
SeMnaei, Atoinistrațmea, 
!i Tipomîa:

Brașov, piața mare Nr. 30.
8 oria ori nafranoate nu se 

primesc. — Manuflorroto nu ae 
retrimAt.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlâtrațluna în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunoluri: 

în Viena: 3f. Heinrich
SchalAk, Rudolf Mosst, A. Oppcliks 
Naohfolger; Anton OppeWt, J. 
Bannchcr, în Budapoata : 2. F. 
Goldbcrgerg, Eckstein Bemai; în 
Bucuresoi: Agsnco Havas, Suo- 
curaale de Eoumanie; în Ham
bar Karolyi & Liebmann.

Prețul Inierțlunllar: o seria 
garmond pe 0 colânâ 8 or. și 
SOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 cr. seu 80 bani.

„&aseta“ iese în H-care di.
Abonamente pentru Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnooâ 2 II. pe an.

Pentru Românta si străinătate:
Pe vn an 40 frinoF, pe ?6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Ilumineoă 8 frenol.

8o prenumări la tâte oficiere 
poștale din intru și din atarâ 

și la dd. coleoteri.
Apofismantnl țsurn Brașov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pa aâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe fl luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esempiar 5 cr. v, a. 
s6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 
 a se plăti înainte.

Nr. 12. Brașov, Mercurî, 17 (29) Ianuarie

Greșeli peste greșeli.
Brașov, 16 Ianuarie st. v. 1896.

„Se vorbesce de crisă, de scî- 
siune, de anarchiă, de resvretitori și 
se fac greșeli după greșeli"... es- 
clamă Dr. Vasilie Lucaciu în scri- 
sârea adresată presidentului Dr. 
Rațiu, ce am publicat’o eri.

Și cum nu s’ar vorbi de tote 
relele și pacostele, când „români- 
mea întrâgă geme de durere, vbcjend 
cele ce se petrec în vieța nostră 
publică?"...

Cum nu s’ar vorbi de crisă și 
de scisiune, când causa poporului 
este lăsată pradă lupilor flămâncji, 
er „martirii" ei de tâte nuanțele se 
iau de per și se mănâncă ei în
tre ei?

Cum nu s’ar vorbi de anarchiă 
și de rbsvrâtitorl, când în fața duș
manului ostașii de rend denegă ori
ce respect, orl-ce ascultare, ori-ce 
supunere șefilor lor, când se rup de 
trupul âstei și complotâză în contra 
ordinei și a disciplinei?

D6r nu ne este scopul de-a re- 
suma aici ceea ce vorbesce lumea 
română și străină, vecjend cele ce 
se petrec la Sibiiu. Ci ținta ndstră 
este de-a judeca ce vorbesce d 1 
Vasilie Lucaciu, secretarul general 
al comitetului partidului național, în 
scrisârea amintită cătră presidentul 
seu, și de-a cerceta întru cât vor
bele sale consună cu faptele sale.

Suntem de acord cu d-1 Lucaciu, 
când c|ice, că trebue se distingem 
bine lucrurile.

Da, trebue să facem deosebire 
în tote. Alta este, când Lucaciu iși 
esprimă vederile, impresiunile și do
rințele intr’o consfătuire intimă, unde 
pâte fi mai negenat și mai puțin 
controlat chiar în isbucnirea afecțiu
nilor sale și cu totul alta este când 
Lucaciu iese în publicitate și ape- 
leză la națiune. In cașul din urmă 
trebue se-șl cumpenâscă bine vor
bele și sb grijâscă ca ele se concor- 
deze pe deplin cu faptele sale.

Datu-și-a ore semă părintele 
Lucaciu de acbsta îndatorire, de 
care bine trebuia se scie, ca nu pu
tea se scape nici el, copilul răsfățat 
al „cestiunei naționale" moderne, 
datu-și-a sămă de ea atunci, când a 
scris acea scrisâre d-lui Dr. Rațiu 
și când B’a decis a-o publica prin 
gazete ?

De ar fi fost consciu de marea 
răspundere ce-o are înaintea obștei 
românesc!, Vasile Lucaciu și-ar fi 
pus de sigur întrebarea: Ce-o se 
$ică românimea adânc mâhnită de 
cele ce se petrec în sînul ei, dâcă 
opt 4ile după „protestul", cu care 
am alarmat’o, și am spăriat’o, voiu 
veni și îi voiu vorbi de „iubirea 
desinteresată cătră causa mare națio
nala", de modul cum trebue „să ne 
inspirăm de nobila nisuință de-a 
aplana pe cale pacifică divergeuțele 
ivite, cari în sine sunt neînsemnate, și 
de natură personală N’o se (jică ori
ce om cu judecată sănătosă cetind 
trasele sunătâre din scrisorea mea: 
dâcă așa este, și dâcă în adevăr di
vergențele ivite sunt neînsemnate și 
de natură personală, atunci de ce | 
n’a încercat Vasile Lucaciu tot posi
bilul de a-le aplana pe cale pacinică 
și încă înainte de a-le da în vileag 
prin „protestul" seu și a celor cinci 
soți ai săi din comitet; de ce n’a 
încercat el acesta atunci,, când tot 
sufletul de Român era în drept s’o 
aștepte dela el și de ce numai acuma, 
—după ce a lățit pretutindeni credința, 
că o ruptură mare s’a săvârșit în 
sînul comitetului, în deosebi între 
dânsul și Dr. —Rațiu, vine și spune, 
că mai rămâne încă o modalitate 
pentru salvarea situațiunei?

Dâcă s’ar fi gândit Vasile Lucaciu, 
că românimea nu este nici ea bă
tută în cap cu leuca și că se mai 
află în sînul ei destui bărbați cu 
minte și cu judecată ageră, cari vor 
pune în cumpănă vorbele și faptele 
părintelui dela Șișesci, ar fi trebuit 
să se rușineze de-a da publicității o 
scrisâre, în care, dela început pănă

la sfârșit, nu face decât a arunca 
în fața presidentului său cele mai 
grave acusări, că n’a ținut semă de 
nimic, că a procedat necorect și 
volnic, că a desconsiderat comitetul 
etw. etc. Căci trebuia să-și 4i°ă 
atunci, că lumea care n’a citit nu
mai faimosul său „protest" și care 
nu este a priori preocupată de cre
dința, că tot ce face dânsul cu prie
tenii săi din apropiare șl din de
părtare, este bine făcut și merită 
admirațiunea obștei naționale — va 
fi aflat și despre propunerea, ce a 
făcut’o el în consfătuirile dela 10 și 
11 Ianuarie a. c., în care la punctul 
prim cere ca „comitetul partidului 
național se-șt esprime încrederea sa de
plină față de prezidiu."

Ei bine, cui să-i credem acuma: 
lui Vasilie Lucaciu, care la Sibiiu a 
scris și a subscris cu mâna sa pro- 
priă acâstă propunere la 11 Ianua
rie n. 1896, prin care aprobă pur
tarea presidentului Rațiu pănă la 
acea dată, ori lui Vasile Lucaciu, 
care la Șișești a scris și a subscris 
cu mâna sa propriă scrisârea adre
sată d-lui Rațiu la 23 Ianuarie n. 
1896, prin care desaprobă purtarea 
celui din urmă, cjjcend între altele 
că „tot ce s’a făcut dela 16 Noem- 
vre 1895 în chestiunea națională s’a 
făcut fără scirea, fără învoirea, fără 
autorisare din partea comitetului na
țional? “

Nu vede părintele Lucaciu în
curcătura fatală, în care și-a băgat 
capul uitând asupra inspirațiunei sale 
de a concilia persânele, ce i sunt 
dragi, datoria ce-o avă se concilieze 
interesele causei tuturor, și contribuind 
astfel, ca nisce divirgințe „în sine 
neînsemnate și de natură personală" 
se se „presente în urmările lor ca 
cele mai funeste pentru sfânta causă 
națională?"

Ori dâră se fiă cuprins Dr. Va
silie Lucaciu de acea închipuire fa
tală, că dânsul și prietenii sei fac 
causa și nu causa îi face pe ei ?

Atunci de ce a scris prin ga

zetele din Bucuresci mai acum patru 
săptămâni, că voiesce a merge so
lidar nu numai cu Brote, Albini, 
Popovici, ci și cu Dr. Rațiu în causa 
națională?

Cum se face, că după câteva 
4ile constelația acestei solidarități 
se se schimbe așa de grozav, încât 
spre a evita „urmări funeste pentru 
s-ta causă națională" să fiă deodată 
neapărat de lipsă a mulcomi cu ori 
ce preț pe un Eugen Brote cu or
tacii săi, lovind drept în cap pe 
Dr. Rațiu?

Asupra acestor întrebări se ne 
lămurescă d-1 Lucaciu, dâr nu cu 
frasg, ci cu esplicațiunî clare și con- 
vingetâre, ca se seim odată și noi 
cum de causa ndstră națională a 
ajuns la acel hal, ca să pâtă fi pe
riclitată prin „divirgențe de natură 
personală."

Pănă atunci primâscă Dr. Va
sile Lucaciu sincera nâstră asigu
rare, că pe lângă cea mai buna 
voință nu ’1 mai înțelegem de loc, 
și că cu inima mâhnită vedem, că 
face greșeli peste greșeli, cari strică 
numai causei ce pretinde a-o apăra 
și înainta.

Er cât pentru „isprăvurile de 
natură politică ce s’au făcut, ce se 
fac și se continueză a-se face în 
causa politicei partidului național" 
îl rugam să nu uite, că n’are se răs
pundă înaintea națiunei numai Dr. 
Rațiu ci împreună cu el și secreta
rul general al comitetului.

La situațiunea parlamentară,.
■„Pester Correspondent' publică cu 

data de 26 c. următorul articol pri- 
privitor la situațiunea actuală parla
mentară :

Balonul de încercare al contelui Ap- 
ponyi a crepat în ședința de ieri a came
rei, și din totă afacerea sensațională, în- 
soenată ou tobe și trompete, n’a resultat 
nimic, deoât singur numai desamăgirea par
tidei naționale. Și în adevăr întrega încer
care nici n’a meritat ca politioianl distinși

FOILETONUL ,&AZ, TRAN3."

Namman Abbas.
De C, Tanera.

(Urmare).

Fără de-a se înfrica de tempestatea 
îngrozitâre, Abbas desoăleeâ. Armăsarul iși 
băgă capul între piciâre și lăsă să trâcă 
ast-fel oroanul peste el. Namman Abbas 
nici nu se interesa de calul său, de bre-oe 
caii de călărit arabi sunt deprinși a sta âre 
întregi la unul și același loc, fără ca să fiă 
legați. Maronitul îșl desbrăcâ mantaua, o 
întinse pe pământ și după-ce așetjă pe ea 
sabia, pistolul și o piatră grea, coborî pe 
câstă în jos. Ou tâte oă din norocire 
costa nu era chiar de tot piedișfi la looul 
acesta, totuși outezătorul bărbat trebui să 
se folosâsoă de tâtă îndămânarea și puterea 
sa, pentru de-a pută urca pe oostă în jos 
în acest viscol.

In curând el ajunse la locul unde ză
ceau nenorociții. Vizitiul era mort. Proba
bil, oă oroanul apucase trăsura dela o parte, 

așa înoât nici catârii, nici vizitiii nu fuse
seră în stare să resiste viscolului puternic. 
Trăsura trebue că fusesă aruncată de pe 
stradă pe câstăîn jos, și răsturnându-se de 
mai multe ori, a strivit pe unul dintre vi
zitii. Asta o deduoea Namman din pieptul 
sdrobit al omului mort. Dintre catâri, unul 
asemenea era mort, căol se înțepase în 
ruda ruptă. Cela-l’alt oătâr zăcea la păment 
cu piciorele rupte și de abia mai resufla 
din oând in când. Vizitiul al doilea, oare 
căduse chiar lângă păretele stâncei, de si
gur, că era de-asemenea sdrobit.

Maronitul alerga la trăsură, și oând 
trase de tot afară din ferestră batista de 
mătasă albastră, care fâlfăea ca și un stin
dard bătut de viscol, cjări în internul tră- 
surei bogat deoorate o ființă femsiasoă, la 
apârință mortă. Abbas întrebuința tâtă pu
terea pentru de-a deschide ușa trăsurei și 
atunci, cu tote că orcanul vîjăea și fluera, 
i-se păru, că aude uu gemet de durere. 
După-oe ii succese a deschide ușa vădu 
înaintea sa o Turcoică tînără, estra-ordinar 
de frumâsă, care chiar în momentul acela 
părea oă îșl vine în ori.

Ea strigă înspăimântată: „Unde 
sunt eu?"

Namman care vorbea limba turcâscă 
ca și limba sa maternă, și ca și limba fran
ceză, pe care la timpul său o învățase în 
șcâlele din Damaso și Beirut, îi răspunse 
numai deoât: „Te-ai nenorocit. Oroanul a 
arunoat trăsura ta de pe stradă pe câstă 
în jos. Vizitiii și oatârii tăi sunt morțl. Eu 
însă te voiu mântui. AibI încredere în mine. 
Sunt un creștin maronit din Zahle". Cu 
înoetul Turcoică înoepu a înțelege, că oe 
se întâmplase. Făr’ de-a se văera întreba 
ea: „Ce să fac aoum?“

— „Poți eși din trăsură?"
Tînera fată probâ să se scâle, dâr 

strigă de-o dată: „Mi-e rupt piciorul. Nu 
mă pot mișca".

Acum stătea rău lucrul. Namman îșl 
bătea capul, că ce ar fi de făcut. La în
ceput gândea să-o lase de-o-cam dată pe 
nenorocita în trăsură și să alerge după aju
tor, oând de-o dată un vîrtegiu de vânt 
puternic apucă trăsura și o sgudui atât de 
tare, înoât de sigur ar fi lunecat în abis, 

dâcă tînărul bărbat n’ar fi priponit’o din 
tâte puterile.

— „Aci nu mai poți rămână. Nu ajută 
nimic, trebue să te scot din trăsură și să 
te duc la stradă. Intrebuințase-țl piciorul 
tău sănătos și brațele tale, cum poți mai 
bine 1“

Orcanul arătase Turcoicei, cât de ade
vărat a vorbit Maronitul. De aoeea, ou tâte 
că legea musulmană opresoe striot, ca vr’un 
bărbat străin să atingă vre-o femeiă, ea nu 
hesită niol un moment, ci îl rugă: „Fă, 
oum afli de lipsă!“

Namman ouprinse pe tînără fată și o 
scosă din trăsură. Cu tâte că se putea ceti 
de pe fața ei, cât de mult o durea aoâsta 
mișcare, totu-șl ea nu scâse niol un țipet 
de durere. De abia fu liberată din trăsură, 
oând aoâsta iu apucată de-un nou vîrtegiu 
puternic, și împreună ou amândoi catârii se 
prăbuși pe stâncă în jos. Namman ouprinse 
strîns pe Turcoică și se plecă puțin la pă
mânt, oa vântul sălbateo să sufle pe de-a- 
supra cap urilor lor.

— „Nu poți merge de loc?" Ii 
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(Bânffy??) din partida liberală să se ocupe 
și numai un moment ou seriositate de ea.

Este olar, ce a intenționat contele 
Apponyi cu articolul său de Crăciun și ou 
tdte ce atârnau de acest articol. Atât la 
alegerile eupletorii pentru camoră, cât și 
la alegerile municipale din întrâga țâră, 
partida națională a făcut esperiența, oă nu 
numai că nu posede nici o putere de-a cu
ceri, ci, mai mult, că, amenințată forte greu 
din tote părțile, la proximele alegeri gene
rale va suferi mari pierderi, și e forte pro
babil oă numărul membrilor ei de astăcțl va 
fi redus la jumătate.

Aparinț» acâsta este o oonseoință na
turală a politicei urmate de partida națio
nală, dedrece ea ou așa numitele aspirațiunl 
naționale mână apă pe mora stângei es- 
treme, pănă când ou politioa ei bisericâscă 
reacționară promovâză tendințele partidei 
poporale.

Cum am dis, contele Apponyi a făout 
esperiența, că partida sa va eși decimată 
din nonele alegeri, și atunci de-odată i-a 
plesnit prin minte, ca, sub masca pacificărei 
să facă pe guvern și pe partida liberală, 
ca aceștia să-i estradea armele de apărare, 
peste oarl ei dispun în luptele electorale 
contra agitațiunei fără măsură și fără cons- 
ciință a oposițiunei.

Cu tâte că tendința lui Apponyi era 
vedită, guvernul totuși a primit propunerea 
lui, căol voea să-l apuoe de scurt cu pro
iectele sale de paoe. Dâr Apponyi nu fu 
în stare să stea neolintit la locul său, ci 
ieri retirâ, sub pretext, că guvernul nu i-ar 
oferi garanții mulțămitore pentru împlinirea 
ofertului său.

Acum Apponyi din nou se va reîn- 
toroe la aliații lui din stânga estremă și 
va încerca a face obstruciiune ou aceștia. 
Astfel s’a finit aoțiunea mare. Dealtmin- 
trelea guvernul este pregătit pentru orl-ce 
eventualități. Dică oposițiunea voesce luptă, 
atunci va și ave-o, der în altă formă (??) 
decât cum și o doresce!

Observăm aci, că articolul acesta 
este semi-oficios și e inspirat direct 
din partea guvernului ungar.

Hârțuielele din Sibiiu.
Sub titlul „Protest și vot de înore- 

dere" „Tribuna* dela 13(25) Ianuarie a. c. 
publioă un estras din prooesul verbal al 
oonsfătuirilor confidențiale din Sibiiu dela 
10 și 11 1. c. la cari au luat parte 11 
membri din comitet. Din acest prooes ver
bal estragem următorele:

„Desbaterile în privința unei aplanări 
paolnice a stărilor produse... s’au estins și 
în ședința de după amec|I (prima 40 
membrii din comitet nutriau speranță de a 
ajunge la un desnodământ paolnic... Una
nim s’a cerut, oă în aoest scop T. L. Al- 
bini să extradee pănă în diua următore (11 
Ianuarie), pe când era fixată pertractarea 
„excepțiunilor" declarațiunea cerută de corni- 

4ise el în ureohiă, pentru ca să pdtă fi 
audit.

— „Nu. Simt, că piciorul sting mi-e 
rupt".

— „Atunol te așeză pe spatele meu, 
ținându-te ou manile de gât, oa așa să 
te pot duce în sus".

— „Asta n’o vei pută faoe. Pe amân
doi ne va apuca viscolul și ne va arunoa 
peste stâncă'1.

— „Nu-țl fiă frică. Eu mă țin lipit 
de stâncă, și ohiar greutatea duplă îmi dă 
mai multă putere de resistință contra vân
tului".

— „Der nu mă voiu pută ține. Sum 
prâ slabă".

— „Este adevărat. Te voiu lega, deol, 
de trupul meu cu batista ta albastră de 
mătasă".

Cu aceste ouvinte el o și înfășură ou 
batista albastră, capetele le legă în jurul 
trupului său, îi apucă manile peste umerii 
săi, și ast-fel cu saroina aoâsta în spate, 
Namman începu a urca cu preoauțiune 
costa de stâncă.

(Va urma). 

let... cu privire la dreptul de avere (pro
prietate) la „Institutul tipografio“ și re- 
daotorii dimișl să-și aplaneze cu președin
tele prin oerere de souse afrontul făcut 
d-sale prin insultele și neobediența lor 
dovedită. Lui P. L. Albini i-s’a cerut și 
aceea, oa să-și retragă escepțiunile spbșter- 
nute contra esecuțiunii".

In ședința din 11 1. c. Dr. Rațiu re- 
ferâză, oă Albini nu numai, oă n'a dat 
declarațiunea cerută, dâr la pertractarea ju- 
decătorescă, ținută în aoeeașl 4b Șl'a sus‘ 
ținut escepțiunile contra secuestrului. In 
aoeste împrejurări Dr. Rațiu rogă pe cei 
presențl să facă propuneri ou privire la 
aoțiunea pentru viitor. S’au făcut trei pro
puneri. Ele au fost alăturate la procesul 
verbal, și scrise cu mâna propriă a propu
nătorilor. Etă-le:

I. Propunere — 1. Se vottisă încredere 
presidentului. 2. Restituirea statului „quo 
ante" dela 14 Noemvre 1895 cu ridicarea 
esecuției, sistarea definitivă a procesului în 
oestiunea proprietății „Institutului Tipogra
fic* și reîntdrcerea persanelor dimise. 3. Amâna
rea arangiamentului în cestiunea aver’i 
„Institutului Tipografic11, păDă la terminarea 
în regulă a documentelor neoesare. 4. Ad
miterea în principiu, ou reservă de modi
ficări, a proiectului de statut presentat de 
d-l Dr. Barcian. 5. Sistarea de amândouă 
părțile a polemicei d’ar‘sti°e în afacerile 
pendente ale Institutului Tipografic.

11/1. 1895.
Dr. Vasile Fodor m. p.

II. Pi opunere. Luând la ounosoință 
raportul presidentului Dr. Rațiu în meritul 
esecutării decisului ,comitetului din ședința 
din Noemvre a. tr. în materia de asigurare 
a averii „Insftutului Tipografic* si pro
prietatea foilor „Tribuna" și „Foia Popo
rului", aprobăm intru tote procederca lui, și 
îl împuternicim, ca — fiind cu totă încre 
derea față cu d-sa — și pe viitor să pro
cedeze conform programului partidului na
țional și conform interesului oausei co
mune, având în vedere in tot cașul dem
nitatea causei naționale.

Dr. T. Mihali m. p.
III Propunere. Comitetul partidului 

național îșl esprimâ încrederea sa deplină 
tații de presidiu : deoide reintegrarea fără 
amânare a redacțiunii în statul quo ante de 
15 Noemvre 1895 (reservându-șl dreptul 
de a faoe regulamentul statutar).

Sibiiu, 11 Ianuarie 1896.
Dr. Lucaciu m. p.

Din procesul verbal mai reiese, oă 
punându se la vot propunerile, oea dintâiîî, 
a d-lui Dr. Fodor, întrunind numai trei vo
turi, a că4ut; a doua propunere a lui Mi- 
hah a fost primită ae oătră: propunătorul, 
George Pop de BăsescI, Rubin Patiția, 
Dr. Tripon, luliu Coroianu și Dr. Vasile 
Lucaciu, „oare încă a stat în piciâre". (Vo
tarea s’a făout prin soulare.) Președintele a 
enunțat ca conclus al comitetului aoestă 
propunere, deolarând, oă propunerea d-lui 
Lucaciu a devenit superfluă, fiind primită 
a lui Mihali. Se mai d-C® in protocol, că 
membrul Nioolae Cristea s’a abținut cu to
tul dela votare, er Dr. Tripon după vo
tarea de mai sus afirmă, că el nu a price
put modul votărei și ceru ca să nu fiă so
cotit între aoeia, cari au primit propunerea 
Mihali. Președintele declară, că după enun- 
ciarea conclusului nu mai pote lua în con
siderare declararea d-lui Tripon.

In același număr „Tribuna" mai spune, 
că și-au dat dimisiunea din oomitet d-nii: 
Dr. V. Fodor, Dr. D. P. Baroian și De- 
metriu Gomșa. „E interesant însă", observă 
„Tribuna", „că scrisdrea de dimisiune e da
tată „Sibiiu 10 Ianuarie n. 1896", er pre
dată a fost în 11 Ian. imediat după vo
tarea propunerilor încă în sala ședințelor."

*
„Protestul" cel cu pricina, subsoris 

de Lucaciu, Fodor, Tripon, N. Cristea, D. 
Comșa, Dr. D. P. Barcian, susține, că prima 
propunere a d-lui Dr. Fodor presidentul a 
deolarat’o, oă a rămas în minoritate, „fără 
a constata voturile pro și contra". Despre 
a doua propunere a d-lui Dr. Mihali sus
ține, că a întrunit „numai patru voturi", 

și anume a d-lor Pop de Băsesol, Patița, 
Coroianu și Mihali. Er despre a treia pro
punere a d-lui Dr. Luoaciu “susține, că a 
fost „înlăturată" de presidiu prin aceea, oă 
Dr. Rațiu a declarat primită cu majoritate 
propunerea d-lui Miha'i și „imediat a ri
dicat ședința".

Dăm loc declarației de mai jos, 
din care vedem cu indignare, cum 
balele venindse ale intrigei, ce s’a 
sădit între noi, vor se atace și ca
racterul unuia din cei mai desinte- 
resați luptători tineri ai noștri, care 
prin corectitatea și prin modestia 
sa, ca soldat nepretențios în servi
ciul causei naționale, și-a câștigat 
stima și iubirea generală:

Declarație.
Onorată Redacție!

Bine-voițI a da publicității următorea 
întâmpinare:

Aprețiat în condițiile sale patologice 
din timpul oând a stat sub observație în 
lena, judecat în caracterul său privat de 
când insultat repețit nu șl-a cerut repararea 
obicinuită între 6menl corecțl, demascat ca 
individualitate politică din momentul coni
venței sale ou d-l Jeszenszky: d-l George 
Bogdan-Duică șl-a permis luxul să debiteze 
într’un pamflet o serie de denunțări la 
adresa d-lui Dr. Ion Rațiu cu intenția, ca 
să-i insinue o condesoență ore-care pentru 
veleitățile kossuthiste și rusofile.

Neîndestulit cu acest temerar atentat, 
el vrea o^va mai mult: să mă constitue pe 
mine, oa falsă mărturie împotriva d-lui Dr. 
I. Rațiu, cerându ml să-i ratific perversa și 
neadevărata sa insinuare, că adecă eu i-așî 
fi adus dela d 1 Dr. Rațiu din Seghedin 
ordinul, oa tonul dat pe atunci de densul 
afirmativ antiruseso din „Tribuna" să-l 
abandoneze. ’

Deore-ce eu nu am primit și niol că 
ași fi acceptat dela domnul Dr. I. Ratiu o 
asemenea însărcinare, și nu i-am împărtășit 
domnului Bogdan-Duică nicl-oând un ase
menea ordin, nu pot eă-ml dau sâmă, decă 
abusiva invocare a numelui meu s’a pus la 
cale într’un aoces de demență ori cu rea 
credință.

Or -care ar fi cașul, d-l Bogdan-Duică 
ml-a cerut răspuns.

I-l’am dat odată pentru totdeuna și-l 
întregesc:

Când se fac denunțări false în inter
vale de nebunie, rămâne un singur remediu: 
Nebunii Ia ospiciu 1

Er comițendu-se astfel de acte cu rea 
credință, obștea românescă are să aplice 
lozinoa nemuritorului Dumitru Brătianu: 
„Hoții la pușcărie, bănuiții la carantină!" 

Sibiiu, 27 Ianuarie 1896.
Dr. Ainos Frâncu.

SOIRILE OSLE0.
— 16 (28) Ianuarie.

Coruri unguresc! printre naționalități. 
Cu ocasiunea adunărei generale de anul 
trecut a „Kulturegylet“-u’lui din Ungaria 
nordică s’a adus hotărîrea, ca în comunele 
loouite de Slovaci, „Kulturegyelt“-ul să în
ființeze coruri, sdu reuniuni de cântări un- 
gureșei, fiind constatat, oă cultivarea cântă
rilor ungurești între naționalități este un es- 
celent mijloc de maghiarisare. In oonsecență, 
oum vedem din foile unguresci, comitetul 
acelui „Kulturegylet" învită acum pe toți 
învățătorii din Ungaria nordică, cari ar fi 
aplicați să înființeze oorurl unguresol de 
plugari în oomune slovace, să facă ounos- 
oută acestă intențiă a lor secretariatului 
„Kulturegylet"-ului în Neutra, de unde vor 
primi nu numai proiecte de statute lucrate 
gata, ci și tot sprijinul moral și material 
atât pentru ei, cât și pentru corurile în
ființate de ei. — Observăm, că tot acest 
„Kulturegylet" a adoptat și introdus mai 
anul treout și sistema bibliotecelor ambulante. 
La noi pentru-oe dre astfel de mijlăce, re
cunoscute oa cele mai potrivite pentru cul
tivarea poporului, nu găseso sprijinul ou- 
venit din partea celor ohiămațl a propo
vădui cultura în popor?.,

Adunarea generală a „Concordiei", 
după cum anunță „Deșteptarea" din Oernăuț 
s’a ținut în 8/20 Ianuarie c., alegendu-se 
un comitet nou. Etă ce scrie numitul 4^ar 
despre decursul adunărei: „Două lucruri 
îmbueurătore avem dela adunareaaoeea,întâi, 
oă pe Inaltpreaonoernicia Sa părintele Dr. 
Ioan Țurcau întrâga adunare ’l-a ales cu 
mare bucurie membru de onore al sooie- 
tății politice „Concordia"; și al doilea, oă 
domnul president Ianou cavaler de Zotta 
a spus, cum-că ministrul-president Badeni 
ni-’i binevoitor nouă Românilor și bine
voitor ni-’i și guvernul din Oernăuț. Gu
vernul din Oernăuț a dat poruncă tuturcr 
diregătoriilor din Bucovina oa să învețe 
limba românâsoă și să nu mai pue nici o 
piedică limbei ndstre său scrisorilor sorisw 
în limba românâsoă. Credem că acuma e 
timpul, ca limba românâscă să se intro
ducă în tote canoelăriile comunale ale sa
telor nâBtre. La luoru, iubiților frați, la 
luciu, onoratelor comitete comunale, la 
luoru ou toții! Acuma trebue să dovedim cu 
fapte, că limba este sufletul vieții nostre. Ro
mânește să vorbim, românesce să scriem 
orl-ce sorisore la orl-ce diregătorie 1“

Desființarea hergheliei dela Făgăraș! 
a statului este deja luoru hotărît. Ea costa 
în fiă-care an un defioit de 70—75,000 fi., 
deore-oe jumătate dintre iepele de prăsit 
rămâneau sterpe, dr mânzii periau în mare 
parte și astfel numărul cailor destinați pen
tru vândare în fiă-care an era forte ne
însemnat. Ministrul de agricultură a găsit 
că clima și raporturile dela Făgăraș n’ar 
fi potrivite pentru o herghelia, din oare 
causă a hotărît desființarea ei. In schimb 
însă tot în Ardeal se va înființa o nouă 
herghelia.

—o —
Prima trecere la jidovism. In sina

goga Jidanilor din Oradea-mare s’a întâm
plat dilel0 acestea prima trecere dela creș
tinism la jidovism. Persona convertită este 
femeia Egel Erzsâbet, care ca crescătdre 
în familia jidanului Kohner, s’a îndrăgostit 
într’un diregător ovreu al acestei familii, 
cu numele Hillinger. De dragul acestuia, 
ea s’a făcut Jidană, primind numele de 
Judit, în loc de Erzsâbet. Primirea ei în 
sinul comunității israelite a fost anunțată 
în sinagogă din partea rabinului.

— o—
Isprăvile unui fl.șpan. Miklos Gyula, 

fișpanul com'tatului Borsod, s’a înțeles în 
ascuns ou nn întreprindător de căi ferate, 
cu numele Szabo Jozsef, ca acesta să con- 
struâscă o oale ferată vioinală, și spre acest 
scop fișpanul să stdrcă concesiunea guver
nului. Pentru serviciile sale fișpanul și-a 
asigurat „remunerațiunea" de 213.625 fi. 
T6te au mers bine pănă mai dilele trecute, , 
când fișpanul Miklos se oertâ cu întreprin- 
dătorul Szabo și încercă prin tdte mijld- 
oele să storcă dela acesta suma promisă. 
In fine Szab6 aousâ pe numitul fișpan 
„nobil" la tribunalul din Mișcolț, pentru 
orima stdreerei și despoierii de bani. Ac
tele originale privitor la înoheiarea învoie- 
lei între Miklos și Szabo ajunseră pe mâna 
redaoțiunei darului „Magyarorszâg", și așa 
întrâgă cestiunea fu dată ddele treoute pu
blicității. In afacerea aoâsta se făcu inter
pelare și în dietă, și ministrul de interne 
răspunse, că afacerea s’a resolvat așa, că 
fișpanul Miklos și-a dat imediat dimisia. 
Se- dice, că în Miscolț domnesce mare iri- 
tațiă din causa aoestei afaceri oribile și 
oompromițătore. Este acum întrebare, oă 
judecătoriile unguresci oe și oum vor hotărî 
în acâstă cestiune a încredutului guvernu
lui: Miklos Gyula.

—o—
Pentru balul reuniuuei „Crucea ro

șia, îuoepând cu 3 Februarie n. c. se pot 
oumpăra bilete în localitățile firmelor: 
Lâszlo M. et. L., frații Simay, Ad. Mesohen- 
dorfer și Theis et. Mârton. Cele de galeriă 
însă se pot cumpăra esolusiv la Meschen- 
dorfer.

— o — ,
O descoperire archeologică. In orașul 

Aohermon (Cetatea albă) în Basarabia s’au 
făout mari descoperiri areheologice. In 
adâncimi destul de considerabile s’au găsit 
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■catacombe antice din timpurile romane cu 
statue antice și mausolee. Membrul socie
tății aroheologioe din Basarabia d-1 Con
stantin de Stamate-Ciurea a trimis socie
tății aroheologioe române din Bucovina fo
tografii asupra obieotelor găsite, cu invita
rea de-a trimete un delegat la fața locului 
.spre a face studii.

— o —
Cununia. D-1 Radu G. Aldea și d-ra 

Maria R. Răbuș, ambii din Satulung (Să- 
oele), se vor cununa Duminecă, în 21 Ian. 
v. c. in biserica S.-lor Arohangell de-acolo. 
— Dorim fericire tinerei părechl!

In interesul celor ce plătesc dare 
reamintim, că dintre tote fasiunile de dare, 
ce trebue să le facă contribuabilul, una 
singură este, prin care el pâte se aibă și 
un câștig material, anume fasiunea asupra 
datoriilor sale, intabulate pe oausa ori 
moșia ea nemișcătdre, după cari plătesce 
interese său rente. Acestă fasiune după 
lege trebue să fe facă în tdtă Transilvania 
și Ungaria acum, pănă la finea lui Ianua
rie st. n.

Fasiunile se fac pe nisoe tipărituri, 
-oe se capâtă gratis la primăriile comunale, 
arătând în ele capitalul dorit, interesele 
dorite pentru el pe un an, data când s’a 
făcut întabularea eto. Umplute fiind tdte 
fubrioele, tipăriturile (blanohetele acestea 
sunt a se preda pănă în 31 Ianuarie st. n. 
respectivelor primării comunale, ori per- 
oeptorate de dare orășenesol (în Brașov la 
oficiul de dare orășeneso, unde se capătă 
și blanchetele), având a 'i-se reduce în 
schimb darea suplimentară (arunoul) după 
darea de casă și pământ în măsura, în 
oare plătesce interese pentru datoriile In
tabulate.

La cas, decă oine-va a fost împede- 
cat prin vre-o causă însămnată de-a preda 
fasiunea asupra datoriilor sale pănă în 31 
Ianuarie, îi stă în drept a face o cerere de 
justificare, arătând și motivând piedeoa și 
a înainta prin o astfel de cerere fasiunea 
datoriilor sale pe imobile încă pănă în 15 
Februarie, st. n. Cel ce n’a înaintat fasiunea 
pănă la 31 Ianuarie st. n., său n’a justifi
cat întârcjiarea pănă la 15 Februarie, pierde 
pentru acest an avantagiul ce i-l oferă legea, 
de-a iuse scădâ adecă din darea suplemen- 
tară.

Procesul despărțire! hierarchice a co
munei Sân-Miclăușui-mare.

Despre acâstă importantă causă, des
pre care și noi amintisem la timpul său, 
foia „Biserica și Șcăla* din Arad primesoe 
acum următorele informațiunl, cum dioe, 
din isvor autentic:

Trei cjile a durat la Curia reg. din 
Budapesta referada-desbaterea asupra numi
tului proces; sentența s’a adus la 11 ale 
lui Dec. sub n-rul 9161/895, în oare între 
altele se dispune ăstmod:

1. Biserioa și casa „parochială“ apar- 
ținătdre bisericei, s’a adjudecat în natură 
Sârbilor pe lângă dorința, oa aceștia să 
despăgubâscă pe Românii în bani gata cu 
jumătate din prețul de estimare, adeoă 
aprope 19.000 fi. (nouă-spre-tjeoe mii fi.)

2. Sesiunile parochiale 51/, la nr. și 
încă 3/Â de jughăr se împart în două părți 
egale între Români și Sârbi.

3. Ce privesce desdaunarea ce o ce
ruseră Românii pentru folosința sesiunilor, 
Curia a aflat de drept a respinge acestă 
rugare a lor.

4. Asemenea a respins Curia și ru- 
garea Sârbilor, ca sesiunile parochiale să 
fiă adjudecate fondului bis. de Carluveț, 
— cum și aoea rugare a lor, ca restanțele 
titulo sidocsia-oonvențiă și spese congre- 
suale să St, adjudece și aoOpere din averea 
de sub întrebare bisericei.

Spesele prooesuale s’au eliminat din 
sentință, rămânând, ca fiă-oare parte pro- 
cesuantă să supârte din al său spesele ad
vocatului propriu.

Motivele sentinței — pe scurt — oul- 
mineză în următârele: Prin oculata jude- 
cătorâsoă și prin dooumente sodse din ar- 
obivul orașului s’a dovedit, că pe timpul 
(1670) când s’a zidit biserica în comună, 

Serbii erau în majoritate, și astfel esistă 
verosimilitatea, că ei au contribuit la zi
direa bisericei ou sume mai mari decât 
Românii; a doua: că majorității române 
(actuale 3000 suflete) . îi va fi mai ușor 
a-șl zidi biserică nouă proprie, decât Sâr
bilor, oarl au scăcjut la n-rul de 9000 su
flete.

In lipsa cutărei legi positive, care ar 
pută să servâscă judecătoriilor drept basă, 
(jice „Bis. și Șc.u, în astfel de procese, 
trebue să primim oa bune și drepte tote 
sentențele întemeiate numai pe echitatea 
forurilor judecătorescl.

înregistrăm ou o oale, că în curând 
vor urma alte procese de asemenea na
tură, anume: Ciacova, Deliblata, Marghita 
și Fenlao.

Coresp. part a „Gaz. Trans.“
Secusigiu, Ian. 1896.

On. Redacțiune! In comuna nostră Să- 
ousigiu (com. Timiș, diecesa Aradului) se 
oumpărase în an. 1878 o casă pentru șoolă 
în preț de 622 fl., cu intențiunea, oa mai 
târziu, când vor fi bani, să se zidâsoă o 
sală de învățământ oorăspuncjâtore. Prele
gerile s’au ținut într’o odaiă improvisată 
pănă în 1880, âr atunci „înțelepții* popo
rului n’au mai putut aștepta, ci stăruiau să 
se zidâscă ou ori oe ohip șodla intenționată- 
Poporul însă, din oausa timpului înaintat, 
a fost de părere, oa zidirea să se amâne 
pănă în primăvâră, dâr înțelepții conducă
tori, voind e se face nemuritori, au înce
put a zidi sala de învățământ, terminându-o 
tâmna târejiu, înoât păreții și plafonul nu
mai făcându-se foc în mijlocul salei s’au 
putut usca.

La zidirea numitei sale, nefiind bani 
de ajuns, se afirmă — (j>° se afirmă, pen- 
tru-oă acte nu se află în archiva comitetu
lui — că judele de atunol (Aldan) ar fi 
împrumutat comunei biserioescl-cultuale o 
sumă de bani... Afacerea s’a înourcat din 
au în an, și în urmă numitul jude a inten
tat proces comunei bis. pentru pretinsul 
împrumut. Procesul a durat pănă în 1889, 
când numitul jude a dobândit, er oomuna 
bis. a fost condamnată a-i solvă suma de 
1815 fl. 16 cr. (Notez aci, că comuna bis. 
la început a avut de apărător pe advocatul 
Stănesou din Arad, dâr acesta murind, co
muna bis. rămase fără apărător. Intr’aoeea 
aousatorul Aldan și oonsoții devin din nou 
membri în comitetul parochial (1888—1893) 
și astfel dobândesc procesul, âr comuna bis. 
perde neavend apărător.)

Pentru acoperirea prețensiunei lui 
Aldan, comitetul paroohial în 1889 a făout 
un aruuo deosebit de-al cultului, cu 12 cr. 
după florenul de dare, resultând o sumă de 
1860 fl. Din acest arunc s’au înoassat 1503 
fl. 11 cr. Tot pentru solvirea prețensiunei 
lui Aldan s’a împrumutat: a) dela biserică 
(1889) 600 fl., b) dela epitropia consist. 
(1890) 550 fl. Total s’au ineassat și împru
mutat: 2653 fl. 11 cr. Din acestă sumă 
s’a solvit: lui Aldan 1544 fl. 33 or. biseri
cei 472 fl. 4 or., epitropiei 171 fl. 15 cr. 
Cu totul s’au solvit 2187 fl. 52 or. Deci mai 
resultă o diferență de 465 fl, 59 or., despre 
care nu se află urme..

Notez, oă' interesele după banii îm
prumutați nu s’au socotit aoi, de6re-ce fie
care om a solvit și interese (după arunc) 
și apoi din interesele adunate dela popor 
s’au solvit interesele pentru banii împru
mutați.

După-ce aruncul a fost 1860 fl. și 
după-oe din acest arunc s’au înoassat 1503 
fl. 11 cr. ar mai trebui să resulte o res
tanță de 356 fl. 89 or., de fapt însă se mai 
află o restanță numai de 222 fl. 82 or. Mai 
resultă deci o diferență de 134 fl. 7 cr., 
oare ou cea de mai sus faoe 599 fl. 66 cr. 
Și pe lângă aceste comuna bis. este de 
nou îndatorată ou 777 fl. 64 or.

Acum întreb: Decă din aruno s’au 
înoassat 1503 fl. 11 or., de ce a mai fost 
lipsă a se împrumuta enorma sumă de 1150 
fior.? Căci spre a suplini pr-tensiunea de 
1815 florini 16 or. erau destul numai 312 
fl. 5 or.,?

Dâr dâcă totuși a fost lipsă a se îm

prumuta atâta, atunci pentru ce nu s’a sol
vit datoria din suma de 599 fl. 66 cr.? Ce 
s’a făout ou aoâstă sumă? Mai departe: 
cine a împuternicit pe respeotivii, oa să 
împrumute bani dela epitropia consistorială, 
căo’ sinodul parochial, respective oomuna 
bis., pe oonta căreia s’au ridioat banii, n’a 
avut nici o cunosoință despre acel împru
mut, prin urmare niol nu i-a împuternicit 
să împrumute bani?

Despre banii încassațî, împrumutați și 
spesațl nu s’a făout nici o dare de sâmă vre
unei autorități competente, de aceea afacerea 
e fdrta puțin ounosoută înaintea autorități
lor, și dâoă nu se vor întreprinde pașii ne
cesari pentru a olarifioa luorurile, afacerea 
pâte să ajungă âr în stadiul demainainte, 
și comuna bi«. să fiă împrocesuată pentru 
vre-o nouă pretensiune.

In fine să vedem cum s’a zidit sala 
din vorbă? E zidită din oărămidă nearsă, 
având păreții nu prea uscațl, abia pen
tru 50—55 de elevi, mai fiind și destul 
de scundă.

Cercetând comisiunea sanitară șoolă, 
a dispus: oa sala de învățământ să se pa- 
dimenteze, ceea ce a costat 57 fl., apoi a-se 
face încă o ferâstră spre răsărit-măcjăji, și a 
se construi trei ferestri de iârnă, cari lip- 
siau, aoeste oostau 40 fl. Acum âtă o șoolă 
zidită în 1830, pe conta căreia s’au spesat: 
622 fi. prețul casei, 1544 fl. 33 cr. suma 
solvită lui Aldan; 599 fl. 66 cr. sumă, oare 
nu se scie pe oe s’a spesat; 777 fl. 64 or. 
datoriă, 57 fl. padimentarea salei, 40 fl. fe
restri, de tot: 3640 fl. 63 cr.

(Va urma).

Industria minerâ în România.
D-1 inginer de mine C. Ahmăneșteanul, 

în ultimul său raport adresat d-lui minis
tru al domeniilor asupra reorganisărei mi
nelor, arată marea datoriă oe statul o are 
de a interveni, de-a face saorificii pentru 
întemeierea industriei miniere în România.

D-1 Alimăneșteanu după ce arată cât 
de absurdă și criminală e ideia răspândită, 
cum-că în România nu se găsesc mine, 
fără oa cine-va să fi făout vre-un studiu m 
acâstă privință; după oe arată, cât de esa- 
gerate sunt dificultățile ce se pretinde, că 
industria minieră le-ar presinta cât de gre
șit e modul, în care s’a interpretat rolul 
și urmările legii minelor; după acestea d-sa 
vine și afirmă, că vom putea aștepta mult 
și bine dela desvoltareaunei industrii miniere 
la noi, dâoă statul, detentorul unei mari 
întinderi de terenuri cu bogății, și față ou 
lipea de capital, de inițiativă privată și 
eduouțiune industrială în țâră, va căuta 
să stimulese și să îndrumeze pe calea es- 
ploatărei minelor inițiative private, organi
zând un serviciu de studii și esploatări a re
surselor mimere.

Capitolul cel mai important din ra
portul d-lui Alimăneșteanu, este acela în 
care d-sa arată importanța și rolul social 
al aoestui serviciu, față ou starea culturală 
eoonomioă și industrială din România. După 
oe arată apatia și trândăvia clasei bogate 
și pret’nse culte, etă cum termină d-1 Ali
măneșteanu :

„Cu organisarea serviciului de mine 
se îndeplinesce, d-le ministru, și un act de 
maye însemnătate socială pentru țâra nostră. 
— Mai ourând sâu mai târejiu, o să fim 
siliți să modifioăm învățământul nostru 
primar rural, pe base corăspuncjătdre stă
rilor nâstre sociale. Și dâcă paralel ou pro
gresul și înaintarea olaselor muncitâre, nu 
ne gândim să micșoram numărul consuma
torilor și neproductivilor, ori nu vom căuta 
să facem din aceste elemente factori utili 
societății; decă nu întrebuințăm mijldoele 
materiale, de cari dispunem și nu înhămăm 
pătura ndstră mai cu dare de mână la îm
bunătățirea condițiunilor nâstre eoonomioe, 
atunol ou deșteptarea în massa poporului a 
conștiinței de singuri factori sociali produ
cători, va veni și o ciocnire inevitabilă în
tre consumatori și ei, clasă producătore.

„Averile mari, în organisația actuală, 
toomai din punctul de vedere al progrese
lor industriale, au un rol bine-făoător pen
tru centrele unde se aoumuleză, atunci 
când, pe lângă înlesnirea și înnobilarea traiu

lui oelor, cari le posedă ele, mai servesc 
și la îmbunătățirea stărei mediului, din 
care s’au acumulat.

întreb aoum, la noi, oare e raportul, 
dâoă mai pote fi vorba de raport, între 
averile oe se perd în încercări industriale, 
ameliorări agrioole, eto. și numărul celor, 
cari se ruinâză prin lux, pe nimicuri eto.? 
Și ohiar deoă lăsăm industria, dâr oâțl sunt 
marii proprietari de moșii, cari din pro
pria lor inițiativă au instalat ferme model, 
culturi sistematioe, rasse de vite alese, 
pomi de esență superioră, viță străină, ori 
au căutat debușeurl și căi comerciale mai 
nimerite pentru produsele țârei?

„Ce folose resultă a fi la noi pentru 
țăranul muncitor și micul neguțător din 
asistența aoelor averi mari și mijlooii, oarl 
aprăpe în totalitatea lor represintă escedentul 
muncei și ostenelelor acestor bresle ?

„Pătura industrială românâsoâ fiind 
embrionară și absolut lipsită de mijlooe, 
6r pătura mai de sus dându-se la alte în
deletniciri diametral opuse nevoilor nostro 
sociale, vedeți, d-le ministru, la oe sfîrșit 
am ajunge dâoă am mai îngădui înoă or- 
ganisările încompleote de aoum. In es- 
cursiunile mele am cutreerat întrega țâră 
și am constatat ou durere, oă pericolul e 
mai apropriat decât se pâte orede...

„E de datoria năstră, d-le ministru, 
să vă semnalăm asemenea anomalii și «de 
specialitatea d-v., oare v’ațl luat greaua 
sarcină de-a cârmui destinele poporului ro
mân, ca să pregătiți din vreme măsuri 
pentru a evita catastrofe ce pot periclita esis- 
tența ndstră națională.*

După aoesta d-1 Alimăneșteanu, dis
tinsul inginer de mine, arată că din oausa 
lipsei de studii miniere, de explorări și de 
esploatări sistematice, România plătesce 
anual străinătății un tribut de peste 14 
milione lei numai pentru cărbuni, petrol, 
uleierl minerale și derivatele acestora. Pănă 
și Bulgariei plătesce câte aprâpe 3 milidne 
lei pe an pentru piatră de oonstrucție !

In total d-1 Alimăneșteanu arată, că 
Românii din regat sunt robii celorlalte po- 
pâre cu aprăpe 140 milione . lei anual, pen
tru materiale și fabrioate ce țin de resor
tul specialității minelor, și d-sa orede, oă 
cu mici sacrifioii și ou o organisare seri- 
âsă a servioiului minelor țării, într’un viitor 
forte apropiat România ar scăpa de acâstă 
robiă.

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 27 Ianuarie. D-1 D. 

Sturdza, președintele consiliului de 
miniștri, a luat interimul ministe- 
riului de interne. Decretul regal în 
acâstă privință a fost iscălit de că- 
tră M. S. Regele și a fost cetit în 
cameră.

BucurescT, 27 Ianuarie, țliarul 
j,Epoca“ publică în numărul seu de 
astăcțl următârele: „S’a observat, 
că Sâmbătă sâra la balul de bine
facere dat în sala teatrului în folo‘ 
sul societății „Regina Elisabeta“- 
M. S. Regele s’a întreținut mult cu 
d-1 N. Fleva, 6r M. S. Regina i-a 
cerut brațul și s’a preâmblat mai 
mult timp cu fostul ministru de in
terne.

NECROLOG. Maria Man n. Simon, 
ca fosta soțiă; Ioan Man jun. cu soția sa 
Aurelia n. Pantea oa fii adoptivi și ne
poți, in numele lor, al fiilor lor și al tu
turor consângenilor, amicilor și cunosou- 
ților ou inima frântă de durere anunță, că 
neuitatul lor soț, tată adoptiv, moș și 
unohiu, Ioan Man sen., membru ordinar 
al Asociațiunei Transilvane, după adânci 
bătrânețe a înoetat din viâță în 25 Ianua
rie n., în al 81-lea an al viețjj sale.

Rămășițele pămentesol s’au așeejat 
în cimiterul familiar in 27 Ianuarie st. n. 
la una oră după amâtj.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Ridul de Câmpiă, 25 Ianuarie 1896.

Proprietar: li*. Aurel Mure^sanu»
Redactor responsabil; Gregorian Maior.
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Dela Tipografia „AURORA" a. Todoran dm (jaheHa
se

a. or.
Cuventări pe Dominece. Tom. I. de re

numitul orator — în d-1 adormitul — 
Justin Popjiu, 48 predici pe 39 Do
min ecl ..................................................

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

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

Cuventări bisericesc! la tote șerb, de 
preste an de Ioan Papiu.................

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

Cuventări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Bud 
vicariu.....................................................1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Bud vicarih.........................................

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

2.20

1.20

1.20

1.50

1.50

—.40

Sonea..................................................—.60
Dnmnedeescn liturgiă a celui dintru sânțl 

părintelui nostru Ioan Chrysostom de
Ioan Boroș......................................... —.25

Ierarchia bisericescă seu esplicarea ce- 
remonielor sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de Ioan 
Boroș....................................................... 1.50

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

Manual catechotic pentru primii ani scol.
de Basiliu Rația................................

Predice pentru Dominecele de preste an 
compuse și elucrate după Catechis- 
mul luiDeiiarbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului și a Fariseu
lui pănă la Domin. K. 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 tote Dominecile și sărbăto
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu..................................................1.60

Rogațiuuea D-lui Tatăl nostru esphcată 
pe scurt de loan Boroș..................

Reunirea Românilor din Transilvania 
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
religios de Nicolau Maneguțiti pro- 
topres......................................................

Resultatele lilosollei 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 .... 

Toma a Kempis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga- 
'vril Pop canonic................................

Tipicul preoțesc din cărțile rituale pre
lucrate de Tit Bud vicarifi ....

Cartea durerii tradusă din limba fran- 
cesă de Iacob Aflu Niculescu . . .

-.40

-.90

1.—

—.10

2.—

—.60

1.15

-.55

-.70

Szamosujvăr
pioouee ixrzxi.â.t6rele o^rțiz

.30

—.25

- .10

-.40

—.55

fl. cr, 
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș. ...... —.25
Legat și aurit.....................................—.35

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

Bunica și nepoțelul Schiță din sfera 
educațiunei bupă Ernest Legouvă de
G. Simu............................................. —.06

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

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiuul, de George Simu. 
— Acestă broșură conține istoriore și 
poesii morale spre escitarea gustului 
de cetit la copii.—E acomodată acestă 
carte și ca premii pentru școlarii di- 
ligențl..................................................

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

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

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

Chiuituri de cari 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 . —.25

De când se nuinesce femeia porumbiță ?
Poveste de Laur. Ciorbei . . .’ . —.12 

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

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic-
tor Rusă..............................................—.60

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

El trebue să se îusăre. Novelă do Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțiă . —.15 

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

Felicitări în poesii și prosă la anul nou,
diua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, iloșî, unchi, mătușe, na- 
nașl, tutori, preoți, învățători și bine
făcători, precum și alocuțiuni și vor
biri cu diferite ocasiunl scolastice, de 
George Simu.....................................

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

Gruia lui Novac .  —.12
Horia lui Pinten vitezul..................... —.06
Idealul perdut. Novelă originală de Pau

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

Rovinar . . • • ....................... ■
Leonat cel tânăr. Istoria în versuri de

Ioan Pop Reteganul (cu o ilustrațiuue), 
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 Boiul de cărți școlastice

-.20

—.15

fi. cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele țe- 
rauului român.....................................—.12

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

Monoldge de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe 
neașteptate............................................ —.04
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă- 
trân.............. ................................ —.08
Nr. 3 La anul nou................................—.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut .......................................................—.04
Nr. 5. 0 pățaniă................................. —.04

Merinde dela Scdlă seu învățături pentru 
popor, culese din diarul unui școlar 
de Dr. Georgiu Popa ...... —.60

Miseriilc sociale. Novelă de P. C. Z. Bo
vin ar ......................................... .

Musn Soineșană. Poesii poporale române 
din jurul Năseudului. Adunate și aran-
giate de Iuliu Bugnariă. Partea I. 
Balade.................................................. —25

Nrii 76 și 77. Naraținne istorică după 
Waclîsmann, de loan Tanco .... —.20

„Nopți de iăruă". Novele pentru popor 
de G Simu...................................   • 1 —

Nu mă uita. Colecțiune de ver-url fune- 
brali, urinate de iertățiunl, epitafiă ș. a. —.25

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul per- 
dut“ — de Paulina C. Z. Ro vinar . . —.10 

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

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

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

Păcală și Tâudală. Poveste de George 
Cătană.................. ......

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

Proba de foc. Comediă într’un act de 
‘ A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea 

Bogdan..................................... . •
Prin mdrte la victoria. Comediă într’un 

act de Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdau .... . . . —.10

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera 
educațiunei după Ernest Logoute . .

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

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

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

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

fi. cr.
Se auițim!

pers, și
Trandafiri

I. Pop Reteganul. Ediț. a 11. Ampli
ficată................... ...........................

Țiganul la mănăstire. Poveste în versuri 
de Ar. Boca Velclier..............................—.08

Țiganul în Rai». Poveste în versuri de 
Ar. Boca Velchereanul . .... —.C8

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

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

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

-.20

-.60

. -.08 
—.30 
—.06

-.25

—.40
—.50
-.80

1.60
. . 2.50-3.80

Cărți de rugăciuni.
Icona sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericesc!, frumos ilustrată. 
Prelucrată și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gherla prin Vasiliu Pătcașiu preot 
gr. cat. în Hotoan. Ediț. III. coresă 
și amplific. Prețul unui esempl broș, 
leg...........................
leg. în pânză . .
leg. îo piele și aurit 
în leg. de lux . .

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesc!, 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. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesc!, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esernplar 
broșurat e......................................... —.15
U'0 es......................................................12.—
50 es....................................................... 7.—
leg............................................................ .22
100 es......................................................20 —
50 es.......................................................... 10.50

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe icone frumose. Prețul unui es. 
broș. e........................... .... —.10
50 esempl............................................... 3.—
100 es......................................................5.—
leg.............................................................. —.12
50 es........................................................
1G0 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 —.15 
50 es....................................................... 6.—
100 es......................................................10.—

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

Tipografia nostră primssce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. 
- Catalogs se trimit ori și cui gratis și franco. — — Vencjetorilor se dâ rabatul cuvenit. —

Tote comand ele sunt a se adresa la:

și altele apărute ori și unde, recuisste de scB°is penta*M școlă

Tipografia „ &UR0RA“ A. Toioran, 
în Grheffia — Szamosqjvâ.1%

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


