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INSERATE B8 primesc la Adml- 
nletrațlcnoîn Brașov și la ur- 
mâtâroio Birouri da anuRoiurl: 

în Viena: Af, J>ukes, Hânrtah 
Schale'n. Rudolf Afosst, 2. Oppeltks 
Naehfolger; Anton Oppelik, J. 
Danneocr, în Budapesta: A. 7. 
Goldbergerg, Eriistein Bemat; în 
Bueuresoi: Agence Havas, Suo- 
oursaje de Roumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
fțarmond pe e oolână 8 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deae după 
tarifă și învoială.

Reclame po pagina a 3-a o 
eeriă 10 cr. oeu 30 bani.

LIH.

„Saseta” iese în flâ-care di.
Abonamente pentru Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franol, po ș6ae 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâto ofioieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. oolectori.
AJ’rmameB.tul psntru Brașov 

administrafăunea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nt. 30 U ctagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șăsc 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni G fl., pe trei luni 
3 fl. Un esempiar 6 cr. v. u. 
său 16 bani, Atât abonamen
tele cât și iuBerțiunilo aunt 

a se plăti înainte.
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Un cas simptomatic.
S’ar păre, că soirea, ce-o adu

cem mai jos despre atentatul unui 
notar de cerc, sevîrșit cu călcarea li
bertății cetățenesc!, a dreptului de 
limbă și a postulatelor umanității 
în contra unui țeran român într’o 
afacere neînsemnată de daună pen
tru nisce mere, este un eveniment 
de-o însemnătate secundară.

Câte de acestea nu se întâmplă 
la noi, ca și în alte părți?—va cflce 
p6te unul seu altul, care judecă su
perficial, fără pricepere și fără pre
vedere.

.Dâcă însâ vom judeca bine cele ce 
ni-ld comunică raportorul nostru des
pre acest revoltător cas; dâcă vom 
ave în vedere, că trăim într’o țâră, 
unde aprâpe trei din patru părți ale 
locuitorilor vorbesc numai limba ro
mână ; și dâcă vom considera, că un 
funcționar inferior ungur, în inima 
Ardealului și în mijlocul unei imense 
poporațiuni române, cum este aceea^ 
ce compune comitatul Turda-Arieș, 
cutâză sâ tracteze pe un țeran ro
mân cu pedepse în bani și cu mus
trări înfuriate, pentru-că a cerut, ba 
s’a rugat se-i vorbâscă în limba lui 
românescă, ca se-1 pâtă înțelege; 
decă vom avâ tâte acestea înaintea 
ochilor: atunci trebue se cjicem, că 
acest cas are o gravă importanță 
pentru cunoscerea situațiunei poli
tice, în care se află de present po
porul nostru, și că face lumină asu
pra ei, presentându-o în icâna, ce 
se esprimă în cuvintele: „ca la noi 
la nimenea".

Are dreptate, multă dreptate 
raportorul nostru când cjice, că nici 
în Turcia, nici în Asia și Africa nur 
se mai pomenesce așa-ceva, ca adecă 
un mic funcționar, care trebue sâ 
trăâscă în nemijlocit contact cu po
porul, se nu vrâ se se înțelegă cu 
țăranul în afacerile oficiului seu fo
losind limba lui maternă, cu tote că 
o scie vorbi, și încă să-l pedepsescă 

pentru-că se rogă se-i vorbâscă așa, 
ca se-1 înțelâgă.

Nu seim, ce mai cugetă aeji băr
bații noștri, chiămațl a sfătui și a 
conduce pe acest maltratat și urgi
sit popor, asupra unor astfel de apa- 
rițiuni, cari de-un timp încâce au 
devenit cjilnice. Dâr vedem și sim
țim, că cașuri ca cel descris mai 
jos sunt simptome rele. Și simpto- 
mele, de cari vorbim, nu sunt rele 
atât pentru periculul, ce-1 semnaleză 
ca amenințător din partea contrari
lor, cât mai mult pentru-că ne des- 
velesce, că periculul este și mai 
mare în lucrarea și purtarea nâstră 
însă-șl.

Căci bine se judecăm: dâcă se 
pâte întâmpla, ca nisce notărășei ca 
vai de ei de pe la sate se cuteze a 
lovi cu atâta cruflime în cel mai 
sfânt drept și sentiment de dreptate 
al poporului nostru, atunci care este 
resultatul luptei nostre stăruitâre 
pentru libertatea lui, pentru drep
turile lui cetățenesc! și naționale ?

Trebue se fiă fârte slab acest 
resultat, dâcă printr’ânsul nu s’a do- 
bîndit nici atât, ca în mijlocul mas- 
selor române funcționarii adminis
trativi se respecte cel puțin cel mai 
.elementar drept de limbă al popo
rului nostru și să se sfiescă, dâcă 
nu din convingerea simțului seu mo
ral, cel puțin de frica trăsnetelor, 
ce s’ar descărca asupra capului seu 
printr’o puternică acțiune de protes
tare a celor chiămațl a apăra drep
turile poporului, care acțiune să pună 
pe gânduri chiar pe stăpânii lor din 
sferele înalte ale ocârmuirei.

Nu e esemplu nici într’o țâră 
din lume, ca să se întâmple astfel 
de violențe și atentate cjiua mare în 
contra poporului, fără ca să aibă 
cel mai puternic răsunet în sînul 
celor de aceeași sârte. Voim să cji- 
cem, că apatia la noi a luat dimen
siuni forte îngrijitore, că abia se 
mai dă atențiune unor astfel de 
aparițiuni, cari ar trebui să aibă ca 
urmare, ca acolo, unde se arată, tot 

poporul să se ridice în piciâre, să 
protesteze și să câră pedepsirea esem- 
plară a unor astfel de funcționari 
fără cultura inimei, fără simț de 
dreptate și fără respect față cu le
gile.

Așa ar trebui să înțelegă con
ducătorii noștri lupta legală pentru 
drepturile poporului, er nu așa, ca 
câte-un cas ca cel de față să se ra
porteze ițiarelor nostre o lună-două 
după ce s’a petrecut, ca o curiosi- 
tate fârte întristătdre, âr $ece alte 
cașuri de același fel să se trâcă cu 
vederea în detrimentul poporului, din 
pricina negligenței celor chiămațl a 
veghia, ca să nu-1 sfâșie lupii.

Ne mai autjit! Etă ce ni-se scrie des
pre unul din oale mai revoltătdre oasurl 
de violare a dreptului de limbă și de căl
care a preceptelor celor mai elementare 
ale bunei cuviințe și ale umanității:

Stimate Domnule Redactor! E mare 
cununa nedreptăților și a fărădelegilor co
mise din partea jidano-maghiară față de 
Români pretutindenea, însă în acea ounună 
nu cred să se afle un astfel de „briliant“, 
cum este următorul cas:

Aoum în tdmnă venind în comuna 
Meschiu (comitatul Turda-Arieș), comună 
mestecată, cu loouitorl români și unguri, 
notarul de cerc cu numele Modi Mihaly, 
a citat la canoelaria sa pe Nicolae Suciu 
într’o afacere de daună pentru nisoe mere. 
Notarul vorbi cu el în limba lui Tuhutum. 
Atunci bietul om cu cea mai mare supu
nere și blândețe ă rugat pe „Măria sa d-1 
notar“ — care vorbesoe binișor limba ro
mână — se facă bine și se-i spună ro- 
mânesce, ce vrea se-i spună, căci densul 
nu scie și nu pricepe nngnresce!

Și ce cugetați că a făout „Măria sa?“
S’a înfuriat ca un tigru, cum de cu- 

tâză Românul a-I ruga se vorbâscă româ- 
nesce și stante pede l’a judecat, adecă i-a 
dictat o pedâpsă de 10 corone (prin sen
tința 3—1896 korj. sz.) și l’a și esecuat 
numai decât.

6re în Turcia, Asia, la Indieni ori la 
AfrioanI se întâmplă astfel de terorisare 

miserabilă și păcate strigătdre la ceriu? — 
Eu nu cred.

De6re-ce aoesta-i un cas ne mai au- 
<jit în lumea cultă, un oas, care cu tot 
dreptul pote servi de barometru al cul- 
turei și al liberalismului unguresc, este d0 
lipsă, cred, să fiă cunoscut de lumea în- 
trâgă.

Metropolitul Antim. Se vede, că ale
gerea Episoopului de Oohrida, Antim, ca 
Metropolit macedo-român întâmpină mare 
oposițiă din partea grecesoă. Biroul de co
respondență ungureso publioă din Constan- 
tinopol scrirl neliniștitdre și în parte con- 
tradioătore cu comunioările făcute în Ca
meră și Senatul român de ministrul de es- 
terne asupra acestei alegeri.

Astfel, se tjioe în unele din telegrame 
că patriarchatul eoumenic (grecesc) a făout 
pașii de lipsă spre a impedeca cu ajutorul 
poliției sfințirea capelei române, ce credea, că 
se va faoe în 7 Decemvre st. n. Sfințirea 
însă s’a fost făcut deja în tăcere în 3 a 
1. c. Patriarchatul eoumenic ar pretinde 
acum dela înalta Pârtă ca părintele Antim, 
care a fost ales Metropolit al Românilor 
otomani să fiă arestai.

Altă telegramă ne spune, că în 7 De 
oemvra oâțl-va Greoi au voit să demon
streze înaintea Capelei române, și oă s’ar fi 
lățit soirea, oă părintele Antim ar fi arestat 
și oă patriarchatul spriginit de poliția și-a 
dat silința de-a îndemna pe delegații ;ro- 
mânl din Macedonia, ce se ^află în Con- 
stantinopol, să anuleze alegerea făcută.

De altă parte se tjice, că înalta Pârtă 
n’ar fi indispusă de-a satisface nisuințelor 
române în urma atitudinei leale a Cuțo
vlahilor pe timpul uneltirilor din urmă ale 
bandelor greoesol din Macedonia.

Tot ou data de 8 Deoemvre să recti
fică în parte, într’o depeșă dela Constan- 
tinopol, soirile de mai sus, și se dau de- 
tailuri despre stăruințele patriarohatului 
pentru zădărnicirea alegerei de Metropolit 
român. Etă ce se efioe în aeăsta depeșă:

„Faima, oe s’a lățit aioi despre ares
tarea Metropolitului Autim și închiderea 
din ofioiu a capelei române este falsă. Stă
ruințele partriarohatului de a îndemna pe 
oei șese delegați, cari au votat pentru An-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea negră“.
Unde dai fi wnde crApă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea năgrău (A „fekete fa>nyvu'), 
scrisă de br, Ștefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszăg* 

din Budapesta.
De Axentie Severa.

18) (Urmare).

Etă resoluția dată la petiția preotului 
loan Lucaciu:

„Dem Herrn Johann Lukats, Hier. Da 
mit Beschluss vom heutigen auf die Auf- 
lassung Ihres vorsichtsweisen Verhaftens 
bis zur wollstăndigen Erhebung des That- 
bestandes, gegen Angelobung erkannt wor- 
den ist; so werden Sie hievon in Kennt- 
niss.gesetzt — vom k. k. prov.: Strafge- 
richte. Carlsburg am 21 Februar 1851. Fo- 
disch m. p.u

Am produs și dat la lumină acest 
act ca să vadă toți cei ce ochi au: a) Că 
garda a dat nu primele focuri, ci o salvă 
asupra Românilor; b) Cât au fost de în- 
verșiunatl gardiștii în contra Românilor; 
c) Cum și cu câtă iubire de omeni a apă
rat părintele Lucaciu pe Armenii și Ma
ghiarii nevinovațl, cari nu fusese gardiști 
și încă nu numai Lucaciu, ci toți preoții 
români, ca adevărațl părinți sufletescl; d) 
Cât de mare „Walachen-fresser" a^ fost 
auditorul Nahlik; e) Cât de promțl au fost 
judecătorii ces. reg.

Credând, că toți cei cu sentimente 
nestricate și umane doresc să cunoscă în 
tote amănuntele ei acea catastrofă, mai 
produc aci și alt document, original, care 
versă și mai multă lumină, făcând în pu
ține cuvinte istoricul complet al acelor 
triste evenimente. Etă-1:

„Mult Onorată Ces. Regia Comissiune Militară.

„După nefericita întâmplare a Zlatnei 
din 23 Oct. 1848 acuși a venit în jos pre
fectul Iancu, însoțit de parochul unit din 
Roșia Simeon Balinth, a adunat poporul 

din tot împregiurul în piața din GiosenI, 
și a dat poruncă aspră, ca toți aceia cari 
ș’au întins la bunul împărătesc, să-l aducă 
de bunăvoiă înapoi, că de nu, cu morte 
șe vor pedepsi. A și adunat în puține dile 
peste 20 mii florini c. m. în bani gata și 
în aur crud. Peste puțin timp s’a scoborît 
și prefectul Buteanu spre același scop, și 
și acesta adună mai multe sute de fl. c. m.

„Să fi venit în timpul acela o comis
siune trimisă de guberniu, și spriginită cu o 
putere executivă, precum se întâmpla peste 
o lună și jumătate: doră tot bunul împără
tesc se putea readuna dela respectivii furi. 
Der acâsta nu seim din ce sausă nu s’a 
întâmplat, âr numiții prefecți având de 
a-și împlini datorințele sale ca prefecți, 
adecă a aduna și a comenta Landsturm-ul 
cătră Aiud, cătră Zarand și cătră Hoidin, 
unde erau amenințate marginile Țerei de 
insurgenții Maghiari — nu putură ședea 
aici timp indelungat în interesul despăgu- 
birei. erariale.

„Prin mijlocul lui Decemvre 1848 veni 
din Sibiiu o comisiune amestecată la Zlatna, 
care sub presedința d-lui Stabs-auditoriu 

Meder îșl începu lucrările sale cu bun fruct, 
der cătră capătul aceleiași luni, fu silit 
a-șl întrerupe misiunea sa din causa întră- 
rei lui Bem, totuși în puțin timp adună și 
acesta peste 20 mii c. m. în bani gata și 
în aur și argint.

„De atunci trecură doi am, pănă când 
veni mult onarata comisiune de acum, în 
care timp multe și mai multe pătimiră lo
cuitorii Zlatnei și a întregului ținut, mai 
vârtos din partea oștilor maghiare trecă- 
tore în sus și în jos, care pe totă româ- 
nimea, der mai ales pe cea din munți, era 
groznic cătrănită pentru nesupunerea sub 
Gubernul revoliționar din Debrețin. Nu 
este aici locul de a descrie patimile nostre 
cele grele și .nenumărate, precum și cele 
de față, le lăsăm pe de altă dată spre sin
ceră descoperire înaintea înaltului și Mi
lostivului Gubern. Der intră tote aceste 
suferințe nici una nu o sîmțim cu atâta 
durere, ca rușinea, pe care ne-au cășiunat 
în 23 Oct. 1848 vre-o câți-va omeni fără 
de lege, adecă aceia cari au rupt ușile ca
selor împărătesei, și au răpit bunul înăl
țatului împărat, pentru care se sculase totă
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tina," oa să-și retragă votul lor, au rămas 
fără succes. Foile greoesul de aid tpublioă 
un articul inspirat dela Patriarohiă, care 
se pronunță în contra aspirațiunilor române. 
Afirmarea, că ambasadorul român a făcut la 
Patriarohiă pași privitor la alegerea Metro- 
politului și în cestiunea desohiderei oapelei 
române, nu este esactă. Actul eleotoral fu 
mpărtășit Portei prin delagațl. Privitor 
la cestiunea încă deschisă a recunâscerii 
Metropoiitului ales de cătră Patriarohul 
ecumenic s’au format îu Fanar dâuă 
partide. Majoritatea cere escomunicarea 
lui Antim, pe când elementele ohib- 
zuite se opun, pentru-că se tem de-o 
sohismă și n’ar fi în contra unei împliniri 
parțiale a dorințelor Guțo-Vlahilor prin nu
mirea unui Metropolit național, debrece 
speră, că printr’asta vor putea evita și 
pentru viitor o schismă".

Din aceste soiri transmise de biroul 
oficios ar resulta deci două fapte impor
tante, că adecă alegerea părintelui Antim 
ca Metropolit român nu este pănă 'acuma 
recunoscută nici de guvernul otoman ni ol 
de Patriarohul eoumenic.

Suntem deol curioși de deslușirile, oe 
negreșit se vor cere și se vor da în Ca
mera română ou privire la aeeste faime.

CRONICA POLITICA.
— 28 Noemvre.

Erl Pulszky a presentat camerei un
gare proiectul de respuns la discursul 
Tronului. Contele Apponyi a înaintat și 
el proieotul partidei sale. Președintele Szi- 
lâgyi c|ice> că astfel de proieote sunt pro
puneri, cari ar trebui mai ’nainte anunțate. 
Dâr fiind-oă proieotele de adresă s’au pre
sentat și pănă aouma fără presentarea 
acâsta prealabilă, propune oa Camera să 
enuuciă, că astfel de escepțiune să face nu
mai privitor la proiectele de adresă. Ca
mera decide în sensul acestei propuneri. 
Vineri se va înoepe desbaterea edresei.

Proieotul de adresă al oontelui Ap
ponyi se ocupă aprope esclusiv de alegerile 
dietale. Prin abusurile oomise la aoeste 
alegeri el vede amenințată oonstituțiă. Nu 
intră în amănuntele discursului tronului. 
Recomanda Maiestății Sale, să delăture 
aoest guvern. Prima problemă a acestui 
guvern ar fi, după Apponyi, să presenteze 
dietei o nouă lege electorală.

*
F6ia parisiană „Temps'1 publioă o 

oonvorbire, oe a avut’o raportorul ei din 
Viena ou profesorul £uss. Europa apusană,
— să fi cjis acesta din urmă între altele,
— perde tot mai mult din importanța ei 
în oestiuuea universală; în timpii viitori 
vor deoide asupra sortei lumei numai trei 
națiuni: Americanii, Rușii și Asiații cu 
fața galbănă... Răsboiu nu doresoe nimeni.., 
Fără să scie timpul de acjl luorâză cu iu- 
țală fenomenală în favorul Rusiei, a oă-

Românimea. Omenii aceștia, precum s’au 
dovedit și la comisiunea an. 1848 au fost 
parte mare malefaotorl, cariîn cliua acea 
scăpase din temnițe, cari spre săvârșirea 
răutății întrebuințară tocmai clipitele acele, 
când garda maghiară depărtându-se din 
opid, er Românii locuitori fiind de frica 
maghiarilor (despre cari nu sciau că dusu- 
s’au de tot, seu numai de foc s’au depărtat) 
cu toții fugiți în pădure, opidul Zlatna era 
de ambe părțile părăsit și desiert.

E adevărat cum-că după ce Lotrii aceș
tia au rupt ușile și au scos ce au fost mai 
bun, mai târdiu au întrat și alții după ei, 
și au dus ce mai rămăsese, der după cum 
socotim onorată comisiune! acești din urmă 
au lunecat numai din rătăcire, socotind, 
cum-că după ce camera Impărătescă s’a 
deschis, deși nu vor duce ei înși-șl rămă
șițele de bani, vor veni alții și acolo tot 
nu vor rămâne. Ce ’i drept audiam în tim
pul acela pe multi și aceea dicând: cum-că 
luându-se jos pagiura Impărătescă de pe 
edificiul administrațiunei montane, cu aceea 
a încetat și cassele a mai fi împărătesei, 
cum-că darea ce s’a furat din ele, nu dela 
împăratul, ci dela Kossuth s’au luat. 

reia putere în timp de pace se presentă 
mult mai împuitâre, decât în timp de 
răsboiu.

*
Un nou conflict amenință să isbuo- 

nâscă înourend între Abisinia și Anglia. 
Ne’nțelegerea între aoeste două state a 
provooat’o faptul, că Italienii au dăruit 
Angliei cu câte-va luni înainte orașul Gas- 
sala în speranță, că Anglia la timpul său 
va fi recunosoătore Italiei și o va sprijini 
în contra lui Menelik. Aoum însă, după ce 
Cassala a trecut cu totul în proprietatea 
Angliei, se ridică regele abisinian Menelik 
și pretinde dela guvernul Angliei, ca să-i 
dea îndărăt orașul Cassala, de6re-oe acesta 
se ține de Abisinia și, prin urmare, Italia 
n’a putut să-l deruâsoă nimănui. E intere
sant, că Menelik a declarat cu hotărîre, 
că ține în mod necondiționat să ’i-se împli- 
nâsoă acâstă pretensiune. Italienii, cari 
s’au înșelat în Anglia, acum rid în pumni 
văcjend, că din oausa Cassalei se ivesoe uid 
nou conflict, care cam cu greu se va pute 
încungiura, deore-ce, precum se vede, Me- 
uelik tocmai așa nu se teme de EnglesI, 
precum nu s’a temet nici de Italieni.

SOBRELE DILEL
— 23 Noemvre,

Pentru parochia vacantă a Brașovu- 
lui-vechiâ s’au insinuat pănă aoum 7 con- 
curențl, dintre cari preotul Constantin Di- 
mian și-a ținut cuvântarea de probă în 
biserica din Brașovul veohiîi Dumineca 
treoută, âr ceilalți 6 și-o vor ține în urmă- 
torea ordine: Iosif Maximilian, parochul 
din Ghimbav, Duminecă în 1 Dec. v., loan 
Leucescu parochul din Rotbav în 6 Dec. v., 
Iosif Gomanescu parochul din Codlea în 8 
Deo., G. Ludu preotul capelan din Preșmer 
în 15 Deo., G. Sglimbea, paroch în Cuciu- 
lata în 22 Decemvre, âr olericul Romul 
Mă&rușanu din Măeruș în 25, eventual 26 
Dec. st. v.

—o—
Limba maghiară liturgică — nead- 

misă. „Pești Hirl." este informat, că Papa 
ar fi adresat flilele acestea o brevetă oătră 
toți episcopii gr. cat., prin care se interzice 
strict de-a întrebuința limba maghiară ca limbă 
liturgică.

—o—
Venitele și cheltuelile adunărei dela 

Lugoș a Asociațiunei. Comisiunea însărci
nată cu censurarea socotelelor festivităților 
adunărei generale a Asooiațiunei, constătă- 
tore din d-nii Nio. Muntean și Nio. lova- 
nesou, în urma mandatului primit în adu
narea comitetului dela 8 Nov. n. o. a re- 
văcjut soootelile, pe cari, după cum aflăm 
din roportul comisiunei publicat în numă
rul mai nou al „Dreptății" din Timișora, 
le-a aflat corecte și documentate. Anume 
venitul brut a fost: 4744 fl. 60 cr. In acâetă 
sumă sunt socotite taxele dela membri cu 
1448 fl. er venitul festivităților cu 2406 fl.

E adevărat mai încolo cum-că prin fo
cul din 23 Octomvre 1848 încă și mai mare 
pagubă s’au făcut Erariului, precum și pri- 
vaților. Dâră și acela e un adevăr, cum-că 
în prochiemațiunea din 17 Octomvre 1848, 
prin care s’a ridicat Landsturm-ul, apriat 
este scris ca omenii se răspândâscă frică 
și groză asupra inimicului. Așa au făcut 
glotele, care în diua cea fatală împregiu- 
rară Zlatna. Ele ca să sparie pe garda 
maghiară, să o aplece la depunerea ar
melor fără vărsare de sânge, amenințau 
orașul cu foc. Totuși arderea acesta nu se 
întâmpla, decă Maghiarii, neașteptând de
plina săvîrșire a parlamentarilor prin depu
tății ambelor părți, la scoterea Flamurei 
negru-galbine din turnul catolicilor, nu-șl 
ridicau armele de jos fără de veste, și nu 
le descărcau asupra glotelor Românilor, 
cari aveu armele sale pe pământ, și erau 
ca oile îndesuițî, ba unii dintr’ânșii zăceau 
pe jos mâncându-șl merindea care și-o 
adusese de acasă. Se văd și acum pe tur
nul bisericii catolice peste 50 de găuri în 
zid cașiunate prin glonțele gardiștilor ma
ghiari asupra flamurei negru-galbine. Se 
dice cum-că înainte de descărcarea acâsta, 

60 cr. (și adeoă: dela banohet au inours 
490 fl. 50 or.; din taxele de Intrare la 
„Rugă“ 711 fl.; pentru loourile ocupate de 
ospețl la emularea corurilor 456 fl.; venitul 
dela teatru 247 fl. 50 cr.; dela petrecere 
336 fl. 10 cr. etc.) Spesele tuturor festivită
ților au fost 2220 fl. 73 cr. Abstrăgând spe
sele din venitul brut, resultă un vemt curat 
de 1924 fl. 07 cr. Din acâstă sumă se află 
la cassa Associațiunei 313 fl., depuși la 
„Lugoșana" din Lugoș 1300 fl., depuși la 
„Făgețana" 100 fl., în taxe restante la 
membri 103 fl., âr restul de 108 fl. 07 
er. se află și aoum la mâna d-lui cassar 
Dr. G. Dobrin.

— o —
Turburărl la facultatea de medicină 

din Budapesta. Vineri au avut loc la fa- 
oultatea de medicină a universității din 
Budapesta demonstrațiunl sgomotbse îndrep
tate contra profesorului de chirurgia Ko
vâos de oătră asoultătorii săi. Demonstra- 
țiunea a luat astfel de dimensiuni, încât 
profesorul, strîmtorat, a trebuit să reourgă 
la ajutorul poliției, ceea-ce a înverșiunat 
și mai mult pe studenții demonstranți, căol 
conform unui us veohifl nu este admisibil, 
oa poliția să între în edificiul universității. 
In urma acestor demonstrațiunl au presen
tat cam 600 mediciniștl un memorand la 
deoanat, în care oer, ca profesorul Kovacs 
să fiă depărtat, din soaunul profesorul. 
Drept motive a acestei cereri espune me
morandul, că profesorul Kovâos nu ține 
nicl-odată prelegeri sistematice, așa înoât 
n’au oandidații din ce să se prepare pentru 
esamen, oăol dâcă se preDară din vre-o 
carte sâu ascultă alt profesor, îi respinge 
la sigur Kovâos. Mai departe espune me
morandul, oă prof. Kovâos n’a soris niol 
un op din specialitatea sa și nu admite 
nici oa studenții să facă însemnări după 
prelegerile lui și, în fine, că la esamene 
respinge cam 80 procente din candidați. 
Deoanul facultății a promis studenților, că 
va lua în considerare plângerile juste și 
va ruga pe prof. Kovâos să sisteze deo
camdată prelegerile, la ceea-ce însă acesta 
nu s’a învoit.

0 reuniune a (Jiariștilor unguri din 
provincia. Kulinyi Zsigmond, redactorul 
(jiarului „Szegedi Napld“, a oonvocat cjilele» 
acestea o conferență a cjiariștilor unguri 
din provinoiă la Seghedin. In acâstă con- 
ferență s’a hotărît a sa înființa o reuniune 
a cjiariștilor unguri din proviuoiă. Membri 
ai reuniunei vor pută fi numai c^iarișt.1 de 
profesiune, cari oel puțin 3 ani stau în ser
viciul (jiaristicei. Reuniunea va avă un 
fond pentru pensionarea și ajutorarea (ju
riștilor, Adunarea de oonstituire se va ținâ 
la 27 Deo. n. în Budapesta. Vor fi invitați 
la acea adunare vre-o 100 de redactori 
din provinoiă.

—o—
Socialismul în Budapesta. Alaltăerl 

societatea calfelor deist băcănii din Buda

prin care vre-o 7—8 Români pe loc cădură 
morți la pământ, o femeiă din Valea Do
sului, ar fi aprins o claie de fân în capul 
orașului din sus, der cu sufletul mărturi
sim, cum-că noi înaintea pușcăturei nici 
un foc nu am văcjut, și și de fi fost, 
acela lesne se putea stînge, și din acela 
orașul nostru nu s’ar fi prăpădit. Focul, 
care a minstuit orașul a fost cel pe de 
lături prin înturbații Români în fuga lor 
pus după pușcătură însoțit precum <?redem, 
cu focul cel ațîțat din pușcile și 4 tunuri 
a gardei, prin edificiile mai dinlăuntrul 
opidului, care prin îndelungata secetă erau 
pe atunci ca esca de urcate. Acea pușcă- 
tura a gardei avu fără îndoelă, cea mai 
mare influință și la furiosa răsbunare dela 
Presaca din 24 Octomvre 1848. Prin focul 
acesta nu numai bunul erarial, și a Ma
ghiarilor, ci și a multor cjecl de Români, 
precum și bisericele nostre cele frumose s’au 
prăpădit.

(Va urma.)

pesta a hotărît să se alăture pe față 1 
socialiști. In urma aoâsta au depărtat din 
localul societății tabloul monarchului și al lui 
Kossuth, punând în loouL lor tablourile lui 
Marx și Lassale.

—o—
Manevrele viitore. Se sorie, oă mane

vrele mari din vara viitore se vor face în 
jurul orășelului Tata-Tovâros (în Ungaria). 
La manevrele mari, oe se vor ținâ aoolo, 
se vor lua parte afară de împăratul
Germaniei și Regele saxon, apoi Regele 
României și al Serbiei.

Esundări în Clușiu. Din Clușiu se 
serie, oă cailele aoeste, esundând Someșul, 
a causat multe pagube într’un suburbiu al 
Clușiului. Mai mult oa 100 de familii din 
olasa mai săracă au trebuit să-și părăsâsoă 
locuințele din oausa apei.

— o—
Vacanțele cadeților. Vacanțele elevi

lor dela institutele militare oes. și reg. în 
anul aoesta vor dura timp mai îndelungat 
ca altă-dată. Ele vor începe în 23 Deoem- 
vre și vor dura pănă în 3 Iauuar inclusive. 
Vacanțe vor căpăta însă numai aoeia, cari 
au din purtarea morală nota de oel pu
țin „bun", er din diligință nota de „sufi
cient".

— o—
Folchi în America, pilele aoeste am 

fost amintit deja, că princesa Elvira și 
Folchi au de gând a călători în America. 
AstădI însă planul este realisat, Folchi și 
Elvira să află în Amârica. țiiarului din Lo
ndra „World" i-se scrie din New-York: 
Alaltăerl a sosit aici cu un vapor de per- 
sone pictorul Folchi și princesa Elvira de 
Bourbon. Părechia refugiată și-a închiriat 
aici într’un otel, dintre oele dintâiu, trei 
odăi. In diua a doua primul lucru al prin- 
cesei a fost, că a chemat la sine pe un re
dactor al unei foi de aici și-i spuse, oă ea 
dimpreună cu Folchi voesc să-și alegă în 
America o nouă patriă a lor; despre rela- 
țiunile ei cu Folchi îi spuse redactorului, 
oă îndată ce se va divorța Folchi, se va 
căsători cu el. Donna Elvira alaltăerl scrise 
o epistolă tatălui ei, în care se rogă de 
iertare pentru pașii fatali și îi promite tot
odată, că nici odată nu va uita a aminti 
în rugăciunile ei și numele lui.

—o—
Carcubeu. Din comuna Privioa, comit. 

Nyitra, se sorie, oă în 6 1. o. s’a văcjut 
acolo pe la amâtji un curoubeu duplu în 
partea Dord-vestică. Fenomenul s’a putut 
vedâ aprope timp de-o jumătate de âră.

—o—
Filoxeră, Constatându-se filoxera în 

viile oomunelor Mezo-Gyân și Ugra din 
comitatul Bihorului, hotarul acelor comune 
a fost pus sub oarantină.

—o—
Literare pentru armata română. Ca

mera oomercială și industrială din loo faoe 
cunoscut, că sunt de-a se lifera pe oale de 
oferte pentru armata română batiste, traiste 
de in și de pânză, flanele, obiele de lână 
eto. Amănunte se pot oăpăta la ^cancelaria 
oamerei oomeroiale din Brașov.

Sold mărunte din România. E vorba, 
oa portofoliul de răsboiă să fiă definitiv 
ocupat de generalul Berendei.

— Senatul în ședința sa de Luni a 
ales în locul vacant de vice-președinte pe 
d-1 V. A. Urechiă ou 47 voturi, contra 35. 
ce le a obținut d-1 Vizanti.

— Comisiunea de răspuns la disoursul 
Tronului a Camerei s’a constituit alegând 
președinte pe d-1 M. Pherikide și raportor 
pe d-1 Ion I. C. Brătianu.

— S’a lățit faima, că principele Drin. 
Ghica se va retrage dela presidenția Sena
tului din cause de sănătate. Se mai cjioe, 
că printr’asta prințul ar voi să înlesnâscă 
alegerea d-lui Sturdza, oare, ca președinte 
al Senatului îșl va ave ouvântul seu în 
cas de orisă.

— țliarul liberal „Gazeta'1 din „Bu- 
ouresd a încetat cu numărul ,de Luni de 
a mai apăre.

— Membrii Ligei culturale, seoțiunea 
BuourescI, sunt ooDVOcați în adunarea ge
nerală pentru Duminecă 1 Decemvre st. 
v. La ordinea cjflei vor fi: Raportul seore-



Nr. 263—1896

tarului asupra mersului secțiunei și o dare 
de semă asupra oestiunei financiare.

— ț)ilele aceste s’a luat în primire 
de oătră comuna din Craiova instalațiunea 
electrică. A asistat și un inginer electrician 
trimis dela ministeriul de interne.

— Alexandru Magdu, profesor din Un
garia, fiind urmărit de autoritățile locale a 
fost estradat, în urma intervențiunei guver
nului austro-ungar și a fost transportat Du- 
mineoă pănă la graniță.

— Luni s’au pus în libertate B per- 
iBne arestate Joia trecută cu ooasiunea es- 
ceselor din piața Teatrului în Buourescl.

— Pe noua liniă ferată Galați-Bârlad, 
nare este terminată păoă la Bujor, s’au în
ceput deja a se transporta producte pen
tru portul Galați.

Cum scîe judeca Perczel.
Ceva, 8 Dec. n. 1896.

Știm. D-le Redactor! La timpul său 
v’am raportat cum vice-șpanul oomitatului 
Huneddra, Dr. Artur Hollaky a dat ordin 
subalternilor săi, ca membrului oongrega- 
țiunei, d-lui Fr. Longin, să nu-i trimită In
vitare la ședințele Congregațiunei, și când 
a fost tras la răspundere pentru aoest fapt 
cu câtă îngâmfare a răspuns, că pe inter- 
pelant nu-1 va Invita, pănă oe nu se va 
ruga verbal său în scris.

E de însemnat, oă pe când d-1 F. 
Hosszu Longin și-a făout și și-a motivat 
interpelarea, era de față și fisoul oomita- 
teDs, d-1 Lâzâr Gyorgy, care în loc să 
facă atent pe vice-șpan și pe membrii con
gregațiunei, că primind răspunsul vice-șpa- 
nului comit, o flagrantă căloare de lege — 
însuși a votat pentru primirea răspunsului.

Interpelantul nu s’a mulțămit cu ho- 
tărîrea pronunțată de congregațiune, ci a 
insinuat apel.

Ca să vadă lumea, cum sciu cei dela 
comitat să voteze chiar și nelegiuirea oea 
mai bătătore la ochi și cum un ministru, 
dis constituțional, scie să-și acopere vice- 
șpanul prins cu ocaua mică, las să urmeze 
hotărîrea congregațiunei apelăția interpe- 
lantului și logica deslegare a ministrului de 
interne Perczel. Etă-le:

Hotărîrea congregațiunei.
Esiras din procesul verbal, adresat în Adu
narea generală a congregațiunii comitatu lu 

Hunedora, ținută în 15 Octomvre.
Nr. 204.

Înainte de începerea desbaterii aface
rilor adunării generale, Fr. Hosszu L., în- 
sinuându-se la cuvânt, interpelâză pe vioe- 
comitele comitatului, că ce este causa, că 
densului, pentru câte-va adunări, nu ’i-s’a 
trimis convocatoriu ?

Vioe-comitele comitatului răspunde la 
acâstă interpelare, că membrul interpelant 
a retrimis convocatoriul adresat densului, 
făoend pe oonvooatoriu, în limba română, 
îsemnarea, că „nu se primesce“ ; prin ur
mare nu a dispus să ’i-se mai trimită con
vocatoriu, pănă când interpelantul nu va de
clara ori verbal, ori în scris că primesoe 
convocatoriul.

Membrul Fr. Hosszu nu ia la cunos- 
cință răspunsul, cere să se pună Gestiunea 
la ordinea cjilei și să se Introducă, contra 
’ipe-oomitelui, osroetare disciplinară.

Adunarea generală cu mare majoritate 
ia la cunoscință respunsul vice-comitelui.—

Pentru conformitatea estrasului:
Deva, 21 Oct. 1896.

loan Finna m. p. 
vioe-not. corn.

Apelațiunea interpelantului.
D-le vice-comite! După-oe condusul 

adunării generale de sub nr.204 adus în urma 
răspunsului D-V6stră, dat în audul juriscon
sultului municipiului nostru chiămat să fiă pă
zitorul legilor, datinilor și statutelor — la 
interpelațiunea, ce v’am adresat în aduna
rea generală a congregațiunei comitatului 
Huneddra ținută în 15 Oct. 1896 este în 
flagrantă contradioere cu §-ul 46 al artiou- 
lului de lege XXI din 1886 și cu § 2. al 
statutului comitatens despre ordinea internă, 
și ar putâ servi în viitor de precedent pe
riculos, făcând chiar obieot de satiră drep
turile și libertatea constituțională a cuvân
tului membrilor congregațiunei și tot-odată 
conținând neadevăr, fiind-că retaoe, că con
vocatorul pentru adunarea generală mile
nară a fost respins, și după-oe acest oon- 
olus este pripit și nu fără ârecare răsbu- 
nare adus — insinuez apel contra lui, dâr 
mă rețin ou totul dela ori și ce motivare, ■
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pentru-oă conclusul ataoat este atât de 
neconstituțional, oontrar libertății și illegal, 
și atât de mult caraoteriseză stările de 
acum, oarl, după dis® lui Ugron Gâbor și 
a mai multora, sunt afurisit de scandalise, 
înoât mi-așl ofensa sentimentul meu consti
tuțional, dâcă aoest remediu de drept con
tra unei proceduri și al unui oonolus, po
trivite numai în Turcia, ori Rusia, și în
tru adevăr milenare, mi-1’' ași și motiva.

Fr. Hosszu Longin, 
membru al congregațiunii.

Logica ministrului.
Ministrul reg. ung. de interne. Nr. 5857 preș.

Publicului comitatului Hunedorei.
Deva.

Condusul de sub nr. 204 luat în adu- 
nerea generală a congregațiunii ținută în 
15 Oct. a. o., conform căruia s’a luat spre 
soire răspunsul vice-comitelui dat la inter
pelația făcută de membrul congregațiunii 
Fr. Hosszu, luându-1 în urma apelului nu
mitului membru sub revisiune, îl aprob cu 
aceea adaugere, că conform §-lui 46 al art. 
de lege XXI din 1886, fiind vioe-comitele 
dator să faoă disposițiile necesare pentru 
oonvocarea legală a adunărilor generale, 
vioe-comitele trebue se trimită convoca
toriu pentru tote adunările generale tot- 
deuna și necondiționat fiâ-cărui membru 
al congregațiunii, pănă oând respeotivul 
nu-’șl pierde dreptul de membru ori prin 
abdicere formală, ori din altă oausă.

Despre ceea-oe, pe lângă remiterea 
actelor alăturate la relațiunea vice-oomi- 
telui dto 2 Nov. 1896 ou nr. 14002 înou- 
nosciințez publicul comitatului pentru pro- 
oedere conformă.

Budapesta, 21 Nov. 1896.
Perczel m. p-

Pentru conformitatea copiei:
L. S. Kontz Aladdr m. p.

Nr. 15,261 vioe-oom.
D-sale D-lui Fr. Hosszu adv. în Deva.

Rescriptul Esoelenței Sale d-lui mi
nistru de interne dto 21 Nov. a. c, nr. 
5857, Vi-se oomunioă în oopie spre sciință.

Deva, 27 Nov. 1896.
Hollalty m. p. 

vice-comite.

Vorbă să fiă! Adecă ministrul și răs
punsul illegal al vice-șpanului și hotărîrea 
rușinoBă a oongregațiunei le primesce, 
der tot atunol dă dreptul și interpelantu- 
lui, îndrumând pe vice-șpan, ca să-și faoă 
datoria.

Intru adevăr, logică de ministru con
stituțional milenar.

Corespondentul.

A doua serată a universitarilor din 
Clușiu.

Clușiu, 9 Decemvre.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei1'.)

Dumineca trecută s’a arangiat se
rata a doua în oiclul din anul acesta. De 
astă-dată s’a dovedit îngustă și sala hote
lului „Central11, așa de mult publio a asis
tat, âr succesul a fost strălucit, peste tote 
așteptările.

Pe la orele 8 deja sosiau des âspețl, 
peste puțin timp însă sala e îndesuită de 
publio ales. Grațiosele dame ooupă mesele 
dinainte, ba o frumosă cunună se postâză 
în stânga dela tribună; bărbații mai la o 
parte. Garda națională tinerimea de față 
în număr complet. Acuși înoepe însă corul 
tinerimei punotul prim al programei și 
viua discuțiă îppâtă.

In programul bogat și variat oorul 
tinerimei a avut trei puncte: „Marșul cân
tăreților11 de Porutnbescu, „Corâna cufun
dată11 de Bonicke, și „Cânteo de sâră“ 
Beethoven.

Nu facem nici un compliment d-lui 
dirigent Vili Șorbanu stud, jur., ci numai 
purul adevăr îl spunem, oând ou-o bucuriă 
și sinoeră admirațiă îi adresăm recunosoință 
și deplină mulțumire pentru falnicul suo- 
ces, ce l’a secerat cu corul. Șorbanu întru 
adevăr ni-a dovedit oă, dâcă voință, zel, 
și diligință este, se pot ajunge oele mai 
frumose resultate.

Așa e corul universitarilor din Glușiu 
acum de aerând înființat. Patru voci, total 
patru-spre-cjece tineri, dâr nu ess,gerez când 
afirm, că acești 14 coriști — o mică, der 
puternică gardă — consoii de valorea lor 
și disoiplinațl perfect de Șorbanu, când 
esecută o piesă, îți faoe impresiunea unui i 

cor de trei ori mai puternio. Reounoscința 
și distincția publioului a meritat’o pe 
deplin.

Ni-a oausat însă o adevărată desfă
tare sufletâsoă d-1 Cornel Mesaroșiu {violin 
solo, Kuyawiak de H. Wieniawszky aoomp. 
piano V. Șorbanu). Teohnica lui perfeotă, 
simțul profund, aourateța și eleganța, si
guranța on oare manuâză violina, aoest in
strument „fragil și curios11, și în fine pre
sentarea d-sale a captivat întreg auditoriul. 
Aoordurile oele mai bizare din piesa aoâsta 
forte grea le-a eseoutat în cel mai fidel și 
pronunțat mod; în silențiu perfect și ou 
oea mai înoordată atențiune a ascultat 
publicul cântarea D-sale, însă îmbătat de 
impresiunea musicei classics, meșterul nos
tru în musica olassioă— deoreoe aplausele de 
loo nu încetau — a eseoutat și „Concert duo“ 
de Huber, și câte-va drăgălașe cânteoe po
porale. Mesaroș după produoțiune a fost 
obiectul unor căldurâse ovațiunl.

D-1 Virgil Pon stud. jur. a eseoutat 
„Reveria11 de Dancla. Bun fârte e și în 
musica olassioă, dâr e și naturalist ou trup 
cu suflet. A fost puternio aplaudat. Asta 
s’a dovedit și în cântările solo ale d lui I. 
Moldovan (oânteoe poporale), eu susțin însă 
și la aoest loc că Moldovan e bariton forte.

Declamații au fost două. Presidentul 
comitetului pentru arangiarea seratelor 
d-1 Vas. Moldovan a deolamat: „La io6nău 
de Vlăhuță, ou multă vervă și cu un adâno 
sentiment poetio.

D-1 A. Bogdan stud. jur. a deolamat 
„Jidanii la bătăliă11 de Th. Speranță, c’un 
succes admirabil, așa înoât între rîsetele 
și aplausele întregului publio a fost silit 
să peroreze și pe „Cine-i Nuhăm“ (premie
rul d-lui Bogdan) tot de Speranță. A fost 
oălduros felicitat din partea tuturor celor 
de față.

La o așa frumâsă întrunire se înțe
lege nici toastele, dâr nici dansul n’au pu
tut lipsi. Au vorbit adv. dr. Morariu, adv. 
Indre, V. Podâbă etc., âr după aceste s’a ' 
înoins o mică dispută între protop. Roșesou, 
părintele Rațiu de-o parte și „junimea de 
ambe sexe“ de altă parte: 6re ouvine-se 
să și dansăm („în vederea ponderosului ar
gument: că suntem în postul Crăciunului11); 
din care dispută însă „junimea de ambe 
sexe“ a eșit triumfătâre și așa s’a întâm
plat, oă numai în cj°rî de di ne-am des
părțit ducând cu noi cele mai plăcute su- 
venirl. Să (jicem : la revedere!!

Aleco.

ULTIME SOIRI.
BucurescT, 9 Decemvre. „Epoca“ 

află, că în cașul când guvernul nu 
va primi condițiunile de împăcare 
puse de d-1 Fleva, comitetul de 300 
al grupului liberal-democrat (disi
denței liberali) va convoca pe Sâm
bătă după amecji o mare întrunire 
publică la Dacia și după întrunire 
cetățenii se vor duce la Cameră cu 
câte-o petițiă în cestiunea Metropo- 
litului-Primat.

BucurescT, 9 Decemvre. In șe
dința de Marți a Camerei primul 
ministru Aurelian a declarat urmă- 
torele:

... In ocstiunea metropolitană suntem 
animați de simțămintele pacinice ji vom căuta 
o soluțiune pacinică. Dâr întreb pe d-1 Gră- 
dișteanu: care e soluția d-sale? După pu
ține dil0 de guvern nu mi-se pâte cere să 
induc deja soluția, dâr cred, că în cestiu
nea acesta voi avea concursul nu numai 
al liberalilor și democraților, ci și a tutu
ror omenilor de bine (Aplause).

In privința împăcării cu d-1 Fleva, 
întreb, dâcă d-1 Fleva are nevoie de apă
rarea d-lui Grădișteanu? In cestiunl mari 
nu încape târg; noi nu ne tocmim cu d-1 
Fleva, căci între âmenl de stat nu încap 
tocmeli.

Nu va trece mult timp și voin veni 
înaintea d-v. ou soluția, pe oare o veți 
discuta și aproba, dâcă o veți admite 
(Aplause).
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După-ce d-1 N. Fleva deolară oă’șl 
reservă dreptul de a reveni asupra oestiu- 
nii, dâoă ea nu se va resolva în bine. 
Disouția se înohide.

DIVERSE.
Căpitanul Dreyfus. In „Libre Parole* 

din Paris, un oficer de marină istorisesoe, 
după oum a aucjit și el dela alt ofioer, că 
Dreyfus deja de mult nu se mai afli pe 
insula Dracilor. Ofioerul din vorbă astfel 
istonsesoe lucrul: — Am stat față în 
față cu căpitanul Dreyfus pe insula Dra- 
oilor; noi nu ne cunosourăm unul pe altul, 
ou tote că am fost mult timp împreună. 
Acela, oare se află deținut pe insula Dra- 
oilor, este cel puțin ou 7—8 ani mai tînăr 
decât Dreyfus; are o fisionanomiă de Jidan 
dâr aoâsta și este singura calitate, prin care 
sâmenă Jui Dreyfus. Nici nu mi-am putut 
rețină mirarea și am cps unuia dintre pă
zitori: Arestantul d-vostră nu este Dreyfus, 
— Eu sciu atâta numai rspuuse păzitorul 
că arestantul pe oare îl păzim, este adus 
aiol sub numele Dreyfus. Oficerul își ter. 
mină astfel enaraea: Nu mai pot dubita- 
oăpitanul Dreyfus deja de mult nu mai e 
pe insula Draoilor. Fâia sus numită face 
observarea, oă adevăratul Dreyfus a fost vă- 
<jut de mai multe ori în Belgia și Amerioa.

O țâră fără gazete. Cașul aoesta, de 
sigur în vâoul în oare trăim este o ouriositate 
mai ales în țările civilisate. Și totu-șl este 
adevărat. Țâra aoâsta unde lipsesc cu totul 
gazetele este mica Republioă Andorra, oe 
se află la granița spaniolă-francesă. Locui
torii aoestei țărișore, oarl stau sub protec
ția Fraucesilor sunt 14,000 la număr și 
vorbeso limba spaniolă.

Literat as^ă.
Carte școlastică aprobată. Ministrul uog. 

de culte și instrucțiune publică prin ordi- 
națiunea sa dela 5 Ootomvre 1896, Nr. 
45,418, a aprobat cartea școlastică: „Ma
nual de stilistică11 pentru olasa IV și a 
V gimnasială, preparandii, șoâla reală, șeola 
superioră de fete s. a. preoum și pentru 
privați, de Ioan F. Negruțiu, profesor. Edi- 
țiunea II, revătjută și îndreptată după pla
nul ministerial. — Blașiu 1896, — Prețul 
unui esemplar broșat 1 fl. 30 or.

*

Stilistica practică, sâu regule și exem
ple pentru tot felul de epistole, cereri 
acte și dooumente, cari vin mai des înainte 
în viaț de tâte <jd0l0; de Ioan F. Negruțiu, 
Blașiu, 1896. Prețul unui esemplar 30 or.

Se pot procura dela Librăria senii- 
narială din Blașiîi. Librarilor li-se dau 20% 
rabat.

*

Călindarul Plugarului pe anul 1897 
este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românescl apărute pănă aoum. 
Conține 11 cole de tipar. Numai partea li
terară și eoonomioă oonține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru
mose. Un esemplar oostă numai 25 or. De 
vândare la Tipografia „A. Mureșianu11 
în Brașov.

#

Compas românesc, anuar finanoiar de 
Petra-Peirescu, anul IV, conține: date sta
tistice asupra tuturor băncilor românesol; 
ordinea lor după anii de înființare, după 
capitalul social, după total, după localități 
și după comitate ; tragerile la sorți a efec
telor de loteriă; Legea comeroială ungară 
(finea) cu următârele materii: afaceri oo- 
ineroiale, conoeptul lor; disposiții generale 
despre afacerile comeroiale, încheiarea lor, 
îndeplinirea afacerilor comeroiale, cum
părarea; afaceri de comisiune, de spedi- 
țiune, cărăușiă, antreposite; asigurările; 
afaceri de editură și sensariă. — De vân- 
4&re la autor în Brașov; prețul (inel, porto) 
80 or., pentru România 2 lei.

Proprietar ■ Of. Siupațianu.

Redactor responsabil: Gregari» iSaior.
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CsarsuS 3a bursa «fisa Wsena.
Din 9 Deoemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.10 
Isnjjr. (tail. fer. ung. în aur • 122.25
Irnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.30 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15 
Imprum. ung. ou premii .... 151.35
Loauri pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50 
Renta de hârtie austr.........................101.30
Renta de argint austr.........................101.35
Renta de aur austr..........................122.75
LosurI din 1860 ......................... 143.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 934.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 403.50 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 366.75
Napoleoudori.............. 9-54
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista.................... 119.90
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corone austr. 4%. ■ . 100.60
Note italiene.............................. 45 45

Cmb'SmB piefteâ Brașov.
Din 10 Decemvre 1896.

Bimonote rom. Câmp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.54
Galbeni Cump. 5.63 Vend. 5.66
Rable rasescl Cump. 126.- Vând.
Mărci germane Cump. Vend,
Lire turcesol Cump. Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 18628—1896.

PUBLICAȚIE
In urma mandatului D-lui sub- 

comite Dr. Frideric Jekel să ©scrie 
în legătură cu concursul din 16 No- 
emvre a. c. Nr. 17133—96 referitor 
la ocuparea postului de assesor la 
sedria orfanală orășenescă, — con
curs asupra ocupărei postului de 
senator magistratual devenit vacant 
la acest magistrat respective, asupra 
altor posturi orășenesc! deveninde 
prin ocuparea suscitatului post, va
cante.

Leafa pentru postul de senator 
devenit vacant este: 1500 fl. și 200 
fi. ban! de locuință anualminte, mai 
departe quinquenaliile statorite în 
statut.

Postul acesta se ocupă în sen
sul §-lui 84 al art. de lege XXII 
din 1886 pe 6 ani respective, pănă 
la noua restaurațiune a funcționa
rilor orășenesc!. Celelalte posturi 
orășenesc! subalterne deveninde va
cante se ocupă pe viață.

Petițiunile instruite în sensul 
prescriptelor au de a se așterne cel 
mult pănă în 23 Decemvre a. c. 
după prânz la 1 âră acestui ma
gistrat.

Brașov, 9 Decemvre 1896.
H39.1-2 Magistratul orășenesc.

<4

fi
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A. MuresiamiQ BSrașovfi, T£rgulu Esimtai W.
A ceștii stabilimente este provedutu cu cele mai & 

bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu totu ® 
felulîi de caractere de litere din cele mai moderne 
este puști în posițiune de a putd esecuta ori-ce (|g 
Comande cu promptitudine și acurateță, precum: (A;
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Tergulfi Inului Nr. 30, eta-: 
giulîi I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-| 
mandele din afară rugămii a le adresa la <

• 4 Tipografia A. WREȘIANU, Brașovii. !

IMPRIMATE ARTISTICE 
ÎN AUR.tr, ARGINTU ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIOȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRĂMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tots speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Sou/VVZ/t&i in Iotă mărimea- 

TMB &ilW5 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENȚf ȘI DIVERSE
BILETE DE M0RMENTARI.

se primescu în biuroulu

Sz. 384-1896.

Amrdd hirdetmeny.
Alulirt birâsâgi vegrehajtâ az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. §-a ăr- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a brassâi kir. jârâsbirosâg 1896. 
evi 9829 polg. szâmu vegzese kovetkezteben Popescu Victor brassâi 
iigyved Alta] kepviselt Erlich Mâr javâra Rosenberg Armin es neje ellen 
300 frt. s jâr. erejeig 1896 evi szeptember hâ 26-ân foganatositott ki- 
elegitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 360 frt. becsiilt hâzi butorok stb. 
a folyâ evi november ho 6 ân kitiizdtt ârveres elhalasztâsa folytăn 
vegrehajtatâ kerelmăhez kăpest ezennel ujabban kitiizott nyilvânos âr- 
verese eladatnak.

Mely ârveresnek a brassoi kirăly jârâsbirâsâg 11974—1896. sz. 
vegzese folytân 300 frt. tăkekoveteles, ennek 1895 âvi junius hâ 11

napjâtdl jârâ 5°/0 kamatai es eddig osszesen 41 frt. 25 krban birâilag 
mâr megâllapitott, valamint 2 frt. 30 kr. jelen ârverăs kitiizâse es a 
meg felmeriilendd koltsâgek erejâig văgrehajtâst szenvedd lakâsân 
brassâban leendO eszkozlesere 1896 evi deczember hâ 15. napjânak 
delutân 2 ârâja hatâridăiil kitiizetik ăa ahhoz a venni szândekozdk oly 
megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingâsâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §§-ai ertelmeben keszpănzfizetes mellet, a leg- 
tobbet igerănek becsâron aiul is el fognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elârverezendă ingâsâgok 
vetelârâbol a vegrehajtato koveteleset megelozâ kielegitâshez jogot tar- 
tanak, a mennyiben resziikre a foglalâs korâbban eszkozOltetet volna 
es ez a vegrehajtâsi jegyzokonyvbâl ki nem tiinik, hogy elsâbbsegi je- 
lenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldottnel irâsban beadni, 
vagy pedig ezâval bejelenteni el ne mulasszâk, mert kulonben csak a 
vetelâr fdloslegere fognak utaltatni.

A torvenyes hatâridă a hirdetmenynek a birâsâg tâblâjân tortent 
kifiiggesztăset kovetă naptâl szâmittatik.

Kelt Brassâ 1896 evi november hâ 27 napjân.
LADĂNYI A.

1133,1—1 kir. birâsâgi vegrehajtâ.

Sz. 8751—1896. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. tdrvenyszăk, mint telekkonyvi hatâsâg kozhirre 

teszi, hogy Brassâ vâros kozdnsâge vegrehajtatânak Roskuletz Vojku 
vegrehajtăst szenvedâ elleni 1317 frt. 19 kr. tâke-koveteles es jârulekai 
irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassâi kir. torvenyszăk (a hosszufalusi 
kir. jârâsbirâsâg) teriileten lev6 Hosszufalu kozsâgbatârân fekv<5 1) 
a hosszufalusi 1287 sz. tljkvben A + 2422 es 2423 hrsz. ălatt foglalt 
es a hatâlytalannak nyilvânitott ârveresen Ioan I. Burdului brassoi 
lakos âltal megvett egăsz ingatlanra az Eremie I. A. brailai lakâs mint 
utâajânlattevă âltal iger 444 frt. 40 kr. 2) a hosszufalusi 4250 sz. tjkb. 
A 4~ 2418 es 2419 hrsz. alatt foglalt es a hatâlytalannak nyilvânitott 
ârveresen Sanek Peter hosszufalusi lakâs âltal megvetjt egesz ingatlanra 
a megnevezett utâajânlattevo âltal igert 444 frt. 40 kr.; 3 vegiil a 
hosszufalusi 4250 tjkb. A + 2420 es 2421 hrsz. alatt foglalt es a ha
tâlytalannak nyilvânitott ârveresen Sanek Peter hosszufalusi lakâs âltal 
megvett egesz ingatlanra a nevezett utâajânlattevo âltal igert 443 frt. 
30 kr. Osszesen tehât 1332 frt. 10 krban ezennel megâllapitott kikiâl- 
tâsi ârban az ârverest elrendelte es hogy a fennebb megjelolt ingat- 
lanok az 1897. evi januăr ho 14-ik napjân d. e. 9 orakor Hosszufalusi 
kozsâg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kiki- 
ăltâsi âron alâl eladatni nem fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârănak I0°/Or 
ât kăszpânzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam- 
mal szâmitott es az 1881. evi november h6 1-en 3333. sz, a. kelt igaz- 
sâg iigyminiszteri rendelet 8. §-âban, kijelolt âvadekkepes ertâkpapirban 
a kikiildott kezăhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ortel- 
meben a băuatpenznek a birâsâgnâl elâleges elhelyezeaerol kiăllitott 
szabâlyszer . elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassâ, 1896 evi November 25-ân.

A kir. torvenyszek mint telekonyvi hatosăg.
PAP PETER, 

1135,1—1. egyes birâ.
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ABONAMENTE
„GAZETA THAHSILVANIEI" s
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.Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni.............................................
șese luni. ......... 
unu an ............................................

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unîi an............................................ ....

3
6

12

fl.
fl.
fl.

X
X
X

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr. 
fr. 
fr.

x...
X

Duminecă.

2
1

fi. -
fi. —

50 cr.

âbmmeMe h numerele cu d&h de
Pentru Austro-Ungaria:

an.......................................................
șese luni.................... .....
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
an.........................................................§ franci,
șese luni............................................... 4 franci,
trei luni >.............................. . 2 franci.
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Tipografia A. Muresianu, Brașov.


