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Din isprăvile micilor tirani.
Brașov, 7 Februarie v.

Din Câmpiă primim o scire, 
care^ayactensâză în mod deosebit 
starea escepțională, în care se gă
sesc Românii din acest stat sub re
gimul actual.

E vorba de-o circulară, pe care 
solgăbireul din Ormenișul de Câmpiă 
a adresat’o cu data de 27 Ianuarie 
n. c. notarilor de cerc subordinaț! 
lui. In circulară se cțice din cuvent 
în cuvent:

„Să admoniezl tbte primăriile 
comunale, sub răspunderea cea mai 
grea, ca nimănui se nu dea testimo
niu de paupertate, său ori-ce alt tes
timoniu necesar a se alătura la o adresă 
cătră monarch, pănă când nu va fi 
vidimat de mine.*

însemnătatea acestui ordin dra
conic o va pută apreția cineva nu
mai cunoscând împrejurările locale 
și isprăvile micilor tirani din admi
nistrația comitatului, la a căror aco
perire se țintesce prin acest ordin.

E vorba de-o nemulțumire, care 
aprăpe de cinci ani de cjile ține în 
cea mai mare agitațiă poporațiunea 
mai multor comune din comitatul 
Murăș-Turda, Cojocna și alte comi
tate locuite de urmașii foștilor io
bagi români.

Lanțul nedreptățirilor strigătăre 
la cer, ce li-s’au făcut foștilor iobagi 
cu ocasiunea așaflisei „despăgubiri* 
a regaliilor din 1891, — prin care 
„despăgubire* li-s’a luat din mâna foș
tilor iobagi români o avere de circa 
25 de milione florini,—încă nici acțl 
nu s’a încheiat. Drept dovadă avem 
înaintea nostră un cas petrecut în 
Pogăcâua de Câmpiă, care cas ilus- 
treză în de ajuns pe tăte celelalte.

In acestă comună se află no
bili și foști iobagi, cei dintâi fiind 
maghiari, er cei din urmă români. 
Atât unora, cât și altora s’a hotă- 
rît prin sentința tribunalului r. din 
Tergu-Mureșului cu data de 7 Sep- 

temvre 1891, ca partea cuvenită din 
răscumpărarea regaliilor să li-se dea 
la mână.

In urma acestei hotărîrl, nobilii 
maghiari și-au și ridicat partea lor 
numai decât, pe când partea foști
lor iobagi, stabilită cu 4455 fl. 20 
cr. ca avere privată a lor, este re
ținută de autoritățile administrative 
unguresc! prin cel mai revoltător 
abus și în contra tuturor disposițiu- 
nilor legei.

Sunt cinci ani de c|8e, de când 
foștii iobagi lomâni din acestă co
mună bat la tăte ușile, ba pe cât 
seim chiar și cătră dietă s’au adre
sat cu o petițiă în causa acesta, îm
preună cu soții lor din alte comune 
ale acelui ținut. Dâr tăte au fostîn- 
zadar. Nici capital, nici interese nu 
li-s’au dat de cinci ani de 480 nici 
un crucer.

Firesce, că împrejurarea acăsta 
a produs între foștii iobagi români 
a amărîciune, ce nu se păte des
crie. Las’, că prin faimosa „despă
gubire* li-s’a făcut o nedreptate fără 
păreche în statele civilisate ale Eu
ropei, dâr ca însă-și sfărmiturile 
aruncate lor de pe masa domnilor, 
— acele patru mii și câteva sute de 
florenl, cari după tăte formele și 
disposițiunile legei constitue proprie
tatea lor inalienabilă, se fiă reținute 
prin volnicia și despotismul unor 
funcționar^ resfățați, cari nu mai vor 
se scie nici de lege, nici de drep
tate: acesta e revoltător.

După ce bieții contribuabili des- 
poiați de averea lor s’au adresat cu 
plângeri și petițiuni la tăte autori
tățile unguresc!, pe unde numai au 
sciut, lucru firesc, că nu le mai ră
mâne alta de făcut, decât se-și mai 
încerce norocul adresându-se și la 
monarch.

Aci este a se căuta motivul 
draconicei ordinațiunl a solgăbireu- 
lui dela Ormeniș. Vor fi băgat de 
sâmă micii tirani dela administrația 
comitatului, că foștii iobagi păgubiți 

vor se lupte mai departe pentru re
vendicarea dreptului lor încălcat, 
căutând a-și înainta justa lor plân
gere și la treptele tronului, —: fapt, 
care ar aduce cu sine descoperirea 
volniciilor săvârșite de ei.

Eată cum sciu aceste „sentinele 
ale drepturilor cetățenesc!11 se liniș- 
tâscă inimile revoltate ale contri
buabililor nedreptățiți! Vor se le pună 
scăiuși în gură, ca se nu mai pătă 
nici măcar țipa în durerea lor.

Ordinațiunea din vorbă însă este 
numai o mică probă de felul, cum 
manevrâză satrapii ungurescl de prin 
comitatele locuite de Români.

Așa ni-se spune, între altele, 
că în comitatele menționate viola
rea secretului epistolar față de Ro
mâni a devenit regulă și că sunt 
fruntași de-ai noștri, cari nu mai 
primesc dela postă o singură scri- 
sbre nedesfăcută. Funcționarii un
guresc! se cred în drept de-a spiona 
astfel tot pasul Românilor, călcând 
pănă și secretul epistolar.

In dietă oposiționalii tună și 
trăsnesc în contra încălcărilor orga
nelor administrațiunei la alegeri, dâr 
nici unul nu vede barbaria, ce se 
comite față cu poporul în provinciă. 
Se descoper și se sbiciuesc prototi
purile corupțiunei, ce domnesce in 
tabăra celor dela putere, ca Miklos, 
Pulszky etc., can fac risipă și ben- 
chetuesc cu banii contribuabililor, 
dâr nici un glas nu se ridică în con
tra despoiărei sistematice a poporu
lui țăran și în contra abusurilor gro
zave, ce se sevîrșesc în detrimentul 
lui, călcându-se legea și dreptatea 
în c|iua mare.

Este mare scandalul, ce l’au pro
vocat ticăloșiile descoperite în dietă 
și merită a-se numi scandal euro- 
pân. Dâr când se vor descoperi tâte 
ticăloșiile, ce se comit aprbpe cpl" 
nic în comitate în paguba bietului 
țăran, atunci scandalul din european 
va deveni hiper-asiatic.

O scrisâre a d-lui TJrecliiă cătră 
nMagyarorszag*. In numărul de adl al 
acestei foi, vedem publicată o sorisore a 
președintelui Ligei, d-lui V. A. Urechiă, 
prin care se desmint afirmațiunile lui „Ma- 
gyarorszag*, oă Liga ar fi luat partea d-lui 
Raliu, și ar fi luat posițiă contra lui Brote 
și Albini', și că președintele Ligei Urechiă 
printr’asta ar fi venit în confliot cu minis- 
trul-președinte Sturdza. D-l Urechiă spune, 
oă Liga, într’o circulară cătră secțiuni, a 
declarat, că nu se pOie amesteca în afacerile 
politice ale Românilor din Uagaria și prin 
urmare nici în conflictul dela Sibiiu; și 
a mai declarat, că ea (Liga) niol-odată n’a 
fost irridentistă, niol-odată n’a visat de o 
Daco-Româniă, nicl-odată n’a dorit niol cea 
mai mică slăbirea statului unguresc. Dâcă 
poșta ungurâsoă ar fi predat acâstă circu
lară, ce s’a trimis și foilor unguresol, atunci 
ar fi înțeles și cei dela „Magyarorszag* 
spiritul paclnic în care a fost scrisă, și ar fi 
văcjut, că nu e nimio adevărat din informațiu- 
nile ce le-a primit dela Bucuresol. După 
ce d-l Urechiă mai arată, oă d-l Sturdza, 
ca ministru-președinte, n’ar tolera niol- 
odată în România o mișoare, care s’ar opune 
intereselor legale ale statelor vecine, în
cheia (jicend, că în ajunul evenimentelor 
(Mileniul) ce sunt aprope, ar fi timpul, oa 
pressa din Budapesta să ia posițiă mal pu
țin dușmănosă față cu Liga română, căci 
d-sa este și astăzi de convingerea, că „e 
de lipsă alianța Ungariei cu Românii, ca s6 
avem un eveniment comun (?!)“.

CRONICA POLITICA.
— 7 (19) Februarie.

Majestatea Sa monarchul a primit 
dimisiunea fostului guvernor al regatului 
Boemiei, a contelui Francisc Thun-Hohen
stein pe lângă reounoscerea preagrațiosă a 
serviciilor sale estraordinare prestate pe 
terenul cultural și economic și a numit oa 
nou guvernor al Boemiei pe contele Ca
rol Coudenhove, fostul președinte de țeră 
în provincia Silesia de jos.

❖

Se soie, că oposiția din camera un
gară atacase forte vehement guvernul,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cartofariul,
foia comemorativă de Carol Neumann Strela.

(Fine)

Chemicul se reîntorse la Paris prea 
ferioit. Mulțămită înțelepciunii monarchului 
său, el putu eși triumfător, și ast-fel să de
vină folositor patriei sale, aducând aoâstă 
mană dumnedeâseă sărăcimei, acest pallia- 
tiv contra fometei,

Acum repede se puse pe luoru, deși 
era cam trecut termiDul punerei cartofilor. 
Dâr apoi situațiunea pământului, ce ’i-se 
dase spre acest scop, anevuiă putea fi mai 
favorabilă. Lucrătorii au făcut totul după 
cum le arăta Parmentier, și în fine puseră 
cartofii cam de două urme de departe unul 
de altul. Apoi s’a rugat lui Dumnezeu sâ-i 
dea ploie și căldură la timp potrivit, și 
Dumnedeu îi asculta rugăciunea.

Când mergeau omenii pe lângă locul 
plantat cu baraboi, de regulă se opriau și 
priviau uimiți, apoi plecau mai departe clă
tinând din cap. Nobilii încă făceau plim

bări p’acolo în calesele lor. Damele priviau 
la looul acela numai prin lorgnettă cu un 
suris sarcastic, âr domnii dedeau din umere. 
Când veni vara, toți rîdeau de florioica cea 
albă-vinețiă, cu staminii galbinl, ce înflorise 
în lungul și Jatul locului aceluia; er cătră 
tâmnă, când d'Lle începură a se scurta, 
toți îșl aflau obieot de rîs și de batjocură, 
văijând, cât de urît era aoum acel pământ 
sămânat ou cartofi, ou lugerii culcați în tote 
părțile.

Dâr chiar acesta era timpul dorit de 
chemioul, căci era timpul culesului. S’adu- 
nară ămenil cu sape și corfe, ridicară pă
mântul ou băgare de sâmă, trasară lugerii, 
ici găsiră șâse cartofi, dincolo șâpte, aloou- 
rea chiar nouă etc.

Proba dintâiu se cuvenea s’o facă re
gele. Der regele trebui sâ vorbesoă ou Par
mentier din nou, că-șl uitase despre oe a 
fost vorba. El porunci sâ-i fiârbă cartofi 
numai deoât și gustă trei dintre ei.

— „Da, da! Hm i-a fost întrâga sa 
opinie, cum era el deprins a-șl da opinia 
în cele mai multe cașuri.

Regina se afla chiar în Trianon. Re

gele demândâ sâ-i ducă și ei cartofi de 
porbă. Regina ii gustă și se esprimă asu
pra lor ou ouvintele: „extremement conten- 
teeU (Estra-ordinar de satisfăcută!)

„Regele și regina au mânoat oartofl!“ 
Acâstă soire se lăți curând în întreg Pa
risul și — minune, cartofii se introduseră 
în us ca la oomandă. Și chiar aoeia cari au 
rîs de ei, tăte damele cele frumose, și 
domnii cei superbi, toți și tote oereau oar- 
tofi, și-i aflară nu numai buni, dâr chiar 
delicațl, îndată ce ounoscură oâte-va me
tode pentru de-ai găti. Chiar și domnii 
Academicianl se arătară mai afabili și tri- 
miseră o deputațiune, oa și ei să-și dea 
părerea despre aoeste lucruri mid și 
rotunde*.

Dâr Parmentier făcu atât pe domnii 
ou peruci, oât și pe unii nobili, sâ taoă.

Pentru cine s’a ostenit el atâta? Nu
mai săracilor din patria lui trebuia întinsă 
acâstă bine-facere cerâscă. Ori doră au ore- 
cjut aristocrații, oă vor pute socoti ca o 
jucăriă ceea oe produsese el întru sudârea 
feței sale? Și-și închipuiau domnii din Rue 
Riohelieu, oă prin reounoscerea lor ar pute 

ferici mai tare pe aoeia, de oare odată și-au 
bătut joo?

Pâne pentru popor! Aoâsta avea să 
fiă oartofii în sensul adevărat al ouventului, 
Și ohemicul nu se liniști, pănă ce regele îi 
dete pentru oultivarea cartofilor teritor mai 
mare, de ambele părți ale drumului spre 
Versailles.

Cultivarea trebui să se faoă în mă
sură oât mai mare, spre a-se putâ obțină 
resultate rentabile, oăol Parmentier se ținea 
de vorba, oe șl-o dase în Frankfurt: de-a 
lăți adecă acâstă plantă peste tâtă Franoia

In anul al doilea se apropia mai tare 
de soop. Se ijioe, că țăranul din Frankfurt 
veni la Paris ou mulțime de oartofl și-i 
stete intr’ajutor lui Parmentier pentru £ 
cultiva cartofi în măsură mare. Recoltt 
ârășl reeși minunat și oelora, oe nu aveai 
încrederea în oartofl și în puterea lor na 
trităre, le dete cartofi de pomană.

Nici nu întârejia el de-a da regelu 
încontmu raporte și dări de sâmă, ăr re 
gele era fărte vesel, că poporului îi placi 
aoestă mâucare. Energia și neegoismul tre 
buia acum remunerat, și deci regele decise
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pentru falsificările listelor alegetorilor, 
afirmând că acele falsificări se fac în mod 
eistematio. La învinuirile acestea ministrul 
de interne Perczel răspunse ou frasa ste
reotipă, oă el n'are cunoscință despre ast
fel de falsificări. Acum <Țarul 
Kozldny* scrie în oestiunea acesta urmăfo- 
rele: „Finindu-se alegerile comunale, în 
conținu ne sosesc plângeri contra nercgu- 
lariiăților, oarl s’au ivit ou ooasiunea ale
gerilor. Mai ales s’au falsificat numele de 
botez ale alegătorilor, înduoendu-se în liste 
în loc de Mihai, Ludovic, în loc de An- 
dreiu, Ștefan eto. precum și alte nume, 
cari nici nu esistă. Prin acesta poporațiu- 
nea e despoiată de dreptul său cel mai 
sânt, oe’i are... etc." Plângeri de aseme
nea natură de sigur că se vor ridioa din 
tote părțile Ungariei, și tote acestea spre | ou resol~rea 
„preamărirea guvernului liberal44.

♦

De câte-orî miniaterde ungureMI dela Vatican, a p!^ aLUJ d‘in pZabZ 
Tisza incoce (Szapâry, Wekerle, Banffy) Spre jjoma - &
au avut să raporteze monaroului vr’o oes
tiune mai delioată, tot-dâuna trimeteau pe 
ministrul de honvezi br. Fejervary la Viena, 
ca el să isprăvâsoă misuinile acele „atât de 
grele". De present br. Fejârvary eră-șl se 
află în Viena, și, cu fote oă semhofioiosele 
au primit ordinul să anunță, că acestă oă- 
lătoriă a ministrului de honvecjl n’are alt 
scop, deoât oa Fejervary să represinte, îm
preună cu ministrul Iosika, pe guvernul un
gar la îmormântarea fostului mareșal al 
ourții, prinț Hohenlohe, totu-șl (Țarul „Pol. 
Ertesitb* afirmă a soi din isvor sigur, oă 
br. Fejârvary este încredințat din partea 
cabinetului ungar oa să raporteze monar- 
cului asupra hotărîrilor consiliului ministerial, 
adause mai cjilele trecute. Se scie, oă con
siliul ministerial în prima liniă s’a consul
tat asupra disolvărei camerei și asupra legei 
privifore la indemnitate. Deol Fejervary după 
cum anunță numitul cjiar, a primit ordinul 
să raporteze Monaroului asupra acestor două 
cestiunl, precum și asupra desbaterilor vifo- 
rose, oarl au decurs în timpul din urmă în 
camera ungară, țîilele viitore vom vedâ, 
ou oe resultat se va rentdroe br. Fejârvary 
din Vieua.

îi va cădea, va trebui să-și împlinescă datoria. 
Oposiția nu voesce decât, ceea ce doresc 
toți omenii oinstițl, ca adecă viața publică 
să fiă ourățită de toți șarlatanii și mișeii. 
Și ea nu crede a fi compatibil ou serba
rea mileniului, că cei dela putere caută să 
soape pe eroii oelor din urmă soandale, de 
pedâpsa, oe li-se ouvine după dreptate. In 
fine foia apponyistă îșl esprimă speranța, oă 
oposiția va fi sprijinită în aoâstă nisuință 
a ei și de elementele patriotice ale parti
dei guvernului.

piarele din Budapesta primesc din 
Petersburg două depeșe importante. In 
oea d’întâiă se anunță, că mareșalul Gurko
de present se află în capitala Rusiei, și adevărată „Panama maghiara11.
petrecerea lui acolo stă în strînsă legă- 
' _____ ____ t unor cestiunl militare fort"
seriose și însămnate. In a doua se anunță, 
că d-1 Iswolski, ambasadorul rusăso la

Reforma electorala în Austria.
Cum am anunțat deja, mi nistrul-pro

ducând cu sine ?edinta austriac contele Badeni a presen-
dela cari se pâte asoepta o resolvare pad- tat Sâmbătă camerei deputaților din Viena 
nică a cestiunilor grave cari s’au ivit între Pro^ec^ de lege asupra reformei electorale. 
guvernul rusăsc și între Vatican. Acest proiect de lege are de scop de

* a crea 72 mandate nouă, cari, deosebit de
sistemul eleotoral, oe domnesoe afli în Aus
tria, vor fi aleși direot cu votare secretă de 
astfel de indivicȚ, oarl an împlinit 24 de 
ani, cari nu sunt opriți în folosirea drep
turilor lor cetățenesol și au loouit oel pu
țin 6 luni într’un district.

Din aoeste mandate nouă se vin : pe 
Boemia 18, pe Dalmația 2, pe Galiția și 
Lodomeria ou marele ducat Cracovia 15, 
pe Austria de jos 9, pe Austria de sus 3, 
pe Salzburg 1, pe Stiria 4, pe Carintia 1, 
pe Carniolia 1, pe Bucovina 2, pe Moravia 
7, pe Silesia de sus și de jos 2, pe Tirol 
3, pe Voralberg 1, pe Istria 1, pe Gorița 
și Gradisca 1, pe orașul Triest cu 
riul său 1, împărțirea deputaților, 
fi a se alege, asupra singuraticelor 
electorale, va fi stabilită printr’o lege deo
sebită.

Precum se vede dâr, proiectul guver
nului austriac se baseză pe votul universal, 
și întru oâtva se apropiă de ideia de stat 
socialistă. Vor fi, ce-i drept, față ou oei 
72 de deputațl în camera austriacă încă 
85 representanțl ai marei proprietăți și 21 
representanțl ai camerelor comeroiale și de 
industria, pe când cei 247 deputațl ai ora
șelor și ai districtelor representeză intere
sele burghezimii. Cu tote acestea prin crea
rea a 72 mandate nouă și prin faptul, oă 
alegătorii din aoeste oerourl se reorutâză 
mai cu sâmă din sinul claselor sărace ale 
poporațiunei, și că ei sunt singurii, oarl aleg 
imediat pe deputății lor, este dovedit, că gu
vernul austriac e țsilit de a atrage nouă

anunță din 
au debarcat 
în Chemul- 
deore-oe în

Pi arului „Times* i-se 
Kobe, oă în noptea dela 10 o. 
200 soldați de marină rusesol 
po și au plecat spre Soeul,
Corea s’au întâmplat nisoe incidente forte 
îngrijitâre. Regele din Corea audind că 
miniștri săi s’au conjurat contra sa, a pă
răsit palatul regal și s’a refugiat la amba
sada rusâscă, unde a declarat că miniștri 
săi l’au tradat. 'Doi dintre miniștri fură ime
diat osândiți la mărie și esecutațl, er cei
lalți fugiră, probabil în Japonia. Se sus
ține, oă tobă răscola a inscenat’o Japonia, 
și aoum după-oe însu-șl regele Coreii a 
apelat la ajutor rusăso, se crede, că inci
dentul acesta ușor va duoe la un pro
tectorat rusăsc asupra regatului Corea.

Titluri și ranguri pentru bani.
Piarul „Budapesti Hirlap" publioase 

în numărul său dela 13 o. un articol înti
tulat: „Bani și nobilitate*, în oare articol 
se fac nisce descoperiri forte neplăoute și 

contra corupțiunei. „Buda- j probabil ou grave urmări pentru guvern.
*- 4_r r Î • - ------- — M ujuuo La W UVOU1U j
tidei guvernului domnesce din causa acâsta oă în timpul din urmă gg gQ fi traficat pen_ 
mare nelinisoe și temere. Se vorbesoe aco- tru bani diferite titluri de nobilitate.
Io, oă oposiția ar voi să reînoiesoă dis- Pentru a confirma aserțiunea sa, „Bud.
ouția asupra afacerei Pulszky și să îndrep- Hirl.“ publioă ou numele pe câțî-va ’ nobili 
te ataounle ei și asupra miniștrilor treouțl mai nou făuriți, precum și sumele, pe cari 
și aotuall, din oausa abusurilor cu conce- aoeștia ie.aa platifc în asQUDS gpvernului 
siunile, disoutând ohiar și afaceri fami- drept plată pentru titulele căpătate. AoeștI 
liare ale unui ministru. Față ou aceste nobili sunt următorii: conte Viqgâzo Săndor 
faime „Bud. Tgbltt." <Țce, oă dâcă nu se 400,000 fi., baron Harkănyi Frigyes 200,000 ~ a -ue
va îmbulzi cu fotă puterea la suprafață fi., baron Harkdnyi Kdroly 200,000 fl., ba- 6 6m0n 8 P8U premenirea ?1 fortifioarea 
vr’un nou soandal, oposiția de sigur dm r0K Solymossy Lăszlo 300,000 fl., baronii 
considerația față ou mileniul, nu va căuta frațl Bohus 200,000 fl. In total deci acești 
nouă „afaceri*, dâcă însă, s’ar ivi totuși nobili au plătit pentru titlurile lor suma 
nouă scandale, atunci oposiția, ori oât de greu considerabilă de 1,300,000 fl.

P’ce mai departe numitulfliar, că i-ar
... , pl»oe. sS publice si eeele pe carI tinuet” delbLrile e'.Vpra’Ugrtllui""ellU

oe premiul de o,no, de fraud s8 ee le-eu plsut uebilii neu fturifi 2„iey, Zl)ki ]or. vorbit intr8 
dea lui Parmentier. Meszăros. Beck. Badocza. «i «.in; ria, _ v ’

*
Foile oposiționale maghiare continuă

campania în < 
pester Tagblatt", (jioe, că în cercurile par-| Numitul di ar adecă, a ajuns la cunoscință,

dea lui Parmentier. Meszăros, Beck, Badocza, Geist și alții, der
„Cartofarul", preoum numiau parisi- nu este în posițiă de-a indica preois 

anii pe ohemic, lua deci banii spre a-i în- mele, „ 
trebuința pentru îmbunătățirea întreprin- tarul patriei", 
derei sale. Mulțămită strădanei sale neobo- Diarele oposiționale și mai ales cjia- ____ ___ uc,ja
site, ajunseră omenii încetul pe înoetul la-o rele clericale imediat după-oe apăruseră în fi rău, dâcă acești tineri maghiarisațl
convingere tot mai tare,și după oâțl-va ani public desooperirile lui „Bud. Hirl." au în- mai pute afla loc la gimnasiul
chemioul putu să-și vacjă realisată superba oeput a scrie cjilele treoute artiooll forte al cărui edificiu actual nu e
sa dorință, de a împlâ Francia cu cartofi, vehemenți la adresa guvernului Banffy, învi- cjător.

Etă cum a putut el, un singur om, nuindu’l cu „simoniă lumdscă* și timbrând Hock Janos : Doresce oa
să alineze în aoest mod suferințele poporu- prooederea acestuia la împărțirea de titluri 
lui întreg. Ce spațiu imens de pământ și și ranguri ca oea mai mare rușine, ce ar 
și oe puteri, oâte griji și osteneli de mai esista pentru Ungaria, 
mulțl ani au fost de lipsă pănă oând Par- In ședința dela 15 o. a oamerei, de-
meutier putu să-și duoă în deplinire idea, putatul Hortovânyi Jozseț interpela pe mi- _ _______ ____
de-a lăți cartofii în fotă E ranoia ! nistrul-președinte Banffy asupra faptelor poporală, și cjme, că în ce privesoe oestiunea

Și oum că aoâsta a fost spre ftrioirea publicate de „Bud. Hirl.“ despre cari se instruoțiunei „nu numai din punot de ve- 
țerei, o scie ori oine. Astăcjl poporul, oând vorbea ți se vorbesoe în tote cercurile dere al învățământului, ci și în privința poli- 

e de lipsă să se faoă 
că fote cele | împreună cu modificarea planului de învă

țământ al șoălelor poporale, o reformă pe 
fotă linia.

A mai vorbit Szederlcdnyi și după el 
WZassics. Câud Wlassios s’a ridicat să vor- 
bască, un tinăr țăran de pe galeriă strigă

su
pe cari aceștia le-au jertfit pe al-

privesoe spre statua, pe care au ridicat’o parlamentare. La aoâsta interpelare Banffy | ticei naționale* 
patrioții chemioului Antoine Parmentier în răspunse imediat, afirmând, < “
Mondidier, nu mai esprimă în batjocură, publicate în articolul din oestiune al lui 
ci ou pietate numele „Car  to far ului*. „Bud. Hirl.“, ar fi „cele mai tendențfose

minciuni*, nu voi înse să între mai adânc 
în meritul lucrului, și nici la repețitele pro
vocări ale dep. Hortovâuy, că „plătit’au

Trad, de 1. P. R.

său nu nobilii amintiți, și cât și cui au plă
tit?* Banffy nu voi să răspundă direct, oi 
repetă simplamente, oă. tâte aserțiunile și 
faimele sunt minoiunl, ceea oe majoritatea 
camerei și luă la cunoscință.

Oposiția și clarele oposiționale, se în
țelege, au fost forte nemulțămite ou aoeste 
răspunsuri ale lui Banffy și mai ales „Bud. 
Hirl." de erl și alaltăerl souipă foc și pară 
contra minîstrului-președinte, care a cute
zat să numâscă miuoiunl, cele publicate de 
numitul (jiar. Se pote prevedâ, oă oposiția 
are aoum o nouă armă puternioă oontra 
actualului guvem-Banffy, și după-oe îșl va 
aduna date și mai sigure, ne putem ușor 
aștepta, că va înscena și va descoperi o

în limba ungurâscă: „Trădscă Ungaria! 
Trăescă regele ! Sunt un soldat sărman, care*...

N’a putut continua mai departe. Toți 
îșl întdrseră surprinși privirile spre galeriă 
întrebând ce e? cine? Președintele sună 
clopoțelul și la urmă dete ordin, oa pe ti- 
nărul țăran să-i scotă din sală. S’a aflat, 
că el este din comitatul Tolna și se nu- 
mesce Kovâos Jânos. A nebunit la milițiă 
și acum âmblă pe strade fără niol un aju
tor. El s’a dus în cameră, oa să oeră spri
jinul deputaților.

și provocă pe 
rugăciunile lor

La evenimentele din Bulgaria.
Delegatul Țarului rusăso, generalul 

Golenifscheff-Kutusoff a pleoat în 16 o. 
sâra ou tren separat din Sofia spre Pe
tersburg. Prințul Ferdinand și ministrul- 
președinte Stoilow îl petreoură pe delega
tul rusăso pănă la Țaribrod.

*
In biserica oatolioă din Sofia s’a oe- 

tit în 16 o. pastorala archiepisoopului rom. 
cat. Menini, în oare acesta se plânge asu
pra trecerei prințului Boris la ortodoxism, 

credincioși, să-și îndoiâscă 
pentru părintele sfânt.

*

a conferit ministrului deSultanul
esterne bulgar, Nacevid, marele cordon al 
ordinului Osmania.

terito- 
oe vor 
cercuri

Riarul engles „Times" vorbind despre 
întâmplările recente din Bulgaria, dice, că 
reounosoerea principelui Ferdinand este 
privită în Anglia oa o nouă garanță pen
tru pacea europdnă. Nu se pote nega, că 
buna înțelegere dintre Țarul Rusiei și Sul
tanul basâză pe învingerea diplomatioă 
raportată asupra Angliei. Dâr prima oon- 
dițiune pentru susținerea prietiniei între 
Rusia și Turcia ar fi aceea, ca împăratul 
Rusiei să apere întregitatea imperiului 
otoman. Prin faptul acesta se face însă 
imposibilă intervențiunea Rusiei în oestiu- 
nea armână.

parlamentarismului în Austria.

Din dieta ungară.
In ședința dela 17 Februarie s’au oon-

Bessenyey Ferencz: ț)ioe, că din 
punctul de vedere al maghiarisărei ar fi de 
lipsă să se edifioe un nou gimnasiu în Ti- 
mișdra, deârece tinerimea șvabă de prin 
satele din giur s’a maghiarisat deja și ar 

, t n’ar 
ungureso, 
corăspun-

în șcdlele 
elementare să se propună stupăritul, gră
dinăritul etc., âr unde pământul nu e pro- 
duotiv, oa d. e. în Nordul Ungariei, să se 
pună deosebit pond pe lucrul de mână. 
Cere remsuirea legei privitore la instrucțiunea

*

Tot privitor la recunâscerea princi
pelui Ferdinand, cjlarul rusăso „Nowoje 
Vremja“ cjic®, că orl-care să fiă disposiția 
oabinetului-Salisbury, totuși acesta nu va 
împedeca resolvarea definitiaă a cestiunei 
bulgare. In cas deoă Anglia ar refusa re- 
cunâscerea prințului Ferdinand, oeea-oe 
cu greu se pote crede, atunci faptul aces
ta ar deschide cu totul ochii Bulgarilor, 
și i-ar face să prețuâsoă cu atât mai mult 
bunăvoința Rusiei. Evenimentul dela 2/14 
Februarie nu numai a schimbat posiția 
Bulgariei, oi a și dovedit că rolul Rusiei 
este dominant în partea ostică a Europei 
oreștine.

SCIRILE QiLEI.
— 7 (19) Februarie.

Socialismul în Czegled. Sooialismul 
a început să prindă rădăcini și în orășelul 
Czegled, unde Dumineca trecută socialiștii au 
ținut prima adunare. Unul dintre vorbitori 
pleda pentru estinderea dreptului de alegere și 
recomandă muncitorilor, ca dela acest pos
tulat al lor să nu renunțe nici chiar sub 
presiunea baionetelor și a temnițelor. După 
vorbirile oratorilor sociali?tl, se urcă la 
tribună primarul orășenesc, oare vorbi în 
contra socialiștilor, cerând dela adunare, ca 
să nu dea ascultare oelor aucȚte din gura 
vorbitorilor socialiști. împrejurarea aoâsta 
a dat nasoere la un mio scandal, oare se 
termină prin aoeea, oă unul dintre vorbi
torii socialiști protestă printr’un discurs 
înflăcărat în oontra primarului.

— o—
„Revista Lipovei", din oausa lipsei de 

sprijin, cu numărul 11 a înoetat de-a 
apără.

mai

pu-
no-

— o—
Români „decorați". Foia oficiosă 

blioă „hotărîrea preaînaltă", prin care 
tarii cerouall Ștefan Puica din Moood și 
Dumitru Man din Zagra, oomit. Bistrița- 
Năsăud, sunt decorați „cu orucea de argint
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pentru merite, provă4ută ou corână" oa re- 
cunoscință pentru serviciile lor „oredin- 
ciâse și stăruitâre". Am voi să soim, că nu
miri notari eui au să mulțămâscă deoora- 
rea lor: lui Banffy, sâu lui Csokăn?

— o—
Erășî o dare urcată. In ministerul de 

finanoe se luoră de present la proiectul pri
vitor la uroarea dârei pe bere. Darea im
pusă pe produoțiunea de bere, oare până 
acum a fost 5 fi. 60 or. de hectolitru, va 
fi adecă urcată ou 36%. Intre fabricanții 
de bere s’a pornit deja mișcare pentru de-a 
protesta contra aoestei nouă disposiț/ii a 
guvernului, și probabil, oă t6te camerele co
merciale din Ungaria se vor alătura la acel 
protest.

—o —
0 fată înaintea co mi si unei de asen- 

tare. După cum anunță diarul „Vasvar- 
megye", în oomuna Felso-Bele din comit. 
Vasvar li-se născuse la 1876 soților Huber 
o fetită, pe oare ei o botezară „Josefina", 
preotul însă din erâre îmatrioulâ numele 
B Iosif". Pe basa acestei îmatriculărl „Iosif" 
Huber fu citat acum înaintea oomisiunei de 
asentare, unde după o „visitare faptică" se 
constata, că este erâre la mijloo, și Iosif 

-a o „Josefină", prin urmare de a-se șterge 
din lista de asentare.

—o—
Cercetarea în afacerea Miklos. Judele 

instructor a ascultat deja în procesul cri
minal intentat fostului fișpan Miklos, atât 
pe acusatorul Szab6, oât și pe Miklos însu-șl 
In decursul săptămânei viitâre se va începe 
-ascultarea martorilor. Pertraotarea finală să 
-crede, că va fi pe la finea lui Martie.

—o—
Dela universitatea din Bucurescl. 

Aflăm că d-1 profesor Țlegreanu șeful cabi
netului fisic plecând în străinătate din oausa 
decesului mioei sale fiice, a însăroinat pe 
asistentul său, d-1 Mariu Mureșianu, să-l 
înlocuiască la universitate.

—o—
Un hot din Ungaria în America. La 

poliția din Budapesta a sosit o telegramă 
din San-Franoisoo, în oare se spune, că lo
cuitorul Sylva Wilhelm, originar din Un- 
igaria, a furat o mare cantitate de giuvae- 
rioale și diamanticale, luând’o la sănătosa, 
după cum se crede, spre Ungaria. El este 
un om brunet, de statură mijlociă, în verstă 
de vre-o 40 ani.

—o —
Petrecere cu dans în Predeal. Func

ționarii dela gara internațională din Pre
deal arangâză în 29 c. o petrecere cu dans 
în salonele gărei. Petreoerea promite a fi 
forte plăcută. Bilete de intrare se pot că
păta în biroul de bilete pentru căile ferate 
-de stat (piâța mare).

—o—
Logodnă. D-1 Remus Bortoșiu, învă

țător în T. Petravoselo, s’a logodit cu d-ra 
„Emilia Sarmeș din T. Cuvin. — Fiă în ces 
cu noroc!

—o —
O hotărîre principială. Am amintit 

la timpul său, oă procuratura din Buda
pesta a intentat proces pentru deliotul vă- 
tămărei moralității publice în oontra unui 
fotograf, care făcea comeroiu cu fotografii 
imorale. Advocatul apărător a escepționat 
competența tribunalului pe ouvânt, că foto

grafia este un product al pressei și prin ur
mare ohiămată de-a judeoa este judecăto
ria de pressă. Afacerea a ajuns în fine la 
-Curia, care ca hotărîre principiară a de
clarat, că fotografia este a-se considera ca un 

..product al pressei. Ast-fel procesul în con
tra fotografului, care de sigur este vre-un 
.Jidan, s’a sistat pe cuvânt de preseripțiune.

—o—
Pensionare. Colonelul Alexandru Pascu 

dela reg. de honvecji Nr. 7 a fost pensio
nat, esprimândui-se ou aoâstă ocasiune mul- 
țămita preainaltă.

—o—
Testamentul lui Toma Petcn. Drept 

rectifioare față ou telegrama, ce Di-s’a tri
mis despre îmormentarea lui Toma Petou, 
suntem rugați din partea d-lui Ion T. Petcu 

■ din Brăila a publica următârele: „Toma 
;Petou a decedat la BuourescI și a fost 

îmormentat la Brăila cu pompa cuvenită 
unui om bogat, după cum a fost. Testa
ment a lăsat în tâtă regula, lăsând la acei, 
pe cari i-a iubit, totă averea sa, precum și 
mai multe legaturi de binefacere, între oarl 
a lăsat și în Transilvania."

— o—■
Fondațiune pe numele Boris. In amin

tirea oonvertirei prințului Boris, un ban- 
oher din Sofia, ou numele Gheorghieff, a 
întemeiat o fundațiune de 800,000 franci 
pentru înființarea unei universități în Sofia, 
care să pârte numele lui Boris.

—o—
Afacerea Tîrnoveanu. „Pressa" din 

Craiova publioă un lung artiool de reportaj 
asupra afaoerei Tîrnoveanu, — afaoerea cu 
testamentul ce se (jice, că l’a fost suprimat 
în paguba amantei fratelui său decedat la 
Viena — din oare reiese cu evidență, oă 
d-1 Al. Tîrnoveanu n’a fost arestat în Bu
dapesta, oi numai rugat să rămână în oraș 
pentru vr’o două 4'1® spre a da infor
mații parohetului. Parohetul unguresc în
suși oonvingându-se, că d-1 Al. Tîrnoveanu 
a fost victima unei încercări de șantaj din 
partea Almei Levandowski, a închis dosa
rul acestei afaceri. D-1 Al. Tîrnoveanu s’a 
și întors deja la Craiova.

—o—
Hoți de marfă dela băcani. Comer- 

cianții de coloniale au obioeiu să desoaroe 
marfa, oara o aduo dela gară în fața pră
văliilor lor. Dela o vreme unii comercianțl 
din BuourescI constatau, că diu momentul 
deoăroărei marfei la ușa prăvăliei și pănă 
la transportarea ei în magazii său soobo- 
rîrea în pivnițe, dispăreau oa prin minune, 
fiă un butoi ou unt-de-lemn, fiă o ladă ou 
maoarâne său șunol, seu alte articole de 
oonsumațiune. Negustorii furați de oâte-va 
ori în asemenea împrejurări au reolamat 
poliției, oare s’a pus imediat în urmărirea 
hoților. După multe cercetări, scrie „Epooa", 
s’a dovedit, că în timpul când negustorii 
erau ooupațl în prăvălie, apărea câte un 
individ cu înfățișarea unui băiat de pră
vălia, lua o ladă la spinare și o duoea la o 
mioă distanță de prăvăliă, o punea apoi 
într’o căruță oprită înadins și o ducea la 
depositul bandei. Altă dată în loc de o 
ladă cu maoarone, banda lua un butoi ou 
sardele, sâu o ladă cu luminări de stearină. 
La alte prăvălii, unde rămânea afară, în 
timpul nâpței “oâte un butoi cu unt de- 
lemn, cu vin sâu alț-ceva, tâlharii veneau 
diminâța, înainte de deschiderea prăvăliei 
și sub cuvânt, oă ar fi fost trimiși de însu-șl 
stăpânul prăvăliei, încăroau butoiul, une-orl 
în fața sergentului de stradă, și apoi dis
păreau. Meseria aoesta forte produotivă fă
cuse din indivi4ii, cari se îndeletniceau ou 
densa nisce advărați depositorl de oolo- 
niale; ei erau toptangii și vindeau pe la 
alțl băoănl marfa furată dela negustorii si
tuați într’o direcțiune opusă a orașului. In 
sfîrșit poliția de siguranță a isbutit să ares
teze pe unul din aoeștl eomeroianțl, oare 
fura cu buoata, și vindea cu toptanul, și 
imediat s’a putut da de urma complicilor. 
Ei se numeso Nicolae Apostol, Ștefan 
Ionesou și Dinescu. In afară de aoâsta s’a 
mai arestat un băcan din strada Traian 
Nr. 127 ; el se numesoe I. N. Emanoil; el 
desfăoea marfa furată de bandă. La domi- 
oiliul acestuia s'au găsit 2 butoie ou unt- 
de-lemn, 2 butâie cu sardele, altele cu 
sorumbii de Dunăre, lădl ou fidea, cu ma
oarâne, șunol, plapoml și o mulțime de alte 
luorurl furate. Atât cei trei indiv:4l, cât și 
băoânul Emanoil, au fost arestați.

Societatea Macedo-Română.
D-1 P. Vulcan, un student macedonân, 

a desvoltat conferința anunțată de societa
tea de cultură macedo-română. Pe un ton 
oald și plin de sinceritate d. Vuloanaspus 
auditorului multe adevăruri orude. A expus 
olar și convingător relele ce decurg din 
egoismul unora din vanitatea altora și din 
indolența celor mai mulțl, și, slujindu-se de 
formele pitorescl ale 4lcet6relor macedo 
române, a făcut apel la unirea tuturor pa- 
trioților în scopul comun de-a veni în aju
torul celor oarl suferă în peninsula baioa- 

nică. D. Vulcan și-a sfârșit cuvântarea re
citind următârele versuri patriotioe :

’Nainte!
VenițI, venițl, să ne unim!
Veniți cu toți să biruim!
La luptă pentru drepturi sfinte 
RomânI-macedonenI, ’nainte!
Pe-al Națiunei altar, 
Aduoeți-i prinos, ca dar, 
Iubirea din a vostre piepturi. 
’Nainte, pentru a sale drepturi!
Lumină, pace și frățiă 
Solia nostră să ne fiă, 
Și dominați de gânduri sfinte 
RomânI-maoedonenI, ’nainte!

D. V. A. Urechiă, în calitatea-i de 
președinte, a mulțumit conferențiarului ou 
următorele cuvinte: „Vă mulțumim de fru- 
mâsele d-vâstră cuvinte, iubite d-le Vul
can; sămânța aruncată de d-v. deși pare oă 
va cădea pe piatră, totu-și vântul o va lua 
și o va duce pe un pământ rodnic, unde 
va prinde rădăcini". După acestea d. Ure- 
ohiă a spus, că nu se învoesoe cu pesimis
mul d-lui Vulcan, și oă din oontră d-sa a 
fost și va rămână în tot-dâuna optimist. 
Indâmnă pe toți patrioții din oapitală să 
se pună în raport cu conaționalii lor ca să 
stârnâsoă în ei consciința națională, și oând 
inima Românilor de aoolo va bate mai cu 
tăriă, atunci noi, membrele ei vom fi tari 
fără a fi în stare să ne mai desbine 
nimeni.

D. Ureohiă a îuoheiat, drept răspuns 
la cele expuse de d. Vuloan, prin următâ
rele ouvinte: „Pare că d. Vulcan îșl pune 
căoiula pe masă și 4ioe: „curgeți aoum rîurl 
de aur și umpleți-ml punga, căci mare tre
buință au eforiile șcâlelor-naționale din 
Macedonia de obolul vostru". — Entusias- 
mul, scrie „Timpul" era atât de mare, că 
n’a Întâr4iat de a-șl arăta efectul. D. Kiriță 
Mihail, mare oomeroiant în capitală și bun 
patriot, cerând cuvântul, a propus să se 
formeze liste de subsoripție pentru a reveni 
în ajutorul eforiilor și a asigurat, că d-nii 
V. Dan și N. Guși, mari proprietari, se 
oferă a pune la disposiția sooietăței mai 
multe mii de lei.

Pe de altă parte un d. Pantele Mușu 
a propus de a-se începe chiar din momen
tul de față cu contribuțiunile, drept care 
d-sa a oferit 50 lei. D. Urechiă a oferit 
suma de 20 lei și, după esemplul dat, oon- 
tribueso’ou toți, unii cu 50, alții ou 100 
așa că în câte-va olipe s’au adunat din con
tribuțiunile membrilor presențl mai mult de 
o miă de lei.

NECROLOG. Instristata familie: loan 
T. Petcu, frate, Reveica Z. Mavrodin, 
soră; nepoți și nepote, au durerea a vă 
anunța perderea prea iubitului lor frate și 
unohifi, Toma Petcu, în etate de 78 ani 
încetat din viâță Dumineoă, 28 Ianuarie 
curent, ora 6 diminâța în Buouresol. Cere
monia funebră s’a oficiat MercurI în 31 
Ianuarie st. v., la âra 2 p. m., în biserioa 
S-tul Nicolae din Brăila, și înmormântarea 
s’a făcut în cimiterul S-tul Constantin.

Brăila, 1896.

SOIRI ULTIME.
Gherla, 18 Februarie. Preoților 

români din dieceaa greco-catolioă a 
Gherlei li-s’a făcut -cunoscut printr’o 
circulară consistorială, că guvernul 
a subtras și neînsemnatul „ajutor im- 
perialu, ce-1 aveau dela stat și din 
care preoții dela sate erau împărtă
șiți cu câte 30 fi. la an.

BucurescT, 18 Febr. Astădi la 
cameră d-1 Ionel Grădișteanu a depus 
un proiect ce lege, din inițiativă 
parlamentară, prin care se cere 
abrogarea legei minelor. Cerendu-se ur
gența asupra propunerii, camera res
pinge urgența cu 62 contra 43 vo
turi.

Viena, 18 Februarie. Din isvor 
sigur se anunță, că principele Fer
dinand al Bulgariei a făcut deja cei 
dintâiu pași la guvernele marilor pu
teri, pentru ca Bulgaria se fiă procla
mată de regat. Se cțice, că respectivele 

guverne n’ar avea nimic contra aces
tui plan, de ore-ce se crede, că un 
regat bulgar ar servi ca garanță și 
mai mare pentru susținerea păcei și 
pentru consolidarea raporturilor bul
gare.

BucurescT, 18 Februarie. D-1 Di- 
mitrie Sturdza va fi interpelat (filele 
acestea, de ce nu se esecută legea 
votată în 1887, prin care se înfiin- 
țeză câte-un consulat român în Brașov 
și Timișora.

Sofia, 18 Februarie. Principele 
Ferdinand va pleca cu finea lui Martie 
la Riviera, unde se află soția sa, 
princesa Maria Luisa. De-acolo pă- 
rechiă domnitdre bulgară va merge 
la Moscva pentru ca se asiste la 
încoronarea Țarului și a Țarinei.

DIVERSE.
Cânele cel mai mic din lume. La 

esposiția de câni din New-York primul 
premiu l’a câștigat cânele cu numele Szu- 
koszki. Acest Szukoszki e un câne din Ja
ponia, unde cânii de rassa acâsta se 
numeso „Inu"; în New-Yotk însă, fe
ricită se simte acea coooniță, care pâte să 
aibă un câne de acesta. Cânele e lung de 
15 policari, și așa de ușor, încât nici trei 
punți nu trage. A fost prețuit cu 7500 co
rone și ou tote aoestea s’a aflat un cum
părător. A fost cumpărat de o domnișoră 
fârte bogată.

Reuniunile de consum în Anglia. 
Avantagiul, de oare se buoură reuniunile 
de consum din Anglia, apare din vorbirea, 
oe a ținut’o lordul Brassey ou ooasiunea 
unei ședințe ținută mai pe urmă. Lord Bras
sey a înșirat următârele date: Numărul 
reuniunilor de consum, din 1871 pănă la 
1891 s’a sporit dela 746 la 1656; numărul 
membrilor încă a crescut dela 262,188 la 
1,205,144; fondul reuniunei dela 2,521,404 
funțl sterliugl s’a urcat la 17,222,234 strl. Cir- 
oulațiunea dela 9,463,871 strl. la 48.921,697 
strl. și câștigul s’a urcat dels 666,399 strl. 
la 4,714,298 strl. Din oâștig în anul 1871 
s’au dat 5000 fonțl strl. pentru instrucțiune 
publioă, în 1891 s’au dat 30.000 strl. Lord 
Brassey mai spune, că în 1883 au fost în 
Britania mare 15 reuniuni de consum cu 
un oapital de 103,457 fonțl strl. și ou un 
câștig ourat de 8917 strl. In decurs de 10 
ani, adecă pănă în 1893, numărul reuni 
unilor s’a urcat la 109, oapitalul la 639,884 
strl. și câștigul ourat la 64,779 strl.

Poporul cel mai bețiv din Europa. 
Vreți să știți oare-i poporul oel mai bețiv 
din Europa? După un 4iar franoes, Anglia 
are desonorea să figureze cea dintâiu prin
tre statele unde beția e în flore. In ’ade
văr, pe la mijlocul seoolului trecut popu
lația Londrei era numai de 725,000 locui
tori, cari oonsumau anual 31000,000 litri 
de bere și 5.000.000 litri de spirtâse, ceea 
ce faoe pentru fiă-care locuitor o consu
mația anuală de 436 litri bere și 63 litri 
de spirtose. Insă cum din cei 725,000 lo
cuitori, cel puțin trei părți erau femei și 
copii oarl beau puțin său aprâpe de loc,
— acâstă enormă oantitate de' lichid era 
dată pe gât numai de 180,000 de bărbați, 
adecă, fiă-care bărbat din Londra bea pe 
an aprâpe 1200 litri bere și 180 alcool, 
seu 4 litri de bere și % litru de aloool 
pe 4i! Ca să nu credeți, că oele oe se 
spune sunt esagerații ca să se oompromită 
supușii împărătesei tuturor Indiilor, âtă 
și un mio pasagiu din notele de voiagiu 
ale unui Englez, oare visitase Turcia și 
fusese peste măsură de surprins vă4end, 
că pilafagii lui Mahomet bâu apă. „Indi
genii din țâra asta — 4is® Englesul
— au curiosul obioeiu de-a bea li- 
quidul acela, care in țâra nostră servesoe 
dor la spălatul rufelor, la îmbăiat, eto!“ 
Și oând te gândescl, oă în Anglia sunt 
cele mai multe „sooietățl de temperanță" 
din Univers!

Proprietar: Dr» Aurel Mureșianu»

Redactor responsabil: Greg©r#u E&aîor.
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Cursul la bursa din Viena
Din 18 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de Gordne ung. 4% . .
Irapr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/o 
Iznpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, oăil. fer. ang. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . ,
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurl din 860 ....................
Aeții de ale Băncei austro ungară 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorl.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de oordne austr. 4%. .
^fote italiene.............................

122.35
99.15

124.40
122.50
121.50
97.35
97.50

154.50
142.50
101.—
100.90
122.—
148.— 

1000.-
437.—
385.—

9.60
59.10

121.05 
49.82V,

101.10
43.80

botez, 
moralitate, 
califieațiune con- 
12 din Statutul

regulelor și instrucțiunilor în vigore 
la Biserica susnumită, precum și 
disposițiunilor presente și viitbre, ce 
le vor lua organele și autoritățile 
bisericesc! superi6re.

Din ședința Comitetului parochial al 
Bisericei gr. or. române Sf. Nicolea Brașov 
— Scheiu, ținută la 28 Ianuarie 1896 s. v.

Concurs!
Pentru ocuparea postuBui 

de cass4or la Biserica Sf. Nicoiae 
diîl Brașov Scheiu se publică concurs 
cu termin de 30 cjile dela prima pu
blicare.

Doritorii de a ocupa acest post 
au de a înainta petițiumle lor la pre 
ședințele Comitetului parochial în 
terminul prefipt, insoțite de urmă- 
tbrele documente:

1. Atestat de
2. Atestat de
3. Atestat de 

form §. 23 Nro. 
organic.

4. Atestat medical, că e sănătos.
5. Alterecomandațiuni și atestate 

despre calificațiunea și serviciile pres
tate în alte părți.

6. In fine concurenții sunt datori 
înainte de espirarea terminului de 
concurs a se presenta și a căuta în 
strană într’o duminecă seu serbătbre.

Emolumentele impreunate cu 
acest post sunt urmetorele:

a) . Pentru anul prim de probă 
salar de fl. 540 bani gata și veni
tele stolare.

b) . Cuartir natural.
c) . După espirarea anului de 

probă cu definitivisarea se urcă sa
larul la 600 fi. în bani gata, venitele 
stolare și cuartir natural.

Cantorul ales va fi dator a da 
revers, că se va supune întru tbte

Cursul pieței Brașav.

Din 19 Februarie 1896.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Camp. 
Salbenl Camp.
Soris. fono. Albina 5°/o 
Rable rusesc! Câmp. 
Mărol germane Cump. 
Lire turcesol Cump.

9.52
9.47
9.57
5.62

100.75
127.50
58.90
10 72

9.54
9.50
9.61
5.67

101.75

■f- A*
•-P

în editura librăriei Carol 
Muller, Bucurescl, apare anul 
XXX, al Revistei

Convorbiri literare 
în fascicole lunare de 6 —10 
cble 8° mare.
Prețul pentru Austro-Ungară fi. 7.50 pe an.

Librăria W. Krafft în Si- 
b i i u (Nagy-Szeben) p r i m e s c e 
abonamente pe anul 1896, 
trimite la cerere numeri de pro
bă și îngrijesce de expedițiunea 
exemplarelor abonate cu inter- 
vențiunea ei. 890.2_3

fi. cr.

—.12

—.25
1.20

—.04
1.20

1.50 —.30

1.50

—.60
—.25

-.15-.40

—.25.60

—.20
-.25

1.—

—.25
1.50

—.104.50

.40

-.60

80
-.90

—.30-.10

—.15—.20
2—

—.06

—.65-.60
—.15

1.15

-.55

Șl

Tote comandele sunt a se adresa la:

—.08
—.04

-.04
—.04

A° a. TocLoranDela Tipografia „â3R0
pot pxocura uzmătoiele oeixți:se

fl. cr 
Cuvântări po Dominece. Tom. I. de re

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

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

Cuvântări bisericescl (pe Dominece) de 
loan Papiu. Tom. III...........................

Cuvântări bisericescl la tote șerb, de 
preste an de loan Papiu.................

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

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Bud 
vicarii!..................................................... 1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Bud vicarii!.........................................

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

Dumnedeesca liturgiă a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de 
Ioan Boroș.........................................

Ierarchia bisericâscă seu esplicarea ce- 
remontelor sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de loan 
Boroș..................................................

Istoria revelați unei divine, G. Pop. tom.
i-, ii. . :.........................................

Manual cateehetic pentru primii ani scol.
de Basiliu Rațiil................................

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

Predice pre 1.6 te Domineeile și sărbăto
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu....................................................1.60

ROgațiunea D-lui Tatăl nostru esplicată 
pe scurt de Ioan Boroș..................

Reunirea Românilor din Transilvania 
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
reJigioș de NîcqIw Maneguțiu pro- 
topres......................................................

Resultatele filosoflei 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 . . .

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

Tipictal preoțesc din cărțile rituale pre 
lucrate de Tit Bud vicarii! . . .

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

fl. cr.
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș............................ —.25
Legat și aurit........................................—.33

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

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

Cântul în scăla poporală. De Iuliu Pop 
învățător în Năseud. Praxă. Teoriă. 
Cânturi..................................................

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiuni, de George Simu.
— Acestă broșură conține istoriâre 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

Cftntăreța. Novelă de Dem. Dan . . . —.15
Carmen bylva. Prelegere publică ținută 

prin V. Nicora prof, gimnas. — Cu 
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 Antoniu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură forte
petrecătăre............................................ —.55

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

De când se numesce 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 însăre. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțift . —.15 

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

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

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

Gruia lui Novac.....................................—.12
Horia lui Pintea viteznl......................—.06
Idealul perilut. Novelă originală de Pau

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

Rovinar . . . . ,..................... -
Leonat cel tîner. Istoriă în versuri de 

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

tot soiul de cărți șoolastice

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 . . .

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

Merindo (lela Sedlă seu învățături pentru 
popor, culese din diarul unui școlar 
de Dr. Georgia Popa ......

Miseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro
vinar ..................................................

Musn Someșană. Poesii poporale române 
din jurul Năseudului. Adunate și aran- 
giate de Iuliu Bugnariii. Partea I. 
Balade..................................................

Nrii 76 și 77. Naraținne istorică după 
Wachsmann, de loan Tanco ....

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

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune- 
brali, urmate de iertățiuni, epitafîă ș. a.

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul per-
dut“ — 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. la)..................

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. c. Mu
reșeni din diec. g. c. Oradei-M. . . —.10

Păcală si Tândală. Poveste de George 
Cătană........................................  —.10

Pretinul șatenului român. Sfătuiii 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 morte la victoria. Comediă într’un 
act de Kotzebue, localisată de Irina
Sonea-Bogdan .... . . • —.10

Probitatea în eopilâriă. Schiță din sfera 
educațiunei după Ernest Legou’- e . .

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

Sfaturi de aur seu calea cătră fericire
de Ar. B. 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

altele apărute ori și unde, recussîte de scris pentru școlă

Toaste pentru tot felul de 
ocas, de Tit V. Gheaja. . . . 
și viorele. Poesii poporale de

Se audiții!
pers, și

Trandafiri
I. Pop Reteganul. Ediț. a îl. Ampli
ficată........................................................

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

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

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

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

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

fi. cr-

-.20

-.60

-.08

—.C8

-.08
—.30
—.06

—.25

—.40
—.50
-.80

1.60 
. . 2.50—3.80

Cărți de rugăciuni.
Icon a 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. în piele și aurit 
în leg. de lux . .

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte 
frumos ilustrată. Preț, unui es. broș. e —.40 
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 pentr.u pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esemplar 
broșurat e . .. ....................................—.15
100 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...............................................
100 es........................................ -. . .
leg............................................................
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............................................................ 5.—
100 esemplare.....................................9.—

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

—.50
-.80

1.60

—.70
Tot de aici se pot procura 

și canceSarie, tot soiul de tipărituri oficidse.
IW* Tipografia nostră primesce spre efectoire tot soitsl de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. “"Wl 

- Cataloge se trimit ori și cui gratis și franco, — — Vânătorilor se dă, rabatul cuvenit. —

Tipografia „AUHOR,A“ A. Todor an,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


