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Cel ce va scrie istoria anului 
j, de-i va bate inima pentru 
;a libertății poporelor, va trebui 
onstate cu durere, că politica 
ă românismului, urmată de fac- 
dela putere sub egida cabine- 

c.i Banffy în mod mai accentuat 
ori și când, n’a aflat din partea 
îânilor resistența cuvenită.

Situațiunea obnormală, creată 
•idului național român de cătră 

l brutală, a devenit și mai difi- 
prin faptul, că s’au continuat 
Inul lui uneltirile, cari pentru a 
ace unor interese de clică, țin- 

a paralisa concentrarea pute- 
nostre naționale.

Nu vom insista aici asupra 
tui punct. Lumină s’a făcut și 
a mai face, ca să putem vedă 
oții realitatea lucrurilor, Trebue 
mințim însă, că cea mai dure- 
probă despre nesuficiența lup- 

îostre naționale oposiționale s’a 
în 1895 atunci, când în fața or- 
țiunei monstruose a ministrului 
interne, prin care s’a interes 
starea pentru monumentul lui 
u și s’a ordonat confișcarea su- 
>r colectate, nu numai că par- 
I n’a intreprins nimic, deră a 
fost ținut multă vreme în întu- 
c asupra acestei afaceri, care nu 
sa numai câțl-va paiticularl, ci 
nise o afacere de onore na- 
ilă.
Așa a mers și în celelalte ca- 
lață cu cari trebuia să se ia 

^iă de cătră întregul partid. Și 
că era de așteptat altceva, după 
i cestiunea cea mai capitală, a 

-•^•enței partidului însuși, amenin- 
prin ordinațiunile ministeriale 

1 ice și ilegale dela 1894, aceleași 
ente, ajunse la suprafață în tim- 
abnormale, reușiseră de-a za

lei o acțiune seriosă.
Astfel s’a continuat prigonirea, 
rorisarea sistematică a țăranilor
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noștri și s’au luat cele mai revoltă- 
tbre măsuri în contra scdlelor n6s- 
tre, începând dela urmărirea învăță
torilor poporali pană la maltratarea 
scâlelor din Blașiu, în afacerea cu 
fotografia maturisanților, și sfârșind 
cu asaltul asupra scolelor române 
grănițărescl din comitatul Hunedb- 
rei, Sibiiului și a Făgărașului — 
tâte aceste s’au întâmplat fără a 
produce ecoul cuvenit în sinul na- 
țiunei nâstre.

Cu atât mai mare silință și-au 
dat adversarii noștri naționali în 
anul 1895 de-a ne încungiura pre
tutindeni c’un cerc de ier, ca să 
nu se mai pbtă manifesta vocea par
tidului nostru, precum și de-a șterge 
răul efect, ce l’au produs crudele 
lor persecuțiuni în străinătate.

Causa română, fiind o causă din 
cele mai drepte și sfinte, ei n’au pu
tut isbuti cu tendințele lor de a-o 
degrada la o „causă a câtor va spi
rite malcontents, ambițiâse și tur
bulente11. der starea nepregătită în 
care ni-au aflat pe noi Românii 
nouele lor uneltiri, ei au sciut se-o 
esploateze în favorul acțiunei lor de 
apărare față cu acusațiunile pressei 
străine.

La sprijinirea acestei acțiuni a 
contrarilor noștri, au contribuit, fia 
direct ori indirect, două evenimente: 
faptul, că s’a conces din partea gu
vernului ținerea congresului națio
nalităților la 10 August n. în Buda
pesta, — fapt ce a ușurat întru câtva 
greua posițiă a deputaților unguri la 
conferența interparlamentară dela 
Bruxella, er mai pe urmă giațiarea 
condamnaților în procesul Memoran
dului.

Grațiarea și mai cu semă împreju
rarea, că imediat după liberarea con
damnaților, aceștia mergând la Buda
pesta, pe lângă o adresă de mulțumire, 
ce au înaintat’o monarchului prin mi
nistrul de justițiă, s’au mai adresat 
și ministrului președinte, rugându’i 
se se facă interpret și al mulțumi
rilor lor verbale la capul statului, 
care se afla în Clușiu, cu ocasiunea 

marilor manevre de tâmnă — pressa 
guvernamentală a esploatat’o ca un 
„mare succes“ al lui Banffy în ni- 
suința sa de a pacifica pe Români.

CRONICA POLITICA.
3 (15) Ianuarie.

Comitetul clubului naționalităților din 
Austria a luat următorea resoluțiune pri
vitor la împrejurarea, oa Cehii să ia parte 
său nu la alegerile comunale din Viena: 
„Clubul naționalităților din Austria de astă- 
dată nu pâte deolara oa obligătore candi- 
darea bărbaților eu program național; re
comandă însă poporațiunei, oa, în urma 
atacurilor lui Dr. Lueger îndreptate oontra 
Cehilor, și din oonseoință națională, se can
dideze în tot locul, unde permit împrejură
rile, bărbați cu program național, și să agi- 
teze și voteze penttu aceștia^.

*

In întreg imperiul rusesc a produs mare 
mirare Ucasul cel mai nou, prin care se 
intenționăză rusificarea seminarelor preoțești 
catolice. In uoas se dispune, ca profesorii 
de limbă și literatură rusăscă dela semi- 
narii să fiă Ruși de nasoere și să fiă nu
miți dintre eandidații autorităților școlare. 
Tinerii seminariști la intrarea în seminar 
vor avă să depună un esamen de primire 
în presența delegațilur curatoratului școlei 
și a delegaților guvernorului general. Epis
copii catolici au protestat la Țarul contra 
acestor disposițiunl, der protestele lor n’au 
avut nici un resultat.

0 voce germană, despre Tisza.
Piarul german „Neue Zuriclier 

Zeitung* din Elveția, într’unul din 
numerii săi mai recențl publică un 
articol, în care se ocupă cu politica 
lui Tisza, mai ales față cu naționa
litățile nemaghiare, arătând urmă
rile funeste ale politicei urmate de 
păcătosul general al liberalilor. Etă 
ce dice între altele numitul diar :

Decă omul vrâ să înțelâgă dușmănia 
și ura ce domnesoe între Cis- și Translei- 
tania, trebue să reprivăscă asupra activi
tății lui Coloman Tisza, și mai ales asupra

..gazeta" iese in fiâ-care fii.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese iun! 

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

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 trend, pe ș6se 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franci.

Se pienumfiră la tdte oficiele 
poștale din întru și din ataru 

și la dd. colectări-

Ahonamenrul neutru Brasor 
administrați uno a, piațu mare, 
Tfirgful Inului Mr. 30 etnglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., p© trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe fl luni 6 fl.. pe troi luni 
3 fl. Un eaeinpiar o ci’, v. a. 
s6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a a o plăti înainte.
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politicei sale față cu naționalitățile. Pe 
lângă o dosă mare de ounosoințe positive 
și pe lângă o aotivitate nesecată, Tisza 
întrunea în sine cinism și prefăcătoria, cru- 
dime și puritanism, ca și oum singur nu
mai încă în Cromwell s’a putut afla. Nu
mai un astfel de bărbat a fost în stare a 
tracta ca ou heloțl cu acele națiuni, cărora 
țera și corona au atât de a-le mulțămi. 
Printr’o lege eleotorală, oare făcea alegă
tor pe fiă-care sdrențos și slugă maghiar, 
Tisza îșl asigura îndată la începutul gn- 
vernărei sale o majoritate parlamentară 
maghiară.

Sprijinit de acăstă majoritate, începu 
el lupta oontra naționalităților nemaghiare, 
și mai întâiu contra Slavilor; dete, însă, 
de resistință înverșunată, în mânia tuturor 
cruzimilor ounoscute, ou cari prooedeau tri
bunalele oonstătătore din elemente esclusiv 
maghiare.

Atunol Tisza începu lupta oontra 
germanismului. Armele sale erau, oonform 
veohei reoetă, bani și furci. Cel ce se 
denega că e German, îșl schimba numele 
părinților săi c’un nume maghiar, ajungea 
la posturi și la onoruri. La înoeput pro- 
oederea asta a avut puțin succes, îndată 
ce însă, resiștința naționalității germane 
începu a fi timbrată oa ilegalitate, se ară
tară fructele sistemului. Din săptămână in 
săptămâna lista celor ce-șl schimbau nu
mele devenia tot mai luDgă.

Slavii și Româdii, cu puține escep- 
țiunl neînsemnate, au resisiat cu bărbăția 
seducerii. Până când germanismul din Un
garia, escepționând pe Sașii ardeleni (?), 
pote fi privit aa nimicit, de altă parte este 
constatat, că Românii și Slavii nu vor re
nunța niti-odată la naționalitatea lor.

Din dieta ungară.
Ședința dela 13 Ianuarie a fost fur- 

tunosă. Fiind la ordinea cjilei desbaterea 
specială asupra budgetului ministrului a 
latere de pe lângă Maiestatea sa, faimosul 
Pazmandy D. profita de ooasiune pentru 
a-șl mai vărsa odată focul dela inimă asu
pra vulturului cu doue capete, ce este atâr
nat pe palatul ministeriului ungureso din 
Viena.

FOILETONUL „GAZ. TRANS/

Clubul burlacilor.
In cei dintâi ani ai secolului nostru 

se auințâ în Paris un club, care dete mult
■ndit Parisienilor. La întrebarea, oă 
îșl ține clubul acesta ședințele, oă 

ste el de natură politică său nu, și că 
os >p ar urmări, nu soia nimeni să răs- 

' ■> cu precisiune. Clubul era întitulat 
, P erațiiu și omenii îșl esplioau în dife- 

todurl aoestă numire. Lucrul cel mai 
era, că membri clubului aparțineau 

soepțiune celor mai bune familii, și 
rau neoăsătorițl.
încetul ou înoetul se descoperi însă 

■? ul. Zălul, ou care cei mai mulțl 
„Panțerațl“ făceau curte, la baluri 

ite, secsului frumos, la început duse 
'ienl în erore în ceea ce privesoe ca- 
ul adevărat al clubului, dăr în fine 
ul se desmetioi, observând, că mem- 
'ubului, ou totă politeța și ourtoasia 

lor, nu se căsătoriau. După oâțl-va ani se
cretul stetea desvălit: Clubul consta din
burlaci, cari între tote împrejurările voiau 
să rămână necăsătoriți.

Și într’adevăr membri clubului erau 
toți burlaci, oarl îșl propuseseră de-a con
vinge pe toți semiuii lor despre spinii vie
ții conjugale și como ită 
Pe lângă acâsta olubi 
două classe: unii erai 
cari îșl țineau de dat<ii . 
cărei dame frumâse 
din potrivă priveau ce. un 
fat la secsul frumos. <

ți b.uiace. 
rnp? it în

.( nie.rațl, 
fiă- 

l’alțl
■ : gân- 

' ă se
uniau toți: adecă ni i orbă
despre aceea, ca vr’i ucu ii să
se căsătorescă, de or e i să
credeau, „panțerațiu c l . itră-
gătore ale vieții oonju

Pentru de-a ții - ec .. iouă
ourentele ce domnia h. club, ,sese
president un amator c ■. ft 1-. dce- 
president un urgisitoi de fem. ,i. Cel dintâi, 
eu numele Emil Mollard, ' n frumos i srbat 
de 30 de ani, cu tâte c? era înfiu^ărat de 

idea clubului, totu-șl nu putea resiste far
mecelor etern-femeesol. Era în stare să jure 
dragoste vecinică tuturor femeilor frumâse, 
dâr cu nici un preț nu s’ar fi lăsat să fiă 
înduplecat a-se căsători. Vice-presidentul 
La Chaise, sublocotenent la marină și prie
tin intim al lui Mollard, era din contră 
dușmanul cel mai neîmpăoat al femeilor. 
Pentru el era lucru de neînțeles, oum de 
un om eu minte, ca prietinul său Mollard, 
putea afla plăoere în societate femeiască. 
Dăr precum adese-orl în vitță se întâlnesc 
și se unesc naturile cele mai estreme, tot 
așa intre oele două perăone principale ale 
clubului nPanțeraților“, pe lângă tote di
vergențele de păreri și gusturi, domnia 
prietinia cea mai sinceră, fiind ei de-alt- 
mintrelea uniți în cestiunea de oăpeteniă, 
care insufla viăță olubului, adecă în urgi- 
sirea vieții căsătorite.

Cât-va timp olubul stătu în flore. Da
mele, la început indignate asupra princi
piului dominant în club, și resolute de a-se 
pune pe picior de luptă, în curând se con
vinseră, că față cu acești pretinși dușmani 

ai femeilor ar fi cu mult mai consult de-a 
I folosi șiretenia, decât alte arme; deci în
cepură ai distinge și ai menagia în mod 
deosebit. Viclenia succese. Ou focul nu e 
permis să te joci. Nu dură luug, și cei mai 
mulți dintre fluturi îșl arseră aripile la vă- 
paea florilor, pe oarl le încungiurau cu sbo- 
rul. Din oe în ce începu a scădea grămă- 
giora „Panțeraților“, și Mollard cu La 
Chaise vedeau cu groză apropiându-se cjiua, 
în care numai ei doi vor fi singurii repre- 
sentanțl ai clubului.

Și .într’o bună dimineță într’adevăr 
Mollard și La Chaise se treejiră, oă sunt 
cei din urmă membri oredinoioșl ai clu
bului. Iși propuseseră de-al rămâne ou atât 
mai credincioși! Când damele voiau să-l 
tachineze pe Mollard și-1 întrebau câți 
membri mai numără clubul, el îșl bătea cu 
mândriă pieptul (jioend: „Numai doi, der 
doi lei!u De aceea ei nici nu se gâudiau 
să disolvă clubul; voiau să salveze onârea 
clubului: unul făcând curte tuturor dame
lor, âr celalalt, desprețuiudu-le. Inoă odată 
îșl jurară ei acăsta, când La Chaise se

y



In țâra acâsta, 4’se Pazmandy, unde 
multe elemente negă statul unguresc și nu 
vrâu sâ-1 reounosoă, — când vedem, oă 
nu numai în Croația, ci și în Ungaria luată 
în sens mai strîns, Românii și alte națio
nalități demonstrâză neîncetat în contra 
colorilor, a stogului și a emblemei ungu- 
rescl: avem o duplă datorință de-a afișa 
emblemele nbstre pretutindenea, unde ele 
au o basă legală, arătând și prin acesta, 
că fiă care trebue să învețe a stima Un
garia în emblemele sale. — Vorbitorul 
mai adauge, că și pe edifioiul delegațiunei 
austriaco, ce se olădesce acum în Buda
pesta, au afișat emblema vulturului cu 
două capete. Se vede lămurit tendința, 
de-a presenta înaintea visitatorilor din 
afară situațiunea Ungariei ca subordinată 
(Mare sgomot în stânga estremă. Strigări: 
Așa este! Acesta este iratfare!)

La acâsta a răspuns ministrul a la
tere br. Samuil Josika declarând1, că el 
n’are de gând să depărteze de pe palatul 
său din Viena emblema vulturului cu două 
capete, debreoe „liberalismul său doresce 
să încungiure chiar și aparițiunea netole- 
ranței". Va îngriji însă acușa, ca să se 
afișeze pe palat și emblema ungurescă.

Răspunsul acesta al ministrului a dat 
nascer9 la o disouțiă forte vehementă, la 
care în cele din urmă a luat parte și mi- 
nistrul-președinte Banffy, 4'C®QI^, oă
atribue emblemei vulturului cu două oa- 
pete numai o însemnătate istorioă, dâr cu 
timpul, când palatul se va repara, ea va 
fi depărtată de acolo.

In fine oposiția ceru votare nominală, 
„pentru ca să se scie, cari sunt aceia, cari 
votâză pentru umilirea suveranității națio
nale". Guvernamentalii au învins cu 53 
voturi, și astfel s’a primit posiția privitore 
la sistemisarea unui nou post de secretar 
de stat pe lângă ministrul a latere.

In aceeași ședință, ministrul-președinte 
a raportat, oă monarohul a conces, ca la 
mileniu să se espună privirei publice co
rona și emblemele încoronărei.

SOIRILE piLEI.
— 3 (15) Ianuarie.

Serbarea dilei de 1 Ianuarie în Bn- 
curescî. M. S. Regele, însoțit de A. S. R. 
Principele Ferdinand, Moștenitoul pre,sump- 
tiv, și încunginrat fiind de Clasa Sa mili
tară, asistă la ohoiul divin ce s’a celebra 
în S-ta Mitropolie, la orele 10 și jum. di- 
minâșa, față fiind d-nii miniștrii, d-nii pre
ședinți și membrii ai Adunărilor legiuitore ce 
se aflau în capitală, înaltele curți de oa- 
sațiune și de corupturi, curțile și tribuna
lele, d-1 primar cu consiliul oomunal, d-nii 
oficerl generali și superiori, oarl n’au fost 
sub arme, camera de comeroiu și funoțio- 
narii superiori ai Statului. Trăsura M. S. 
Regelui a fost escortată de un escadron de 
cavalerie. După serviciul divin M. S. Re
gele trecu în revistă garda de onora înși- 

văciii silit de-a se reîntorce la servioiul ac
tiv de marină, și trebui să părăsescă pe 
mai mult timp Parisul.

Cine pbte însă descrie durerea săr
manului marinar, când el, întorcându-se 
după câțl-va ani în capitală, află, oă presi- 
dentul clubului rupse jurământul și să că
sătorise. Lung timp se lupta cu sine, că 
bre să dea față cu infidelul, seu nu. In fine 
totu-șl învinse curiositatea, de-a audi, că 
ce fel de motive au forțat „nenorocirea".

El fu introdus într’o odaiă elegantă, 
în care vechiul său prietin ședea comod 
pe un jelț și fuma o țigară. La Chaise de 
abia apucă să stringă mâna amicului, și 
numai decât îndreptă vorba asupra cestiu- 
nei principale, care-1 adusese aci.

— „Escl oăsătorit!“
— „De sigur! Deja de doi ani!"
— „Și escl forte nefericit, nu-i așa?" 

continuă marinarul într’un ton, ca și când 
ar fi convins de adevărătatea aserțiunei 
sale.

— „Nici decum; sunt forte fericit!“ 

rată în curtea Sântei Metropolii și mers» 
în apartamentele I. P. S. Mitropolitul Pri
mat. unde primi felicitările înaltului cler și 
ale pers6nelor presente. In aceea 4b la 
Palatul din oraș, au fo9t desohise registrele 
de înscriere.

Profesorul Rontgeu Ia împeratul 
Wilhelm. După cum sâ depeșeză diu Ber
lin, împăratul german a primit în 12 c. 
în audiență privată pe prof. Rontgen din 
Wiirzburg, despre a cărui desooperire sen- 
sațională amintiserăm eri. După ce Wil
helm ascultă o scurtă prelegere a lui 
Rdntgen îl decora în persbnă cu ordinul 
Coronei cl. II.

— o —
A treia aniversare a căsătoriei prin

cipelui Ferdinand și princesei Maria a Ro
mâniei s’a serbat Vinerea treoută. Părechia 
princiară a primit consiliul de miniștri, 
casa civilă și militară și un mare număr 
de persons notabile, cari le-au făcut 
urări.

— o —
Un fapt curios. Otto Herman, unul 

dintre cei mai cunoscuțl deputațl din oa- 
mera ungară, șl-a anunțat repășirea din 
clubul partidei independente pe motiv, oă 
este silit la acesta de împrejurări materi
ale, cari nu-i permit plătirea taxelor de 
membru în acel olub. OrI-oine va afla pa
sul acesta ourios, când va au4i, că un de
putat dietal se nu fiă în stare a plăti pe 
un an taxa în suma de 130 fl., ci să fiă 
silit din causa aoestora a repăși din olubul 
partisauilor și prietinilor săi politici. Apoi 
se mai oânte compatnoții noștri maghiari: 
„Extra Huugariam non est vita...!“

—o—
Veniturile porturilor române. Veni

tul celor 18 porturi de Dunăre ale Româ
niei din taxa de ]/2 °/0 t11 din taxa de 
cheiagttl pe luna Noemvre 1895 se cifreză 
la 301,537 Lei contra 274,139 Lei în No
emvre 1894. Resultă deci pentru luna No
emvre 1895 o diferență în plus de Lei 
27,398 față cu luna corespondentă din anul 
trecut. Mișcarea comercială a porturilor 
din anul acesta a fost der mai mare, afară 
de porturile Cernavoda și GălațI, unde 
mișcarea a fost mai mmă. Cele 18 porturi 
române sunt; Verciorova, Turnu-Severin, 
Calafat, Beohet, Corabia, Turnu-Măgurele, 
Limmoea, Giurgiu, Oltenița, Călărași, Gura- 
Ialomiței, Brăila, Galați, Tulcea, Sulina, 
Constauța, Cernavoda, Silistra-Nouă.

—o—•
Colecțiuni de timbre poștale. Vestita 

colecțiune de timbre-poștale a oontelui 
Primoli, nepotul principesei Matilda, s’a 
vendut d-lui Victor Robert, diu Paris, cu 
prețul de 150.000 de franci. Acestă colec
țiune, — scrie „Figaro" din Paris — fă
cută de tatăl contelui Primoli, are acesta 
de particular, că ea se oompune numai de 
timbre noi. Un timbru al Moldovei a fost 
■prețuit la 8000 de franci; două alte ale 
Reuniune), la 5000 de franci; acel de 3 
lire al Toscanei, care este forte rar, a fost

— „Imposibil, curat imposibil 1 Nu-mi 
spui adevărul".

— „Ba da este pur adevărul. Ascultă. 
De abea ai plecat tu, și noroeul îmi în- 
torse spatele; se părea, ca și când cu tiue 
s’ar fi dus steaua mea norooosă. Când în
tr’o 4i îmi numârai datoriile, ele se urca
seră la așa o sumă, încât făr’ de "Ajutorul 
tatălui meu nu mai puteam ieși din năcas. 
Tatăl meu, se înțelege, nu asculta cu li
niște mărturisirea mea, ci declară, că pe 
viitor nu va mai plăti pentru mine mol o 
para. Ba mai mult, el reduse chiar și mij- 
lbcele, pe cari mi le pusese mai înainte la 
disposițiă. Acum aveam lipsă de sfat bun. 
Creditorii amenințau, că mă vor pune la 
dubă".

— „Șiast-feltu te-ai dejosit, să iai o 
femeiă ou bani."

— „ Aibl paciință, prietine! Mă judeoi 
rău", il întrerupse Mollard pe marinar. „As
cultă la cele ce-țl voi nara!"

(Va urma). 

taxat la 3000 de franol. Acestea sunt în 
adevăr bucăți unice, și cari lipsesc din co- 
leoțiunile cele mai renumite. Aceea a con
telui Primoli a fost în tot-deuna citată 
printre cele mai de admirat.

—o —
Anchetă Iu casurma „Cuza Vodă". 

Ministerul de intarne român a însărcinat pe 
d-1 maior Paleologu, comisar regesc pe lângă 
oonsiliul de răsboiO, ca să f&oă o anchetă 
în privința focului, oare a mistuit casarma 
Cuza. Din cercetările de pănă acum s’a 
stabilit, oă, oontrariu .afirmațiunilor unor 
4iare, tot personalul de serviciu al căsăr- 
mei se afla la post in momentul când a 
isbuonit focul. Nici o arestare nu s’a făout. 
Un soldat, trimis de sergentul-major oa să 
pună gaz într’o lampă, a scăpat în dami
geana cu gaz luminarea da ceră, pe care 
o ținea în mână. Gazul s’a aprins, dami
geana a făcut esplosie și fooul s’a ootnu- 
nicat celorlalte vase cu gaz. Soldatul vă- 
4end nenorocirea a fugit, dâr de frică n’a 
spus nimănui ce se întâmplase. Gând s’a 
prins de veste, fooul luase proporții colo
sale, magazia cu gaz fiind s’tuată sub scara 
prinpală a casărmei.

— o—
Un banchet de înfrățire. Din Orăștiă 

i-se scriă diarului rKronstădter Zeiiung*, 
că în 13 c. s’a făout acolo alegerile func
ționarilor municipali. Mulțămită compro
misului încheiat înainte eu 6 ani între cele 
trei naționalități din numitul oraș, alege
rile au decurs neted și paclnic. După ale
gere a urmat un banchet de înfrățire inau
gurat cu ^marșul lui Baboczi* și infiltrat 
de ideia de stat maghiar. In acel banchet 
între alții a ținut un toast și primarul 
Orăștii în limba maghiară și doi Români 
în limba română. (Ne-ar plăoea să seim, 
că cine au fost acei doi Români? — Red.) 
Nici un toast german, esclamă corespon
dentul Iui „Kronst. Zeitg." nu s’a putut 
au4i în decursul părții oficiose a banche
tului, ci numai după finitul aoeleia vor
biră doi cetățeni din Orăștiă în limba lor 
natală: unul pentru femei și celalalt pen
tru be u tură.

— o—
Anuarul statului-major român. La 

marele stat-rnajor al armatei române se 
luoreză cu multă activitate pentru punerea 
în curent a anuarului statului-mjor, spre 
formarea ordinai de bătae în cas de mobi- 
lisare. Lucrarea se face după aotualele si
tuații de efective primite dela Corpurile de 
armate.

— o—
Cassa de economie a statului ro

mân. Situațiunea Cassei de economii a 
Statului român la 1 Decemvre 1895 se 
presintă cum ne arată „Curier. Fin.", ast
fel : librete în circulația după ultima situ
ația 92.822 ; librete în cursul lunei Noem- 
vre 2.708; în total 95.530 librete. Din 
acestea anulându-se în cursul lunei Noem
vre prin retrageri 1552, au mai rămas în 
circulația la 1 Decemvre 1895, - 93,978 li
brete. — In ce privesce mișcarea fondurilor 
situațiunei, ea este astfel: Sold aflat depus 
la 1 Noemvre 21.924.231 franci; depuși în 
luna Noemvie fr. 1.128.760; în total fr. 
23.052.991. Din aceștia restituindu-se în 
luna Noemvre 771.106 frânei, au mai ră
mas depuși la 1 Decemvre 1895 suma de 
22,281,885 franci. Depuneri pe sema cassei 
de economie se primesc și se rc-trag în 
tote cjilele dela casiera cassei de depuneri 
și consemnațiunl, strada Smârdan Nr. 7, la 
tote cassieriile din județe, la tote oficiile 
telegrafo-postale și la toți perceptorii din 
comunele urbane și rurale.

— o —
Necurățenia stradeior in orașul nos

tru a înoeput în timpul din urmă să dea 
ansă la multe plângeri forte temeinice. 
Las’, că de zăpadă nu se mai ourăță cum 
se cade stradele niol chiar în părple prin
cipale ale orașului, der e adevărat scandal 
ceea ce se întâmplă în stradele laterale și 
în suburbii. Așa ni-se spune, că d. es. în 
strada băilor de1 abur (în dosul pălăneru- 
lui) stau de vre-o 8 4’10 două ciubară cu 
escremente; cant Iul cel mare este plin de 
murdării, pe la ote fântânile din Prund 
ghiâță netăiată,^£a la fântâna din Prund

Bra., 

s’a făcut un strat de ghieță așa de mare, 
încât apa din fântână a înoeput să între în 
măcelăria d-lui Nic. Navrea. — Atragem 
atențiunea oficiului polițienesc asupra aces
tor plângeri de nesuferit.

— o —
Viscol îa Delta Duuării, Ni se scrie 

din Sulina: Dunărea fiind înghețată, în 
unele locuri navigațiunea s’a închis, așa 
că corespondența o primim dela Tulcea pe 
uscat cu poșta, dâcă uscat se pot numi 
bălțile înghețate pe unde trece căruța 
poștei. Chiar în sărbătorile Crăciunului a 
pornit un viscol și o furtună la Mare de 
acelea cum numai în Delta Dunărei se pot 
vedea. SințI, că te străbate în tot corpul. 
Nu sciu, când veți primi scrisbrea acbsta... 
Scrisorea portă timbrul postai dela 9 Ia
nuarie st. n. și a sosit aici in Brașov nu
mai astădi în 3 (15) Ianuarie ; i-a trebuit 
așa-der 6 dite ca să sosesoă dela Sulina 
la noi.

— o —
Concert. Musica orășeneseă va con

certa mâne seră, Joi, la restaurantul Lau- 
ritsoh. începutul la 71/, ore. Intrarea 30 cr.

Reflecsiufrî.
Sub acest titlu „Tibuna'i de Duminecă, 

31 Decemvre st. v., publică un semnifica
tiv articol de situațiă.

După o introducere plină de mâhnire, 
în care reflectând la „miseria, ce domnesce 
acolo, UDde credea, oă totul e în ordine, 
corect și în curs spre lucrare bună întru 
binele causei mari naționale, „Tribuna" 
dioe, oă în loc de acâstă lucrare, află o 
„luptă desperată de distrucțiă, un bellum 
oniinum centra omnes, din care s’a pierdut 
și comandă si comandant, și care pornit 
este numai din oel mai urît egoism".

Pioe mai departe, oă firea nobilă a 
Românului se întorce dela certe scandalise 
și cere pace, „numai de nu s’ar afla ațâți 
păoătoșl, cari să esploateze acâstă nobleță 
a Românului în interesele lor meschine, și 
cari contând la bunul lui simț, să-și per
mită și cele mai neertate lucruri, sciind, 
că ai noștri nu-i vor da de gol, nu vor 
provoca scandal.

Apoi „Tribuna" continuă diu cuvânt 
în cuvânt astfel:

Suntem eră-șl la sfirșitul unui an. 
Un lung an de suferințe și necazuri, ex
terne și interne. El se pote înșira negenat 
în seria anilor treouțl, seriă lungă cât 
vieța nâmului nostru, și lugubră ca și su
ferința.

Decă repnvim asupra lui, ne pare mai 
râu, mai nenorooit deoât toți anii.

Ore pentru-că ni-e mai aprope, ori 
pentru-că sfîrșitul iui se pierde într’o cnsă, 
așa de urâtă, așa de supărătore, cum n’am 
mai vâ4ut?...

Pbte că cea din urmă.
Are și anul acesta câte-va momente 

strălucite prin fapte ori suferințe impună- 
tore, numărul lor dispare însă în fața 
relelor ce ni-au ajuns în deourBul vie
ții lui.

Trecem peste oâte ne-au venit dela 
streini: persecuțiuni de tot felul, prigo- t 
nirl pretutindenea, procese, întemnițări, 
pedepse, legi, ce ne vatâmă couscieuța 
și libertatea, cum au fost cele „bise- 
rioesol".

Trecem peste el9, căci deși rele și 
apăsătore ni-au fost, ni-au venit dela streini, 
dela cari n’am așteptat ca să ne mângâie 
ori se ne ușureze.

Ne dbre însă, oând ne gândim la cele 
dela frați venite, căci ele sunt de două- 
orl mai grele și mai amare, tocmai pen
tru-că sunt dela frați.

In acest an ni-am vă4ut de-odată, cât 
de slăbiți, cât de desorganisațl suntem.

O pausă lungă și omorîtore a intrat 
de odată în locul acțiunii energice bre când. 
Pe un timp credem, oă dor’ temnițele au 
răcit ast-fel însuflețirea de mai înainte. 1 
Credem, că numai de aceea a întrat pausă 
in luptă, pentru-că comitetul național a în
trat în temniță.

A venit însă agrațiarea, membrii în
temnițați ai comitetului au fost eliberați,
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și atunci numai am observat, că pausa lup
tei are și alte cause.

Partidul național a fost disolvat 
printr’o ordiDațiune nedrăptă și nelegală, 
pe care nu o vom reounosce nici când.

Der ordinețiuoea ministrului n’a fă
cut asupra Românilor impresiune așa de 
rea și deprimătore, cum a făcut consta
tarea prin noi înșine a răului ce rode în 
internul partidului nostru.

Ordinațiunea ministrului ni-a denegat 
adrele publicității, în oare se învîrtia ac- 
vitatea partidului. Credeam însă, că vom 

iută restitui ărăși acele cadre și dâcă nu, 
apoi credeam, că forța nostră internă, în
țelegerea nâstră basată pe încredere reci
procă, pe legătură firescă a iubirii de năm, 
pe care nici un ministru nu o pote d’solva 
cu nici o ordinațiune — va fi destul de 
puternică, destul de solidă, oa lovitura es- 
ternă să nu o potă nimici.

Gât de amară m-a fost decepțiunea, 
când am trebuit să constatăm, că forța 
nostră e o închipuire, că basa tăriei nâstre 
e roșă de noi înșine, că neîncrederea și 
miseriile ni-au produs o disoluțiune mai 

■ desastruosă decât însăși disolvarea făoută 
de ministrul unguresc.

Acăstă constatare am trebuit să o 
facem în deoursul orisei. Ea, ca și orisa 
la morboșl, a fost punctul de culminațiune 
a acelei bole interne, care de mult a cu
prins stările nostre.

In momentul aoesta încă nu se sciă 
bre cum se va deoide crisa, spre bine ori 
spre rău. Fapt e, că o la culme, și ori cum 
se va porni cursul ei, bine este, oa de pe 
acum deja să ne gândim ce e de făout, ca 
Anul nou să nu ne mai găsăscă cei vechi.

Crisa de pănă acum a arătat destule 
•simptome, cari pot să ne dea elementele 
reoerute pentru judecată.

Să căutăm a afla isvorul ei, și cel 
mai îndepărtat, și cel mai apropiat, și ana- 
lisănd cu sânge rece tote pornirile, se fa
cem o radicală curățire.

Dăcă observăm, că s’au introdus ou- 
rente străine de natura și spiritul luptei 
nostre, să le ciontăm cursul. JJeoă aflăm 
moravuri, cari nu înoap îu lumea nostră 
'de idei asupra cinstei politice, la care nea
părat trebue să ținem, — să le arătăm și 
să le delăturăm...

Nou abonament
la

tbosilwiei
Cu fl lantmrie 1896 st. v.

i’a deselits nou abonament la 
-are invităm pe toți amicii și spri- 
initorii fotei nostre.

Prețul abonamentului i
Pentru Austro-Ungaria:

,pe i3.ii. an. ................................ 12 fL.
șe șese lixzii ................................ 6 fi.
pe txei I13.n1 ................................ 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe 13.33. aii ............................. 40 fra,33.ci

^>e șese luzii..................... 20 „
trei lin.».! ..................... IO ’ „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**»

Persecutarea unui învețător.
De sub polele căruntului Retezat,

1 Ian. n. 1896.
Stimate d-le Redactor ! Vă rog să 

dațl loc în foia ce redigiațl următore- 
lor șire:

învățătorul nostru din Sân-Petru, d 1 
'Pheorghiu B. Reitescu, primi citațiunea dela 

d-1 procuror r. din Deva, ca să-și facă 
.jânda de 47 tjfl0, la care a fost judecat 
de tabla regăscă din Clușiu, cu aprobarea 
Curiei, deși tribunalul r. din Deva la per
tractarea finală din 22 Octomvre 1894, 

o seriosă cercetare, îl deolarase nevi
novat.

Numnul învățător a fost acusat pen

după

tru nagitațiă“ de cătră răuvoitorii săi din 
comuna Sân-Petru: George Vulou, Stefan 
Vulou, Lăzărică Vulcu, Tiron Vulcu și 
Vasilie Mociooă — n’ar mai fi pomană de 
ei și de tot porosagul lor! Aceștia adecă 
nu-șl trimiseră oopiii de loc la șoolă în de
cursul anului 1892/3, er când a visitat ins
pectorul reg. școla, a aflat în oatalog o 
sumă de lipsiri neesousate, din care causă 
i-a pedepsit,cu oâte 1—5 fl. Din răsbunare 
pentru aoesta. ei au pîrît pe d-1 învățător, 
întărindu-șl pîra lor neromânâsoă ohiar și 
cu jurământ.

In urma aoăsta d-1 învățător George 
B. Reitesou a fost judecat la temniță de 
stat, în Seghedin. La împlinirea osândei a 
fost citat pe 17 Iunie 1895, dăr din causa 
unei bole i-s’a conces pănă la 15 Novem
bre 1895, ou acea modificare, oa osenda se 
și-o facă la Deva.

înainte de-a se reîntdroe însă bunul 
nostru învățător George B. Reitescu din 
temciță, ni-se mări mâhnirea nostră prin 
faptul, oă ne sosi în comună notarul Fe- 
kete Karoly cu soirea, oă d-1 învățător 
Reitescu este suspendat din postul său. Ei 
ne arăta următorul ordin al fisolgăbirăului 
din Hațeg:

Nr. 4358-1895.
D-lui notar de cerc

în Rîudemorl.
Esoelența Sa ministrul de oulte și 

instrucțiune publică ou data 2 luna ourentă 
nr. 58,414 a ordonat din nou suspendarea 
momentană din post a învățătorului gr. or. 
George Reitescu din St.-Petru, de aceea pro
voc pe d-1 notar, oa să facă ounoscut pri
măriei comunei St.-Petru, că suspendarea 
e deolarată oa făcută.

Hațeg, 13 Nov. 1895.
Piecsh m. p. 

fisolgăbirău.
Se cjice așa-deră în acest ordin, oă 

ministrul „dîw woit" a ordonat suspendarea 
învățătorului Reitesou, măcaroă pănă aoum 
noi nu soim să mai fi fost d sa nicl-odată 
suspendat. Surprinderea ne fu cu atât mai 
mare,.căol d-1 Reitescu prin sentința ta
blei a fost judeoat la 6 săptămâni temniță 
de stat și 50 fl. amendă, eyentual înoă 5 
cjile temniță de stat, dăr n’a fost judecat 
și Ia perderea postului și îucă o pierdere 
pe timp nedeterminat.

Mult ne mirăm apoi, oă aoea hârtiă 
nu ni-s'a comunicat prin organele nostre bise
ricesc} școlare, măcarcă școla este confesională 
greco-onentală,

*
învățătorul nostru Reitesou făcendu-șl 

pe.dăpsa de 47 (jil® în temnița din Deva, 
la 3 Ianuarie n. o. a sosit în mijlocul nos
tru. Așteptam să încăpă prelegerile, der 
comunioându-i primarul comunei cele îm
părtășite de d-1 notar, prelegerile nu le-a 
putut începe, și școlarii astăzi furnică pe 
strade fără nici o ocupațiune.

Ca unul cu puțină carte, oăcl n’am 
învățat la școil înalte, ci numai in școla 
din satul nostru, rog ou totdeadinsul să 
publicați oele ce vă scriu în prețuita „Ga
zeta Transilvaniei", pe care o cetesc ou 
mare plăcere. De asemenea rog pe d-nii 
redaotorl dela celelalte cjiare românescl să 
ia o notiță despre cele ce soriu. Rog încă 
pe toți Românii luminați, oa să ne sfă- 
tuesoă, pe oe cale am pute pune de nou 
în postul său pe d-1 învățător; binevoito
rul slat să ni-1 oomuneoe în „Gazeta", de 
se va pute cât mai degrabă, căci forte 
mult ne dore lovitura dată învățătorului 
ncstru.

D-sa a funcționat la șodla nostră din 
anul 1875/6. Când densul a venit la noi, 
în comuna Sân.-Petru, Săul și Uciuc, nu
mărul oelor ce sciau ceti și scrie era de 
1 — 3, astăcjl îusă nu este familiă, în oare 
să nu afli 2—5 copii, cari sciu ceti, sone 
și soooti, tot elevi de-ai d-sale. La stă
ruința d-lui învățător în fiă-care comună 
s’au deprins copii îu cântările bisericescl, 
servind acum de cantori. Aceste sunt fapte, 
cari d-sale îi pot servi spre onore, er rău
voitorilor spre rușine. Fiii noștri, ca sol
dați, avanseză repede până la gradul de 
sergenți, ceea ce tot numai d ii învețător 
avem a mulțumi.

Și acum, după atâtea ■ -*ioii tăcute

Câte cjiare apar în Romania.
Numărul d’arelor ce apar în România este 

destul de mărișor în oomparațiă cu al oe- 
lorlrlte fliare din extremul Orient, însă in
comparabil de mic în raport cu țările din 
ocoident. In România apar actualmente 47 
(jiare, ăr 13 au încetat după o vieță mai 
lungă său mai scurtă.*)

In capitala București, apar 27 de pu- 
blicațiunl, cotidiana săptămânale seu lu
nare, și au încetat 4.

Etă titlul celor ce apar: „Voința Na
țională", „Gazeta Poporului", „Românul", 
„Timpul", „Adevărul", „Lumea nouă", 
„Constituționalul", „Epoca", „Universul", 
„La Patrie", „L’Independance Roumaine", 
fliare politice cotidiene. „Vieața", „Moș- 
Teacă", „Kikirezul", „Mesagerul Național", 
„Gazeta Țăranului", „Egalitatea", și „Car
men Sylva", foi săptămânale. „Revista Li
terară", bilunară. „Convorbiri Literare", 
„Lumea Ilustrată", „Revista Armatei" și 
„Atheneul Român", reviste lunare. Apoi 
„Silloghi" și „Patris", scrise în grecesce; 
„Bukarester Tagblatt" și „Rumănisober 
Lloyd", germane.

Foile apărute în cursul anului sunt: 
„Gazeta Poporului", „Epoca" și „Kikire- 
zul"; cele înoetate: „Naționalul", „Lupta". 
„Lumina" și revista „Literatorul".

In lași apar: „Evenimentul", „Era 
Nouă" și „Lumina", cel d’întâiQ (Șilnio, al 
doilea săptămânal și al treilea lunar.

A încetat de a apăre c|iarul dilnio 
„Jurnalul".

In Craiova apar: „Voința Craiovei", 
„Vremea", „Voința Poporului" și „Presa", 
foi săptămânale.

Au încetat de a apare: „Lanterna", 
„Curierul Olteniei" și „Cavalul".

Iu Galați apar: „Liberalul Gălățean", 
„Galații", diare cotidiene.

Au încetat de a apare: „Conserva
torul", săptămânal.

In Brăila apare: „Bomba" și „Egali
tatea", săptămânale.

Mai apar:
In T.-Severin: „Dreptatea" și „Carpa- 

tul", săptămânale.
Au încetat de a apare: „Cronice" și 

„Măseaua".
Iu Pitești: „Voința Argeșului".
In Ploești: „Voința Prahovei" și „De

mocratul".
In Călărași: „Ialomițeanul".
In T.-Măgurele: „Jos Reaoțiunea".
In Giurgiu: „Solidaritatea".
In Buzău: „Liberalul".
La T.-Jiu, au apărut, dăr au încetat: 

„Jiul" și „Ardeiul".
Orașele mai mari, cari n’au nici un 

diar actualmente sunt: Botoșani, Constanța, 
Dorohoi, Focșani, Alexandria. In aceste 
orașe au apărut cât-va timp unele diare, 
dăr au încetat. „Pzessa".

Proverbe.
O căciulă valorăza mai mult, decât o 

sută de năfrăml. (italian).
4

Dragostei nu-i sunt de lipsă ochilarl, 
de ore-ce e orbă. (turcesc).

*
Bărbatul e foc, femeia e foiu, cu care 

dracul suflă în foc. (toscan).
*

La ochii amoresatului aternă olo- 
poțele. (danez).

*
Fiă-care viță are lipsă de par. 

(lombard).
*

„Să merg la ea? Sfătuiți-mă înțelep- 
țesce, der nu-mi dice-țl, să nu merg!“ 

(german).
$

Fata țesetore tot-deuna se cugetă la 
haina sa de miresă. (rusesc).

*) Aceste date statistice, ce le dăm 
după diarul „Pressa" din Craiova sunt de- 
fectuose, așa de es. nu sunt însemnate 
tote publicațiunile cari apar în BucurescI, 
precum „Apărătorul sănătății", „Vatra", 
„Amicul tinerimii" etc. Asemenea lipsesc 
unele publicațiunl, ce apar în celelalte 
orașe, așa în Iași „Revista critică li
terară" etc.

spre binele nostru, și după atâta ostenelă, 
pe cariera cea spinâsă, aoest brav învăță
tor, George B. Reitescu, să fiă lipsit din 
postul său! Nu e 6re aoesta păcat strigă
tor la oeriurl?

Plugarul român.

Sciri telegrafice.
Arad, 15 Ianuarie. Congregația- 

nea comitatului a hotărît, ca la 10 
Maiii se se țină, din incidentul mi
leniului, o ședință festivă. Românii 
au fost contra și s’au declarat, că nu 
vor participa. Truța a <Țis, că nu 
ura față de Maghiari e motivul re- 
ținerei, căci decă mileniul ar fi o 
serbare a statului și nu a rassei 
maghiare, atunci și Românii ar par
ticipa la serbare.

Sofia, 15 Ianuarie. Prințul Fer
dinand a plecat în streinătate. Intr’o 
proclamațiă se spune, că causa ple- 
cărei sunt afaceri familiare și se în- 
sărcin&ză întreg guvernul cu regența. 
Stoilow e de părere, că plecarea 
n’a fost oportună și că amenință o 
mare crisă de cabinet.

DIVERSE.
Castelul femeilor. In Kopenhaga fe

meile s’au deois să ridice acolo un castel 
pentru femei, în care să se afle tot-dăuna 
espuse lucrurile de mână etc. ale femeilor. 
Afară de acesta să mai fiă nisce odăi, 
cari să stea tot-deuna la disposiția femei
lor, cari oălătoresc, Apoi mai au de gând,, 
că în acel oastel se fiă mai multe odăi 
unde să potă locui acele femei, cari în 
urma sorții lor nefericite seu din oausa 
carierei lor, uu pot să fiă în cercul familii 
lor; așa de es. învățătorele, ousătoresele 
eto. Se crede că după cinol ani castelul 
va fi deja terminat. Membrele fundatore 
snnt 100.000 la număr și fiă-care oontri- 
bue pe an 30 de bani.

Folosul plantelor în odaiă. Plantele 
cultivate în odaiă, nu numai că servesc 
ca ornament, der au și o influință bună 
asupra sănătății. In urma unui caloul esact 
s’a aflat, oă o frundă de mijloc a unei 
plante esalăză pe di 1—2 grame de apă, 
și o plantă întregă s’a aflat oă esaleză oam 50 
de grame de apă pe t^i, și toomai acăsta 
e causa, oă în ținuturile pădurose aerul e 
mai umed și mai plăcut. Tot din causa 
acăsta, se silesc în tote orașele marî, ca 
să planteze oât să pote mai mulțl arbori 
pe strade și oât se pote mai multe plante 
prin ogrădl. Aerul, oare întră pe ferestri, 
este de comun tare usoat, și ca acesta să 
fiă mai folositor pentru sănătate trebue, 
oa să oultivăm un soiu de plante mari în 
frunde de es. palmi, aspidee, filodendron, 
draoena și altele. Aerul nu e umed numai 
pentru-că frundele esaleză umedelă, ci 
ohiar și pămentul umed din vasul de flori 
produce nisce vapori umedl; plantele puse 
în fața sbrelui dau dela sine mult oxigen, 
care e forte folositor pentru locuitori. .

Literatură.
Memorii din 1848/49, de Vasile Mol

dovan. Sub titlul acesta au apărut încă îu 
primăvara anului 1895 sorierile lui Vasilie 
Moldovan, fost prefect de Legiune în 1848/49. 
Ele constituesc o broșură destul de volu- 
minăsă, format 8°, și de mare preț pentru 
literatura nâstră istorică asupra memora
bililor ani ai revoluțiunei din 1848/49. Me
moriile sunt scrise într’o limbă românăsoă 
ușoră, în stil atrăgător narativ, și ou multă 
claritate, așa înoât pot fi înțelese de ori
care Român oărturar dela orașe, oa și dela 
sate. — Prețul unui esemplar e numai: 
50 cr. seu 1 coronă, plus 5 cr. porto pos
tai. Pentru România și străinătate 1 franc 
și 50 bani. Comandele se fao mai ușor 
prin asemnațiune poștală (posta-utalvâny) 
la adresa: Traian H. Pop, proprietar, Borzăs, 
u. p. Dicsti Szt. Mâr ton, seu Ja Adminis
trația „Gazetei Transilvaniei* în Brașov. 
Abonenții „Gazetei*, cari țin să aibă aoestă 
prețiosă scriere, pot să șl-o comande mai 
cu înlesnire de-odată cu înoirea abona
mentului la înoeputul fiă-oărui ouartal al 
anului. Recomandăm cu totă căldura pu
blicului român acestă scriere pănă aoum 
unică în feliul ei la noi Româuii.

Proprietar: Dr. Aurei

Reactor responsabil: Gregoriu Bfflaser.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis p. 5.55 p. 2Tiet. — japanefifdje, djino 
fifdje etc. in ben neueften Defffins unb 
ben, fomie fdnvatje, roeifje unb farbige 
Henneberg-Seiiie non 35 fr. bis 
P- (((.65 p. Nlet. — glatt, geftreiff, farriert, 
gemufterf, Damafte etc. (ca 240 verfdj. <5>ual. 
unb 2000 nerfdjib. ^arbcn, Dcffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zlîuper 
umgebenb. Doppeltcs Briefporfo nad) bcr 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), ZUricli.

Acfcii de ale Băncei austro ungRră. 996.—
A.cții de-ale Băneei ung. de credit. 390 50
Aoții de-ale Băncei austr. de oredtt. 356 75
Napoleondori................... 9.6272
Mărci imperiale germane , . . 59.40
London vista.................... 121.60
Paris vista.................................. 48 127-
Rente de corâna austr. 4%. • . 100.40
Note italiene................... 44.05

Cursul pieței Brașov.
Din 15 Ianuarie 1896.

bancnote rom. Cump. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend, 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.58 Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump. 127.— Vend. —.—•
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Lire turcesc! Cump. 10.74 Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul ia bursa din Viena.
Din 14 Ianuarie 1896.

Beata ung. de aur 4% .... 121.90
Renta de corone ung. 4% . . . 98.95
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.25
Impr. căii, fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 153.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 142.—
Renta de hârtie austr........... 100 35
Renta de argint austr...............100.65
Renta de aur austr....................122.30
Losuri din 860   147.25

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica

Casa 

fondată în anul 
1872.

Iustiman M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi
tor iu iu specialitatea <le Petroleu :

BCaiseepoeExPetroBeum.
Marca „1 ni p e r a t o r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20—22% 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15—18% 
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria sâu Transil
vania Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.

1
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Cer eț¥
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht
prima fabrică <le cord e și 

instrumente musicale
Sclwmbach W. 

lângă Eger (Boemia).

Recomandă corde și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Vioiine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Coucert-Flante, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Bruder Placht, 
■aa Agenți locali se caută, m

Corespondez!: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. □,,,. _yf.

I
F

Dela Tipografia MâQR0M“ A. Todoran
se

fi. cr.
Cuventări pe Domineco. Tom. I. de re

numitul orator — în d-1 adormitul — 
Iustin Popfiu, 48 predici pe 39 Do- 
mioeci.......................................................2.20

Cuvântări bisericescl (acomodate pentru 
orl-ce timp) de Ioan Papiu Tom. I. 
Ediț. II................................. .... . - . 1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dominece) de 
loan Papiu. Tom. Ilf................................ 1.20

Cuvântări bisericesc! la tote șerb, de 
preste an de loan Papiu...................... 1.50

Cuventări funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de 
Ioan Papiu..............................................1.50

Cuvântări funebrale șl iertăciuni. Din 
autori renumiți, prelucrate de Tit Bud 
vicarii!................................................ .... 1-—

Catechose pentru pruncii școlari de Tit 
Bud vicariu.........................................

Cuvinte de aiw seu învâțăturl înțelepte 
date de un părinte fiului seu, din ope
rele lui J. H. Campe traduse de I. 
Sonea ..................................................

Dumnedeesca liturgiă a celui dintru sânți 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de 
Ioan Boroș.........................................—.25

Ierarchia bisericeseă seu esplicarea ce- 
remonieior sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de Ioan 
Boroș..................................................

Istoria revelatiunei divine, G. Pop. tom. 
I., II. . .'.........................................

Manual catechetic pentru primii ani scol, 
de Basiliu Rația................................

Predice pentru Domineccle de preste an 
compuse și elucrate după Catechis- 
mul luiDeharbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului și a Fariseu
lui pănă la Domin. X. după Rosale, .

Predice poporali pe dominece și serbăț. 
ocasionall și pentru morțl de Gavril 
Pop. Tom. I., II., III- și IV. Fiesce- 
care tom costă câte...........................

Predice pre tote Domineeile și sărbăto
rile dc peste an de Dr. Em. Elefte- 
. ...............................................................' -l?0

Rbgațiunea D-Iui Tatăl nostru esplicată 
pe scurt de loan Bcoș . ... —.10

Reunirea liomânilor din Transilvania 
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
religios de Nicolau Maneguțiă pro- 
topres......................................................

Kesultatele lllosoflei seu cunoscințele 
cele mai de frunte despre natura spi
rituală a omului, despre relațiunile și 
scopul lui, espuse în mod poporal de 
prof. Dr. los. Frapporti, prelucrat în 
traducere liberă de I. Papiu .... —.60 

Toma a Keinpis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga
vril Pop canonic ■ .. . . • • • •

Tipicul preoțesc din cărțile rituale pre
lucrate de Tit Bud vicarii! . . . . —-.55

Cartea durerii tradusă din limba fran-
cesă de Iacob Afiu Niculescu . . . —.70

-.40

— .60

1.50

4.50

-.40

-.90

1.—

2.-

Și

din Gherla Szamosujvâr
pot procura -cLiznătoiele oarți:

fi. cr.
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș............................ —.25
Legat și aurit.....................................—.38

Barb cobzarul. Novelă originală de Emi
lia Lung..............................................—.10

Buuica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei După Ernest Legouve de 
G. Simu............................................. —,06

Cântul in scola poporală. De Iuliu Pop 
învățător în Năseud. Praxă. Teorii. 
Cânturi..................................................

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de George Simu.' 
— Acesta broșură conține istoridre și 
poesii morale spre escitarea gustului 
de cetit la copii.—E acomodată acesta 
carte și ca premii pentru școlarii di- 
ligențl..................................................

Codrean craiul codrului. Baladă de G.
Simu...................................................... —.06

Cântărăța. Novelă de Dem. Dan . . . —.15 
Carmen Nylviu Prelegere publică ținută 

prin V. Nicora prof, gimnas. — Cu 
portr. M. S. Regina României. . . . —>10 

Chiuituri de cai! strigă feciorii în joc 
de I. Pop Reteganul......................

Cu verful penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură forte
petrecetore.........................................

Dialogul țiganului cu S. Petru în porta 
raiului de Aron Boca Velcherianul .

De căud se numesce femeia porumbiță 1 
Poveste de Laur. Ciorbea ....

Două turturele de aur. Poveste de Laur. 
Ciorbea .................................................

Din trecutul Silvauiei. Legendă de Vic
tor; Rusa................................................ —.60

Dile negre. Versuri de Petrea dela Cluș
— cu o prefață de G. Simu .... —.25 

El trebue să se îusore. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțid . —.15 

Economia, pentru scâlele popor, de T.
Roșiu. Ed. II............................................ —.15

Felicitări in poesii și prosă la anul nou,
cliua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, moși, unchi, mătușe, nă- 
nași, tutori, preoți, învățători și bine
făcători, precum și alocuțiuni și vor
biri cu diferite ocasiunl scolastice, de 
George Simu....................................

Filoxera oineuiinei. Câte-va cuvinte des
pre vinars, de A. Boca Velcherianul —.08

Gruia lui Novac . ....................... .... —.12
Iloria lui Pintea vitezul..........................—.06
Idealul perdut. Novelă originală de Pau

lina C. Z. Rovînara...........................—.10
Infiuința mândriei. Novelă de P. C. Z.

Rovinar . . ■ ■ ,..................... ■
Leonat cel tînăr. Istoriă în versuri de 

Ioan Pop Reteganul (cu o ilustrațiune), 
o broșură cu conținut forte glumeț. 
Ca în tote scrierile D-lui Ioan Pop 
Reteganul, așa și în acesta observă 
omul o adâncă pătrundere în mora- 

tot tioiul de căiți școlastice

-.30

—.25

-.40

—.55

—.25

.12

-.12

fi. cr-

- .20

fi, cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele ță
ranului român.................................... —.12

Lira Sionului seu cântarea sărbătorilor,
— Poesii reliirioso-morale, lucrate după
s. Scriptură de A. Boca Velchereanui.
Cu o precuvântare de G. Simu . . . —.25 

Monologe de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe
neașteptate . ................................ —.04
Nr. 2. Pentru ce am remas flăcău bă
trân .................. ............................—.08
Nr. 3 La anul nou..........................—.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut ..................................... ... —.04
Nr. 5. O pățaniă....................... . —.04

Merinde dela Scolă seu învățături pentru
popor, culese din diarul unui școlar
de Dr. Georgi i Popa ...... —.60 

Miseriilc sociale. Novelă de P. C. Z. Ro
vinar ......................................... . —.15

Musa Someșană. Poesii poporale române
din jurul Năseudului. Adunate și aran- 
giate de Iuliu BugnariU. Partea 1.
Balade.................................................. —.25

Nrii 76 și 77. Naraținne istorică după
Wachsmann, de loau Tanco .... —.20 

jNopți <le iârnă“. Novele pentru popor
de G Simu.........................................

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune-
brall, urmate de iertățiunl, epitafiă ș. a. 

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul per
dut11 — de Paulina C. Z. Rovinar . . —.10 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un
volum de 192 pagine, cuprinde 103 
poesii bine alese și arangiate Prețul
redus (dela 1 fi. 20 cr. la).................. — .60

Povestiri alese de Petra-Petrescu, Spe-
date franco .................................... — 80

Pietntea poporului român seu cântări
evlaviose pentru cei-ce merg la mă
năstire, la locuri sânte și îu proce
siuni. Comp, de doi preoți g c. Mu
reșeni din diec. g. c. Oradei-M. . . —.10 

Păcală și Tâudală. Poveste de George
Cătană..................................................—.1j

Pretinul șatenului român. SfătuirI în
formă de dialog pentru elevi și adulțl, 
compus de Ioan Pop Reteganul . —.30

Proba de foc. Comediă într’un act de
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea
Bogdan.................................... . . — .15

Prin morte la victorii!. Comediă într’un
act de Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan .... . . . —.10

Probitatea în copilăria. Schiță dio sfera
educațiunei după Ernest Legou e . . 

Poveștile Bănatului. De George Cătană
înv. Tom. 1. II.I II. ă 25 cr. tote 3 tom. 

Sfaturi de aur seu calea cătră fericire
de Ar. B. Velchereanui.................. —.25

Starostele, adecă Datini dela nunțile Ro
mânilor Ardeleni. Adunate de Ion Pop 
Reteganul.................. .................. —.25

Spicuire diu istoria pedagogiei la noi —
la Rom. De V. Gr Borgovan . . . — .10

1 —

—.25

—.20

-.15

-.06

—.65

Se autțiiu! Toaste pentru tot felul de 
pers, și ocas, de Tit V. Gheaja. . . . 

Trandafiri și viorele. Poesii poporale de
I. Pop Reteganul. Ediț. a II. Ampli
ficată........................................................

Țiganul la mănăstire. Poveste în versul! 
de Ar. Boca Velcher..........................

Țiganul iu Baiu. Poveste în versuri de 
Ar. Boca Velchereanui . . . . .

Țiganul și magnatul. Poveste în versuri 
de Aron Boca Velchereanu . . . .

„Calendarul Aurorei“ pe anul 1896 . . 
Ultimul sichastru. Tradițiune de G. Simu 
Versuri ile <lor, adunate din poeții români 

de A........................................................

-.60

-.08

—.<8

-.08
-.30
—.06

-.25

Cărți de rugăciuni.
Icon a sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericescl, frumos ilustrată. 
Prelucrară și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gnerla prin Vasiliu Pătcașiti preot 
gr. cat. în Hotoan. Ediț.. III. coresă 
și amplific. Prețul unui esempl broș. —,40
leg.................................................... -.50
leg. în pânză.....................................— .80
leg. îu piele și aurit...................... IXiO
în leg. de lux........................... 2.50—3.80

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte 
frumos ilustrată. Preț. unui. es. broș. e —.40
leg.......................................................—.50
leg. în pânză....................................—.80
leg. în piele și aurit....................... 1.60
în leg. de lux............................... 2.50—3.80

Micul mărgăritar suflet. Carte1 bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esemplar 
brosurat e.................. ...................... —.15
ICO'es.........................................................12.—
50 es........................................................7.—
leg..................................................  .22
100 es......................................................20 —
50 es.......................................................... 10.50

Cărticică de rugăciuni și cântări, pentru 
prunci școlari de amb’e sexele Cu mai 
multe icone frumose. Prețul unui es.
broș. e........................... .... —.10
50 esempl....................................................3.—
100 es...........................................................5.—
leg............................................................—.12
50 es. . ..........................................5.—
160 esemplare......................................... 9.—

Visul Prea Sântei Vergure Maria urmat 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț, 
unui es. legat și spedat franco e . . —.12 
50 es............................................................ 5.—
100 esemplare.....................................9.—

Epistolia D-lui nosttu Isus Christ. Pre
țul unui es. legat și spedat franco e —.15 
50 es............................................................ 6.—
100 es......................................................... 10.—

Tot do aici se pot procura 
cancelarie, tot soiul de tipărituri oficidse.

MT* Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. "^5^ 
- Cataloge se trimit ori și cui gratis și franco. — — Vendetorilor se dă rabatul cuvenit. —

Și altele apărute ori și unde, recuisîte de scris pentru școlă

Tote comand ele sunt a se adresa la: Tipografia „AURORA11 A. Toioran,
în Gherla — Szamosujvăr.

Tipografia A. Mureșianu, . sov.
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