinodu
lui pronunțată contra Metropolitului 
Ghenade. Pentru scopul acesta el 
va propune modificarea legei sino
dali. E vorba de-a se adauge un ar
ticul la acesta lege, în care se va 
4ice, că în contra liotărîrei Sinodu
lui este recurs în casațiă, când nu 
s’au observat formele, cari garan- 
teză dreptul de apferare. Se va mai 
$ice în acest articul, că recursul se 
va admite cu efect retroactiv.

Se mai vorbesce, că va fi rea
les fostul Metropolit Iosif Gheor- 
ghian ca Metropolit-Primat îndată 

ce va fi revisuit procesul și Metro- 
politul Ghenadie, după-ce i s’a făcut 
dreptate îșl va da dimisiunea.

Bucuresci, 6 Decemvre. Metro- 
politul Antim, care a fost numit ca 
Metropolit macedo-român la Cons- 
tantinopol, precum susțin unele foi 
oposiționale, nu ar fi de loc simpa
tic Românilor macedoneni, din care 
causă nici printre Macedonenii din 
Bucuresci numirea lui n’ar fi causat 
bucuriă. Se susține adecă, că ar fi 
Grec, mama lui fiind macedo-ro- 
mână, și deci n’ar sci nici o vorbă 
românbscă, din care causă va oficia 
în limba grbcă. Acestei afirmări se 
contrazice cu declararea ministrului 
de esterne în Cameră, că Metropo- 
litul Antim a oficiat prima liturgiă 
în limba română.

L â t e r*  a $ au E’ă.
„Familia", diar beletristic-literar, ca 

apare în Oradea mare odată în săptămână 
sub redacția d-lui Iosif Vulcan, nr. 47 dela 
6 Dec. n. (anul XXXII.), conține: Dr. G. 
Weigand (portret și biografia), de „Sex Til". 
Cugetări, Tomnă (poesiă). de T. H. Pop. 
Pentru țâră, de Simin. Proverbe. Visuri 
(poesiă), de Nor. Solia împăratului Teodosie 
n la Attila, de Dr. At. Marienescu. Dati
nile poporului român la nuntă (urmare) de 
Vasile Sala. La Drezda, de Ios. Vulcan, 
Urmâză reproducerea a două poesii publi
cate înainte cu 2 — 3 ani de răposata Alma 
de Dunca-Schiau. Literaturi și arte. Ce e 
nou? etc. In text se află încă două ilustra- 
țiunî.

Familia, care pănă acum a costat 
10 fl. la an, va costa dela 1 Ian. viitor 
numai 8 fl. la an, pe l!2 an 4 fl., pe l/4 an 
2 fl. Pentru România 20 lei la an (în loc 
de 25 lei, cum a fost pănă acum).

*
Din Revista critică-literară din Iași1 

al cărei Director e d-1 Ar. Densușianu, pro
fesor la universitatea de acolo, a apărut 
Nr. 10 (Oct.) cu următorul cuprins: Iarăși 
începuturile diaristicei române, de Ar. Den
sușianu. Din datinele și credințele pop. ro
mân (Grierul) de S. Fl. Marian. Etimologii 
românescl: Cetera de Ov. Densușianu. Dări 
de sâmă: Jahresbericht I. (G. Weigand) de 
Ov. Densușianu. Glosariu colecț. d-lui Nic. 
Densușianu. Din revistele și publicațiunile 
rusescl, de Al. Iațimirschi. Literatură po
pulară : Muntele de Criș, Colecț., de Nic. 
Densușianu. Ghicitori de S. Crainicu. No
tițe. Bibliografice.

diverse.
Un uriaș. De present în orașul Lille 

se arată publicului un om uriaș, cu numele 
Constantin, născut în Elveția. El e de 19 
ani și de 2 metri și 40 cm. înalt. Un pi
cior e gros de 42 cin., âr brațul de 36 cm. 
In proporția cu mărimea lui pofta de mân
care e fârte mere. Pe. 4' mânoă de șese ori 
câte-o mâucere în cantitate de 12 —15 klgr

Pâne nouă. Gazetele germane scrie, 
oă unui brutar din Meklenburg i-a succes 
a afla unele materii, oarl pănă acum au 
fost cu totul neîntrebuințate, din cari el 
pregătesoe pâne. Aoeste materii suut: he- 
meiu, înalț, drojdii de bere, sare și cartofi 
prăjiți. Pânea pregătită din aoeste materii 
stă tot prospătă mai multe luni, ba oh'er 
și un an și e gustosă ca ori și care altă 
pâne din făină de grâu.

Premiu național unui luptător cu 
pumnul. Iohn L. Sullivan, se numeso.e re
gele luptătorilor ou pumnul din America. 
Acum medicii sunt siliți să-i tae o mână, 
deore-oe cu ocasiunea unei lupte a căpă
tat nisce răni la mână forte grele, oarl pe- 
riclitâză sănătatea corpului întreg, fiarele 
diu NewYork fao propunerea, că să-i dea 
renumitului „boxer" o subvențiune de 
100,000 dolari, oa premiu național și astf >1 
să-l pună la adăpostul grijilor și a sărăciei 
la bătrânețe.

Proprietar: ESo®.

Redactor responsabil: Grograria
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FouSard-Seide 60 kr.
bis fl. 3.35 p. ZUet. — japaneftfdje, djine» 
ftfd?e etc. in ben neueften Deffxins unb ^ar» 
ben, forate fd^tvarje, tocile unb farbige 
flîeniaebcrg-SeisSe uon 35 fr. bis 
fl. ^.65 p. Zilei. — glatt, geftreift, farriert, 
gemufterf, Damafte etc. (ca 2^0 uerfd). ®ual. 
unb 2000 cerfdpb. ^arben, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — lîîufter 
umgebenb. 2)oppeltes Sriefporto nad) ber 
Scfymeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
2 (k. u. k. Hofl.J, Ziiricli.

Publicațiune de îicitațîime.
Biserica română gr. or. cu hra

mul St. Nicolae din Brașov-Scheiu, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov-Cetate având de scop a 
vinde realitatea lor aflătOre în Bra
șov suburbiul Blumena, a împărțit 
aceia realitate în 16 parcele, după 
cum se p6te vedea din planul aflător 
în Cancelaria Eforiei șcălelor centrale 
române din Brașov. Din acele 16 
parcele de astă-dată să pun în lici
tație următorele 3 parcele:

1. Parcela IV în estensiune de 
1441.68 metri c.uadrațî, dimpreună 
cu casa de grădinar, prețul de es- 
chiamare fiind 2400 fi. v. a.

2. Parcela V în estensiune de 
1167.90 metri cuadrați cu prețul de 
eschiamare .1800 fl. v. a.

3. Parcela VI în estensiune de 
1348.50 metri cuadrațî cu prețul de 
eschiamare 2700 fl. v. a.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele sus numite se va ținea 
în 8/20 ianuarie 1897 la 9 ore îna
inte de amiacjî în Cancelaria Eforiei 
șcălelor centrale române gr. or. din 
Brașov, unde se va putea lua în ve
dere planul de parcelare și se vor 
putea ceti și condițiunile de licitație.

Pănă la 7/19 Ianuarie 1897 se 
pot face și oferte în scris, provăcfute 
cu vadiu de 10% a prețului de es
chiamare.

Ofertele în scris sunt a să adresa 
cătră Eforia șcălelor sus pomenită.

La dorința cumpărătorului jumă
tate din preț va putea se rămână 
intabulat pe parcela cumpărată pe 
lângă plătirea unei dobândi de 6%.

Brașov, 18/30 Nov. 1896.
1129,1-3 i.

Nr. 173 31-1896

Publicațiile.
Se aduce la cunoscința publică, 

cumcă conform conclusului represen- 
tanței comunale orășenesc! din 10, 
li și 12 Septemvre a. C. deja întrat 
în putere de drept, s’a statorit și se 
va incassa, în puterea art. de lege 
XLIV din 1883, un arunc comunal 
de 28% ca quota pentru acoperirea 
deficitului budgetului orașului Brașov 
pro 1897.

Brașov 4 Dec. 1896.

ii32,i-2 Magistratul orășenesc.

Pentru cadouri de Crăciun 
recomandăm p. t. public fabricatele 
nostre de lână curată cu prețuri mo
derate ale fabricei. — Afară de acestea 
să află mai multe resturi și Cupone 
de esposiție, care să vend cu prețuri 
tare scăzute (10—50%).

Wilhelm Scherg C-ie 
1130,1—3 fabrică de postav.
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Deschidere de magazin
LANG, ROSENTHAL & PALMHERT 
recomandă magazia lor bogat asortată cu Nfiărftll’i de 
Sticlă, Forzellan și Argiaît cflsÎBsa.

Mare asortiment de Lampe ale lui R. Ditmar.
Vase de faiență, piatră precum Cassea’ale 

O0e, Urciore etc.
Kame de tablouri în diferite mărimi, eșe

cul are exactă.
Oglindi-^olin și flamuri, calități forte 

bune.
Repară geamuri în și afară de localitate cu prețuri 

eftine și prompt.

Petroleu veritabil am
erican garantat

Cursul pieteâ iiJrav.ow.
Din 7 Decemvre 1896.

Bancnote rom. Comp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’orl Cump. 9.49 Vend. 9.51
Galbeni Camp. 5.62 Vend. 5.65
Rable rusescl Cump. 126.- Vend. —.—
Mărci germane Cump. —.— Vend,
Lire turoescl Cump. —.— Vend.
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

ly£ei'Su.l ■tx'exi’xxz'îloi'
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din ! Oct- ES96»

Tren 
do 

persdn.

Tren
accel.

Tren 
de

TronTren
mixt, peradn. accel-

Tren 
de 

persdn.

Tren 
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10 —
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-

5.10
8ĂXT

9.07
9.37

10.37 
Tr. pre.
11.10
11.27
12 30
12.57

109
1.16

11.40
11.55

3.55
4.40
5.10

112.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40’
9.09

10 40
11.25'
11.49
11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
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8.17
8.33
8.38
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Viena . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny. 
Oradea-mare 
Mezo-Telegd 
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . . 
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Apahida
Ghiriș . .
Cucerdea .
Uiuăra . .
Vințul de sus
Aiud . .
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișâra . 
Hașfalflu , 
Homorod .
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Feldiora
Brașov .
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Predeal
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7.45
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4.14
3.32
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3.56
2.37
2.31
2 01
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12.52
12.20

11.01
10 45
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8.49
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4.33
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3.59
3.38
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1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
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Ghiriș
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3.57
4.19

4 45
6.35
7.01

11.55
1.25
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9.15
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5.07
4.40
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11.01
10.308
8 57j
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8.42

2.05
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Hunedora....................
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6
1

7.44
6.20

1.29
12.05

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

ș 9.10 4.2C
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M-Ureș-Ludoș . . . 
Z a u . . . . . .
Țagu-Budatelio , .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . . . 
Bistrița . ... ,
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6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16
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Clwcerdea — Ușorheiu — S&egBi.-s&sesc.
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jos în sus. — Nu merii încuadrați cu linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


