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Uneltiri din incidentul mileniului.
Brașov, 14 Februarie v.

Rare-ori se intern piă se primim 
câte-o scire și dela frații noștri din 
Maramureș, er dâcă totuși ............. I se în
tâmplă din când în când se audim 

aucjimcâte ceva despre ei, ceea ce 
este mai întot-deuna trist.

Vestea mai nouă, ce foile un
guresc! o aduc despre Maramureș, 
este, că acum se fac acolo mari pre
gătiri pentru „mileniu", voind mai 
ales să esceleze prin modul, cum au 
să fiă representați la banderiu.

Pănă aici soirea nu cuprinde 
ceva surprinjâtor. Adevărat, că Ma
ramureșul este un comitat nema
ghiar, în care Ungurii abia decă for- 
mâză 12% din poperațiune, der cine 
nu scie, că Maramureșul de ac}I e 
patria renegaților, în care Rutenii 
emuleză cu Jidanii întru a-și arăta 
„patriotismul", acest minunat para
van, în dosul căruia ei și mulți alții 
ca ei, își pot face atât de bine treb- 
șdrele?

Dâr în legătură cu acâstă scire, 
foile unguresc! din Budapesta mai 
spun, că pentru preamărirea mile- 
nului, „45 de comune ale comitatu
lui Maramureș, parte valahe, parte ru- 
tene, cari înainte de asta au fost 
maghiare, au hotărît de bună voiă și 
fără de-a fi cât mai puțin influințate din 
partea cuiva, să-și remaghiariseze nu
mele1*.

Asta-i altă căciulă 1
Lăsăm la o parte apucătura ne- 

ghidbă cu remaghiarisarea, căci ea 
este prea cunoscută și deochiată de 
toți. Der cum să ne esplicăm afirma
rea, că o parte din comunele „va
lahe" ale Maramureșului au hotărît 
„de bură voiă și fără de-a fi cât 
mai puțin influințate din partea cui
va", să-și maghiariseze numele?se-și maghiariseze numele?

Că asemeni hotărîri au putut 
se se aducă și în numele unor co
mune românesc! este ușor de înțe
les, dedrece se scie, că cei ce aduc

hotărîrile în numele comunelor nds- 
tre nu sunt locuitorii, ci stăpânitorii 
comunelor, cari fac după cum voesc 
și după cum cred a-și croi mai ușor 
„merite" înaintea celor de sus. Ceea 
ce bate însă la ochi și trebue să 
deștepte nedumeiire este afirmarea 
cuprinsă în cuvintele caracteristice. 
„de bună voiă și fără de-a fi cât mai 
puțin influințate din partea cuiva .

Presupunem, că aceste cuvinte 
nu sunt a se lua nici-decum în înțe
lesul propriu al lor, căci cum ni-am și 
putâînchipui, ca cineva să fi întrebat 
pe Români, de voesc ori nu voesc să 
se maghiariseze numele 
lor lor ?

înțelegem înse cuvintele de mai 
sus așa, că stăpânitorii au hotărît ma- 
ghiarisarea, er Românii și-au plecat 
capul, au tăcut și nu au protestat 
în contra unei astfel de hotărîri.

E trist de tot, dâcă Românii 
maramureșeni, odinidră atat de fal
nici și mândri pe numele lor româ
nesc, au ajuns se fiă batjocuriți pe 
pământul lor strămoșesc în asemenea
L-----— ---------
măcar a se apăra cu bărbăția cu
venită.

Maramureșul, chiar după datele 
statistice unguresc!, numără astădî 
65.000 locuitori români, locuind în 
masse compacte și dispunând de-o 
stare materială bunișdră. Ei sunt în 
comitat de două-ori așa de număroși 
ca Maghiarii, prin urmare cu tot 
dreptul s’ar pute aștepta, ca să se 
manifeste și 
vieța nâstră

Dâr ce
Vedem 

națională abia decă se scie, 
semne de viâță nu dau, la luptele 
nostre nu iau parte, de vre-o miș
care pe terenul cultural național nu 
se aude, ci stau isolați și rupți de 
ceilalți compatrioți români ai lor, 
ca și cum Maramureșul ar fi chiar 
o Basarabiă.

mod de cătră streini, fără se încerce j nou șcdlele naționalităților, ne întă-

ei măcar cât de cât în 
națională.
vedem ?
atâta, că de esistența lor 

căci

I

In astfel de împrejurări nu pdte 
fi nici o mirare, decă foile ungu
resc! trîmbiță în lungul și largul 
lumei, că „Valahii" din Maramureș 
„de bună voiă“ își maghiariseză co
munele, căci tăcerea și indiferentis
mul lor față cu cele 
pot fi luate, decât ca 
celor ce adversarii le 
mentul lor.

Și acum remâne 
intrebarea: Ce vor dre fruntașii po
porului român din Maramureș? Noi 
seim, că Românii maramureșeni au 
un cler inteligent și cu posițiă ma
terială bună, afară de aceea mai 
mulți fruntași cu posițiă distinsă în 
societate. Nu cred ore aceștia, că a 
sosit timpul estrem, ca se idsă odată 
din letargiă?

naționale nu 
o oprobare a 
fac în detri-

comune-

30 ns punem

Deputății sași și Dr. Wlassics.
O polemică iscată de curând 

între cele doue foi săsescl din Bra
șov privitor la o aserțiune, ce mi
nistrul de instrucțiune Wlassics a 
făcut’o în dietă, amenințând din 

țișeză destul de viu la ce hal a 
ajuns politica săsăscă cu oportunis
mul și servilismul ei.

Ministrul Wlassics în ședința 
dela 18 1. c. replicând vorbitorilor 
din oposițiă a declarat, că preten- 
siunea lor ca limba maghiară se 
ocupe în viitor un teren mai larg 
în șcdlele naționalităților „este justă*, 
dâr că el (ministrul) nu pdte lua 
posițiă față cu legea pentru șcdlele 
medii pe câtă vreme acâstă lege 
îndreptățesce pe susțiitorii șcdJei a 
stabili ei înșiși limba de propunere. 
Totuși înse ministrul promite că va 
stărui ca istoria și istoria literaturei se 
se propună la aceste școle în limba ma
ghiară.

In fața declarațiunei de mai sus 
a ministrului de instrucțiune „Kron- 
stădter Zeitung" a întrebat cu drept 
cuvânt: „Unde au fost drăși depută
ții noștri sași? Unde au fost acei

deputați, cari asigurau sus și tare, 
că vor primi lupta cu curagiu, când 
se va tracta se apere dreptul Sași
lor? Promisiunea ministrului este un 
nou atentat asupra scolelor ndstre 
autonome, de ce nu și-au ridicat nici 
unul din ei vocea se protesteze ener
gic în numele dreptului și allegei?" 

„Kronstâdter Tageblatt" orga
nul Sașilor guvernamentali din loc, 
ca se ia în apărare pe deputății sași 
nu găsesce alt espedient, decât acela 
de a contesta esactitatea textului 
vorbirei d-lui Wlassics, reprodus de 
„Kronst. Ztg".

Pice adecă „Kronst. Tagebl.", 
că ministrul nu s’a esprimat tocmai 
cu cuvintele, ce le citeză „Kronst. 
Ztg." căci după însemnările steno- 
grafice, redate de organul guvernu
lui „Nemzet", d-1 Wlassics a eps nu
mai : „în ce privesce propunerea is
toriei literaturei maghiare eventual 
și a istoriei în limba maghiară, acesta 
este fără îndoidlă o ast-fel de do
rință, ce se pote împlini, și în parte 
— firesce — s’a și împlinit''.

E ddr numai o dorință, ce a es
primat’o ministrul, și n’a pus în ve
dere disposițiuni — esclamă „Kronst. 
Tagebl".

Cu ce se mângâie și se scusă 
oportunismul!

De ce se-șl fi ridicat glasul de
putății sași când nu e vorbă 
decât numai de-o dorință a 
Wlassics ?

„Kr. Tagebl" mai spune,

încă, 
d-lui

că și 
așa literatura maghiară și istoria ei 
se propune dela 1884 în limba 
maghiară în tdte șcdlele săsesc!, 
der recundsce , că o eventuală 
disposițiă, ca și studiul istoriei 'se 
fiă propus în limba maghiară, ar 
fi nelegală. Atunci dre nu învdlve și 
dorința, ce a esprimat’o Wlassics în 
acesta direcțiune o sfruntare a legii? 

„Kr. Tagebl“ găsesce înse și 
pentru asta o esplicare mângăietdre. 
pice, că Wlassics va fi vorbit așa nu
mai pentru a mulcomî pe șovini ști — 
der, adauge, decă în adever aserțiu-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

RSsbunarea Eveâ.
Povestire istorică de A. Berthold.

(Urmare.)

2.
In anul 1740 începu Frideric II pri- 

mul resbel silesian. Asupra modului, cum a 
purtat el aoest resbel, regele insu-sl ișl 
bătu joc în opurile sale. Afară de prințul 
de Dessau, numit „bătrânul Dessau11, și 
afară de oontele Schwerin, niol un oficer 
din armata prusiană nu înțelegea strate
gica. Soldații erau bine instruițl, dâr nu 
erau deprinși la serviciul campestru. 
Din norocire și inimicii regelui făceau 
în aoest resbel chiar așa de multe greșeli, 
ca și el. Comandantul suprem austriac, 
contele Neipperg, manevra cu armata sa 
făr’ de nici un soop înedee și încolo prin 
Silesia, și nu cuteza a întreprinde o lovi
tură hotărîtdre. De mai multe-orl avură 
amândoi dușmanii ocasiune de a-se ataca, 

der tot-deuna lăsau nefolosit momentul po
trivit.

- Numai din întâmplare câștiga Fride
ric II lupta dela Mollwitz. Când apăru el 
la 10 Aprilie 1741 înaintea satului Moll
witz și a celorlalte sate, în cari cantona 
armata lui Neipperg, nu vădu nici un duș
man înaintea sa, deâre-ce Austriacii nu 
scieau nimio de apropierea lui. In loc de-a 
da acum năvală asupra inimicului, care nu 
preșimțea nimio, regele își puse mai intâiu 
armata în ordine de bătaiă, și în decursul 
luptei comise așa de multe greșeli, încât 
numai greșelile și mai mari ale lui Neip
perg îl scăpară de un desastru complet. 
Atacul forțat al contelui Schwerin și resis- 
tința de fier a infanteriei prusescl îi asi
gurară regelui o învingere, în oare el însu-șl 
se îndoise.

Cu începere din c|iua acesta, fortă- 
râța Bneg, care zace în imediată apro
piere de Mollwitz, fu încungiurată de ar
mata regelui, și se făceau pregătirile pen
tru un asediu, deore-oe lui Frideric avea 
să-i folosâscă acâstă fortărâță ca punct de 

sprijin pentru posițiă sa. Căci, cu tdte că 
contele Neipperg se retrase ou armata sa, 
totuși generalul austriac Lentulus amenința 
ou oavaleria pe regele, în posițiă sa din 
mijlocul Silesiei.

Regele luâ cuartir în satul Mollwitz, 
unde pentru trebuințele sale fu întocmită 
o casă țărănâsoă. Generalul de Rothenburg, 
sfetnicul beliducelui tînăr, se afla singur ou 
regele în odaiă și chiar îi făcuse un ra
port de mare însâmnătate.

— „Dâcă omul e sigur11, dise regele 
în limba francesă, „atunci să-l trimitem la 
Brieg. Cine este el ?“

— _Mi-se recomandase un suboficer
77

din regimentul-Grăvenitz. Am vorbit cu el, 
și pare a fi forte onest și dibaciu. El vo- 
esoe să intre în fortărâța Brieg îmbrăcat 
in haine de călugăr, și sâ-i predea coman
dantului scrisorea. In călătoriile sale, subo- 
fioerul acesta a petrecut și într’un sat, 
unde se afla o mănăstire, și acolo el învă
țase a oundsoe cu de-amănuntul tdte dati- 
nele călugărilor. Majestatea ta scie, că în 

oampania aoâsta de repețite-ori au făcut 
preoții și călugării mari servicii Austriaoi- 
lor, deore-ce preoțimea nu te prea are pe 
Majestatea ta la stomac. Intr’o astfel de 
îmbrăcăminte deol va pute omul mai ușor 
întră în fortărâță.

— „E bine, dă ordin să vină omul 1 
Vrâu se vorbesc în personă ou el!“ —

O oră mai târejiu subofioerul Zander 
din regimentul-Grăvenitz stetea înaintea 
regelui.

— „Soii prea bine, oă îți puni capul 
în joc", dise Friederic. „Dâoă inimicii vor 
afla, că ești un spion prusian, atunol te vor 
spendura. De aoeea precugetă înc’odată 
bine lucrul. Vei primi o scrisdre dela ge
neralul de Rothenburg, și acesta vei duoe-o 
generalului prinț Piccolomini, comandan
tului fortăreței Brieg. In aoâstă sorisore la 
aparență i-se comunică generalului din 
partea Austriacilor, că se apropiă de forță- 
reță o armată austriaoă. Spune-i mai de
parte prințului Piooolomini, oă noi avem 
puține tunuri, că ne lipsesoe proviantul, 
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nea lui ar fi un program pentru un 
nou proiect de lege, atunci vitejii 
deputațl sași își vor sci face da
toria !

Cine garantâză înse, că atunci 
vecinica „precauțiune" ce-i conduce, 
nu va afla un alt motiv „grav" pen
tru a tace și a nu lua posițiă față 
cu aserțiunile ministrului, cum îl 
află ac|I susțiind, că „n’au voit se 
torne uleiu. pe focul șovinismului 
maghiar!“

Este în adever deprimător a 
vede la ce decădere pdte duce, din 
treptă în trepta, o politică servilă 
lipsită de ori-ce principii!

Disolva-se-va camera?
In oomisiunea financiară a dietei, fiind 

la ordinea 4il0i proiectul privitor la pre
lungirea indemnității pănă la finea lui Mai, 
membrul Dion. Pazmandy vorbi în contra 
proiectului. De-odată cu aeta el adresă mi- 
nistrului-președinte în numele său și al par
tidei sale întrebarea, dâoă nu cumva inten- 
ționâză, ca timpul câștigat prin acest pro- 
ieot de lege să-l folosesoă pentru disolva- 
rea CHmerei și ordonarea nouelor alegeri?

De-odată cu aceată întrebare, Paz
mandy a mai sulevat și o imputare, ce 
pressa semi-ofioială o făcu oposiției. Se 
cjicea adecă, că prin împedecarea intențio
nată a votărei budgetului din partea opo
siției, se face imposibilă ocuparea a 1034 
posturi de funcționari și 3277 posturi de 
funoționari civili inferiori și de servitori. 
Afară de asta, așteptă promovarea și îmul
țirea salarului nu mai puțin ca 2946 de 
funoționari superiori și 10,607 funcționari 
inferiori. In budget guvernul a preliminat 
aproximativ 3,300.000 fi. pentru îmulțirea 
funcționarilor și pentru îmulțirea lefilor, 
dintre cari la lună se vin 27b,000 fi., pe 
oari funcționarii nu-i pot primi numai din 
causa întârdiărei votărei budgetului.

Vrând acum să arate, că oposiția nu 
doresoe acâstă pierdere pentru funoționari, 
Pazmandy propuse, ca guvernul să câră 
dela oameră voiă, de-a asigna funcționari
lor suma trebuinciosă, asigurând, oă opcsi- 
ția unanim îi va da împuternioirea de lipsă 
pentru acâsta.

La aoeste cestiuni sulevate de Paz
mandy, răspunse ministrul-președinte Banffy 
prin oâte-va deolarațiuni scurte.

Ce privesoe pe funoționari, el dls0i 
oă înainte de-a se fi votat budgetul, guver
nul nu se ține îndreptățit de-a îmulți sala
riile contemplate pentru acest an. Modali
tatea propusă de d-nul Pazmandy nu se 
simte îndemnat a-o primi, mai ales fiind- 
oă nici praxa de pănă aoum nu-L îndrep- 
tățesce s’o iacă acesta. Guvernul, 4lse 
Banfiy, e cu paciință față de decursul die- 
ouțiunilor asupra budgetului, fia cu paciință 
și funcționarii vecțend, că încd nu li-se pot da 
avaniagiile provedute pentru acest an. Parti

delor le stă îu putere de-a lungi ori cât 
desbaterea budgetului, der apoi ele șă-șl 
tragă pe semă și cu consecențele provenite 
din acesta.

Ce privesce cestiunca disolvărei came
rei, Banffy dise, oă dâcă guvernul ar fi in
tenționat disolvarea n’ar mai fi avut ne- 
voiă de-a mai cere prolungirea indemni
tății încă cu două luni. Guvernul pănă acum 
n’a avut și nu are de gând si disolvese ca
mera nici in decursul celor doue luni, cât ar 
mai ține indemnitatea cerută. Guvernul speră, 
adause Banffy, oă în decursul aoestui timp 
budgetul se va vota, âr dâoă nioi în aoest 
timp nu s’ar vota, va oere la timpul său 
încă o indemnitate. f

Pazmandy luâ cu plăcere la ounos- 
cință deolarațiunile ministrului-președinte, 
adăugând numai, că în ce privesoe sala
riile, aoestea, după votarea budgetului, să 
li-se socoteseă funcționarilor dela începutul 
anului. La asta însă ministrul de finance 
Lukâcs observa, că așa ceva nu se pdte, de- 
brece articulul IV al legei din 1893 opresce 
de-a se plăti salariile pe timpul espirat 
deja.

*

Privitor la oestiunea disolvărei came
rei „Pol. Ert." anunță, că ministrul-preșe
dinte Banffy a atins înaintea monarchului 
acesta oestiune, însă Maiestatea Sa se fi 
declarat, că nu doresoe disolvarea came
rei, deorece faptul acesta ar da nascere la 
multe neînțelegeri șt oombinațiuni, și între 
împrejurările politice actuale un astfel de 
pas n’ar fi nici oportun și nici taotioos. 
Astfel Banffy a renunțat cu totul la planul 
dt-a disoiva camera.

CRONICA POLITICA.
— 14 (26) Februarie.

Bilele acestea ministrul de interne 
Perczel a dat o ordinațiune, cătră toți 
fișpanii, în care îi provboă să îndrumeze pe 
respectivele autorități, oa să controleze în 
modul cel mai strict tipăriturile lățite și 
împrăștiate printre popor, și decă vor des
coperi scrieri agitatorioe de-ale partidei po
porale, atunci pe acestea să le confisoe, 
eventual să facă și perchisiții domiciliare.

*
^Magyar Allam* anunță, că poimâne 

se va ține în palatul primatelui, în Buda, 
o conferență episcopală. Obiectele, cari vor 
fi discutate în aoea oonferență, sunt urmă- 
torele: participarea episcopatului la sărbă- 
rile milenare, situațiunea aotuală biseri- 
câscă-politioă, cestiunea congruei, și oestiunea 
autonomiei. *

Din Viena se depeșâză, că din parla
mentul austriac vor fi în comisiunea pen
tru cvota următorii deputațl: Beer, Dr. 
Monger și Russ (stânga germană unită); 
Iavorsky și Zalesky (clubul Polonilor); 
Zedwitz și Klun (clubul conservativ); Dr. 
Fort și Dr. Kaizl (Cehi tineri). Afară de 
aceștia președintele camerei austriaoe a 

mai reservat un mandat pentru un repre- 
sentant al partidelor mai mici din parla
ment. La mandatul aoesta vor concura pa
tru deputațl: Lueger, Dipauli, Ebenhoch și 
Steinwender.

*
Soiri mai nouă sosit din Petersburg 

anunță, că prințul Lobanoff va fi numit, cu 
ocasiunea sărbărilor încoronărei, cancelar 
de stat.

— 14 (26) Februarie.

Mesuri de aperare contra advocaților. 
Camera advocațială din Viena a adus dalele 
acestea o hotărîre forte interesantă și ca
racteristică tot-odată. In sensul acestei ho- 
tărîri, advooaților le este oprit de a-și oăș- 
tiga oliențl prin reclame ; le este oprit de-a 
publica prin diare informațiuni menite de-a 
face reclamă; le este oprit de-a auunța prin 
(țiare deschiderea cancelariei advocațiale, ori 
schimbarea localului; le este oprit de-a afișa 
la stradă firme mari și bătătdre la ochi ; 
în fine le este oprit de-a împrăștia în pu
blic tarifa prețurilor, pentru cari ei lucrâză. 
Dîn contră însă, ^propunerea unui advocat, 
de-a se intoxice concurența, ce advocații 
și-o fac unii altora prin aceea, oă-șl ofer 
pentru prețuri mai eftine serviciile lor, ca
mera a respins’o, Se cjio©, că aceste salu
tare măsuri vor forma în cel mui scurt 
timp obiect de studiu și disousiune și în 
camera advocațială din Budapesta.

—o —
0 surprindere. Sub acest titlu cetim 

în „Gaz. Bucovinei" : Redactorul respon
sabil al „Gaz. Buo." dela Nr. 73—104 din 
1895 și dela 1 — 11 din anul curent, dom
nul Mihai Teliman, a aflat cu cale, oă mai 
bine se potrivesoe ou „sinoeritatea" sa și 
cu „focul său juvenil", dâcă pănă la un 
moment „de oportunitate" va ascunde pen
tru angajatorii săi culanți soopurile, ce le 
țesea în taină, și dâcă nu’i va povesti cu 
nici un ouvințel măcar despre desfacerea 
sa dela nisoe îndatoriri contraotate; dom
nia sa a cre4ut, că este mai „destulă sin
ceritate" atunci, când într’o bună dimi- 
nâță, prin o notiță furișată în fruntea foii, 
va vesti aranjatorilor săi și publicului ce
titor, că „cu 4iua de a4lu, adecă ou 8/20 
Faur 1896, „repășesoe" din „fruntea" ga
zetei, va să dică dela redactoria ei respon- 
bilă, care se pune, de regulă, mai la ur
mă. Surprinși de aoest pas „energic" pen
tru „apărarea națiunii (!) nbstre", angaja
torii nu pot decât a ura d-lui M. Teli
man oale bună, însă nu pe alte loourl. ci 
numai spre calea adevărului și a dreptății. 
Mijlooele ce le va întrebuința în luptele 
sale viitore, fiă eie cât de drastice său 
„energice", numai compatibile să fiă cu 
morala publică, nu ne vor desbina mol 
când pe arena luptelor naționale și cul
turale. — Angajatorii d-lui M. Teliman.

Musicele honvezilor. Cum se știe, în
ființarea musioelor la hove4ime era proiec
tată pentru diua de 1 Maiîi 1896. După-ce 
însă budgetul ministrului de honve4l se va 
pertracta forte târ4’u în acest an, și fiind

că astfel ministrul Fejârvăry nu are la dis- 
posițiă sumele neoesare; el este silit să 
amâne înfiiințarea musioelor pe un termin 
mai târdiu.

—o—
Bani noi. După cum anunță „N. W. 

Tagbl.u miniștri de finance ai monarohiei 
nostre s’au înțeles să înduplece banca 
austro-ungară, oa să pună în circulațiă banc
note de 10 corone. Ambele guverne la 
rândul lor vor bate monete de argint de 5 
corone, și înoă, oum se afirmă, din argin
tul cel mai fin.

— o —
Proces de pressă. Alaltăeri sa per- 

tractat în Seghedin procesul de pressă in
tentat diarului sârbesc „Zastava" din Neo- 
planta, pentru un articol scris de învățăto
rul Vladimir Stankov, pe motiv că ar fi 
fost agitatoric. După-ce acusatul nu s’a 
presentat la pertractare, el a fost osândit 
în contumaciam la ll/2 ani temniță de stat și 
500 fi. amendă.

— o—
Arsă de yie. O copilă a supusului 

bulgar Ivancea Dumitru, din comuna Pre
deal, plaiu Peleș, județul Prahova, aflân- 
du-se singură în casă, în lipsa surorei sale 
mai mari, din nebăgare de sâmă i-s’au 
aprins hainele de pe densa, și la țipetele 
ce făcea, sosind sora ei, a scos’o afară spre 
a nu se aprinde și coliba unde loouiau. 
Focul, din causa vântului, luând propor- 
țiuni mari, pănă să-i rupă hainele de pe 
dânsa, i-a produs arsuri grave. Fetița cu 
tot ajntorul medical dat de medicul urbei 
Sinaia, oe se afla în localitate, a doua di 
a încetat din viâță.

— o—
Didactrul la universitățile din Aus

tria. Ministrul de culte austriao a hotărît 
să sisteze didactrul la universitățile aus
triaco. Comunicatul ofioios privitor la acâsta 
se 4>ce, că va apărâ în curând.

— o—
Nou debușeu pentru grânele române. 

Consulul general român din Stockholm, 
a raportat ministrului de interne, că în 
districtul său consular au sosit acum în 
urmă, mai multe transporturi de cereale, 
mai cu semă seoară, venind din România; 
greutatea acestor grâne, aduse din Brăila 
și Galați prin patru vapore engleze, e de 
aprope 9 milione ohilograme. Transportul 
a sosit în bune condițiunl, dâr ourățenia 
săcărei lasă mult de dorit. Săoara era a- 
mestecată cu diverse corpuri străine, ca 
nisip și pământ galben, și conținea o mare 
cantitate de praf, din care causă descărca
rea devenea dificilă, deâre-oe ou greu se 
puteau găsi muncitori pentru acâstă opera
țiune. Transporturile similare sosite mai în 
același timp dela Odessa și Nioolajev, din 
Rusia, au fost recunoscute ca mai îngrijite 
sub raportul curățeniei decât oele venite 
din România. După părerea domnului Con
sul, ar fi bine ca esportatorii români să 
pună mai multă îngrijire la alegerea și cu
rățenia grâuelor ce esportă, căci numai

că soldații sunt forte descuragiațl prin 
frigul aout ce domnesee și aoun, la finea 
lunei Aprilie. Asigură-1 pe prințul, că din 
partea nostră n’are să se temă de nici un 
asalt. Afară de acestea, însă, problema prin
cipală a d-tale va sta într’aoeea, să esami- 
nezl precis interiorul fortăreței, și să des- 
ooperl unde se află un punot slab pentru 
atac. înțelegi oeva din construcția fortăre- 
țelor ?“

— „Atâta cât am învățat în timpul 
serviciului meu oa suboficer. Afară de 
aceea am petreout mai mulțl ani în for- 
tărâță Magdeburg, și am studiat'o cât am 
putut. Mă plimbam adese-ori pe fortifioațiuni 
și astfel am avut ooasiune de-a cunosce 
construcțiunea fortăreței."

— „Cu atât mai bine; astfel deci vei 
putâ ușor scirioi slăbiciunile fortăreței. 
Caută să afli un loc, unde să se potă urca 
omul ou soărl pe fortificații. Deci îți vei 
împlini bine misiunea, și te vei întoroe no- 
rooos, îți voi da o companiă."

Zander făcu, aprdpe înspăimântat, un 

paș îndărăt. Regele voia să-1 facă căpitan! 
Acesta era un avansament atât de estra- 
ordinar, încât i-se părea de necredut.

Se scie, că mai târ4iu Frideric cel 
mare era forța sgârcit în remunerarea ofi- 
cerilor și soldaților, Faptul, că el oferea 
aoum o companiă suboficerulu’, în cas 
dâcă i-ar sucoede misiunea, dovedea, ce 
noviț era regele pe atunci in arta belică și 
cu privire la remunerarea prestațiunilor. 
Mai departe se vede din remunerarea ofe
rită, ce mare pond punea regele pe aceea, 
ca să-i ajungă cât de curând în mâni for- 
tărâța Bneg.

Zander promise că-șl va împlini bine 
misiunea. Era cu totul buimăcit, și nu 
scia, cum eșise din odaiă. Se primâscă o 
companiă! Răsplata ce i-se punea lui Zan
der în vedere era tot așa de esorbitantă ca 
și când astă4l i-s'ar pune în vedere unui 
suboficer, că el în timp de câte-va 4^e 
are să fiă general. Un căpitan de pe timpul 
acela nu numai ocupa o posițiă socială 
forte însămnată, oi avea și un venit fru
mos: astfel în timp de resbel venitul său 

anual se uroa la cinol pănă în șâse mii de 
taleri, o sumă colosală după conoeptele de 
atunci.

însărcinarea primită dela regele era 
torte perioulâsă. 11 aștepta morte pe furci, 
îndată-ce în Brieg s’ar fi născut cea mai 
mică suspiciune privitor la persona sa. De 
altă parte însă răsplata era atât de mare 
în cașul dâcă îi suocedea întreprinderea, 
încât Zander de abia aștepta momentul în 
care să-și înoepă espedițiunea.

Lăsa să i-se radă mustațele și barba 
și să i-se taa părul, făcându-și o tonsură, 
cum pârtă călugării. Vestmântul, oa și care 
portă numai călugării oisterțienși, îl îm
prumută dela preotul din Mollwitz, și după- 
ce se înserase, el se furișă pănă la fortă- 
reță și încercă de-a trece peste șanțul de 
apărare înghețat. Atunci cine-va pușcă 
asupra lui, der nu-i nimeri. Zander strigă 
Austriacului: „Bun prieten! Aduc o soire 
însămnată!“

Prin pușoătura soldatului, care stetea 
ca post, se alarmă întregă paza, și îndată 
se apropiă o patrulă pentru de-a esamina 

mai de-aprope pe cel ce voia să între în 
cetate. Caporalul se uită la scrisbrea, oe 
era menită pentru oomandantul, și conduse 
pe călugăr în fortărâță. Târdiu nâptea fu 
condus spionul înaintea comandantului for
tăreței Brieg, prinț Piccolomini, care 
trebue oă a fost un domn forte inocent și 
plăcut.

Zander se făcu că este fbrte ostenit; 
spuse, că de mai multe dh0 80 află pe cale, 
ou epistola, și oă numai cu mare pericol a 
putut străbate prin linia Prușilor. Totu-șl 
el 8ciu să povestâsoă ce privelisoe oferea 
tabăra prusiană, unde, după oum afirma, 
petreouee câte-va 41!0, și comandantul era 
forte curios de a afla noutăți asupra ar
matei de care era înoungiurat. Pentru de-a 
face oa să vină la puteri călugărul, ordonă, 
să se aducă mâncare, și pănă atunci se 
apucară și băură amândoi binișor. Prințul 
Piccolomini în conținu îșl freoa mânile de 
buouriă, audind despre stările rele, ce ar 
domni în tabăra prusiană.

— „Nu vor cuteza eă atace fortărâța" 
4ise el. „N’au curagiu și nu au nici un 
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ast-fel s’ar putea susține concurenta și face 
ca cerealele române, cari abia acum încep 
a fi importate în Suedia, eă câștige un bun 
nume, și prin urmare- importațiunea lor să 
ia un avânt. mai însemnat.

—o—
Stole poporale în contra beututilor 

spirtuose. Legislațiunea statului Newyork, 
cedând mișcărei pornite în mari dimensiuni 
din partea reuniunilor de temperanță, a 
presentat oamerei în luna lui Ianuarie a. c. 
un proieot de resoluțiune, în sensul căruia 
în tâte soolele susținute de stat va trebui 

« ’5 li-se țină școlarilor prelegeri despre stri
căciunea băuturilor spirtuose. Primit fiind 
acest poiect, imediat au fost înzestrate t6te 
soâlele ou cărți didaotioe nouă, scrise în 
sensul acestor principii. Orașul Newyork 
singur a spesat 35,000 dolari pentru grab
nica încjestrare a scolelor sale ou astfel de 
cărți.

—o—
Noue construcții în România. S’au 

distribuit în Camera română următorele 
proieote de lege: 1) Proieotul d-lui minis
tru al lucrărilor publice, care cere un cre
dit de 8.000.000 lei pentru consolidarea 
și reconstrucția podurilor metalice de căile 
ferate în construoțiune; și 2) Proieotul 
aceluia-șl d-n ministru pentru oonstruirea, 
cât mai urgent, în portul Galați, a unui 
dock plutitor spre aservi la repararea bas
timentelor, dock oare va costa un milion 
de lei.

—o—
Avis publicului. Magistratul orășenesc 

din Brașov face cunosout, că asentările 
pentru cercul orașului Brașov se amână ou 
o Zi- Astfel oei născuțl în a. 1875 vor avă 
sâ se presinte înaintea oomisiunei de asen- 
tare, nu în 2, ci în 3 Martie o. cei din 
■1874, nu în 3, oi în 4 Martie, și oei năs 
cuțl în 1873, nu în 4, ci în 5 Martie c. 
Asentările se vor faoe în fiă-care din a- 
mintitele Zii® începând dela 7 ore dim. în 
otelul central „Nr. 1". Citările ce s’au tri
mis pentru tote 3 classele de etate au se 
fiă deol modifioate conform terminilor 
ficsațl acum ulterior.

— o—
Uu comptabil se oaută la o fabrică 

din România „Județul Prahova". Informa- 
țiunl mai de aprâpe dă administrația foiei 
mostre.

Bulgaria și Macedonia.
Riarele străine continuă a se ooupa 

de efeotele probabile ale nouăi stări de lu
cruri în Bulgaria asupra oestiunei maoe- 
donene.

pilele trecute oorespondentul din 
Viena al diarului Times spunea, că din 

•fericire statele din Orient se află într’o 
ast-fel de rivalitate, încât nu este proba
bil, oa Rusia să încuragieze pe Bulgaria 
la o acțiune în Macedonia, care ar pune 
pe tote oelelalte state din Balcani în osti
litate ou Rusia. De aoeea marele diar

tun mai mare. Deoă însă voieso să faoă 
asalt, poftim, să vină! Le voiu arăta eu 
mâne, taică părinte, ce disposițiunl am luat 
contra unui eventual asalt. In tot looul 
stau legați pe vârful fortificațiilor butuci; 
aoeștia pot fi deslegațl în fiă-care moment 
și se restogolesc asupra asaltatorilor. Pof
tim, să vină! Tînărul rege prusian are încă 
■să-și spargă capul de fortărâța Brieg ! Când 
armata, oare vine întru ajutor, va fi aprope, 
voi da și eu năvală din fortărâță, și duș- 
,mânui se va trezi între două foourl. Der 
acum, cinstite părinte, sâ ne gândim și la 
mâncare. Etă aci sosesoe".

Ușa se deschise, și două femei adu
ceau pe mâni mai multe tăiere ou diîerite 
bucate. Călugărul se spăriâ forte tare, când 
în persona uneia dintre servitâre recunoscu 
pe Eva Konling.

Și fata recunoscu numai decât pe 
amantul ei necredincios, cu tote oă era 
travestit, deore-ce scose un țipet ușor și 
era aprope sâ scape din mâni fărfuria ou 
bucate. In proximul moment însâ se recu
lese și Zander observă iâr.te bine în ochii

crede, că pentru moment cestia maoe- 
donână va fi închisă. Este de notat, oă în 
sfîrșit presa europână începe sâ țiă în so- 
cotâlă și interesele României în Macedo
nia. Ast-fel Times spune, că ohiar Ro
mânia, a căreia cumențeniă și lealitate po
litică este recunoscută de tâtă lumea nu 
ar putâ tolera o mărire a Bulgariei și ar face 
de sigur o demonstrație armată.

„Standard" dela 18 Februarie, organul 
englez cel mai aprope de ministerul afa
cerilor strâine împărtășesce aceeași idee.

„Ni-se spune, că anul acesta Mace
donia va rămână liniștită și că probabil 
comitetele macedonene din Bulgaria se 
vor disolva de sine.

Se pretinde, că în schimbul atitudinei 
liniștite a guvernului bulgar, Pârta ar fi 
promis d-lui Stoiloff când era la Constan- 
tinopol, că va numi în Macedonia unul seu 
doi valii bulgari și un numâr de caima
cami, mudirl și alțl slujbași creștiul, în 
cea mai mare parte Bulgari. De asemenea 
s’ar întinde instituția inspectorilor judiciari, 
s’ar lăsa paza siguranței publice în Mace
donia unor corpuri de poliție locale auto
nome și s’ar reforma impositele și perce
perea lor".

„Standard" adaogă, oă aceste reforme, 
cari semănă cu cele puse pe hârtiă pentru 
Armenia ar fi folositore. Totuși cestia, 
maoedonenă nu este atâta o oestie de ne- 
mulțămire a Macedonenilor, cât un pretext 
pentru ambiția Bulgarilor de a-șl spori te
ritoriul. țiiarul englez în fine se bucură 
de vestea, oă anul aoesta cel puțin cestia 
maoedonenă va fi lăsată în pace pentru-că 
orl-ce încercare din partea Bulgariei de a 
turbura echilibrul de puteri în peninsula 
balcanică ar întâmpina din partea României 
o împotrivire oategorioă și pentru-că de 
sigur un conflict între Bulgaria și România 
ar fi un lucru grav.

Limba română în Bucovina.

Cetim în „Gazeta Bucovinei“ 
dela 11(31) a lunei curente:

Dâoă ne vom întreba, oare este ca
racteristicul unei națiuni, trebue sâ recu- 
nosoem, că în primul rând oeea ce dis
tinge o națiune ca atare este unica limba 
ei. Nimic mai altfeliu și la națiunea nostră 
română. Sufletul oare-i dă esistența și vi- 
gorea este limba nostră dulce românesoă, 
oea nu numai așa de mult și frumos oân- 
tată de cei mai laureațl poeți ai noștri, der 
admirată și la străini. Precum simțeso pă
rinții suprema bucurie când aud, că fra
gezii lor copilași înoep a rosti ici oolea 
câte-un cuvânt din limba sa, așa pare că 
pulseză sângele vital al scumpei nâstre 
mame națiuni mai iute și vioiu, când vede 
ea că în scumpa nostră țărișâră, oare din 
timpii din urmâ este atât de greu încătu-1 
șată în fiarâle străinismului, se începe a 
rosti cu o mai mare resoluțiune și recu- 
nosoere de sine limba dulce românâscă.

ei espresiunea mâniei și a urei. El ceti din 
privirea ei o amenințare mută, der cu atât 
mai îngrozitbre, de ore-ce Eva Kohling de 
sigur îndată presimțise, că el se travestise 
numai pentru de-a juca pe spionul.

Acum deci sortea lui zăcea în mâna 
femeii, pe care a măhnit’o și ofensat’o în 
gradul cel mai mare! Gândul acesta îi 
trecu lui Zander ca fulgerul prin minte, 
încă odată observa el privirea Evei, când 
acesta eși din odaiă, și din nou vâZu es
presiunea amenințătore în ochii ei. Nu mai 
încăpea nici o îndoială, el era perdut!

— „Poftim, ia din bucate, părinte!" 
îl îmbiâ prințul Piccolomini. „Indestuleștete 
cu mânoarea frugală pe care ți-o pot oferi. 
Nepota mea, domna de Schulenburg, deja 
s’a culcat, deci nu avem alt-ceva, decât 
numai ce pot pregăti servitorele. Pentru 
aoeea însâ vei fi desdăunat mâne!"

— „Eu de-altmintrelea avusem inten- 
țiunea, sâ plec imediat" 4^® Zander, „voiam 
sâ trec îuoă astăZl printre anteposturile 
prusiane. Misiunea mea la Alteța Ta am im-

Cu cea mai însuflețită buouriă înre
gistrăm deci noul der totuși încă mult prea 
rarul cas al introducerii hmbei române ca 
limbă de oficiu în comunele rurale. Comuna 
cea vrednică de tâtă lauda este comuna 
Davident, unde s’a luat cu data de 3 Faur 
st. n. prețiâsa hotărîre de a purta agendele 
comunale numai în limba română Bărbaților 
zeloși și așa de consciu hotărîțl pe cari îi 
recunosoem din inimă nu le trebue altă 
laudă decât consciința și satisfaoțiunea lor 
proprie; aoeste îi laudă și îi măresc. Insă 
nu putem trece cu vederea meritele fru- 
mose în oausă ale zeloșilor luptători na
ționali, ale domnului Dimitrie oav. de Go- 
ian, propunătorul acestei idei frumose deja 
realisate, ale domnului boieriu Docsuță Ur- 
saehi, oare din răsputeri a dat sprijinul său 
moral în exterior, și ale păstorului sufle
tesc din loc a părintelui Niohitovicl. OrI-oe 
luoru frumos se răsplătesce prin sine în- 
însușl. Mai trebue să amintim, că și cei doi 
Evrei din comitetul comunal au dat prin 
votul lor sprijinul Ia hotărîrea unanim fă
cută. Ne umple de bucurie când vedem, 
că și străinii se alipeso de limba nâstră 
cum ar și trebui să fiă în țărișdra acesta. 
Noi din parte-ne felicităm din inimă pe 
bărbații astfel de zeloși și în rarul mo
ment de buourie strigăm: trăâscă cei ce 
vor urma! Despre acestă lăudabilă deoi- 
siune s’a făcut deja arătare la înaltul co
mitet al țării.

Convocare.
Onorații d-nl membri ai despărțămân

tului I. al Reuniunei învățătorilor români 
gr. or. din districtul X (Brașov) sunt prin 
acesta convocațl la adunarea generală or
dinară a aoestui despărțământ, ce se va 
țină în localitățile șcâlei rom. gr. or. din 
Preșmer la 14 (26) Martie 1896.

La acâstă adunare sunt invitați cu 
totă onârea și P. S. d-nl parochl oa direc
tori, respective Inspectori locali de școlș-, 
și alțl bine-voitorl ai școlei,

PROGRAM.
A. Înainte de prân<ț-, 1) La orele 10 

deschiderea adunării prin presidiu 2) Ape
lul nominal. 3) Cari sunt piedeoile la îna
intarea învățământului în șoâla poporală, 
și cari sunt mijlocele pentru înlăturarea 
acelora. Temă dată de Comitetul central. 
4) Disousiune asupra temei de sus.

B. După prâniț: 5) Redeschiderea 
ședinței la 2y2 ore p. m. după care: 
„Geografia comunei", prelegere practică 
cu elevii anului al 2-lea de școlă. Temă 
detă de comitetul central. 6) Disousiune 
asupra prelegerii de sus. 7) Votarea pro
iectului comitetului desp. asupra modalită
ții prin care învățătorii din desp. să par- 
tioipe la esamene unii la alții. 8) Propu
neri de sine stătătâre. 9) închiderea șe
dinței prin presidiu.

Preșmer, în 11 Fsur 1896.

Gregoriu Ludu, Irodion Frateș, 
președinte. secretar.

plinit’o, și a-șl voi acum să raportez asupra 
ei contelui Neipperg. Cred, că mă așteptă 
cu nedumerire".

— „Niol vorbă nu pâte fi despre 
aoesta, venerabile părinte! Ași fi uu tiran, 
dăcă te-aș lăsa să pleol îndărăt în starea 
aoâsta de oboselă. Nu, vei rămâne pănă 
mâne săra. Dormi bine și-ți adună puteri 
pentru greutățile, ce mai ai să întâmpini. 
Mi-ai adus epistola contelui Neipperg, și 
acesta e lucrul principal! Mâne îți voiu 
arăta fortificațiunile, pentru-ca să-i poți co
munica contelui măsurile ce le-am luat pen
tru apărare. Să golim an păhar! Ești os- 
pele meu pănă mâne-seră".

Ast-fel nu mai esista nici o mântu’re! 
Zander zăcea in cursă, și era dat pe viâță 
și morte în mânile amantei sale de odi- 
nioră- și acum dușmanei sale de mârte.

(Va urma).

Lit er at sas°ă»
„Biblioteca Șaraga". Seim, că sub 

acest titlu librăria Șaraga din Iași a înce
put să scotă o colecțiune eftină, costând 
numai 25 bani (13 cr.) volumul, din scrie
rile oele mai de frunte ale autorilor oele- 
bri streini, precum și producțiunile cele 
mai meritâse ale autorilor noștri. Cea mai 
nouă scriere apărută este renumita soriere a 
lui G. Renard-. „Este omul liber?" Teoria 
fatalismului, deterministului și liberului ar- 
bitriu. Traducere de St. Crăciun. Opul a 
apărut în 2 volume cu 217 pagine.

*
țhlele trecute a apărut Nr. 17 din 

anul al doilea al revistei ilustrate pentru 
familie „Vatra" având următorul sumar: 
Dragoste învrăjbită, poesie de G. Coșbuo; 
Dela țâră, sohiță de Maria Băiulescu; Se
renadă, de S. Cujbă; Note de călătorie 
(urmare) de Necuial Iorga; Pastel de Ma
ria Cunțianu; Virtutea Luciei, de Dim- 
cion; Nora (dramă în trei aote) de Hen
rik Ibsen (urmare și sfîrșit), tr. de B. Ma
rian; Dâoă-a fi, poesie de I. Voiou; în
groparea omenilor de vii, de P. Lerescu; 
Primejdie (snâvă), de Dum. Stănoescuf 
Cugetări, de * * *; Bucătărâsa se mărită 
(de Anton Tschechow), trad, de Has; Ta
tă, de Bjornstyerne Bjornson, trad, de 
G. Ramură; Stupul țiganului (snovă), de 
Breb; Fel de fel, de * * *. Ilustrațiile: 
Zîna munților; Mârtea Virginiei; Casa 
de Cărți; Despărțirea miresei de mamă-sa; 
Lupta pe viâță și pe morte.

DIVERSE

De când se folosesc porumbii de 
poștă? Obioeiul acesta esistă de pe 
timpul Greoilor, adecă e mai vochiu decât 
cu 1000 de ani înainte de Christos. Așa 
de esemplu, se 4i°e, că Taurosthenes, după 
oe a eșit învingător în jocurile olimpice, 
încă în aceeași <ji a făcut cunoscută învin
gerea sa tătâne-său îu Aegina, trimițând 
un porumb de-ale căruia piciâre a legat, 
oa semn de învingere, o panclică purpuriă»

Primul rOmau. Mis Biougton Rhoda, 
renumita scriitâre englesă, istorisesce ur
mătorul cas interesant: Pe când ea, (Rhoda) 
era nnmai de 17 ani, un unohiu al ei veni 
odată în casa părinților săi la o visită. 
Conversând despre mai multe lucruri, veni 
vorba și despre literatură. Unchiul Zis® 
oătră mama fetei: Am la mine o oarte, 
care a apărut acum de curând și e întitu
lată : „In locuința preotului săt4nu. Dâoă 
voesol, ți-o pot da s’o oetesol, căci o am 
la mine, der să n’o dai și tinerei Rhoda, 
pentru-că nu e pentru fete tinere ca ea. 
Mama fetei luâ cartea și o ceti — „Și 
cum e ?" întreba tînăra Rhoda. — „Forte 
frumosă", răspunse mama, „der unchiul 
tău are dreptate, că nu o poți oeti și tu, 
oăcl într’adevăr, nu e pentru fete tiqerș", 
Tînăra Rhoda îmbrățișa atunol pe mamă-să 
și Z!se: „Mamă dragă, nu mă opri să o 
cetesc, pentru-că eu insă-mi am scris’o!'1 
Se pâte închipui, oe mirare cuprinse pe 
mama fetei, când află, că romanul din 
vorbă e scris de fiica ei.

Drepturile femeilor din Hindostan. 
Femeile din Hindostan au și ele dreptul 
lor scris în carte, negru pe alb. Șâpte fe
mei înțelepte au compus aoest oodice de 
legi. După codicele aoesta toți omenii sunt 
împărțițl în trei clase, și anume: în clasa 
primă sunt numărați aoei bărbați, cari pot 
susținea o femeiă după tăte reoerin;ele. In 
clasa a doua aoeia, cari nu numai ei se în
grijesc de întreținerea casei, ci și femeia. 
Aci însă femeia nu pâte face nici o pre- 
tensiune, dâr decă se întâmplă, ca să o 
bată bărbatul, atunci și ea are dreptul 
de-a da în bărbat, ba mai pote înoă să-i 
smulgă și păr din barbă. Mai mare liber
tate au femeile din clasa a treia, numită 
și „hulpul-hupla". Femeile din clasa aoâsta 
pot lipsi din casă pănă la 10 4il®( fâră ca 
bărbații să aibă cât mai puțin dreptul de 
a-o întreba, că unde au fost ?

Proprietar: Aur-e!
Redactor responsabil: fâB’iegwiui s^aî®F«
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Se pdt vedea și lua informații la

Cursul pteteo Brașaw,
Din 26 Februarie 1896.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

Bancnote rom. Camp, 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Uaîbenl Cump.
Ruble rasesoi Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesoi Cump. 
Boris, fono. Albina 5°/o

9.50
9.46
9.52
5.46

157.72
58.60
10.60

100.75

9.53
9.51
9.55

Cursul la bursa dăm Viena.
Din 25 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de oorone ung. 4% • • • 99.05

Itapr. căii. fer. ung. în aur .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Lmprum. ung. ou premii . . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
ftenta
Renta 
Renta 
LosurI
Aoții de ale Băncei austro-ungară 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Bănoei austr. de oredit.

de hârtie austr. . 
de argint austr. . 
de aur austr. . .
din 860 . , .

123.75 
101.90
121.50
97.—
97.50

154.50
142.50 
100 90
100.95
121.95 
147.40 
995.— 
419 50
379.75

aparat pentru iluminat cu gaz aerian: clădiri 
publice, fabrici și case mari private

Efectul luminei br ol lanț cu fitil Auer
economie cu
natul depănă acuma.

3 mai puțin decât bIubue

Aparatul se p6te vedea in fia-care i|i în orele de

Domnii membrii ai societății de împrumut și păstrare „AU- 
generală a XXII, care 
6re a. m. în sala șcdlei

RORA“ sunt îuvitați a participa la adunarea
va avea loc Duminecă în 15 Martie 1896 la 10 
fundaționale populare superiore din Năseud.

Or d in e a dilei:«

1. Raportul direcțiunei și a comisiunei
2. Statorirea bilanțului pro anul 1896, distribuirea profitului și 

darea absolutorului pentru anul de gestiune espirat.
3. Alegerea alor doi membri în consiliul administrativ.
4. Alegerea comisiuoei censuratbre.
5. Propunerile consiliului administrativ, și eventual alte pro

puneri insinuate în sensul statutului.
Năseud, 15 Februarie 1896.

CD

CD

seră funcționând.
Asemenea și o vatra IIO II ii invențiunea

mea patentată, care încălzește Odaia de ‘bală, fără a
mai fi necesitate de soba și CSI 1(1 a re pentru apă.
Se p6te aplica și la vetre vechi.

mined Widmann
labricant de forării

Dela Tipografia „AURORA" a. Todoran
se

a. 
Cuvântări pe Dominece. Tom. I. de re

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

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

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

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

Cuvântări funebrale și iertăciuni pentru 
diierite cașuri de mărte, întocmite de 
Ioan Papiu.........................................

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

Catecliese 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 bisericăscă 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 eateclietic pentru primii ani scol.
de Basilîu Rații!...............................

Predice pentru Dominecele de preste an 
compuse și ©lucrate după Catechis- 
ffiill l”.i Dsharbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului șl a Fariseu
lui pănă la Domin. X. după Rosale . 

Predice poporali pe dominece și serbat, 
ocasionall și pentru morțl de Gavril 
Pop. Tom. I., II., III, și IV. Fiesce- 
care tom costă câte........................... 1.—

Predice pre tote Dominecile și sărbăto
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu , ...................................................L60

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

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

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

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

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

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

cr.

1.20

1.20

1.50

1.50

-.40

-.60

—.25

.40

-.90

1.15

—.70

5=î

dm Gherla — Szamosujvâr 
pot procura următorele oecrțx:

fi. 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 Legouvă de
G. Simu............................................. —,06

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

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

Codrean craiul courniui. Baladă de G.
Simu...................................................... —-.06

Cântăreța. Novelă de Dem. Dan . . . —.15 
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută 

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

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

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

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

De când se uumesce femeia porumbiță? 
Poveste de Laur. Ciorbea ....

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

Pin trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusii..............................................—-60

pile negre. Versuri de Petrea dela Oluș
— cu o prefață de G. Simu .... —.25 

El trebiie se se însore. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțiu . —.15 

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

Gruia lui Novac....................................... —.12
Horia lui Pintea vitâzul.......................—.06
Idealul perdut. Novelă originală de Pau

lina O. Z. Rovinara........................... —.10
Iulluința 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 școlastice

— .25

.04

—.30

-.25

-.40

-.55

-.25

-.12

-.20

—.15

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

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 .................. ............................—.08
Nr. 3 La anul nou...........................—.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut .......................................................—.04
Nr. 5. O pățania....................... . —.04

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

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

Musa Someșauă. Poesii poporale române 
din jurul Năseudului. Adunate și aran- 
giate de Iuliu Bugnariiî. Partea 1. 
Balade..................................................

Nl’ii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de loan Tanco ....

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

Nu mă uita. Colecțiune de versuri fune- 
brall, urinate de iertățiunl, epitafiă ș. a.

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

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

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

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. . .

Păcală și Tândală. Poveste de George 
Cătană..................................................

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

Proba de foc. Comedia într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea 
Bogdan . ................................ . .

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

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

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

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

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 . .

-.15

—.25

—.20

1 —
-.25

—.80

—.10

—.10

.30

.15

—.06

—.65

.25

.10

flj or- 
Toaste pentru tot felul de 

ocas, de Tit V. Gheaja. . . . — .20 
și viorele. Poesii poporale de

Se aiuțim!
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 . . . . .

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........................................................

-.60

-.08

—.08

-.08
-.30
—.06

—.25

—.40
—.50
—.80

1.60

Cărți de rugăciuni.
Iciina sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericesc!, frumos ilustrată. 
Prelucrată și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gherla prin Vasiliu Pătcașiii 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........................... 2.50—3.80

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesc!, fdrte 
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 
brosurat e .........................................
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.................. ................................
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 .' . 
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.—

altele apărute ori și unde, recuisite de scris pentru școlăTot de aici se pot procura 
canceSariSj tot soiul de tipărituri oficibse.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. "“Wl 
- Catalogs s£ trimit ori și cui gratis și franco. — — Vânătorilor se dă rabatul cuvenit. —

Tote comand ele sunt a se adresa la:

Și

Tipografia „AURORA" A. Toioran,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


