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Scrisori n e frâne at e nu so 

primeso. — II onus or in to un se 
re trimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrelo Birouri de anunoluri: 

in Viena: Jf. Dufas, Hemnch 
Sehalek, Rudolf Afosite, A. Oppeltks 
Nachfolgerț Anton Oppelik, J. 
Dannsbcr, în Budapesta: .A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Barnat; In 
Bncuresci: Acetice Havas, Suc- 
gurs ale de Boumanie; în Ham- 
btir^; Karolyi & Liebmann,

Prețul Inierțlunllor: o seria 
garmond pe a oolonă 8 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seriâ 10 or. sâu 80 bani.

„Galeta1* iese în lia-care ii._ 
Abcimte joBtm Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese ioni 

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

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

Se prenumără In tăte ofioioie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. Qoiecteri.
IMammnil pentru Brasoi 

auministratiunca. piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etaeriu 
I.: po un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în oasâ: Pe un an 
12 fl., po 8 luni 6 fl., pe trei Iun? 
3 fl. Un esempiar o cr. v. a. 
adu 15 bani. Atât abonamen
tele ofit și inserțiunile sunt 
 a se plăti înainte.
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Odinioră și acum.
Brașov, 10 Ianuarie st. v. 1896.

De cât-va timp lumea română 
este alarmată de un șir de scanda
luri, ce se petrec în Sibiiu, și cari 
numai ondre nu pot face neamului 
nostru.

Unii cjic că-i crisă în redacția 
„Tribunei", alții că-i crisă la „Insti
tutul tipografic", care editdză acdstă 
foiă, 6r alții vorbesc chiar de-o 
„crisă în sînul partidului național 
din Transilvania și Țera ungurescă". 

Organul nostru a înregistrat 
faptele petrecute cu ocasiunea cri- 
sei din cestiune, fără înse a 'și da 
părerea asupra lor. Și nici că șl-o 
putea da pe câtă vreme nu sciea ce 
direcțiune vor lua în cele din urmă 
lucrurile.

D6r în (ții ele ultime crisa a 
eșit din gădcea, în care o mai ținea 
ascunsă un rest de pudore „literară" 
ori de puddre națională, și și-a pre- 
sentat fața ei hiddsă spre bucuria 
dușmanilor neamului, spre delectarea 
publicului poftitor de scandale și 
spre cea mai mare mâhgire a tu
turor Românilor binesemțitorl.

N’ar mâi fi fost de lipsă se 
cetim „Tribun^" cu acusațiunile, ce 
ea. și-le aduce acum șieși și atitu- 
dinei ce a observat’o de ani de cjile 
în sînul partidului național, pentru 
a vede clar și limpede, că la Sibiiu 
nu s’a tratat și nu se tratăză nu
mai de „un diferend de ordine ci
vilă" cum a fost caracterisată afa
cerea „secuestrării*, ci că aceia au 
cunoscut mai bine firea și tendința 
acestei crise, cari dinainte au sciut 
se informeze pressa de dincolo, că 
în sînul membrilor comitetului dela 
Sibiiu „nu mai esistă vechea ar- 
moniă și unitate de vederi".

„Vechia armoniă și unitate de 
vederi".... ne este încă în viuă me- 

moriă din cjilel0 0i A0 culminațiune, 
(filele de încercare ale procesului 
Memorandului.

Ne aducem aminte, că atunci, 
în preziua marelui proces, s’a pe
trecut următbrea scenă fdrte carac
teristică:

La un coleg al lor din Clușiu 
erau întruniți spre s6ră toți cei ce 
luaseră asupră-le sarcina de a func
ționa ca apărători ai acusaților. 
Era momentul suprem, căci în c|iua 
următbre avea se se începă proce
sul, 6r pregătiiile pentru acest pro
ces lăsaseră încă prea multe de 
dorit. Apărătorii se aflau tocmai în 
toiuLdiscusiunilor celor mai seridse 
pentru stabilirea planului de proce- 
dere în împlinirea chiămăiii lor, 
când etă că intră Dr. Vasile Lu- 
caciu și le împărtășesce, că diferite 
deputațiuni ale Românilor venițl la 
Clușiu merg să salute în mod săr
bătoresc pe președintele comitetului 
Dr. Rațiu și că din șirul acestora 
ar fi bine să nu lipsescă nici apă
rătorii.

In zadar 'i-s’a obiectat lui Lu- 
caciu, din partea mai multora, că 
nu era timpul de a se face paradă, 
că momentele erau scumpe și tre
buiau întrebuințate pentru asigura
rea bunei reușite a luptei, ce îi aș
tepta în sala tribunalului, căci den
sul rămasă neînduplecat și declară, 
că comitetul și președintele său ar 
privi lipsa apărătorilor dela acea 
manifestația ca un fel de descon
siderare.

In cele din urmă apărătorii pen
tru a nu turbura nici cât de puțin 
armonia, ce doreau să domnăscă în
tre ei și âcusați, au cedat rugărilor 
insistente ale d-lui Lucaciu și sus
pendând consultările lor, au alergat 
la otel „Ungaria" să salute și ei în 
corpore pe președintele Rațiu...

Au urmat (filele de luptă, când 
avea să se pună la probă „armonia 

și unitatea de vederi" din sînul co
mitetului, ce se proclamase și întă
rise atât de demonstrativ în ajun.

Atunci pe la mijlocul procesu
lui, la cestiunea responsabilității pen
tru răspândirea Memorandului, s’a 
fost produs de-odată și pe neaștep
tate între acusați acea disensiune, 
care a causat un resens atât de ne
plăcut în publicul românesc și o în
grijire adencă, pe care numai de
clarația dela fine au putut’o de- 
lătura.

In decursul acelor disensiuni, 
„armonia și unitatea de vederi" din
tre membrii comitetului părea că 
nu se mai concentra decât asupra 
unui singur punct, asupra constatării, 
că conmembrul lor Eugen Brote, 
care, din căușele bine cunoscute, nu 
se înfățișase înaintea juriului, nu s’a 
ținut de decisiunile comitetului, n’a 
luat în sâmă observările, ce i s’au 
făcut din partea președintelui și a 
altor membri, ci a procedat de ca
pul lui la publicarea și răspândirea 
Memorandului.

Lucaciu a fost unul din aceia 
cari au sprijinit mai mult pe preșe
dintele său în acăsta constatare, ce nu 
spunea în fond alta, decât că Eugen 
Brote a abusat de încrederea comi
tetului.

Și acum ce vedem?
După ce s’au petrecut tdte câte 

s’au petrecut dela procesul Memo
randului încoce, după ce a suferit 
peste un an de c|ile alături cu 
Dr. Rațiu în închisdre, Vasilie Lu
caciu vine acum și braț la braț cu 
același Eugen Brote, a căruia pur
tare a stigmatisat’o în momentele 
seridse ale judecății dela Clușiu, ri
dică contra președintelui său grava 
acusare, că ar abusa de încrederea 
comitetului....

Etă cum ni-se presentă adevă
rata fisionomiă a crisei, ce a pro
dus scisiunea în comitet.

CRONICA POLITICĂ.
10 (22) Ianuarie.

Eră-șl încep a-se lăți faime de răsboiu. 
Uiarul „Actie Fr. Presseu primesoe din New- 
York depeșa, oă flota englesă a primit or
din să plece spre Venezuela. Afară de acăsta 
ministrul de marină engles a dat ordin, ca 
cele mai mari 3 panțerate si stea gata pen
tru orl-ce cas.

*
Din incidentul serbărilor din Berlin se 

depeșăză din capitala germană, oă iluminarea 
ce s’a arangiat Sâmbăta treoută nu a cores
puns tuturor așteptărilor. Iluminate au fost 
aprope escepțional casele și prăvăliile din 
jurul palatului împărătesc. Se cfioe, că po- 
porațiunea berlinesă a fost forte deprimată 
din causă, oă totă sărbarea s’a arangiat ca 
o serbare curat de curte.

*
Piarul „ExtrablatV1 anunță din New- 

York, oă guvernorul din Florida a primit 
ordin se stea gata ou trupele statului pen
tru orl-ce eventualitate. Motivul acestei 
prooederl a oficiului de resbel din Statele 
Unite este împrejurarea, că ar decurge 
tractate secrete pentru de-a vinde Angliei 
insula Cuba. Republica nord-americană ia 
tdte măsurile pentru de a-se opune unui 
ast-fel de tractat.

Protestanții și autonomia jidovescâ.
Jidanii și protestanții, aceste 

două confesiuni, cari singure între 
tote confesiunile din fără nu s’au 
opus întroducerei reformelor poli- 
tice-bisericesci, n’au așteptat să trâcă 
nici măcar câte-va luni și au și în
ceput să trimită deputațiuni pe la 
miniștri, spre a-le cere răsplată pen
tru serviciile făcute.

Despre Jidani seim, că ei pre
tind să li-se dea nici mai mult, nici 
mai puțin, decât autonomiă biseri- 
cescă și dreptul de a-și țină con
gres, — lucru, ce cu multă preve
nire li-s’a și promis. Dintre protes-

EOILETONUL „GAZ. TRA.NS."

Suflet nobil.
Brioul „Elsau din Hamburg fu înghi

țit la gura Elbei de valurile, peste oarl 
furibunda un vifor îngrozitor. Bricul se scu
funda sub pioiorele marinarilor nenorociți; 
valuri grozave îl aruncau păn’ la fundul 
mărei și-l scoteau din nou la ivelă.

Era ndpte întuneoosă, când oărmaciul 
fu aruncat la suprafața apei, și dădu cu mâna 
de-un obieot, ce ’nota; îndată îl ounoscu, 
oă este lada în care se țineau pe bric 
găinile. După dre-oarl sforțări îi sucoese a 
se urca pe ea; de abia, însă, îșl ocupă lo- 
oul și de-odată apăru lângă el un braț și 
un oap; era încă un individ de pe naea, 
care a suferit naufragiu, și când cârmaciul 
îi întinse mâna de ajutor, recunoscu în el 
pe oăpitanul bricului.

Lada de găini cu amândoi bărbații 
pe densa era acuma aruncată înedoe și ’n 
colo de marea furidsă. După oâte-va mi
nute marinarii vSfură însă, că e imposibil, 
ca lada să-i suporte pe amândoi.

— „Orecjl, că ne vom putea ținea 
amândoi?" întreba căpitanul.

— „Nu, căpitane!“ răspunse câr
maciul.

— „Unul din noi doi tvebue deci sâ 
se lase de ladă?"

— „Da, oăpitane 1"
După câte-va momente fise apoi oă

pitanul :
— „Asoultă-mă, eu sum deja un om 

bătrân și nu mai pot folosi mult în vieță; 
tu din contră ești tînăr și în putere. Dăr 
am o soțiă și trei copii. VoescI să te 
îngrijesci de dânșii dâoă vei scăpa ou 
viăța ?"

— „Da, căpitane!"
— „Intinde-ml deci mână, drept oă-țl 

vei ținea promisiunea!"
Cârmaciul îi dădu mâua. — In proxi

mul moment căpitanul se lăsă de ladă și 
se soufundâ în mare.

Lada de găini se ridica, și valurile nu 
mai puteau treoe așa ușor peste ea. In fine 
trecu noptea, și dimineța, cârmaciul de ju
mătate înghețat fu mântuit.

Credincios cuvântului dat, el alergă 
la Hamburg, oăuta după văduvă, și lăsa să 
se crescă și eduoe cu oea mai mare îngri
jire copiii, cari i-au rămas drept moștenire.

Un noroc neașteptat.
In vâra anului 1834 petrecea în Ems 

prințul Zotowsky pentru de-așl căuta de 
sănătate. Intrând el într’o <ji în cabinetul 
de lectură al salei de oură, observă jos 
lângă piciorul unui scaun un ban de aur. 
El ridica banul, dâr ne-aflându-se nimenea 
în odaiă nu putu să soie, cine e posesorul 
aoeluia.

Prințul merse ou galbenul aflat în sa
lonul destinat pentru diferite joourl hazarde, 
și puse un număr la ruletă. In oâte-va mi
nute din galbănul aflat se făcu o sumă mare 
pe galbinl, și în sourt timp după aceea, o 
sumă considerabilă de bancnote.

Acum prințul înoetâ de-a se maijuoa 
și merse îndărăt în sala de lectură, acolo 
el observă pe un bărbat tînăr, modest, îm
brăcat în haine negre, oarej speriat căuta 
ceva pe jos.

— „Dor ai pierdut ceva ?" îl întrebă

— „Durere, da, îmi lipsesce un ban 
de aur și numai aici l’am putut perde!"

— „L’am aflat eu", 41B0 principele, 
_d6r nu este vina mea, dăcă într’aceea ro- 
letă a prefăout galbenul în bancnote. In 
oașul, dâoă d-tale ț’ar fi aoăsta neplăcut, 

atunci ai destulă ooasiune în sala de joc 
de ați schimba din nou bancnotele în bani 
de aur, și eventual de e ți’i reduce la suma 
originală!“

Dicend aoeste principele Zotowsky 
predete tinerului bărbat, oare perduse gal- 
bănul si era un sărman teolog, patru banc
note, fiă-oare în preț de câte-o 1000 de 
taleri, și apoi prințul se depărta atât de 
iute, încât teologul nu avu timp niol de a 
se reculege și nici de-ai mulțumi bunului 
donator.

Teologul venise la Ems ou puține pa
rale pentru de-așl vindeca acolo o bolă de 
gât, și promisese solemnei mamei sale, oă 
nu se va pune nicl-odată la „masa verde" 
pentru de ași cerca norocul. El îșl ținuse 
promisiunea și nu întră nici o singură dată 
în sala de joc. Galbenul aoela îl perduse 
el chiar când îșl finise cura și voia să pleoe 
acasă, de aceea îl durea ou atât mai tare 
perderea banului, oăol numai atâta îi mai 
rămăsese pentru oa să-și pdtă plăti drumul 
până acasă.

Astfel norocosul teolog, fără de-a fi 
jucat, ajunsese la un câștig considerabil.

(„Bi&Z. d. Unterh. u. d. Wissensu.)
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tanțl, încă s’a presentat Sâmbăta 
trecută la ministrul Banffy o depu- 
tațiune a luteranilor guvernamen
tali, care ceruse, ca în locul sub- 
vențiunei de 73.000 fi., sS li-se dea 
în viitor 400,000 fi. la an pe cu
vânt, că „preoții lor sunt espuși pe- 
riculului de-a peri defome“, debre-ce 
prin Introducerea nouelor reforme 
bisericesc! li-s’au împuținat venitele 
stolare cu 127,500 fl. la an.

Că unde au să ducă aceste por
niri, o spune în multe privințe fbrte 
potrivit ibia catolică „Alkotmany11, 
care într’un articul de fond al seu 
scrie între altele:

Jidanii, oarl serbâză oouparea de-o 
miiă de ani a patriei, după ce au despoiat 
Ungaria de oaraoterul ei creștin, lucru fi
resc, că pe pământul, peste care ei s’au 
făout stăpâni, voeso aoum să se organiseze, 
sâu se-șl țină și sporescă ceea oe au oâș- 
tigat. Fiind ei o confesiune receptă, îd lo
cul comunităților religiose, ei vor ca prin 
congres să-și creeze cu ajutorul guvernului 
o autonomia jidovâscă unitară, regnicolară, 
de sine stătătore și independentă. MwiS' 
trul lor, Wlassios, li-a promis, că ordina- 
țiunl în contra lor nu va da, „nu vrâ să 
ingereze, nu va face presiune* ; tot-odată 
li-a mulțumit pentru „activitatea* desvol- 
tată de ei la crearea legilor politice-bise- 
ricescl, âr Banffy încă i-a lăudat pe Jidani, 
ca pe „buni patrioțl*, adăugând, că el 
„spereză, oă tot așa va fi și în viitor și 
că ei vor simți împreună cu noi, cu Ma
ghiarii băștinași*. — „Guvernul îșl va ține 
de datorință, de-a se ocupa cu cererea lor 
și de-a o sprijini*.

Așa-dâră autonomia jidovâscă este 
promisă în mod ofioial, sărbătoresc și se 
va și da, căci dâcă cambiul este subscris, 
oumetrii noștri jidani s’au obicinuit a-1 es- 
ploata. Două nume bune sunt scrise pe el; 
Desicier Banffy de Loșonc, ministru-presi- 
dent, conducător da partid și prim-curator j 
reformat, ca acoeptant; luliu Wlassics, mi
nistrul cultului jidan, ca garant. Cambiul 
s’a dat în bianko, nu este însemnat pe el 
nici datul, nici suma, dâr fără îndoâlă 
va sosi timpul, când confesiunea receptă 
jidovâscă, care ca firmă împrotocolată for- 
meză o personă morală, va presents cam
biul dietei ungurescl, ca să poftâscă a i-1 
plăti.

Vor pretinde, ca § 3 al art. de lege 
din 1848 se se estindă și asupra Jidanilor, 
deâre-ce în înțelesul acestui paragraf „tre
buințele școlare și bisericescl ale tuturor 
confesiunilor recepte sunt a se acoperi din 
cheituelile publice ale statului*. Congrua, 
ce se va stabili pentru rabini și pentru 
cantori, o va plăti erariul, șcâlele și învă
țătorii lor vor primi subvențiune dela stat...

Noi am sciut, că așa va fi. că din 
asta causă nu s’au mulțămit Jidanii cu li
bertatea religionară generală, ei au pre
tins să li-se dea drepturile unei confesiuni 
recepte, pentru ca să se pită bucura de 
privilegiile autonomiei și de beneficiile sta
tului ungar. Ei sunt destul de vicleni, pen- 
tru-ea să nu-șl dea acum pe față aceste 
planuri ale lor, ci și în cașul de față ce- 
dâză locul protestanților, ca ei să scotă 
din spuză oastanele pe sema Jidanilor. 
Protestanții guvernamentali o și fac acâsta. 
Gonventul reformat a și făout conscrierea 
venitelor preoțescl și școlare, ca să-și potă 
forma o basă pretensiunilor lor. Er depu- 
tațiunea luteranilor guvernamentali a pre- 
sentat Sâmbăta trecută guvernului bine
voitor memorandul pentru ajutorul de 
400,000 fi. la an.

Foia ungurbscă arată după aces
ta, ce mare pericul amenință auto
nomia bisericei protestante prin sub- 
vențiunile, ce ea le cere dela gu
vern, căci e lucru clar, că „cine 
plătesce pe preot și pe învățător, 
acela va fi stăpân asupra bisericei11. 
E lucru sigur, <jice apoi foia cato
lică, „că pe urma bisericelor pro
testante va păși biserica orientală, 
serbâscă și „valahă11, după ele cea 
jidovescă și nu vor remâne înderbt 
nici romano catolicii, căci și ei au

SCmiLE OILE!-
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Șerbi „buni patrioțl*. „Pest. Ll.“ de 
astădl publică cu mare bucuriă soirea, că 
archimandritul sârbesc din Vsrșeț, Gavril 
ZmejanovicI, a ținut Dumineca trecută în 
biserioă o vorbire „patriotică*, fiind de 
față și fișpaDul Palffy. „Patrioticul* Archi- 
mandrit cjise între altele, oă „Sârbul vede 
în Ungur pe cel mai bun amic și vecin al 
său, împarte cu el tâte bucuriile și duie- 
rile și uutresce împreună cu el aceeași 
iubire față cu soumpa patriă comună* eto.

— o—
lin proces de spionaciu. Din Cra- 

oovia se depeșâză, că în 19 c. s’a adus 
sentință în procesul ce a deours în Cra
covia pentru cunoscutul spionagiu militar, 
despre care la timpul 6ău făcurăm amintire. 
Adalbert Kozielski a fost osândit la un 
an, Samuel Strumpfner la ll/2 an temniță 
grea. Fiica lui Strumpfenr a fost achitată. 
Toți acusații au fost osândiți în fine la 
purtarea speselor judecătorescl și la esilare 
din țările austriaco, după ce îșl vor îm
plini pedâpsa.

— o—
Tragere la sorți. Notariatul orașului 

Brașov aduce la cunoscință publică, că în 
28 c. la 9 bre a. m. se va faoe în casa 
sfatului tragerea de sorți a aoelor tineri 
din Brașov, caii sunt consămnați în ci. I 
pentru asentarea din anul acesta, adeoă 
tinerii năsouțl îu a. 1875. La oas dâcă 
care-va dintre acești tineri va fi silit se 
lipsâsoă atunol, va avă se înoredințeze pe 
o rudeniă a sa, sâu pe alt plenipotențiat, 
care sâ tragă sortea pentru el.

— o —
Sinuciderea unui căpitan. Căpitanul 

Gheorghe Carp — scrie „Timpul* din Bu- 
curescl — era Horea ofițerimei nâstre. In
teligent, activ și în versta abia de 28—30 
de ani. El ducea o vieță forte retrasă. Ca-

fost despoiațl de venitele stolare. 
De asta se tem și conducătorii, par
tidei guvernamentale, căci simt, eă 
preoții și credincioșii lor sunt ne
mulțumiți și că vor trece în opo- 
sițiă, er ei fiind părăsiți, vor perde 
infiuința și puterea.

Acestea sunt presupunerile și 
combinațiunile lui „Alkoțmâny*, pe 
cari noi le lăsăm fără comentar.

maracjii spun, oă rare-ori l’au văcjut eșind 
la plimbare pe la oluburl sâu în localuri 
publice. Ge făcea căpitanul în tot timpul 
acesta? Toți credeau, că cetesce, oăol 
Gheorghe Carp era forte studios. In ade
văr, odinioră cetea mult; în orele libere 

Nr 7—1896

oât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, oarl în aoest 
călindar găsesc o călăuză oredinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

In cestiunea șcâlelor grănițeresci.
ErI s’a întrunit în Sibiiu repre- 

sentanța fondului foștilor grănițerl 
români din Regimentul I. de gra
niță.

După cunoscuta ordinațiune mi
nisterială, prin care scolele grănițe
resci susținute din acest fond au 
fost declarate ca șcble comunale, 
acbstă întrunire a representanței fon
dului este de deosebită importanță.

ErI la 9 bre a, m. s’a ținut 
prima ședință, despre al căreia de
curs „T r i b u na“ comunică urmă- 
tbrele:

Prima ședință s’a ținut sub presidiul 
baronului D. Ursv, fiind de față 26 repre- 
sentanțl. Ca încredințat al guvernului e de 
față baronul Szentkereszty, fișpanului Hu- 
nedorei, care suplinesce pe Zeyk Daniel, 
fișpanul Albei interiore.

După deschiderea ședinței, baronul 
Ursu a fost ales de președinte, care a și 
primit în considerarea greutății situațiu- 
nei, accentuând, că nu se cuvine a părăsi 
slegul.

După raportul comitetului s’au ales 
trei oomisiuni, de câte 5 membrii: comi- 
siuuea școlară, finanoiara și petiționară.

Intre cei de față sunt și Dr. Augus
tin Bunca, secretar metrop. în Blașiu, de- 
deputatul Dr. Șerban, căpitanul Stejar și 
alții.

In ședința de adi, MerourI, vine punc
tul oel mai interesant, privitor la pașii, ce 
sunt a se întreprinde față cu faimosa ordi
națiune ministerială.

leotura era pentru densul oea mai plăoută 
distracție și nopțile mai în tot-deuna ador
mea cu cartea în mână. De cât-va timp 
însâ oăpitanul nu mai era acela ca de altă 
dată. De unde mai înainte era glumeț și 
vorbăreț, aoum devenise trist și gânditor. 
Tînărul ofițer căzuse în mrejele unei femei. 
Fericirea fu însă de scurtă durată, căci 
deodată acea femeiă întrerupe orl-ce rela- 
țiunl cu căpitanul. Da atunol înoep pentru 
dânsul nisoe cjile de ohin și nopți fără 
somn. Devine melancolic; ordonanța sa 
spune, că adese-orl l’a văcjut umblând prin 
casă și plângând. Odată a îndrăsmt chiar 
să-l întrebe oe are, der el nici nu l’a văcj.ut 
niol l’a aucjit, atât era de dus pe gânduri. 
Aoum câte-va cȘile trimise o ultimă sorisâre 
femeii, a cărei lipsă îl sdrunciuase atâta, 
dâr ea nu-i răspunse nimic. Atunol sufletul 
tînărului ofițer e cuprins și mai mult de 
desperare. In cjiua de Boboteză căpitanul 
se duce la defilare. La dejun nu mănâncă, 
vine acasă și se trântesoe pe pat, unde 
stă mai multe oeasurl nemișcat, ca și când 
ar fi fost isbifc de paralizie. Sera, la opt 
oeasurl, trimite ordonanța în oraș și el 
rămâne singur. Atunol pune în esecutare 
funesta-i hotărîre. fa un revolver, se des
face de haină și îndreptă țeva în partea 
stingă, în dreptul inimei. O detunătură se 
aude, și oăpitanul Carp e mort pe loo. Ca
davrul a fost transportat la spitalul mili
tar, după-ce s’a făcut o anchetă de cătră 
comisarul regal, d-1 maior Paleologu. O 
altă versiune, oare ni-se comunică în ul
timul moment, este că pentru motive, pe 
cari nu le-am putut cerceta, căpitanului 
Garp îi s’ar fi refueat brevetul de stat- 
major, și oă aoâstă oontrarietate l’ar fi 
adus într’o stare îngrijitore de nervositate. 
Aeâstă stare sufletâscă agravată de durerea 
amintită, a împins pe nefericitul căpitan la 
hotărîrea-i funestă.

—o—
Greco-catolici în „partida poporală* ? 

Lui „Alkotmâuy* ’i se scrie, că în cercul 
electoral al Carașului alegătorii romano- 
catolici și greoo-oetolicl au hotărît să eons- 
titue împreună un club al „partidei popo
rale*, în oare scop îșl vor țină adunarea 
constituantă în cel mai scurt timp. Ca con
ducător îșl vor alege pe proprietarul Hor- 
vâth Jânos din Hiripi. — Dorim să seim, 
cine și de ce neam se țin acei „greco- 
catolici*, căci între Românii gr. cat. nu 
putem presupune să se fi ivit astfel de 
apari țiunl.

—o—
Programa serbărilor milenare, după 

cum comunică, foile ungurescl, este urmă- 
târea: In 3 Maid serviciu divin în biserica 
lui Matia din Buda, oelebrat de primatele 
Vaszary; în 10 Maifl servioiurl bisericescl 
festive în tâtă țâra; în 5 Iunie va fi dusă 
corona S-lui Ștefan în biserica Matia, unde 
va fi espusă timp de trei (jhe privirei pu- 
blioului; în 8 Iunie cortegiul festiv oma
gial și întrunirea ședinței comune a ambe
lor camere, în presența sântei cordne.

— o—
Solgăb’reu al Branului este numit, 

din partea fișpanului dela Făgăraș, d-1 
George Urdea, praoticant în drepturi.

— o —
Bucuria cadeților. Gea mai nouă or

dinațiune militară a procurat nespusă bu- 
ouriă elevilor dela institutele militare. 
Aceștia, adecă, de acum înainte nu mai 
sunt obligați a saluta pe suboficerl, oi nu
mai pe oficerl și pe acei profesori oivill, 
oarl sunt aplioațl la respectivele institute.

—o—
Căliudarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 1. Georgescu, se pote căpăta 
dela Tipografia „4. Mureșianu* din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis ou posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine oălindare românescl, 
conținând material bogat atât economic,

Maghiarisarea Sașilor din Clușiu.
Sub acest titlu cjiarul Sașilor 

vere}! „Kronst. Ztg.“ publică un in
teresant tractat, în care prin repro
ducerea diferitelor documente se în- 
ebreă a dovedi cum s’a făcut din 
orașul german Clușiu — odinibră cu 
mult mai german, cum 4ic® numitul 
diar, decât Bistrița și Brașovul de 
astăcfi — oraș maghiar. Etă ce die® 
„Kr. Ztg.u :

Andreas ThortvăMer, preot evangelic în 
Clușiu, scrise în a. 1796 un tractat asupra 
budgetului biserioei și scolei unitare din 
Ardeal. In introducere autorul amintesoe, 
că plebanii sașl-evaugelicl Franz Davidis și 
Kaspar Heltai făcură pe toți Sașii din 
Clușiu aderenți de ai oonfesiunii unitare 
introdusă de ei doi. Principiile aceste nouă 
nu se lățiră și între ceilalți Sași ardeleni, 
aflară însă mare trecere la Unguri și 
Săcui.

Astfel Șașii din Clușiu se rnp«eră de 
legătura cu ceilalți Sași și se alipiră cu atât 
mai tare de soții lor în credință maghiari 
și săcui. Cu timpul se încheiară tot mai 
multe căsătorii mixte, Sașii deveniră în 
Clușiu tot mai puțini la număr, și în fine 
nu mai vorbeau săsesce, nu mai gândeau săsesce, 
ba nici nu votau să fă numiți Sași.

Caracteristică este și maghiarizarea, 
numelor săsesci din Clușiu , astfel din Binder 
se făcu Kadar, din Schm’dt - Kovâcs; 
Kiirschner-Szdts ; Sommerburger-Sombori; 
Schăssburger-Segesvâri; Miihlbăcher-Sebesi; 
Birthălmer - Bertalan ; Rosenauer - Rosnai 
etc. Numai acele nume săsesci rămaseră 
neschimbata pe oarl era imposibil de ale 
maghiarisa, de es. Blues, Tedmann, Her
mann ; apoi unele oa Taufffit, Gaman eto.

Acâsta este adevărata istoria a ma- 
ghiarisărei Sașilor unitar/ din Clușiu.

Mai esistă apoi și alte documente des
pre aceea, oă Clușiul odinioră a fost săsesc. 
Astfel Ladislaus Kbvary în „Istoria scurtă 
a Clușiului* dice următorele: „Că Clușiul 
a fost înființat de Sași și Maghiari reese 
și din împrejurarea, că regele Matia a dat 
în 31 Ianuarie 1458 o ordinațiune, în care 
se dispune, că primar al Clușiului într’un 
an să fiă un Sis, în celalalt un Maghiar; că 
senatul orășenesc să fiă compus din 6 Sași 
și 6 Maghiari; și în fine jurați să fiă 50 
Maghiari și 50 Sași. Cu timpul însă, se 
născură certe intre ambele naționalități, și 
Maghiarii sooseră pe Sași din domniă.*

In „Istoria Sașilor ardeleni* scrisă de 
G. D. Teutsch se spune la pag. 73, că re
gele Ștefan V. (1270-1272) a fundat în 
valea drăgălașă a Someșului mio, care a 
suferit fârte mult prin devăstările Mongo
lilor, orașul Clușiu, și a adus acolo coloniști 
germani, pe cari i-a împărtășit cu drepturi 
și libertăți prețiise. La pag. 148 se vor- 
besoe despre înflorirea orașului săseso 
Clușiu sub regele Ludovic (1342—1382). 
La pag. 240 se amintesoe, oă elementul 
străin devine tot mai puternic în Clușiu, și în 
fine la pag. 19 și 27 tom. II se face amin
tire despre aceea, cum li-s’au răpit tote 
drepturile Sașilor din Clușiu.

De aoi încolo săsismul a decăcjut din 
an în an tot mai mult pănă oe in fine a 
că4ut cu totul pradă dușmanului.

Din Siivania.
(Fine.)

Gavril Man s’a născut la 1824 în 
Boerenl. Tatăl său, Vasilie, a fost parooh 
gr. cat. în Boerenl din strămoși de familiă 
nobilă forte veohiă din părțile aoele, dis
tinsă prin eroism și oredință cătră patriă.

In Baia-mare a absolvat gimnasiul, 
de-aoolo s’a dus în liceul din Clușiu, unde 
după cum spun oonșcolarii lui încă în viâță, 
Man a fost un student de frunte, forte mo
dest și ou purtare esemplară. In auul 
1842/3 a intrat în seminanul teologie din
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Blașiu, pe oare însă, ou ohaosul episcopu
lui Lemeni și el dimpreună ou mulțl alții, 
l’a părăsit. In 1846 a asoultat la Academia 
din Clușiu „oursul de drepturi", împreună 
ou ferioitui Alexandru Papiu Ilarian; tot 
amândoi âmblau și învățau, eu loouiam îm
preună ou ei oa gramatist, pare-că și acum 
văd pe fericitul Papiu Ilarian, fost mai 
târziu ministru în România, oă strănuta 
forte des și mai tot-dâuna îi curgea Bân- 
gele din nas.

Man se susținea ou instrucții, mai 
fiind și un fel de pedel, ambii au fost „primi 
'■'£uinentes“. In 1847 oătră fine, Man s’a apli- 
oat oa seoretar lângă vioe-șpanul Daniel 
Pataki. In 184% a fost atașat lângă un de
putat la dietă, după datina de atunci, dâr 
pe Baronul Huszâr niol nu l’a cunoscut, 
niol n’a convenit ou el niol-odată în viâță. 
Baronul a fost din Năprade, omorîrea lui 
s’a întâmplat în Boiu-mare prin Frink 
Ignat din Prislop (Kis-buny) pentru oare 
fapt Ungurii și-au răsbunat spândurâudu-1 
în delul „Mesteacănului", ceea ce e ounos- 
cut, e învederat, dâr, oă omul oare a adus 
în legătură omorul baronului Huszâr ou 
persona fericitului Man e un mincinos, 
blăstămat. „Ignotos falit, notis horrendum".

In 1850 Man a fost numit oomisar 
de Bub-oero în „Kâpolnok-Monostor", de 
acolo a treout în Lăpușul Unguresc, ca 
judecător de sub-cero, unde pregătindu-se, 
a depus oensura de advooat în Sibiiu. După 
1861 âră-șl a ajuns 6eoretar lângă aoelașl 
Pataki, care între Români se manifesta oa 
de origine Român, ba încă înrudit ou epis- 
oopul Pataki, și care acum era administra
tor de comite-suprem în Solnooul inferior. 
Eu pe acel timp eram deja protopop în 
■Cieeu-Oriatur, în acela-șl oomitat. După 
aceea Man a ajuns jude-primar (fobirâ) oo- 
mitatens, apoi deputat la Dieta din Sibiiu, 
3a Raiohsrath în Viena, etc.

In 1866/7 pentru dieta de încoronare 
la Pesta ambi am fost distinși cu încrede
rea ca candidați deputațl dietall. O, dâr 
tempora mutantur! Intr’acestea șovinismul 
maghiar deveni tot mai cutezător; favorit 
de pressiunile politioe și a armelor, pe noi 
Românii ne strîmtorară la părete, și Gavril 
Man deveni capul vădit, resolut, și neînfri
coșat al tuturor mișcărilor; el era dușma
nul neîmpăcat al faptelor neumane, inju- 
riâse, prejudițiâse, al abusurilor celor crân- 
■oene, ce îșl permiteau funcționarii, fiind 
înrudiți ou Pataki, păuă-oe după investiga- 
țiunea făcută la ordinul guvernului din 

■Clușiu răsturnarăm pe tâte acele pașale și 
•satrapi.

Pe aoel timp Man era numit de cătră 
vener. Ordinariat al episoopiei Gherlei și 
■ca suprem Curator bisericesc comitatens. 
‘Câte biserici, șooll, case parochiale nu s’au 
ridicat la stăruința lui! Și fraților gr. or. 
■el li-a ajuturat cu aoeea-șl inimă în direc
ția acâsta, și întru înființarea de fon
duri șoolastice și biserioesci, așa în specie 
la Diug, Curteiuș eto. pentru cari fapte și 
;Șaguna l’a lăudat.

Abstragând dela câte altele pe tere
nul politie, social, cultural, cari nu cad în 
cadrul aoestor restrînse șiruri, un,'Man și-a 
eternisat memoria „aere perenius*, eliberând 
■sute de sute de foști iobagi CurialiștI, prin 
înființarea școlei Capitale normale din Lă
pușul ungureso, — un unghia al țărei nos- 
tre de sub pola munților Groși și Cibleșiu, 
unde oompactul popor românesc era lipsit 
și de cea mai mică racjă a luminărei și re- 
■deșteptărei. Aoestui Pamas au să mulțu- 
mâsoă acjl mulți funcționari, preoți, proto
popi, ba chiar și canonici pentru ceea ce 
.sunt.

Pentru susținerea aoelor palestre sacre 
.s’a luptat Man fârte mult cu dușmanii nâ- 
mului nostru, cari voiau a-le nimici, ori 
măoar a-le zădărnici, dâr Man în continuu 
le-a sprijinit cu ajutorul său material, ba și 
•o fundațiune nu neînsemnată a întemeiat 
.pentru asigurarea acelei șooll.

In tot anul, lăsând la o parte tote 
alte afacerile strict oficiose, lua parte la 
oonferențele și esamenele școlare dela Lă- 
puș, unde forte multă însuflețire inspira 
chiar și protopopilor respectivi, demni de 
amintire, ca Dragomir Varna eto. presidiul 

îl decora densul, împreună cu Inspeotorii 
supremi ai șoâlelor diecesane.

Numai cu mândriă și satisfaoere îmi 
aduo aminte de multele conferențe oonvo- 
oate, conduse cu mare tact și presidate de 
aoel „valah" Man. Efectul a fost, că ni-am 
organisat, disciplinat, cresout și inspirat 
poporul în simțămintele naționale în acel 
mare: comitat aprope curat românesc, pe 
când înainte de acea epooă a nostră nu 
era nici o manifestația românesoă, niol o 
viață sooială română.

In aoel period., ambii umblând noi în 
cause naționale la Olușiu, odată despărțin- 
du-ne de vipe-guvernorul mult regretat Ba
ronul Vasiliu Pop, aoesta îi tji9® memora
bilele cuvinte: „Forte te iubesc, ca pe un 
„neobosit naționalist și bun oficial, și cu plă
cere am înțeles dela Consilierul, esmisul nos
tru Comisariu investigatoriu, Fekete, că te 
„aprețuesc și frații Maghiari,, că ești impar
țial și forte activ; nu țl pesă de aceea, că 
„ți-au botezat calea reglamentată, ce duce la 
„Lăpușuri: „Via Maniana*, că Domne bine 
„le va prinde tuturor*......

După anii 1870, prevădend, că nu va 
mai fi susținut la postul său, se supuse a 
doua-oră, după nonele legi, la censura de 
advocat în Mureș-Oșorheiu, și oa atare, 
purtând și alte oficii de natură privată, a 
murit în Deșiu și s’a astrucat în 11 Au
gust a. tr. având o îmormântare, preoum 
se sorisese în acel rând, — frumosă, pre
cum frumâsă și laboriosă i-a fost și viâța 
întrâgă.

Copii nu a avut, dâr cresoutu-și-a ne
poți, nepâte, ajutat-a la oresoerea mai mul
tor fii ai națiunei, iubit’a tinerimea, âr în 
cancelaria densului mulți candidați de adr 
vocațl și-au făcut praxa advooațială și tot
odată cu ea și a vieței naționale.

In ținuta lui l’a oaraoterisat firmitatea 
oaracterului solid, sincer și franc; era forte 
activ și puno'ual, pănă și m coresponden
țele-! private față ou ori și cine, și ce e 
mai greu și mai rar oa tâte, secretele deș- 
ooperite scia să le păstreze așa, ca puțini 
dintre muritori.

Multe epistole și-a păstrat pite chiar 
pănă la mârte dela mulțl bărbați de frunte 
și dela vechii redaotorl laoob Mureșianu, 
Georgiu Barițiu, Dr. Gr. Silași și alții, ou 
cari susținea și raporturi cjiaristice de in
teres public, arătând și deșteptând intere
sul Românilor asupra unor și altor moșii 
nobilitare românesol, îngreunate, ori chiar 
pierdute la aparință, preoum a călugărilor 
basilitanl din Blașiu, în comunele Feiurd 
din comitatul Clușiului, Girolt din corn. 
S.-Dobâoa și altele.

Cu învăpăiata iubire a națiunei sale 
și dorul de-a o vedâ odată fericită, a mu
rit Gavril Man, trăind 71 ani, modal de 
cumpătat, bine conservat, încă viguros. La 
întrebarea ouiva, că nu înbătrânesoe, vorba 
îi era: „Eu am de lucru, nu vrâu să sciu 
de bătrânețe!“

Iatr’o epocă plină de evenimente fur- 
tunose, când ou forța și violența vor să-ți 
impună principii și legi outropitâre pentru 
tine și neamul lău, pentru așecjămintele lui 
Christos și ale națiunei tale; — când <ji de 
cji trebue să vefit perchisițiunl domiciliare, 
persecuțiunl, insulte de gendarml; când în 
cap de nâpte vecjl oetățenl nevinovațl trans- 
portându-se la grelele zâvore și scundele tem
nițe ale unui stat poreclit constituțional: ore 
într’o astfel de epocă confusă și neorien
tată, <jic, mai pote-se imputa cuiva, dâcă 
cu intențiuneo. cea mai bună de-a ajuta 
causei divergâză într’un oas sâu altul de 
părerile majorității?

Eu c|ic, oă nu. Nu epitete de felul 
celor, ce ’i s’au dat lui Man, merită băr
bații încărunțiți în lupte, dela generațiunea 
mai nouă. Nu voiă să dau sfat, deși ași fi 
in drept ca om bătrân, ce sunt, căol „in 
senibus consilium", dâr rog pe toți acei mem
bri ai tinerei nostre generațiunl, cărora atât 
de mult le plaoe să esprime sentințe dia- 
ristioe asupra unora și altora, s’o faoă 
acesta pe temeiul faptelor și nu al preocu
părilor.

Scris’am în Iadul-Siciu, sărbătorea In- 
trărei în Biserică, 1895.

loan Papiriu Pop, 
protopop,

Mișcarea poporațiunei în România.
In raportul general asupra higienei pu

blice și asupra serviciului sanitar al Ro
mâniei, pe care serviciul sanitar român îl 
adresâză pe fiă-oare an ministeriului de in
terne, găsim — cu privire la anul 1894 — 
nisce date forte interesante și de mare 
valâre pentru cei ce urmăresc mișcarea 
poporațiunei din România. Estragem 
din ele următorele:

Mișcarea poporațiunei țerei întregi.
Precum în anul 1893, au dat și în 

anul 1894 nașterile, după scăderea dece
selor, în tâtă țâra un excedent, o crescere 
a poporațiunei cu aprope 1 la 100 locuitori. 
Totă poporația s’a înmulțit prin nascerl în 
cursul anului 1894 ou 50,986 suflete, în 
anul 1893 cu 52.319 suflete.

Aceste date statistice sunt pasibile de 
ore-carl corecturi; direoțiunea statisticei 
generale n’a putut pănă aeum termina sta
tistică demografică a anului 1894 și ne ser
vim de-ooamdață de datele ce ne-am pro
curat prin intervențiunea administrațiunilor 
sanitare ale județelor și ale oomunelor ur
bane, oarl date înoă n’au fost controlate 
de direcțiunea statisticei generale.

In anul 1894 s’au săvârșit în tOtă 
țâra 50,323 căsătorii, din cari în oomunele 
rurale 43.224 și în comunele urbane 
7,090. Numărul căsătoriilor oresce din 
an în an; în anul 1893 s’au înregis
trat în totă țâra 41,200 oăsătorii, din cari 
34,559 în comunele rurale și 6.641 în co
munele urbane. Numărul loouitorilor Ro
mâniei, după reoensămentul făcut de mi
nisterul financelor în luna Deoemvre anul 
1894, fiind de 5 406,249, nupțialitatea în 
România a fost în anul 1894 de 0,30 la 
câte 1.000 de locuitori, proporțiune destul 
de mare, mai mare deoât în cele mai multe 
alte State ale Europei, ou escepția Serbiei 
care ne întreoe în acâstă privință.

In anul 1894 s’a înregistrat cel mai 
mare număr de căsătorii din cei din urmă 
25 ani, 50.323; după anul 1894 vine anul 
ly79, imediat după resbel, cu 46.484 oă
sătorii, âr minimum de 29.257 oăsătorii s’a 
înscris în anul 1873, când țâra a perdut 
7.652 locuitori din osusa' epidemiei de 
coleră. '

In anul 1894 s’au înregistrat în totă 
țâra 227,469 nașteri de copii vii, cu 5,145 
mai mult deoât în anul 1893, și 176,483 
decese, cu 6,478 mai mult decât în anul 
1893. Populațiunea a cresout, dâr, prin 
nașteri în anul 1894 cu 50,986 suflete; :în 
anul 1893 acâstă crescere a fost de 52,319 
suflete. In tâta țâra în anul 1894, natali
tatea a fost, dâr, de 42 la câte 1.000 lo- 
ouitorl, mortalitatea de 32,6; esoedentul 
nașterilor, după scăderea deceselor, 9,4 la 
câte 1,000 locuitori. In ceea ce privesce 
cifra natalităței populațiunei României, ea 
este întreoută numai de cea a Serbiei și 
Ungariei; cele-lalte State ale Europei au 
natalitatea mai mică; nu ne folosim însă 
de densa într’o proporțiune mai largă, nu 
oonservăm, nu cresoem decât o parte din 
copii, cari se nasc in număr îndestulător 
și perdem o parte în primii ani ai vieței, 
căci avem după Ungaria mortalitatea cea 
mai mare în Europa.

Mișcarea poporațiunei rurale șit urbane 
după religiune.

Comunele rurale au o nupțialitate 
mai mare decât comunele urbane. Din po- 
porețiunea totală (de 5,406.249 suflete), 
după constatările d-lui E. Crupenski, di
rectorul statisticei ganerale, 18 la sută 
sunt locuitori urbani și 82 la sută locuitori 
rurali; din suma de 50.323 căsătorii, cele
brate în anul 1894 în totă țâra, 7.099 sâu 
numai 14,1% an fost înregistrate în co
munele urbane și 43,224 sâu 85,8% în co
munele rurale.

Din cele 50.323 căsătorii, înregistrate 
în anul 1894, 47,029 sâu 93,4% au fost 
celebrate în legea ortodoxă, 1.334 sâu 
2.6% după alte rituri creștine, 69 sâu 
0,13% în legea mohamedană și 1.891 seu 
3,75% în legea mosaică. Dâr și aci se 
presintă o deosebire între proporțiunea că
sătoriilor ortodoxe și celor de alte religii 

din orașe și între cele din oomunele ru
rale. In comunele rurale oăsătoriile neor- 
todoxe sunt în general rare; din numărul 
total de 43.224 căsătorii, celebrate în oo
munele rurale, 42.024 sâu 97,2% au fost 
ortodoxe, 717 sâu 1,6% de alte rituri oreș- 
tine, numai 12 sâu 0,028% moha.medane, 
și 471 sâu 1,1% israelite. Er în orașe, din 
numărul total de 7.099 căsătorii, oelebrate 
în comunele urbane, au fost uumai 5.005 
sâu 75,5% ortodoxe, 617 sâu 8,6% de 
alte rituri creștine, 57 sâu 0,8% mohame- 
dane și .,1.420 sâu 20% israelite.

Literatură.
Biblioteca de popopularisare. Editura 

Samitoa, Craiova. Din partea Institutului 
de Editură Italian și Ignat Samitca, din 
Craiova primim cele mai recente 3 numere 
ale Bibliotecei de popularisare, apărute acum, 
de sub presa: Nr. 12. H. Ibsen, Liga tine- 
rimei; Nr. 13: Ouida, Domna Marchiză și 
alte nuvele, și ‘Nr. 14: Franșois Copped, Lău
tarul din Cremona și Fater, drame traduse 
în versuri de apreciatul poiet Traian De- 
metresou.

Cu aceste trei volume cetitorii vor 
face cunoscința a trei opere mari din 
literaturile: norvegiană, englesă și fran- 
cesă.

Odată cu neînduratul geniu scandi
nav al lui Ibsen, cure mândru și senin stă 
de-asupra micimilor omenesol și impune 
cu autoritatea sa nedisoutată o morală pu
ternică, nemilâsă, mai severă deoât cea 
evangelică, oetitorii vor găsi câte-va nu
vele pline de grație ele Ouidei, femeia 
plină de farmec, unde se unesce sensua- 
lismul latinei cu severitatea pură și vo- 
luptosă a matronei britanice, pentru-ca în 
nisce bucăți drăguțe se-țl arete farmeoul 
flirturilor parfumate ale seoolului XVIII-lea 
si patiunile fierbinți de sub cerul albastru 
de mâjă-cji; și tot-de-odată două drame 
— traduse în versuri românesol d9 cunos
cutul poiet Traian Bemetresou — ale lui 
Frangois Copped, bardul poporului francos, 
acela care desmiardă simțămintele cele mai 
delicate, care cântă în versuri suferințele 
de tote (jilele, acele dureri banale, pe cari 
toți le simțim, și unde romanticii nu voiau 
să- se cobore nicl-odată.

Exemplarele primite, la redacție, le
gate forte elegant in pânză peste tot și ou 
o vigentă alegorică în negru, denotă per- 
feoțiuuea artistică, cu care se lucrâză în 
atelierele d-lor Samitca.

îndemnăm pe cetitori să-și procura 
aceste trei volume prea interesante prin 
valorea literară a operilor ce conțin și 
prea drăguțe ca esecuție materială. Prețul 
fiă-cărui volum broșat e numai 30 bani 
(15 cr.) In legătura de mai sus 60 bani 
(30 or.)

Aflăm, oă într’unul din cele mai apro
piate numere ale Bibliotecei de pogularisare 
va apărâ și : Werther, tradus în româ- 
nesce de d-1 I. Hussar, direct după origi
nalul german al lui Goethe.

Acest număr va fi ilustrat «scepțio- 
nal cu 25 olișeurl esecutate artistic într’un 
mare atelier din Paris, după picturi ger
mane de mare valore, și un portret al au
torului.

Prețul volumului, deși esecutat așa 
de luxos, va fi tot de 30 bani ca și al ce- 
lor-lalte numere deja apărute pănă acum.

Nu putem, decât să felicităm pe d-nii 
Ralian și Ignat Samitca, cari prin edarea 
Bibliotecei de pcpularisare, atât de eftină, 
au făout și fao neoontestabile servicii lite- 
raturei române.

*
Compas românesc, anuar financiar pe 

1895, de Fetra Fetrescu, anul III, conține * 
date statistice asupra institutelor române 
de bani; Legea comercială, partea I. des
pre comeroianți și societățile comeroiale. 
De vendare la autor în Brașov ou co
rone 1.50.

Proprietar: Dr. Aurei BHure^ăanuo
Redactor responsabil: fâregoriu
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Cursul pieței Brașov.
Din 22 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.53 Vend. 9.56'
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vend. 9.62
Galbeni Cump. 5.58 Vend —
Ruble rusescl Cump. 129.— .Vend'.
Mărol germane Cump. 59.- Vend.
Lire turcesc! Cump. 10.80 Vend. —. —
JScris. fonc. Albina 5% — • — Vend. —.—

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.05
Inapr* oăil. fer. ung. în aur 4%% • —
Ifflpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 102.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.— 
imprum. ung. ou premii .... 153. —

LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 142.—
Renta de hârtie austr..........................100.55
Renta de argint austr. . . . . 101.05
Renta de aur austr........................ 122.60 |
Dosuri din 860 ......................... 147.75
Ă.oții de ale Bănoei austro ungară. 1009. —
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 412.75

Acții de-'ale Bănoei austr. de credit. 360.50
Napoleon dori........................9.62Jț^
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista....................121.50
Paris vista . .    48.10
Rente de oorone austr. 4%.. . . 100.40
Note italiene. . .......................... 44.227J

i

Comptoarul : 
Văczikorut 16 lustinian M. Grama C a 8 a 

' ' t’
lângă BUDAPESTA. fondată în anul

Basilica. Comerciante engrossist.
1872.

3

UnicuB Specialist: in producte de Petroleum.
Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvro 

a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi
tor! u in specialitatea de Petrol eu :

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

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

Cantitatea cea mai mică *=ste un Barei original circa 160 klgr. Netto.

I
PJ

5

fl. cr

2.20

1.20

1.20

1.50

1.50

1.—

-.60

-.40

-.90

1.—

Tote comandele sunt a se adresa la:

gjrgjgTne

/

}

dm Gherla

I

Sz. 6953-1895. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassâi kir. torv6nyszek, mint tlkvi hatosăg kozhirre teszi, hogy 

Garoiu Stanciu vegrehajtatdnak ozvegy Neaghea Dobre Iânosnâ hagya- 
teka vegrehajtâat szenvedâ elleni 200 forint tâkekoveteles ea jar. 
irănti vegrehajtâsi iigyeben: brassbi kir. t0rv6nyazek (a zerneati kir. jâiăs- 
bîrâsâg) teriilet6n lev6 Zerneat kozaeghatârăn fekvO a zerneati 1873 sz. 
tjkben foglalt, 2S40 hrazâmi fekvâre 16 frt., a 779 ea 781/2 hrsz. fek- 
vOre 400 frt. 6a 9206 hraz. fekvOre 44 frt. ezennel megâllapitott kikiâl- 
tâsi ârban az ârvereat elrendelte, ea bogy a fennebb megjeldlt ingatlan. 
az 1896 evi jănuăr ho 29-ik napjăn d. e. 9 ârakor Zerneat kOzaeg irodăjă- 
ban megtartandb nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltăai âron 
aloi ia eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlan beoaârânak 10°/0-ât 
vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyâmmal azâmitott ea az. 
1881. evi novemuerho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazâgaugyminiszteri ren- 
delet 8. §-âban kijelblt dvadekkepea ertekpapirban a kikuldott kezehez 
letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek 
a birosâgnâl elâleges elhelyezeserdl kiâllitott azabâlyszeru eliamerv6nyt 
âtszolgâltatni.

Brasa6 1895. evi azeptember ho 16-en.
A kir. tiirvenyszek mint tlkvi hatosâg.

I

r~

Dela Tipografia. „AURORĂ" a. Todoran
Szamosujvâr

se pot piocuia \xxzocLQ-t6xele osixți:
Cuventări pe Dominece. Tom. I. de re

numitul orator — în d-1 adormitul —
Iustiti Popfiu, 48 predici pe 39 Do- 
minecl..................................................

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

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

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

Cuvântări fuuebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de 
loan Papiu.........................................

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori fenumițl, prelucrate de Tit Bud 
vicariii..................... . . ... • . ■

Cateehese pentru pruncii școlari de Tit
Bud vicariii . . . . . . . . . . — .40

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

Dumnedeesca lituraiă a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de
Ioan Boroș............................................—.25

Ierarchiti bisericesca seu esplicarea ce-
remonieior sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. lerarchice de Ioan 
Boroș....................................................... 1.50

Istoria revelatiunei diviue, G. Pop. tom.
I., II. . .’..............................................4.50

Manual catechetlc pentru primii ani scol.
de Basiliu Rațiu ................................

Predice pentru Dominecele 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 serbat.
ocasionall și pentru morțl de Gavril 
Pop. Tom. I., II., III. și IV. Fiesce- 
care tom costă câte ............................

Predice pre tăte Doiuinecile și sărbăto
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu.................................... . . . . 1.60

Bogațiuuea D-lui Tatăl nostru esplicată
pe scurt de Ioan Boroș ..... —.10 

Reunirea liomânilor din Transilvania
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
religios de Nicolau Maneguțiu pro- 
topres. .  ......................................... 2.—

Resultatele fllosoliei seu cunoștințele
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 Kempis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga
vril Pop canonic.....................................1-15

Tipicul preoțesc din cărțile rituale pre
lucrate de Tit Bud vicariii . . . . — .55 

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

—.55

fl. cr. 
Buchetul. Culegere de cântece culese de

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

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

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

Cântul în scdla poporală. De luliu Pop 
învățător în Năseud. Praxă. Teoria. > ■
Cânturi .................................................. —.30

Cartea ilustrată pentru copii și copile.
Cu 18 iluscrațiuni, 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  .................. ...................... .... —.25

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

Cântareța. Novelă de Dem. Dan . . . —.15 
Carmeu tylvn. Prelegere publică ținută 

prin V. Nicăra prof, gimnas. — Ou 
portr, M. S. Regina României. . . . —.10 

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc
de I. Pop Reteganul.......................—.40

Cu vârful penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de Antomu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură forte 
petrecătore . . . . . . . . . .

Dialogul țiganului cu S. Petru în porta
raiului de Âron Boca Velcherianul . —.25 

De câud se uumesce femeia porumbiță!
Poveste de Laur. Ciorbea . . . . — .12 

Doue turturele de aur. Poveste de Laur.
Ciorbea .......... ... —.12

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusii..............................................— .60

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

El trebue se se insure. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțitl . —.15 

Economia, pentru scolele popor, de T.
Roșiu. Ed. LI................... .... —.15

Felicitări în poesii și prosă la anul nou, 
diua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, moși, unchi, mătușe, nă- ■ 
nași, tutori, preoți, învățători și bine
făcători, precum și alocuțiuni și vor- ! 
birl cu diferite ocasiunl scolastice, de 
George Simu.....................................—.20

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

Gruia lui Novac.................................... —.12
Horia lui Piutea vitezul.................. .... —.06
idealul perdut. Novelă originală de Pau

lina C. Z. Rovinara . ....................... —.10
Influința. mândriei. Novelă de P. C. Z. 

Ro vinar....................... ......................
Leonat cel tîner. Istonă in 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-

—.15

fl. cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele ță
ranului român . . ... . . . . .

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

Monologe de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe
neașteptate .  ................................ —.04
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă
trân .................. ............................—.08
Nr. 3 La anul nou.......................... —.04
bir. 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 (fiarul unui școlar 
de Dr. Georgia Popa ...... —.60

Miseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro- 
vinar.......................................... . —.15

Musa Someșană. Poesii poporale române 
din jurul’ Năsăudului. Adunate și aran- 
giate de luliu BugnariU. Partea I. 
Balade........................... .... —.25

Nrii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de loan Tanco .... —.20

„Nopți de iărnă". Novele pentru popor 
de G Simu.........................................

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

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 192 pagine, cuprinde 103 
poesii bine alese și arangiate Prețul 
redus (dela 1 fl. 20 cr. laj...................

Povestiri alese de 'Petra-Petrescu, Spe- 
date franco.................................... ....

Pietatea poporului roman seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mă
năstire, la locuri sânte și în proce
siuni. Comp, de doi preoți g. c. Mu
reșeni din diec. g. c. Oradei-M. . .

Păcală și Tândală. Poveste de tieorge 
Cățană.................. ......

Pretiuul sătănului român. SfătuirI în 
formă de dialog pentru elevi și adulți, 
compus de, Ioan Pop Reteganul

Prolia de foc. Coinediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisută de Irina Sonea 
Bogdan....................... .... . •

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

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera 
educațiunei după Ernest Legous e . . —.06

Poveștile Bănatului. De George Cătană 
înv. Tom. 1. 11,1 II. ă 25 cr. tote 3 tom. —.65

Sfaturi de aur său calea cătră fericire 
de Ar. B. Velchereanul.................. —.25

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

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

—.12

1.—

—.25

—.10

-.60

— 80

—.10

—,L>

—.30

-.15

—.25

Se antțiui!
pers, și

Trandafiri
i. Pop: 
ficată.

Țiganul la mănăstire. Poveste în versuri 
de Ar. Boca Velcher..........................

Țiganul în Baiu. Poveste în versuri de 
Ar. Boca Velchereanul . . . . .

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

„Calendarul Aurorei" pe anul 1896 . . 
Ultimul sichastru. Tradițiune de U. Simu 
Versuri de dor, adunate din poeții români 

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

! Toaste pentru tot felul de 
l ocas, de Tit V. Gheaja. . '. . 
' și viorele. Poesii poporale de 
Reteganul. Ediț. a 11. Ampli-

—.18

—.50 
—.80

1.60

-.08
-.30
—.06

-.08

fl. cr.

- .20

Cărți de rugăciuni.
Icona sufletului. Carte de rugăoiunl și 

cântări bisericesc!, frumos ilustrata. 
Prelucrată, și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gberla prin Vasiliu PătcașiU preot 
gr. cat. în Hotoan. Ediț. III. corâsă 
și amplific. Prețul unui esempl. broș. —.40
leg....................................................—.50
leg. în pânză............................. —.80
leg. î<> piele și aurit ....... 1.60
în leg. de lux............2.50—3.80

Mărgăritarul I sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesc!, forte 
frumos ilustrată. Preț, unui es. broș. e 
leg.......................................................
leg. în pânză . .....................................
leg. în piele și aurit............................
în leg. de lux............................2.50—3.80

Micul mărgăritar suflet. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui.esemplar 
broșurat e............................................ —.15
160 es..................... 12.—
50 es. .  ............................. 7.—:
leg............................................................ .22
300 es. . . ..................... ....................20 —
50 es. . .  10.50

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe îcăne frnmose. Prețul unui es. 
broș. e......................................................—.10
50 esempl............................................... 3.—
100 es.....................   5.—
leg.............................................................. —.12
50 es. . ..........................................
100 esemplare . . . . . .... .

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

Epistolia D-lui nostru Isus Christ. Pre
țul unui es. legat și spedat franco e 
50 es. . .. . . . . . , ... , . 
100 es......................................................

Tot de aici se pot procura tot Boiul de căiți școlastice 
canceBarîe, tot soiul de tipărituri oficios e.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. ”*Wi 
- Cataloge se trimit ori și cui gratis și franco. — — Vânătorilor sO dă rabatul cuvenit. —

Și

858,4—10

altele apărute ori și unde, recuisite de scris pentru școlă

Tipografia „AURORA" A. Tocloran, 
in Oierla — ^zamosujvăr.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


