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Brașovu, 9 Ianuarie v.
Tocmai acuma se desbate în 

dieta ungurescă proiectula de lege 
privitorii la legea militară. Se 
părea că după culise s’ar fi încins 
o luptă înverșunată între d-lu 
Tisza și între centurionii mame- 
lucilorU sSi. Unora dintre aceș
tia, bunădră lui Horvath Gyula, 
le-a plesnită prin minte a juca 
rolulu de apărători ai drepturilorfi 
„națiunei* față cu militarismulâ 
și a face „opiniune publică14, ară- 
tându cu multă vitejiă și amără
ciune patriotică pănă unde pote 
merge „națiunea11 cu concesiunile și 
ce așteptă pentru aceste concesi
uni „țâra11 dela cercurile militare 
în favorulu prerogativeloru „lim- 
bei statului11 și a „culturei națio
nale11. S’ar crede că acesta propa
gandă nu s’a făcută cu consimță- 
mentulu d-lui Tisza, noi înse dămu 
cu socotela că s’a făcutu cu soi
rea și învoirea lui spre a spăria 
pe Nemți și a pute storce astfelu 
dela ei mai multe concesiuni.

Ori cnm a fostă înse, vitejii 
centurioni ai ostei mamelucesci 
au comisă o greșelă neiertată po
litică, căci nu s’au îngrijită toto
dată ca se-și țină deschisă o cale 
de retragere cu onore, la casă 
când nu și-ar pute împlini parola 
după ce și-au legată așa Zicend 
mandatele de „pretensiunile națiu
ne?1 formulate de denșii în toile 
loră.

Acum etă că se întorce Tisza 
din Viena și le spune că cercu
rile militare nu voră se scie de 
pretensiunile „națiunei“ și răspund 
la tdte: nix ungrisch. Așaderă ma
nevra înscenată de unii cu sciință 
de alții pdte fără sciință, a făcută 
fiasco. Nemții începă a nu da 
multă pe vorbe mari și a vede 
printre ițele „patrioțiloră11.

Ce se mai facă încurcații „pa- 
trioți11? Decă Zice Neamțulă odată

Zice ?i Tisza „mm:11 și sciu 
ei bine, că „nix“ trebue să și fiă.

Numai de nu s’ar fi hasardată 
pănă la amenințări patriotice! 
Acum nu le remâne alta, decâtă 
seu se-și depună mandatulă, seu 
se se arate „națiunei* în totă mi
cimea și golătatea loră. A face 
oposițiune seriosă lui Tisza seu 
nu se plătesce de locă, seu se 
plătesce reu. La așa ceva anevoiă 
se voră resolva, căci pericliteză 
„interesele deosebite maghiare ale 
Ardealului.11

Totă e omă cu norocă Tisza, 
decă prietenii lui, cari ieșindușl 
din rolă i-aru pute fi forte supă
rători, se facă imposibili ei pe ei. 
Dealtmintrelea n’are să-i fiă frică. 
Mamelucii unguri din Ardeală 
suntă de ună rară calibru. Cu ei 
ori-ce guvernă pote face trebă. 
Tisza n’are decâtă se apară în 
mijloculu loru cu biciulă și cu 
privire fulgerătore, ca ună direc- 
toră de menageriă, și tote fierele 
revoltate se voră pitula dinaintea 
lui, lingându-i manile. Tisza o 
p6te face, căci își cunosce tim- 
pulă și omenii.

In dietă nu se vede nici ună 
semnă ală „revoluțiunei iminente11 
din sînulă mameluciloră, de care 
e vorba prin foile maghiare. Toți 
mamelucii stau pănă acuma zidă 
pe lângă Tisza și — suntemă 
convinși — voră sta și de aci 
încolo.

Der puțină ne pasă de năca
zurile casnice ale lui Tisza cu 
mamelucii lui. Pis’amă mai din
ainte, că .patrioții11 voră face 
svonă și totă feliulă de manevre 
ca să sparie pe Nemți, der aceștia 
nu voră ceda în trebile militare 
și Tisza va împlini în cele din 
urmă, ce voră pretinde dela elă 
cercurile militare. Celelalte tote 
suntă vorbe în ventu și svercoliri 
spre a orbi „națiunea11 și a aco
peri rușinosa retragere.

Așa se și întâmplă.
După ce s’au stătuită în club, 

patrioții lărmuitori tiszaiști s’au 
împăcată cu proiectulă de lege 
presentată de guvernă, ori mai 
bine cjisu au aflată modulă celă 
m°: notrivitu de .retragere. Spre 
surprinderea celoră din oposițiune 
a declarată Iuliu Horvâth, tiszai- 
stulă, care a făcută mai multă 
gură în contra legei militare, că 
elă o primesce în totală și com
bate numai unele disposițiuni ale 
ei, și că nici prin gândă nu i-a 
trecută a trece la oposițiune din 
causă că nu se unesce în tote 
punctele cu vederile partidei, din 
care face parte.

Horvâth Gyula, totă în ședința 
de Vineri a dietei, s’a mai folosit 
de ocasiune spre a da pe față te
merile și nemulțămirea Tiszaiști- 
loră în ceea ce privesce desvolta- 
rea politică în Austria. Nu le 
place acesta desvoltare, pentru-că 
„sistemulă clericală-feudală de din
colo de Laitha tinde a federalisa 
imperiulă.11 Le-a plăcută mai bi
ne guvernulă Nemțiloră supre- 
matiști de mai înainte, care „nici
odată nu s’a încercată se sgudue 
basele dualismului.11 Contrazice
rea dintre sistemulă de guvernare 
ungurescă și austriacă împle de 
îngujire pe Horvâth, care nu cre
de că „curentulă reacționară11 din 
Austria va pute se remână multă 
timpă fără de infiuință asupra ra- 
porturiloră politice ale Ungariei. 
Și acum •— <|ice elă — se vede 
din modulă cum s’a stabilită tecs- 
tulă §-ului 14 ală legei militare, că 
guvernulă de peste Laita tinde a 
scurta drepturile parlamenteloră, 
și că acelă paragrafă îlă mântue 
de obligamentulă de a-și câștiga 
majoritate de doue treimi când 
se va reînoi legea militară; § 14 
involvă prin urmare ună amestecă 
în afacerile interiore ale Unga
riei.

Mai departe ceru Horvâth se 
se respecteze limba statului făcen- 
du-se posibilă depunerea esame- 
nului de oficeră în limba maghiară 
și termină declarândă, că primesce 
și cuprinsulă meritoricu ală ordi- 
națiunei lui Csâky privitore la stu- 
diulă limbei germane, și că nu va 
trece la oposițiă.

Astfelă s’au îmblânzită leii din 
sînulă mameluciloră și Tisza s’a 
silită din răsputeri cu declarațiu- 
nile și vorbirile sale a potoli cu 
deseverșire pretinsa „fierbere re
voluționară11 din sînulă partidei 
sale, și organele lui de publicitate 
l’au sprijinită bărbătesce în acesta 
lucrare a păcii.

N’a întrelăsată Tisza nici de a 
mai slăbi puțină puterea acusațiu- 
niloră îndreptate de cătră credin- 
ciosulă seu în contra guvernului 
austriacă. Nu e bine, Zise elă, se 
se discute astfelă politica celuilaltă 
stată ală monarchiei cum a făcut’o 
Horvath, căci reciprotitatea (adecă 
discutarea politicei unguresci în 
parlamentulă austriacă) ușoră ar 
pute se devină periculdsă pentru 
Ungaria.

Mai ușoră îi este guvernului 
combaterea acelora, cari cu oca- 
siunea desbaterei de față au cerută 
deadreptulă înființarea un<-: armate 
independente maghiare, 6iim făcu 
deputatulă Iranyi (Halbschuh) în 
ședința dela 15 1. c.

Ce vrea Iranyi?, esclamă „Pes
ter Lloyd11, n’avemă bani, n’avemă 
institute, n’avemă omeni cu cunos- 
cințe militare ca se putemă păși 
la realisarea unei astfelă de pro
bleme. „Și nici nu voimă se mai 
amintimă, ceea ce Pulszky avii cu- 
ragiulu a atinge, că in Ungaria a- 
fară de Maghiari mai suntă și alte 
naționalități și că i'oința unanimă a 
națiunci maghiare in afacerea unei ar
mate independente maghiare ar pute to
tuși st nu fiă considerată în Viena ca 
o voință unanimă.1'1 Inființându-se

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

ZH’a.ptă, muerescă.
Scrisore cătră o amică.

Scumpa mea! multe și felurite suntă 
întrebările tale și, dău, nu sciu în ce 
chipă le voiu resolva.

Sistematicesce nu voiu procede, fiindă 
că și întrebările tale suntă puse ec’așa, 
crucișe-curmezișe.

Der să nu te supere a< esta. Siste
mele suntă uriciose, mirosă a pedantismă, 
și acestuia îi sunt inimică jurată de pe 
când ne aflamă încă în pensionată, și 
în orele de învățămentu nu mă lăsau ca 
se desemneză, spre desfătarea ta și a 
mea, bidigănii care de care mai impo
sibile, așa după cum mă tăia capulă.

Deși nu sunt der amică a regule- 
loră prea stricte, despre una te asigură, 
anume, în ce privesce discrețiunea, mă 
țină strînsă de ea. Acesta o consideră 
ca și o parte integrantă a—ethicei.. Pen
tru lume deci n’ași comite fapta muerescă 
de a divulga marele secretă ce mi l’ai 
încredințată tu despre frisura nemodernă 
a d-nei H....

Se reviu la prima ta întrebare.
Cetindă tu epistolele d-lui Slavici, 

întitulate: „Fapta omenescă“, în care 
tracteză despre manifestarea voinței ome
nesc! în diferite împrejurări ale vieții, 
ți s’a impusă orecum de sine întrebarea : 
în ce modă se manifesteză ore voința 
muerescă ?

Sci că are bază întrebarea ta?
Cum, tu așa luminată, faci pote des- 

chilinire între fapte omenescl și între 
cele muerescl?...

Deosebire este — țl-ar riposta cu 
indignațiune ună choră de glasuri fe- 
meescl — între bărbați și femei, der nu 
între omeni și femei, fiindă că și noi 
totă omeni suntemă!

Americanele în estravaganța loră 
țl-ar striga, că : bărbată ori femeiă, totă 
una este, drepturile și chiămările loră 
suntă egale !

Cu ună cuventă, la multă apostro
fare ai pute fi espusă și, d-ra Hubertina 
Anclert, eroina emancipațiunei femeiloră 
țl-ar intenta chiar procesă pentru insul- 
tătorea ta întrebare.

Eu însă sunt mai conciliantă, iau 
lucrurile totdeuna din partea loră mai 
bună, mai șăgalnică.

Ce e dreptă, se aflaseră odată ini
mici ai sexului nostru, cari afirmau, că 

femeia — nu e omă; mai în urmă veni 
pleiada ultraiștiloră și, vrendă a resta
bili prestigiulă femeii, o numiră alter
nativă : ângeră și demonă.

Se pote câte-odată să fie și una și 
alta, de aceea voințele ei se manifesteză 
adesea în modă forte încurcătoră.

La bărbată seu... la omă, precum ai 
dice tu, ceea oe hotăresce voința suntă 
motivele pe când, tu vedl, arta consistă 
în aceea, că femeia voesce din când în 
când și fără de motivă, va să dică vo- 
iesce și fără ună „pentru că.u

Firesce, înaintea domniloră aceste 
manifestațiunl ale vreriloră și nevreri- 
loră sexului slabă suntă poreclite: ,ra- 
prițiuri mueresci.u

Cu tote acestea, înțelepții bărbați, 
cari își închipuescă a’șl sci motiva tot
deuna psichologicesce faptele și voințele 
loră, când se întelnescă în cale cu vre
rile și faptele muerescl îi vedl în per
plexitate clătinândă din capă și clicendă : 
„....că, Domne, nepricependu-ne de nici 
ună răspunsă11.... Și iată că tocmai din 
pricina lipsei formuleloră abstracte 
de pentru că și pentru ca.... vrerile ei 
luate din chiar senină se îndeplinescă 
cu atâtă mai exactă.... Puternicii domni 

ai creațiunii se mângăe însă atunci de 
capitularea loră cu versulă lui Mirza 
Schafiy:

Frauensienn.... nicht zu uberzeugen, 
Logik gibts fur keine Frâu;
Sie kennt keine andere Schltisse 
Als Krampfe, Thranen und Kiisse!

Vecjl der bine, că voința muerescă, 
motivată ori nemotivată, se bucură în 
totdeuna de tătă atențiunea, — deci nu 
ai causă a te plânge de prea marile pre
rogative ce a dată natura bărbațiloră.

Ciue a clisă chercliez la femme, n’a 
fostă omă de rendă. Femeia pretutin- 
dinea se află în ceștii mari de stată, în 
intrigele sociale, câtă și în tote între
prinderile de aventuri nobile, atemă 
acesta dela posițiunea și caracterulă ei, 
spre bine ori spre rău desvoltată.

Femeia mai adeseori însă e ângeră; 
adevărata ei fire este candidă și nisuesce 
spre bine. Deci acei filosofi, cari tâl- 
cuescă numai a reu naturelulă femeescă 
făcendă anume din micile lui slăbiciuni 
erori grave, — seu că denșii crescură 
orfani, fără delicatele îngrijiri ale unei 
mame, seu că în totă vieța loră n’avură 
o drăgălașe soțioră, și astfelă, în singu
rătatea loră, nu le rămase alta a face, 
decâtă a se cununa cu seca loră sciință;



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 7—1889.

armata independentă maghiară ar 
cere și Croații armata loru și Ce
hii, Polonii ș. a. dincolo de Laita. 
Chiar și Irauyi— Qice nP. Lloyd" 
— va concede in interiorulii seu, 
că starea de față e mai de pre
ferită aceleia ce ar urma atunci 
și că siguranța și apărarea Unga
riei e mai multă garantată prin 
sistemulă de față ală armatei co
mune.

Se repetă vechiulă danță.
Guvernulă tiszaisztu trebue să 

facă să se primescă legea militară, 
cum i-au poruncită cei dinViena, 
căci numai așa se mai pote ține 
la cârmă și numai așa mamelucii 
lui se voru pute bucura și mai 
departe de plăcerea de a agita 
neturburați în contra naționalită- 
țiloru și a stăruințeloră loră de e- 
gală îndreptățire.

De nu voru interveni cumva 
evenimente neașteptate, cuibulă 
tiszaiștiloru nu se va sparge prin 
sine însuși, numai alțî factori, a- 
fară de partida loră, îi potă alunga 
dela stupulă cu miere.

Pregătiri militare rusesc!.

Ministerulă de răsboiu ală Rusiei îșl 
pregătesce repede armata pentru casă 
de răsboiu și e bătătoră la ochi, că mă
surile ce le ia le publică numai atunci, 
când suntă aprope și împlinite. Așa a 
fostă în Noemâre trecută, când foia 
militară rusescă „Invalidulă rusă“ a 
anunțată noua împărțire în corpuri și 
aducerea mai multoră divisiunl din ostă 
la granițele vestice ale împărăției ; așa 
e și a^I, când se vestesce, că din cele 
20 batalione de vânători se voră face 
20 de regimente cu câte 2 batalione și 
din batalionele de cadre de reservă Nr. 
J7, 40 și 46 se voră face de asemenea 
regimente cu câte 2 batalione. Acesta 
însemneză a spori îndoită de multă unele 
părți ale armatei rusescl și acestă spo
rire s’a împlinită de multă, încă înainte 
de ce s’a publicată măsura luată de 
ministeru. Prin acestă publicare, dice 
„N. fr. Presse11, cei din Petersburg vreu 
să se arate, că suntă sinceri și cu inimă 
deschisă, credendă că voră duce lumea 
de nașă, der se’nșelă.

Cele 20 batalione de vânători de 
pănă acum formau cinci brigade de câte
4 batalione. Cele 40 batalione nouă de 
vânători se dice că au să formeze totă
5 brigade, der de câte 8 batalione. 
Așaderă brigadele cele nouă de vânători 
s’au făcută peste nopte divisii de vână
tori. Deorece formațiunile de vânători 
suntă destinate ca, în unire cu divisiu- 
nile de cavaleriă, mai mulți dragonl, ce 

se află la graniță, să turbure lucrarea 
de mobilisare a contrarului, resultă din 
acestă schimbare a efectului și a for- 
mațiuniloră o însemnată sporire a pu
terii ofensive (de atacă) a armatei ru
sescl pentru începutulă unui răsboiu. 
Acesta ese și mai multă la ivelă, decă 
ținemă semă de faptulă, că brigadele 
de vânători pănă aci, și prin urmare 
acum și divisiunile de vânători țină 
garnisonă în districtele militare dela 
granițe, anume una în Vilma, două în 
Varșovia, una în Chievă și una în dis- 
trictulă Odesei.

Prin prefacerea celoru trei batalione 
de cadre de reservă în regimente dec adre 
de reservă e începutulă unei măsuri, 
care are să întărescă puterea defensivă 
(de apărare) a armatei rusescl. In Rusia 
esistă 96 batalione de cadre de reservă 
a armatei și 1 batalionă de cadre de 
reservă a gardei. Acestea corăspundă 
cu milițiile. In casă de mobilisare aceste 
batalione se prefacă în regimente. Ca 
să se ușureze acestă grea lucrare, se 
îndoiesce numărulă batalioneloră încă 
acum în timpă de pace. E cu putință 
însă, că în curândă se va vesti, că nu 
numai trei, ci mai multe batalione de 
acestea s’au prefăcută în regimente.

SCIRILE DILEI.•
Balulu Românilor!! din Viena se va 

da sub protectoratulă Alteței Sale Im- 
periale-Regale : Archiducele Rainer și 
sub patronatulu domneloră: Contesa Marie 
Bonda, Princesa Rosa Croy, Victoria de 
Grigorcea, Mathilda de Hardtmuth, Clai- 
risse de Lindheim-Vivenot, Irma de Szo- 
gyâny-Marich, Aurelia de Trapșa-Kron, 
Barona Elise de Vaux, Maria Vacarescu, 
Barona Catinca Wassilko-Serecki, la 26 
Ianuarie (7 Februarie) în sala de danță 
a stabilimentului Ronacher. Balulă se 
va da în folosulu Societății „România 
Jună11, centrală tineriloră români din 
Viena. Contribuirile suntă Ja se adresa 
la I. Gr. Țaran, când. med. Viena, VIII, 
Schlbsselgasse 14. Presidentulă de dnore 
ală comitetului arangiatoră e Alex. ba- 
ronă Wassilko-Serecki, consilieră intimă 
ală Maj. Sale etc.; er presidentă ală 
aceluiași comitetă: dlă dr. St. N. Ciurcu.

** *
Pentru scopuri filantropice s’au oferită 

din partea poporeloră cu ocasiunea ju
bileului Maiestății Sale în totă monar- 
chia suma de 16,180.244 fl. Așa spune 
oficiosulă „Wiener Abendpost11. Se’nțe- 
lege că fiecare poporă a oferită pentru 
nevoile sale.

* * *Coruri de plugari. Corurile plugari- 
loră români se sporescă mereu. Mai 
dăunăcjile s’a înființată ună asemenea 

coră în comuna F.catară din Banată, 
er acum se vestesce înființarea unui 
asemenea coră în comuna CuveșcI. Co
rală din CuveșcI stă adl din 29 tineri 
cari au începută să studieze notele. Să 
trăiască bravii noștri plugari!

* * *
Decorare. Maiestatea Sa a decorată 

pe generalulă adjutantă Leonida Popă 
cu ordinulă coronei de feră cl. I.

* * *
Produoțiune și petreceri. Dlă învăță- 

toră George Prigonă din Cojocna a în
tocmită pentru diua de 8 Ianuarie st. v. 
o frumosă produoțiune declamatorică eu 
tinerimea română de acolo. Cu ocasiu
nea petrecerei urmate după producțiune 
s’au jucată și frumosele nostre jocuri na
ționale: „Călușerulă11 și Bătuta". Ve- 
nitulă petrecerei se va adauge la funda- 
țiunea scolariloră săraci. — In 2 Februarie 
s. n. se va da în Oravița balulă Reu- 
niunei femeiloră române de acolo.

** *
Invenția unui Românu. Ioană Sebeșanu, 

orologieriu din Sibiiu, domiciliată acuma 
în Fihpopolu, caută ună capitalistă spre 
a pute începe fabricarea unui orologiu 
inventată de densulă și menită pentru 
folosirea orbiloră și a surdiloră. Inven- 
tatorulă afirmă, că noulă orologiu de 
basunară, consistândă numai din 6 părți 
principale, e neasămănată mai ușoră de 
construită și prin urmare multă mai 
eftină decâtă orologele de busunară cu 
repetiție, care pănă acuma se folosescă 
din partea orbiloră și consistă din vre-o 
126 de părți. Capitalulă recerută din 
partea inventatorului e numai de 4000 fl.

** *
Dinte pentru dinte. Cu măsura cu 

care Unguriloră dela noi le place să ne 
măsore nouă, cam cu aceeași măsură se 
întâmplă câte-o-dată, că li-se mesoră și 
Unguriloră aflători prin alte țări. Ast- 
feliu spună diarele ungureșcl, că Ungurii 
din Slavonia au să sufere multă din 
partea Croațiloră, despre cari se scie 
altmintrelea, că suntă cei mai mari duș
mani ai Unguriloră. Ca dovedă foile 
ungureșcl aducă următorulă faptă ce 
spună, că s’ar fi întâmplată în diua de 
20 Decemvre an. tr.: Primăria comunei 
Vuka, la porunca solgăbirăului din Dia- 
kovar a chiămată la înfățișare pe nisce 
Unguri nu se scie pentru ce causă na- 
însămnată. Infățișându-se Ungurii la pri
măria, au fostă aruncați în închisore fără 
o se fi ascultată mai întâi. Au fostă dațl 
apoi pe mâna a doi gendarml, cari după 
ce i-au legată în lanțuri i-au dusă la 
Diakovar. Solgăbirăulă din Diakovar 
asemenea i-a pusă la închisore fără nici 
o ascultare și au stată închiși pănă în 
diua de 3 Ianuarie. După ce au petre
cută Crăciunulă și Anulă nou în închi

sore, la 3 Ianuarie erășl legați în lanțur 
au fostă trimiși la Vuka și în fine au 
fostă eliberați, der e temere, că asemeni 
nenorociri voră mai veni încă peste ca- 
pulă loră. Etă ce triste resultate dă 
șovinismulă ungurescă.

* * *
Exposițiă pentru pompieri. D’odată 

cu adunarea generală a 19-a a Reuniunei 
pompieriloră din Ungaria, ce se va ține 
în Szekesfehervâr la 20—22 Augustă 
a. c., se va arangia și o exposițiă de 
instrumente și uniforme de pompieri. 
Comitetulă arangiatoră ală acestei ex- 
posițiunl a și dată ună apelă, prin care 
doritorii de a expune suntă provocațl a 
se insinua celă multă pănă în 31 Maiu 
n. c. Obiectele de expusă suntă a se 
înainta la loculă destinațiunei celă multă 
pănă la finea lui Iulie.

Desbaterile asupra legii militare.
Continuându-se desbaterile asupra 

nouei legi militare, vorbi:
Vadnay pentru proiectă, der dise că 

mai bine ar fi fostă se nu se impună 
esamenulă de oficeră în reservă cu sila, 
ci să se fi fixată la 2 anljtimpulă de ser
viciu pentru voluntari, der cei cari după 
ună ană ară fi depusă esamenulă de |ofi- 
ceră, să se fi dispensată de ală doilea 
ană de serviciu. Asta ar fi fostă o în- 
curagiare. Cu tote astea le dice tine
riloră : fiți soldați, buni soldați, și nu con
siderați ca amici ai voștri pe aceia, cari 
semănă buruenl între voi și dinastiă, 
precum și între corpulă oficerescă.

Oposițiunea moderată a depusă 
prin contele Apponyi o moțiune în 
care, în schimbulă j ertfeloră ce le 
aduce camera, cere ca reformele militare 
să se facă ținându-se semă de neatâr
narea Ungariei ca stată și de caracte- 
rulă națională ală instituțiuniloră sale, 
de integritatea drepturiloră și garanții- 
loră constituționale, ce le are „națiunea11 
cu privire la armată, și de puterea eco
nomică și destoinicia financiară a popo
rului. Deorece însă legea de față micșo- 
reză puterea representanței poporului cu 
privire la fixarea contingentului recru- 
țiloră și la reservă întregitore; nu con
ține garanții, că cetățenii unguri voră 
ave dreptulă a depune esamenulă în 
limba statului; pericliteză și progresarea 
tinerimei și atacă capitalulă intelectuală 
ală „națiunei“ prin disposițiunile volun
tariatului pe ună ană; în fine nici nu se 
dau lămuriri asupra urmăriloră financiare 
ale legii: camera respinge proiectulă și 
învită guvernulă să vie cu ună proiectă 
nou, care să corăspundă postulateloră 
citate; mai departe, fiind-că sistemulă 
instrucțiunei militare nu stă în concor
danță cu posițiunea de dreptă publică 
și cu sistemulă de instrucțiune națională 
ală Ungariei, împedecând_-se desvoltarea 
puterii militare a Ungariei, guvernulă să 
ia inițiativa pentru reforma sistemului de 
instrucțiune militară după sistemulă de 
instrucțiune națională ală Ungariei, în 
ce privesce limba de instrucțiune.

Toth din stânga estremă respinge 
proiectulă, fiind-că și cu contingentulă

nu e mirare, decă din astfelă de căsă- 
toriă transcendentală se născură nisce 
copii monștri, cari se chiamă „păreri 
greșite11, și cari tindeau a ne strica nouă.

Și acum se mai aude vorbindu-se, 
că femeea trece dreptă enigmă înaintea 
bărbațiloră și adeseori se atribue miste- 
riositate ori vicleniă celui mai inocentă 
cuvântă ală ei.

E posibilă, că inima femeiască pare 
neînțelesă din causa simțibilității ei es- 
traordinare, în urma căreia, femeia simte 
într’o clipită atâta, câtă bărbatulă într’o 
Zi.... ori într’o săptămână întregă; hei, 
der a’țl calcula acesta cu precisiune ma
tematică, 4§u> inii este preste putință; 
mă voiu mărgini deci la comparațiunile 
mai ușurele, potrivite spiritului nostru....

Iți spună der, că la femeiă se suc
cedă simțămintele cu repeziciunea ful
gerului... Parcă ghicescă (ca Cumberland) 
ce voră gândi în momentele acestea 
domnii, cumcă tocmai pentru spornicia 
impresiuniloră căreia este pradă inima 
femeii, acelea nu potă fi durabile. De 
aceea este femeia învinuită de inconsec
vență, de necredință și mai câte tote.

Nedrepte mai suntă, soro, acusele ce 
se revarsă preste capetele nostre. Iți 

voiu proba asta prlntr’ună adeveră ne- 
răsturnabilă.

Așa e, că în natură ori câtă de cu 
sporă s’ar ivi, ori ară dispărea lucrurile, 
după preceptele Buchneriane însă, nici 
ună atomă nu se risipeșce din ele, căci 
materia, din care lucrurile se nască, du- 
reză în eternă. In lume totulă se află 
în continuă formațiune, se succedă vieța 
și mortea, căldura și frigulă, seninulă și 
ploia, și cu tote aceste variante, cine 
s’ar încumeta a huli natura de incon
secventă, când ea îșl urmeză fidelă nu
mai legile sale ?

Cu acesta nu voiu să afirmă cumcă 
și noi suntemă schimbăciose ca timpulă; 
o să arătă numai că, precum în natură 
nu se pierde nici ună lucru cu desăvâr
șire, astfelă nici în mica lume a inimei 
femeeșcl impresiunile, ort cum de dese 
și variate ară fi ele, nu potă dispăre cu 
totulă, ci fiecare sensațiune, după ce a 
gătată cu fermentațiunea, se așeZă, vefll, 
pe fundulu inimii, formândă acolo acele 
straturi ce se numescă apoi „amintiri11...

Femeia deci are dreptulă mai multă 
decâtă oricine a <hce: lumea sunt eu, 
văZută de mine însă-mi și afară de mine 
nimică nu este.

Ce e dreptă, în urma Ziseloră aces
tora, nu substanța este îndumnezeită, nu 
„das Ding an sich“-ulă Kanteiană, — 
despre care se dice că omulă n’ajunge 
a-lă cunosce așa precum elă în adevără 
este, ci glorificată e aici omulă ca „ra
țiune11, este apotheosa lumii întipărită 
în creerulă nostru „die Welt als Vor- 
stellung11, precum îi Z^ce filosofulă ca- 
valeriloră moderni Schopenhauer.

Renumitulă filosofă germană Fichte, 
propovăduitorulă principiului „Eu—Eu“ 
(Ich—Ich), dice, că „totulă este numai 
oglindarea ființei mele ; eu sunt D-deulă 
care se vede însuși pe sine11 etc.

Etă, pănă unde merge înțelepciunea 
filosofiloră! Asemenea lui Lucifer, a fi - 
losofului’antidiluviană., carele cu felăde 
felă de sofisme voia să facă pe bietulă 
Adamă și Eva a crede, că și dânsulă e 
DumneZeu.

Dumeresce-țl der neastempărulă după 
filosofiă; seu ceea ce înveți, să nu lași 
ca să’țl conturbe pacea sufletescă; ade
văratele mulțămirî să le cauți numai în 
credință, iubire și speranță; acestea să 
fie bussola, care să te povățuescă pe 
oceanulă vieții.

Oh, der nu vreu a deveni sentimen

tală, ești tu pre în deajunsă senti
mentală.

Să continuezl deci a’țl dovedi, cum 
că o femeie, mai vârtosă decă e tînără 
și frumosă, ca și tine, orl-câtă de cu
minte ar fi ea și ori cum s’ar adânci 
uneori în studiu, decă din întâmplare 
in astfelă de momente pe ușe ar întră 
— ca în vechime la Archimed — deși 
nu ca la acela Jsoldații Romei, der 
celă puțină nisce neaoși oficeri din 
armată, venindă la visită, credă că nu 
s’ar zăpăci îmtr’atâta de a le Zice: nu’ml 
conturbați etc- ci cu ună drăgălașă 
surisă pe buze i-ar pofti a șede și ar fi. 
bună, bucurosă, că are cine să’i țină de 
urîtă’

Iară, parisiana actuală strigă „heu- 
ricau atunci, cândă i-s’a ivită vre-o ideiă 
genială de a crea o toaletă ce în rega- 
tulă modei are să devină dernier chic.

Iată amică, ,în câteva trăsături fă
cute â la | minute „fapta muerescău. Mai 
în amărunte nu mă lasă, căci atunci ar 
trebui să vorbescă în tonă mai gravă, 
când așă voiu a enumera aici acele mă
rețe fapte pline de curagiu și abnega- 
țiune săvârșite de străbunele nostre, și 
de care sunt capabile tote acele femei, câte 
stau la oulmea sublimei lor misiuni.

Lucreția C. Olariu. 
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de recruți de pănă acum în numără de 
95000 omeni se pote ajunge efectivulă 
de 800,000 omeni.

Contele Aladar Szechenyi dice, că 
raporturile de adl ale Europei suntă 
astfelă, încâtă în fiecare momenta ne 
putemă aștepta la surprinderi, deci să nu 
se uite că țâra trebue asigurată. Ela 
primesce legea. „Trebue să mărturisima 
spre rușinea nostră —dise ela—că partea 
cea mai mare a tinerimei nostre nu scie 
nemțesce; der nu ea e de vină, ci sistemula 
pedagogica, care nune mai multa preta 
pe limbile morte, decâta pe cele vii. In 
asemenea casă tînărula, care a absolvata 
scolele în Dobrițina ori în Oradea mare, 
unde abia aude icl-colea o vorbă nem- 
țescă, în 4 <5re destinate pe săptămână 
pentru limba germană nu o pote învăța. 
De aceea salută cu bucuriă ordinațiunea 
ministrului, căci considerânda raportula 
nostru cu Austria, trebue să învățămă 
nemțesce, prin acesta nu sufere caracte- 
rula nostru naționala. Câtă vreme însă 
nu se schimbă sistemula pedagogica, 
esamenula se pote ușura pentru tineri
mea nostră, der numai în privința limbii. 
Ministrulă de honvedl a promisa în co
misia militară, că va dispune în instruc
țiune, că cunoscința neperfectă a limbei 
germane nu va forma o pedecă la esa
menula de oficerl. Deci creda, că tine
rimea nostră nu va ave să lupte cu ces- 
tiunl de limbă, deși eu așa vede mai 
bucurosa și așa considera ca o mai mare 
garanițiă, decă cestiunea limbei s’ar cir
cumscrie în lege, care nu se crează 
numai pentru una-ana, căci ara pute veni 
timpuri, în care nu s’ar pune pe instruc
țiuni pondula ce-la merită acestă impor
tantă afacere. Decă limba de stata a 
Ungariei s’ar pune pe una nivela cu 
limbile celorlalte naționalități ale mo- 
narchiei austro-ungare, acesta ar fi. o 
vătămare a dreptului publica, o igno
rare a limbei statului nostru, contra 
cărei vătămări legislativa ar trebui să 
protesteze.

Urmă contele Apponyi, despre a 
cărui vorbire ama raportată.

Guido Bausznern, deputată sasd gu
vernamentală, voteză liniștită proiectulă, 
fiindă-că basa politicei esterne a monar- 
chiei o formeză alianța germană. Spri- 
jinulă celă mai de încredere ală acestei 
alianțe e în monarchiă maghiarismulă. 
Ungaria abia dela 1867 a devenită 
ună stată, care înadevără insuflă respectă. 
Ca Sasă ardeleană declară, că poporulă 
său esclusivu numai în acestă stată pote 
esista și se pote susține.

Geza Melczer vorbi contra legii, care 
nu e de natură a deștepta în tinerimea 
ungurescă plăcere pentru cariera militară, 
și împovăreză și pe părinți.

Generalulă contele Karl Pongracz, 
e pentru proiect. Amintesce jertfele Ger
maniei pentru armată, bugetulă militară 
ală Franciei, înarmările continue ale 
Rusiei, care 'șl înainteză trupele spre 
granițele nostre, precum și ultimele ei 
măsuri, după care acestă putere ridică în 
Europa 47 divisii de infanteriă, 10 di- 
visii de cavaleriă și 6 brigade de vână
tori ca armată mobilă, apoi 24 divisii 
de reservă și regimentele de cazaci din 
a doua chemare pentru apărarea fortă- 
rețeloră și liniiloră de etape. Vorbindă 
de voluntarii pe ună ană, dice că trebue 
să scie limba germană, celă puțină câtă 
se cere pentru serviciu.

Gabrielă Ugron depune și motiveză 
în numele stângei estreme o moțiune, în 
care cere armată proprie independentă 
națională ungurescă, debrece Ungaria e 
stată deosebită, cu constituția proprie, cu 
tronă propriu, cu societate proprie și cu 
misiune propriă; prin noua lege se mic- 
șoreză influința și controlulă constituțio
nală, detrăgendă dietei fixarea efectivului 
presentă și făcendă ilusoriu și dreptulă 
d’a încuviința recruți, prin sporirea ne
țărmurită a reserveide întregire; timpulă 
de serviciu se lungesce, cheltuelile suntă 
considerabile ; în locă d’a se înlătura ten
dința de germanisare în armată, e in- 
pinsă și statulă ungurescă pe calea ger- 
manisărei; respinge proiectulă.

Rohonczy e pentru proiectă, care 
conține disposițiunl multă mai ușore, 
decâtă legile militare din celelalte state 
ale Europei.

Iuliu Lifts și Koloman Thaly vor- 
bescă contra proiectului în sensulă mo- 
țiunei lui Ugron.

Ministru-președinte Tisza 4>ce, că e 
fără temeiu frica de germanisare într’un 
timpă, când cunoscința limbei ungurescl 
este prima condițiune pentru ocuparea 
orl-cărui postă de stată înUngaria. De 
altmintrelea în Ungaria, unde cercurile 
industriale și comerciale în puterea le- 
găturiloră loră principale cu Austria, 
Germania și cu Orientulă au a sta mai 
cu semă în corespondență germană, limba 
ungurescă e aprope mai necesară priva- 

vațiloră decâtă voluntariloră. (Pre bo- 
cănă ai spus’o, d-le Tisza; cu limba un
gurescă more lumea de fome chiar în 
Budapesta, necum în Ardeală, în Bănat 
și într’o bună parte a Țării ungurescl. 
— Red.) Ar fi regretabilă, decă agita
țiunea contra limbei germane ar căde 
pe pămentă fructiferă. Elă totdeuna a 
considerată ca o datoriă a sa d’a lucra 
într’acolo, d’a mări credința și încrede
rea în ființa de stată a Ungariei nu 
numai în monarchia austro-ungară, ci și 
în afară. Acesta e posibilă numai câtă 
vreme în afară esistă convingerea, că 
celă mai mare sprijină alu esistenții și 
puterii monarchiei austro-ungare este 
tocmai Ungaria. Der pentru acesta e 
de lipsă ca inimiculă ca și amiculăsăfiă 
convinși despre destoinicia de luptă a 
respectivului stată, de aceea recomandă 
proiectulă spre primire. (Strigătă în 
stânga estremă : Fiind-că țl-a poruncită!) 
Da, ml-a poruncită hinele patriei, și îna
intea unei astfelă de porunci mă plecă. 
Ugron se’nșelă decă crede, că nevotân- 
du-se proiectulă, înceteză și armata co
mună ; chiar Apponyi, care în vorbirea 
s’a ni-s’a arătată în masca stângei estreme, 
a disă că e pentru susținerea armatei 
comune. Numai acela servesce causeiși 
țării, care caută să câștige tinerimea nu 
spunându’i numai ceea ce’i place, ci și 
adevărulă neplăcută, care ’i folosesce în 
viitoră.

Intemplări diferite.

A pățit’o d-Iu procurorii. Procuro- 
rulă r. Kozma Sandor din Budapesta a 
pățit’o cam rău dilele acestea. într’o seră 
fu întâmpinată pe stradă de ună tînără 
„cilindrată44 și elegantă îmbrăcată, care 
începu să insulte pe procurorulă cu cu
vinte vătămătore. Procurorulă îlă ame
nință, er cavalerulă audindă amenințările 
se înfuria și sări asupra procurorului, 
care cu ajutorulă poliției se smulse în 
fine din brațele atacatorului său. Acesta 
fu escortată la polițiă. Procurorulă a 
cerută să nu se dea afacerea pe mâna 
judecății.

Teatru și petrecere la sate.
Șieu-Odorheiu,. 8 Ianuarie n.

Cu datulă de susă frații din Șieu- 
Odorheiu au dată o representațiune tea
trală: „Nobila cerșiforc44, comediă într’ună 
actă de Alexandri, după care a urmată 
jocă. Scopulă: ajutorarea bisericei și a 
școlei române locale.

Fata, care ajucată pe văduva Ade
lina Doriană —’ nobila cerșitore — ar 
fi trebuită să facă mai multe probe, apoi 
să pășescă pe scenă în fața unui pu
blică inteligenta din Români și Maghiari, 
cari suntă dedațl a aștepta dela cei de 
pe scenă celă puțină nisce gesturi aco
modate și presență de spirită.

Au mai jucată doi studențl. Bine 
a jucată d-lă Cupșia, care deși n’a vor
bită multă, der s’a înfățișată bine pe 
scenă și a representată într’adevără pe 
eroulu română rănită în luptele Fran- 
cesilorh cu Prușii, — âr domnii ce au 
jucată pe „ofticosulă14 și pe „servulă14, 
anume: Ioană Diugană și Vasilie Cliița 
au fostă aplaudați.

După teatru danță. La pausă, „Că- 
lușeriu44 jucată de 6 tineri în costumă 
națională.

Damele nostre pare că se tragă din 
Pomerania și nu din Italia, căci nici decât 
nu se familiarisâză cu costumulă națio
nală. Trei dbmne — pe cari nu le cu- 
noscă, căci d-nii arangierl n’au recoman
dată pe nimenea, și d-șorele Goronă din 
Șieu-Odorheiu, apoi Sigartău din Sinte- 
regă au purtată totuși cu fală mândrulă 
nostru costumă.

Onore loră ! danțulu a durată pănă 
în d’alba diuă în localitățile spațiose ale 
bunului conte Klebesberg Zenko.

Venitulă la cassă a fostă vr’o 49 
florină 10 cr. v. a. pe lângă suprasol- 
virl.

Facă bine frații noștri, că arangiază 
și pe la sate petreceri. Așa ne putemă 
ajuta biserica și școla, numai câtă pe
trecerile făcute în acelă scopă să le și 
sprij inimă și cercetămă.

Trăiască frații din Șieu-Odorheiu!
Unii ospe.

M6ștele sântei Paraschive.
Ecă amănuntele ce dă „Drapelulă44 

din Iași relativă la aceste moște și la fo- 
culă ce le cuprinsese în noptea dilei a 
doua de Crăciună :

Dela începutulă restaurării bisericei 
Trei-ErarchI, zidită de Vasile Lupu, moș- 
tele Sf. Paraschive se află depuse în 
sala gotică din casele aflătore în ograda 
bisericei. Moldovenii de două vecurl și 
jumătate venereză aceste moște.

La 1821, moștele acestei sfinte erau 
amenințate de foculă Eteriei, când au 
fostă scăpate în turnulă dela Trei-ErarchI; 
la 1828, Rușii voiau să fure moștele sfin
tei, însă credincioșii le-au ascunsă într’o 
bașcă la Sf. Spiridonă.

In dimineța dilei de 27 Decemvrie 
1888 se lăți prin orașă vestea, că ună 
focă a isbucnită la Trei-ErarchI, consu- 
mândă și moștele Sf. Paraschive. Din 
informațiunile pe care 11-amă putută cu
lege, la fața locului chiar, ecă cum s’a 
întâmplată :

Scirea cum-că în sala gotică, unde 
suntă depuse moștele sfintei, a isbucnită 
ună focă, a fostă dată de eclesiarchă, 
precum și de mai mulțl elevi dela școla 
normală Vasile Lupu. Imediată se în
dreptară cu toții spre loculă de unde 
eșia fumă, însă nu puteau înainta. Atunci 
se sparseră ferestrele dela sala gotică și, 
după ce fumulă mai eși, se introduseră 
înlăuntru. Ajutorulă pompieriloră sosi în
dată împreună cu multă lume.

Foculă nu apucase a cuprinde întregă 
interiorulă salei gotice, ci numai partea 
dreptă, unde se afla ună catafalcă, con
struită în lemnă; și pe care era așecjată 
sicriulă, în care se păstreză moștele sfin
tei Paraschive. Acestă catafalcă a fostă 
cu desăvârșire distrusă de focă și sicriul 
acoperită cu table grose de argintă încă 
a fostă consumată de focă ; partea lem- 
nosă a arsă după ce mai înteiu s’a topită 
argintulă.

Pe jăraticulă provenită din arderea 
catafalcului și a sicriului, la intrarea în 
sală s’au găsită moștele sfintei Paraschive, 
cu tote vestmintele și ornamentele de 
mătase și ună învălișă, de bumbacă, ne
atinse de focă.

Foculă probabilă, că a arsă mocnit 
o bună parte a nopții, căci tote lumină
rile s’au topită de căldura cea mare și 
sfeșnicele și candelabrele încă amenințau 
a se topi.

Pănă acum nu se scie positivă de 
unde a luată nascere acestă focă, se 
crede însă, că dela o candelă, care ar
dea în permanență lângă sicriulă cu 
moștele.

Imediată ce foculă fu stinsă, sosi 
și I. P. S. S. Mitropolitulă Moldovei și 
ală Sucevei, înconjurată de cleră, precum 
și domnulă prefectă ală județului, pro- 
curorulă-generală , ordonându-se cer
cetări, după ce mai întâiu s’a încheiată 
ună procesă verbală. A doua <ji d-lă 
Teodoră Rosetti, președinte ală consiliu
lui de miniștri a visitată și d-sa loculă 
sinistrului. Lume fărte multă a venită 
necontenită timpă de trei 4*1® 411 sa^a
gotică la Trei-ErarchI, ca să se încredin
țeze de acestă întâmplare, care a ridicată 
multă credința celoră ce venerau moștele 
sfintei.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulil biuroului de coresp. din Pesta)

BucurescT, 21 Ianuarie. Depu- 
tatulâ Blarenberg va propune ca
merei se pună pe fostulil cabinetu 
Brătianu în stare de acusațiune 
și să pornescă anchetă asupra dis- 
posițiuniloru administrative ale a- 
celuia.

Viena, 21 Ianuarie. Prințuld 
Alexandru a fostă invitată la îm- 
peratulu la prâncjulă familiară. 
Sera a plecată.

DIVERSE.
Lupta cu unu monstru de mare. In 

Wellington ună cufundatorfl primise însăr

cinarea, să așe4e vr’o două petri mari 
sub apă, lângă colonele unui podă în 
portulă de acolo. Cufundatorulă, M. 
Govan, îmbrăcată în costumulă său de 
cauciucă, se lăsa în fundulă apei și se 
apucă de lucru. Pe când lucra mai bine, 
se simți apucată de ună polipă uriașă, 
care îșl înfipse labele sale totodată în 
spinarea lui și în colona podului. M 
Govan se opinti la începută din răspu
teri, ca să scape. Der cu câtă se luptă 
mai multă, cu atâtă mai tare îlă prin
dea monstrulă de mare. In fine cufun
datorulă se lăsă de luptă și observă 
după câteva minute, cumcă labele poli
pului se desprinseră de la colona podu
lui. Cum simți acesta, făcu semnă să fie 
trasă în susă și cufundatorulă fu ridicată 
pe uscată, purtândă monstrulă în spinare. 
Piciorele monstrului erau ca de vr’o trei 
metri de lungi.

Datoriile statelorO mari europene și 
cheltuelile pentru armată. In anulă 1888, 
conformă bugetului a 15 state europene, 
s’au cheltuită pentru armată și marină 
3200 milione mărci; plătirea intereseloră 
pentru datoriile de 84 miliarde suntă de 
3970 milione. Datoriile s’au urcată din 
anulă 1875 pănă în 1887 dela 68 la 84 
miliarde. In Germania au crescută dato
riile în acești 12 ani dela 3180 milione 
mărci la 8000; în Francia dela 19.500 
la 27.000; în Italia dela 7900 la 9000; 
în Austro-Ungaria dela 6870 la 9000.; 
în Rusia dela 7700 la 13.500; numai în 
Engliteraauscă4ută dela 15.500 la 14.800 
milione mărci.

Necrologu.
Subscrișii cu inima frântă de durere 

aducă la cunoscință tuturora rudeniiloră 
și amiciloră, cumcă multă iubitulă loră: 
soță, tată și moșă Petru Cârstocea, pa- 
rochă gr or. ală Baclfalăului din Săcele 
și președinte ală comitetului parochială 
și comunală din locă, după ună morbă 
forte scurtă, împărtășită fiindă cu sfin
tele taine, șl-a dată blândulă său sufletă 
în mânile Creatorului astădl la 5 ore p. 
m. în anulă ală 37-lea ală preoției, ală 
40-lea elă căsătoriei și ală 62-lea ală 
vieței sale pline de activitate.

Osămintele multă regretatului de
functă se vor așe4a spre odichnă veclnică 
Sâmbătă în 7 (19) Ianuarie a. c. la 12 
ore din 44 în cimiteriulă bisericei gr. or. 
din locă. — Fiă-i țărîna ușoră și memoria 
binecuvântată!

Bactfaleu, 4 (16) Ianuarie 1889. — 
Maria Cârstocea n. Pârvu, ca soțiă, Iancu 
Cârstoceană, adv. în Tergulă Jiului, și 
Petru Cârstocea, comersantă în Buzău, 
ca fii. Toma Frateșă, preotă gr. or., ca 
ginere, Constanța Cârstoceană, ca noră, 
Constanța Cârstoceană, ca nepotă.

Cursul u pieței Brașovu
din 17 Ianuarie ei. n. 1889.

Bancnote românesc! Comp. 8.23 Vend. 9.24
Argintă românescU - „ 9-10 n 9.15
Napoleon-d’orI - - - n 9.52 n 9.55
Lire turcescl - - - „ 10.80 n 10.88
Imperiali - - - - 9.80 n 9.88
Galbinl „ 5.60 M 5.65
Scris, fonc. „Albina116“/0 „ 101.- n —.—

„ n „ &’/o „ 98— n 98.50
Ruble rusescl - - - „ 126— „ 127—
Discontulă ... - 6>/,-8% pe anti.

Cursulu la bursa de Viena
din 16 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0 ------ 101.20 
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 93.35 
împrumutului căilortl ferate ungare - 144.80
Amortisarea datoriei căilor Ci ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 09.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilor!! terate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 116.70
Bonuri rurale ungare ----- 1Q4.5O
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.50
Bonuri rurale BanatU-Timișîl - - - 104.50
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.50
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.—
Bonuri croato-slavone ----- 99.60
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului - -- -- -- - 82.45
Renta de hârtiă austriacă - - - - 88.15
Renta de argintii austriacă - - - - 111.75
Renta de aurii austriacă ----- 142.90
LosurI din 1860 ------- 883.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 812 75
Acțiunile băncei de credit!! ungar. - 310.70 
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împărătesei ------- 9.931/,
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 59.12*/, 
Mărci 100 imp. germane - - - - 97 20
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.70

Editorti și Redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 (ți 

a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272— 3‘/2 căle, și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.— pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

Totu de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propriă:
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A

A

O
A

A

0

H

H

ft

A

A

A

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregorin Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. și III. Prețulă broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura EU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă seu învățături 
pentru poporu culese din cliamlii unui 
școlară de Dr. Georgia Popa. — Opulă 
acesta, pentru povâțuirile lui valorose, 
are să ocupe ună loeă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față unu diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se <|ică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școla: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învâțătorulă 
sâu, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita se nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fi. 10 cr.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omîi de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețulă 10 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 
din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is

de

de

ft
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torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas.
— Cu portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii, de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulii dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea IU și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximă Popă, profesoru la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoru preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cuventări bisericescl în tote săr
bătorile de peste anu de Ioanu Papiu.
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avendă o notiță 

istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulu 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fi. v. a.

Cuventări funehrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Pap iu.— Acestă 
volumă de peste 24 căle cuprinde: 
8 cuventări acomodate pentru ori-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 —a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7 — a nepoțiloră dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, fi
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune 11 —dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandăm^ clerului română acestă 
bogată volumu de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețulă unui esemplară 
spedată franco e 2 fi. v. a.

Cuventări bisericescl, tomulă III, 
scrise de Ioană Papiu. —Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare.—Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. — Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fi. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorulă Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absălvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 cr. 
esemplariulă spedată franco.

Manualii catecheticu pentru primii 
an! scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 

de s. scriptură, catechetică și meto* 
dică în seminariulii arohidiecesanâ din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescti în Făgărașă.—Acestii opd de 
mare însemnătate pentru literatura ca- 
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândii unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băieților^ noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulâ față 
cu discipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă una îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătorilor^ și a părinți- 
lorti la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țuia unui esemplaru din acesta opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitana din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textO, — este 1 fi.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioana Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și FilemonQ. Traduse de Con
stantina Morariu. Prețuia unui esem- 
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumneijeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioana Chry- 
sostomfi compusă din operele acelui 
sânta părinte, de Ioana Boroșiu pa- 
rocha gr. cat. și ases. consist. Pre
țuia unui esemplarU cu porto-francata 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețuia unui 
esemplartt broșuratU e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fi.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

MiculQ mărgăritard sufletescd. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă nuni 
esemplară broșuratU e 15 cr., — legată 
22 cr., legatU în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fi., 
100 esemplare 9 fi. v. a.

Epistolia D. N. IsusQ Christosd. 
Prețulă unui esemplară legatU și spe- 
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fi.; 100 esemplare 10 fi.
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Rugămti pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.
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