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Ciudată mai este starea luci - 
rilorîî în acesta mouarcliiă dua
listă.

Amu urmărită în cailele acestea 
cu atențiune mersulu desbateriloru 
în dieta ungurescă. Der mai este 
unu parlamentă, care are si elu 
să dică ceva, când e vorba de îno- 
narcliiă și de interesele ei. Ințele- 
gemu parlamentulu austriacă.

In camera din Viena nu se face 
atâta sgomotu ca în cea din Pesta. 
Acestă o dovedesce și faptul 0 că 
f ără multă larmă camera din Viena 
a primită de multă legea militară, 
cu tote că și în Austria naționa
litățile diferite suntă gelose pe 
limba loră și n’au nici o poftă de 
a ii germanisate prin mijlocirea 
armatei.

E interesantă, că în Austria, 
unde nu esistă o limbă a statului, 
limba germană îșl află ac]f refu- 
giulu numai în armată și numai 
prin armată s’ar pute înfățișa ca 
limbă a statului, pe când din con
tră în Ungaria, limba armatei vine 
în conflictă cu limba statului. Ast- 
felu, pe când în Austria se mani
festă îngrijirea, ca nu cumva prin 
mijloculă armatei se se ’ntroducă 
limba germană ca limbă a statului, 
în Ungaria esistă temerea, că prin 
limba armatei, care este cea ger
mană, se va sgudui posițiunea lim- 
bei statului, adecă a limbei ma
ghiare.

De aici se pote vede ce ano- 
maliă esistă între raporturile din 
ambele state dualistică și cât de 
multă se ’ngreuneză însăși posi- 
țiunea armatei în fața curenturi- 
loru opuse din Cis- și Translai- 
tania.

Situațiunea s’a complicată a- 
cum și mai multă prin concesiu
nile ce li-se*facă Unguriloră în 
ceea ce privesce cestiunea limbei 
în armată. Declarările ce le-a fă
cută ministrulu de» honvecji br. 
Fejervary în ședința dela 26 Fe

bruarie n. a dietei ungurescl în 
privința favoruriloră și ușurăriloru, 
ce administrația de resboiu voesce 
să-le facă voluntariloru pe ună ană, 
suntu de natură a produce și în 
Austria o mișcare, ce numai fa
vorabilă nu pote fi organisațiunei 
militare a armatei.

După aceste declarațiunl, se va 
procede la esamenulă de oficeră 
în reservă într’unu modă cu to- 
tulu particulară în Ungaria, con- 
cec}endu-se ca în fondă esamenulă 
se pbtă fi depusă și în limba ma
ghiară și croată, și se se potă fo
losi de voluntari și manuale în 
limba ungurescă și croată; mai 
departe, ca se se reducă numerulă 
obiecteloră de studiu, €rășl în 
scopu de a se ușura esamenulă.

Deoă se va procede în direc
țiunea acesta, armata puțină spe
ranță v ave în consolidarea ei, 
mai alesă în ceea ce privesce 
limba de serviciu, căci cu timpulu 
se va nasce o luptă înverșunată 
între limba maghiară și germană, 
și cea dinteiu va nisui se ocupe 
totu teremulu.

Pentru armată înse se nască 
din acesta împrejurare și alte di
ficultăți. Ceea ce li-se concede 
pe cale indirectă Unguriloră și 
Croațiloră, voru pretinde la pen
dulă loru cu drepții cuvântă și 
naționalitățile din Austria. De 
ce se nu potă pretinde voluntarii 
cehi, de pildă, cu același âreptu, 
ca în capsulă esamenului de ofi- 
ceriî să se folosescă și ei de limba 
loru națională, mai alesă dupăce 
în Austria limba germană nici 
nu este decretată ca limbă a sta
tului.

^.laltaerl s’a începută desbate- 
rea asupra bugetului în camera 
din Viena și deja în <[iua ânteia 
s’a atinsă cestiunea cea delicată 
a limbei, care formeză punctulu 
principală ală tuturoră lupteloră 
în acestă monarchiă poliglotă.

Deputatulu Carneri, vorbindă 
despre militarismă, care este ido- 

lulă timpului de față, pretinse 
ca, după-ce se jertfesce atâtu de 
multă pentru armată , să i - se 
dea acesteia celă puțină o limbă, 
care s’o pricepă măcară oficerii și 
suboficerii, căci Ia din contră a- 
cestă uriașe oștire ar fi ună mon
stru fără pricepere.

Ceea ce a pretinsă numitulă 
deputată a și deșteptată oposiția 
în tabera naționalitățiloră și ună 
deputată cehă a protestată în con
tra tendinței de a introduce stu
diului aprofundată ală limbei ger
mane în șcblele medii și a crea 
astfelă limbei germane o posițiă 
forte, de unde se se impună apoi 
ca limbă a statului. „Scimă noi 
ce vrețî“ — esclamă elă — „vreți 
mai ânteiu să ne germani saț! și 
apoi se ne faceți ienicerii nației 
vostre".

Din tote acestea se vede, câtă 
de mari sentu neajunsurile ce i-le 
crează monarchiei dualismulă, celă 
multă lăudată și susținută chiar 
de Nemții centraliștl.

ZDIZbT
ȚnrulO și Zancoff.

So scie, că cjilele trecute revoluțio- 
narulă bulgară Zancov a fostă primită 
în audiență de cătră Țarulă Rusiei, faptă 
care a bucurată multă pe emigrații bul
gari aflațl în Rusia. I-se scrie acum din 
Petersburg diarului „Times11, că cu acestă 
ncasiune Țarulă întreținendu-se cu refu- 
giatulă bulgară asupra situațiunei Bul
gariei, i-ar fi <jisă lui Zancofl’ urmă- 
tdrele:

„Am informațiunl esacte despre sta
rea de lucruri din Bulgaria. Sciu că 
cabinetulă actuală nu se bucură de po
pularitate în țeră și e susținută numai 
de omeni plătiți. Cunoscă și sentimen
tele de iubire și recunoștință ce Bulgarii 
le au pentru Rusia. Aprobă, tocmai 
pentru acesta, purtarea clerului în afa
cerea conflictului dintre guvernă și si- 
nodău. Țerminândă, Țarulă a 4’s(i : 
„Starea actuală nu pâtesă dureze multă. 

Principele de Coburg trebue să plece. 
Eu am și alesă altulă în loculă lui. 
Cine este acesta, îlă voiu numi mai târ- 
fjiu, acum nu e încă timpulă sosită1*.

SOIRILE PILEI.
L.-fmareșală Leonida Popii, șefulă can

celariei militare și adjutantă ală Maies
tății Sale, a primită ună concediu de 
unu ană pentru cause de sănătate. M. 
Sa îșl esprimă mulțămirea și recunoștin
ța sa pentru escelentele servicii pline 
de devotamentă făcute ună șiră de ani.

** *
Becrutarea amânată. Tinerii apar

ținători cercului de assentare ală Clușului, 
năsouțl în 1866, 1867, 1868 și 1869, au 
fostă încunosciințațl, că în urma ordina- 
țiunei ministrului ungurescă de honvedl 
dela 19 Febr. c., recrutarea s’a amânată 
pe timpă nedeterminată.

* £
Dările in corn. Solnocă-Dobeca. Cu 

finea anului 1888 au rămasă restanțe în 
acestă comitată 11,921 fl. 26 cr. dare 
directă și 13,681 fl. 35 cr. dare militară. 
Tn luna lui Ianuarie dina. c. s’au incas- 
sată cu 5800 fl. mai puțină ca în Ianu
arie anulă trecută.

* *
Sortea actorilorîi unguri. In Târgu- 

Mureșului a jucată o trupă de actori 
unguri sub direcțiunea lui Miklosi. Se 
vede treba, că nu li-a pre mersă stră
lucită, fiind-că directorulă a găsită cu 
cale să întocmescă ună bală mascată, în 
speranță, că-i va aduce atâția bani, câtă 
îi trebue pentru drumă pfină la Deșiu. 
Când colo, abia au fostă vr’o 50 de 
măscl.

*
* e

Cale ferată vicinală. Ministrulă un
gurescă de lucrări publice și comunieațiă 
a concesă pe timpă de ună ană lui 
Michael Horvath sen., I. Horvath jun. 
și Gabriel Daniel să facă lucrările pre- 
gătitore pentru o cale ferată vicinală, 
care să ducă dela stațiunea Homorodă 
a căiloră ferate ale statului pe la Făgă- 
rașă pănă la Avrigă.

** *
Non oficiu poștală. La halta (stațiă

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

(■1)
Despre popularitate.

Conferință ținută la „întrunirile literari** din 
Erașovă.

de I. C. Panțu.
[Fine.]

Decă ne punemă întrebarea: „cine 
este de vină că se potă încuiba astfelă 
de omeni în societate, și că conducă afa- 
cerife pentru ca imediată său mediată să-șl 
facă venituri?** — răspunsulă este forte 
lesne de găsită, căci singura nepricepere 
a poporului, și p6te lipsa de curaj 0 a 
omeniloră de caracteră, portă vina, că 
nu se cionteză odată acesto fapte ne- 
oneste. Astfelă de omeni luertză la intu- 
iicrecă și este minciună că ei voescă să lim- 
peifescă lucrurile, ci din contră, este adevără, 
că prin minciună și prin fapte artificiale, 
facă ca ideile loră se fiă aplaudate de săr
mana mulțime nepricepătore.

Astfelă de omeni, după ce ajungă 
în fruntea afaceriloră, se facă de regulă 
mai conservatori, pentru-că ei suntă 
mulțumiți cu posiția loră și strigă în 

gura mare, că lucrurile mergă bine. Ei 
sciu bine cum au ajunsă la popularitate, 
și sciu totă atâtă de bine cum esploa- 
tează posiția în care se află, și se mân- 
gâe, că și în alte părți mergă lucrurile 
totă astfelă, și totdeuna au o temere și 
suntă convinși, că nu trebuescă mari 
sforțări spre a se dărîma într’o bună 
dimineță tote lucrările loră artificiale. 
Ei sc temă și temerea este simptomulă unei 
conștiințe pătate, unei activități mârșave, 
simptomulă speculațiunei neiertate. Omenii 
de adevărate merite niciodată nu se temă.

Se întemplă când și când, că totuși se 
găsesce câte ună oină hotărîtă și pă- 
șesce în contra ăst.oră felă de omeni, der 
atunci să vec]I potopulă de fulgere ce 
se voră îndrepta în contra acestuia. Nu 
numai singuri acei populari falși, der totă 
ceata, clică de clică, tote mediocritățile 
și toți semidocții, cari se alipiseră și se în
călcaseră în jurul acestora, se vor pune u- 
măr la umăr și vorcăuta să nădușăscă vocea 
omului de talentă, care ar cerca să pună 
o oglindă limpede în fața fapteloră ne
corecte. Lupta va fi înverșunată și vai 
de omulă de talentă, care va ave ne

norocirea să fie sdrobită de curentulă 
bolnăvicioșii ce se introduce prin astfelă 
do populari.

Dâcă ne punemă întrebarea: „de ce 
atâtea forțări în contra unoră idei să- 
nătOse?“ Răspunsulă îlă avemă la înde
mână. Omenii cu falsă popularitate îșl 
vădă micimea loră, îșl cunoscă activi
tatea loră și sciu, că omenii de talentă 
și independenți suntă periculoși pentru 
ei, pentru-că aceștia nu au în vedere binele 
societății, ci binele loră particulară.

Decă generalisămă cele spuse, vom 
vede că acestea se potrivesoă pe tote 
terenele vieții publice. Se potrivescă în 
afacerile statului, în afaceri comunale și 
bisericesc!. Să observămă cu băgare de 
semă lucrările omeniloră și să ne uităm 
cu deamăruntulă la resultatele, ce le 
producă, căci în fiecare locă se află și 
astfelă de omeni, cari, falsificândă opinia 
publică, trecă de cinstiți, de harnici, de 
omeni cari într’adevără sejertfescă pen
tru binele comună, der în realitate glo
ria loră este ușoră câștigată. Față de o 
astfelă de gloriă, Schoppenhauer are ur- 
mătorea părere : „Gloria ușoră câștigată 

in cele mai multe cașuri este falsă, o glo
riă artificială, ca resultată ală unei laude 
nedrepte, a unoră prctinl mediocri la pri- 
lepcre, a unora critici corupțl, a ordineloră 
superidre venite dela puternici, său a ne- 
priccperei mulțimei. Acestă gloriă sămănă 
cu o bcșică dc bou, care a aplicat'o cine-va 
pentru a face să inote ună corpă greu. Jiu 
portă pe deasupra apei ună timpă mai 
lungă seu mai scurtă, după cum este și be- 
șica mai bine umflată seu mai strinsă le
gată. Aerulu însă încetulă cu încetulă ese 
afară din bcșică și corpulă cade. Acesta e 
sortea ori cărei glorii câștigate pe nedreptu.

Precum în partea primă a acestei 
lucrări s’a cjisă, că în fiecare timpă esistă 
două feluri de literațl și anume unii cari 
rămână, er alții, cari se dau uitării, totă 
astfelă se pote rjice și aci față de fap
tele omeniloră în viăța publică. Esistă 
omeni, cari într'adevără se interesăză de bi
nele obșteștii și alături cu ei esistă unii, 
cari facă vorbă multă, se amestecă in tâte, 
încurcă lucrările, fi speculeză. Aceștia din 
urmă suntă cei cu popularitate falsă și 
sunt mult mai periculoși în societate decâtă 
6menii cari au ofalsăpopularitateca/rtera/l.
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mic&) Galambfalăulă mare de pe linia 
ferată Hașfalău-Odârheiu se înființeză 
dela 1 Martie n. unii oficiu poștalii, care 
va mijloci primirea și trimiterea de scri
sori și pachete.

** *
Nou institute de bani in Brașovă. 

Cu privire la scirea adusă de noi sub 
acesta titlu 49®le aceste, suntemă rugați 
a da locă următârei rectificări:

„Onorată Redacțiune ! Vă rogă să 
luațl la cunoscință și să publicați urmă- 
torea rectificare a scirei apărute în sti
mata D-vostre foiă în Nr. 37. 1889: Eu 
n’am nici o cunoscință despre aceea, că 
banca comercială ungară din Pesta (Pes
ter ung. Commercial-bank) îșl înființeză 
aici o agențiă și că are intențiunea de 
a desface raporturile comerciale ce esistă 
între mine și între densa, deorece numita 
bancă este prin contractă încă pentru 
câțiva ani legată cu mine.

Brașovă, 28 Februarie 1889
Cu distinsă stimă 
lacobă L. Adler.

Din dieta wnrfcscă.
Marți s’a începută desbaterea §§ 24 

și 25 ai legei militare. Ea s’a introdusă 
prin nisce propuneri și declarațiunl din 
partea maiorității și a guvernului, cari 
au avută de scopă a arăta totă ce potă 
ei face pentru a liniști spiritele agitate.

Mai înteiu i-s’a dată cuvântulă de
putatului guvernamentală Gajary spre 
a-șl motiva resoluțiunea ce-o' propune în 
cestiunea limbei.

Gajary recunosce, că limba oficială 
a armatei comune trebue să fiă cea ger
mană, der 4ice, că fațâ cu greutățile ce 
se potă nasce de aici pentru tinerii un
guri la depunerea esamenului de oficeră 
se cere, ca să nu se ceră dela ei cunos- 
cința limbei germane în măsură mai 
mare, decâtă o pretinde neapărată inte- 
resulă serviciului, de aceea propene ur- 
mătărea resoluțiune:

„Avândă în vedere disposițiile înăs
prite ale proiectului legei militare cu 
privire la voluntarii pe ună ană, dieta 
îndrameză pe ministru de honvezi, ca 
să facă în privința esamenului de oficer 
în puterea posițiunei sale pașii necesari:

1) pentru ca cunoscință limbei ger
mane să se ceră numai într’atâta, încâtă 
acestă cunoscință este neapărată nece
sară pentru serviciulă în armata comună ; 
mai departe, pentru ca prin urmare vo- 
luntariloră pe ună ană din țările coro
nei ungare să le fiă permisă a se folosi 
bi decursulă esamenului de limba statu
lui — respective voluntariloră din Cro- 
ația-Slavonia în limba oficială a aceloră 
țări ;

2) pentru ca comisiunile esamină- 
tore să fiă în scopulă acesta astfeliu 
compuse, ca să fiă în stare, de a corăs- 
punde acestei recerințe.

După Gajary se ridică imediată mi-

Fiecare comuuă, fiăcare orașă îșl are 
omenii săi sinceri și omenii săi falși, de 
aceea să băgămă bine de semă la fap
tele loră, să le dămă pe față și să nu 
ne uitămă la falsa gloriă ce și-au câști- 
gat’o, să ne interesămă cu toții de afa
cerile de ori ce natură, să lucrămă și 
să luminămă tot-deodată mulțimea , să-i 
luămă paienjinișulă de pe ochi ca să 
vacjă mai bine.

Omulă dela natură este aplicată a 
nu apreția lucrulă de valore, care se află 
înaintea sa, și de aceea ideile bune, ideile 
mart ale omeniloră pricepători voră fi 
recunoscute mai târcjiu și atunci voră fi 
dreptă aprețiate. Precum, dică vrii si 
uprețiezl arta la o c[idire monumentală, nu 
te vei uita din apropiere, totă asemenea fap
tele mart, ideile bune ale omeniloră pri
cepători, se voră judeca mai bine și mai 
corectă in viitorii.

Tocmai fiindă-că lucrulă stă astfelă, 
e datoria fiă-căruia dintre noi să atra- 
gemă luarea aminte a mulțimei asupra 
dmeniloră de o popularite falsă, fiindă-că 
prin acâsta oontribuimă la scurtarea tim
pului pentru a se limpezi ideile [și pen- 

nistrulă de honvecjl br. Fejervâry spre a 
declara, că dânsulă primesce propunerea 
de resoluțiune a deputatului Gajary, pen- 
tru-că scie că pdte lua răspunderea pen
tru ea.

După ce br. Fejervâry dă a se în
țelege că a dobândită pentru acea re
soluțiune consimțămentulă monarchului, 
elă înșiră tdte acele favoruri și ușurări, 
ce li-se voră concede voluntariloră pe 
ună ană.

Br. Fejervâry accentueză mai întâiu, 
că scopulă administrației de răsboiu este, 
ca în casulă unei mobilisărl instituțiunea 
voluntariloră pe ună ană să fiă pe de
plină esploatală. Greutatea principală se 
va pune în viitoră pe întrebuințarea 
practică și pentru ca și voluntarii pe un 
ană să potă mai ușoră corăspunde chiă- 
mării loră, li-se va da ocasiune în tim- 
pulă serviciului a conduce detașamente 
mai mici. Voluntarii pe ună ană voră fi 
concentrați în școle și aici voră sta sub 
comanda unoră oficerl mai bătrâni și 
sub conducerea unoră profesori de spe
cialitate mai bătrâni și esperțl, cari vor 
fi astfelă aleși ca să- cunoscă și limba vo
luntariloră și să pdtă da aceloră volun
tari, cari nu cunoscă bine limba germană, 
deslușiri în limba loră maternă. Obiec
tele teoretice nu numai voră fi reduse, ci 
și obiectele necesare voră fi mărginite 
la măsura cea mai de lipsă, puindu-se 
greutatea principală pe instruirea prac
tică. Pentru aceste obiecte reduse în 
volumă se voră eda manuale în limba 
germană, care este limba oficială a ar
matei. Deorece însă și la honvedl voră 
intra în viitoră mulțl voluntari, e natu
rală, că manualele pentru aceștia voră 
fi traduse în limba maghiară, respective 
în limba croată. Așaderă fiăcare volun
tară, care nu cunosce îndestulă limba 
germană, va fi în posițiune de a-șl pro
cura ună manuală maghiară ori croată. 
Comisiunile de esaminare voră fi com
puse după corpurile de armată ori după 
divisii; voră face parte din aceste co
misii și oficerii de instrucțiă, cari 6’au 
ocupată ună ană întregă cu voluntarii. 
Totodată voră fi comandați în aceste 
comisiunl și câțiva oficerl, oarl în cașul 
când voluntarulă în cursulă esamenului 
se va esprima în limba maghiară ori 
croată, se pdtă înțelege cele cjise de elă. 
E naturală, că voluntarului, care din 
causă de bolă n’a putută lua parte la 
prelegeri ’i se va concede a depune esa- 
menulă mai târcjiu. In fine va depinde 
dela impresiunea generală ce-o va face 
la esamenă, ca tânărulă să fiă declarată 
aptă pentru gradul de oficer, ori de locții- 
toră de oficeră. In casulă când impre- 
siunea generală este bună, voluntarulă 
nu va mai trebui să servâscă ună ană, 
pentru-că a corăspunsă mai puțină 
într’ună obiectă. Nu va servi încă ună 
ană, der nici nu va deveni oficeră. Ase- 

tru a se apreția mai corectă faptele.
Reasumândă, voiu cjice : Ună omă, 

care produce afară din cale, în orl-ce 
ramă ală artei, nu va produce lucruri 
mari. Ună astfelă de omă nu ”a fi ar
tistă, ci ună simplu meseriașă, care va 
căuta cu mulții sei tovaroșl să specu
leze mulțimea, să ajungă în posiții bune. 
Totă asemenea este și cu acei falși popu
lari, cari se amestecă în tote, caută, ca 
ei și numai ei să fericescă mulțimea prin 
faptele loră. Tote suntă însă pănă la 
ună timpă. Ideile scriitorului secă; 
îi trebuesce timpă pentru a fi premenite; 
ddr fiindă-că scrie multă nu are vreme 
să facă acestă lucru; marja scrisă trebue 
să aducă parale, și astfelă dela ună timp 
începe a scrie lucruri fără idei. Totă de 
asemenea se întâmplă cu falsulă popu
lară în afacerile publice.

Elă vre să lucreze multă, dela ună 
timpă însă se tocesce, și tdtă activitatea 
lui va fi o simplă formă, va fi vorbă 
golă, luări de protocdle, și speculațiunea 
sa particulară.

Bine a cjisfi Schoppenhauer într’ună 
aforismu alu său, că dela unu stăjară me-

meuea cei ce voră depune astfelă esa- 
menulă, der voră fi dificultăți pentru de
licte disciplinare, nu voră deveni oficerl, 
dâr nici nu voră trebui să mai servâscă 
ună ană. In viitoră va depinde numai și 
numai dela resultatulă esamenului, dicăres- 
pectivulu trebue si mai servâscă ună ană ori 
nu. Cei ce voră fi siliți a servi încă 
ună ană, potă să-lă facă pe costulă sta
tului, ddcă nu voiescă să servâscă pe cos
tulă propriu și nu voră fi întrebuințați 
pentru așa numitele servicii mici de ca- 
sarmă și dâcă se voră purta bine potă 
visita și îni anulă ală doilea prelegerile 
și la finele lu potă depune esamenulă de 
oficeră.

In fine declară ministrulă Fejer- 
vary, că dâcă face asemeni declarațiunl, 
le face numai fiindă împuternicită de 
cercurile mai înalte.

Ministrulă de instrucțiune, oontele 
Csaky, desfășură apoi acele favoruri, ce 
li-se voră da voluntariloră pe ună ană 
de cătră ministeriulă de instrucțiune.

Juriștii, decă în cursă de șipte se
mestre regulate voră fi ascultată tote o- 
biectele obligate, voră primi absolutoriu 
și voră fi admiși la esamenele de stată 
și la cele rigordse. Candidații la profe
sară primescă diplomă, decă dovedescă 
și numai o praesă de mzim jumătate de 
ană. Mediciniștiloră cari ca voluntari 
voră intra în serviciu la 1 Aprilie pen
tru ună jumătate de ană, li se va socoti 
semestru acesta întreruptă ca semestru 
întregă. Voluntariloră jarmaciștl li-se so- 
cotesce serviciulă în armată în timpulă 
praxei recerute pentru qpalificațiunea 
loră Ce privesce stipendiile, acei ascul
tători dela universitate, cari facă anulă 
de voluntară și capătă ună stipendiu, potă 
folosi acestă stipendiu timpă de ună ană 
de serviciu militară, decă fundatorulă nu 
eschide aoesta; decă voră fi constrînșl 
a mai servi încă ună ană în armată, nu 
potă folosi stipendiulă în anulă ală doilea, 
der nu pierdă îndreptățirea la acestă 
stipendiu, decă îșl continuă studiile celă 
multă difpă espirarea unui ană.

Urmeză la cuvântă raportorulă mi
norității, deputatulă Fr. Bolgar. Dânsulă 
nu este mulțumită cu resoluțiunea pro
pusă, 'pentru că ea dă o însărcinare unei 
persone, care nu este resposabilă dietei, 
adecă ministrului de răsboiu. Afară de 
acâsta asemeni propuneri de obiceiu nu 
se esecută. Bolgar pledeză să se sus
țină disposițiunile esistente pentru vo
luntari. Nu e bine a se crea oficerl cu 
măsuri forțate. Se provocă la Germania, 
unde nu se cere dela voluntari, decâtă 
ca să servâscă ună ană și unde nimeni 
nu este obligată a deveni îndată oficeră. 
Se totă ijice, că de aceea se iau aceste 
măsuri, spre a se dobândi mai mulțl o- 
ficerl, dedrece armata are lipsă de ofi
cerl. Guvernulă însă nu este sinceră. 
Bolgar constată apoi, că armata austro-

diocritățile (și falșii populari) iau fructele, 
ir omenii de talentă și caracterele nobile 
i-au frunzele.

Cei dintâi iau în presentă fructe și se 
îngrașe (ghindă), ir cei din urmă culegă 
mai târețiu frunte de stejari.

Nu mai încape îndoială deci, că esistă 
dmenl cu o popularitate falsă, cari se 
bucură în presentă de mai multă tre
cere ca alțl omeni, cari în liniște și fără 
sgomotă săvârșescă cele mai mari fapte 
pentru noi.

Dâcă1 amă întreba pe ună artistă 
sâu pe ună altă scriitoră, fiă chiar pe 
terenă didactică, care scrie multe de 
tdte, decă i-amă întreba, (jică, „de ce 
facă ei tdte acestea", atunci fiindă ei 
sinceri s’ar împărți în două tabere și 
unii arrespunde: „din ambițiune deșartă!" 
âr alții: „pentru ca să trăescă!"

Dâcă de asemenea amă întreba pe 
falsulă populară în afacerile publice, „de 
ce face tote câte le face, de ce iubesce 
atâtă de multă poporală, de ce se sa
crifică — la părere — pentru elă", atunci 
fiindă elă sinceră ar trebui să răspundă: 
„ca să trăescă!"

ungară are relativă chiar mai mulțl ofi 
ceri ca Germania și 4ice, că aici nu e 
vorba de oficerl, ci de aceea, ca să se do- 
btndiscă ușoră suboficerl în serviciulă ac
tivă. Astfelă voescă să facă din inteli
gență caporali de casarmă. De aceea s’a 
născocită anulă ală doilea, pentru ca din 
toți aceia, cari nu voră depune esame- 
nulă de voluntari, să se facă suboficerl. 
Cei din Germania suntă celă puțină sin
ceri. la noi însă nu e așa. Aceia, cari 
voră servi anulă ală doilea, voră deveni 
ună elementă distragătoră în armată. 
Din tdte aceste consideranțe vorbitorulă 
recomandă propunerea minorității. (A- 
plause viue în stânga.)

Demonstration! nnprescl.
Pănă acum vre-o 25 de orașe au 

ținută adunări poporale, demonstrândă 
și protestândă contra §. 25 ală noului 
proiectă de lege militară; 18 dintre o- 
rașe au provocată chiar pe cale telegra
fică pe deputății loră, ca să voteze și 
protesteze contra memoratului § de lege. 
Afară de acesta, pe lângă cele 2 univer
sități din Clușiu și Budapesta, s’au ală
turată la mișcările demonstrative ale ti- 
nerimei și studenții tuturoră academiiloră 
de dreptă, ai instituteloră de agronomiă, 
ai academiei de silvicultură din Șemniță, 
precum și ai institutului Bethlen din 
Aiudă. In timpulă mai nou s’au ținută 
adunări poporale în următorele locuri:

In cerculă aii Vll-lea alu Budapestei, 
care este unulă dintre cele mai mari 
cercuri ale capitalei ungurescl. Aduna
rea a constată din vre-o 600 de cetățeni, 
cari în conclusulă luată îșl esprimă „săr- 
bătorâsca loră protestare contra ofensa
torului §. de lege 25 și pretindă, ca în 
lege să se înregistreze deplina îndreptă
țire a limbei ungurescl." Cu împărtăși
rea îu dietă și luorarea în sensulă aces
tui condusă s’a însărcinată deputatulă 
numitului cercă electorală.

In Pecs au luată parte la adunarea 
poporală ca la 6000 de dmenl. Conclu
sulă luată se reasumâză în următdrele : 
1) „Locuitorii orașului Pecs șcaudalisațl 
iau scire despre aceea disposițiune a §. 
25, prin care se ordonă, ca voluntarii 
cari n’au obținută cu sucoesă esamenulă 
de oficeră să fiă obligați încă la ună 
ană de serviciu și tot-odată protesteză 
sărbătoresce contra intențiunei guvernu
lui, prin care acesta limba ungurescă o 
subordineză celei nemțescl. 2) Locui
torii orașului Pecs vădă garanția ridi- 
cărei la valOre a limbei ungurescl în ar
mată în aceea, ca instrucțiunea oficeri- 
loră și esamenulă de oficeră să se facă 
în limba oficidsă a statului maghiară și 
acesta să se cuprindă în lege."

Demonstrația urmată după acesta a 
fostă forte maro, piarele oposiționale 
ungurescl spună, că la acâstă demon
strația pe lângă locuitorii maghiari ai 
orașului, au luată parte și locuitorii sârbi 
și germani (???)

In sensulă concluseloră de mai susă 
s’a declarată și adunarea poporală din 
Dunafoldvâr și Târgulă-Murășului. Vor
biri „patriotice", cântece naționale de 
ale lui Kossuth, apoi strigătele de „ab- 
zug„ și „eljen" au fostă pretutindenea la 
ordinea 4ild.

*
Studenții din Odârheiulă săcuescă I 

dela gimnasiulă reformată au arsă ună 
numără din „Szekely Nemzet" pentru 
atitudinea acestei foi în cestiunea legii 
militare. Numita fdiă observă la acestă 
„evenimenth, care a sguduită lumea", 
că arangiatorii autodafâ-ului încă n’au 
depusă esamenulă de maturitate.

Parastas!! neutru ArcMiDcele Rndolfit.
Gelou, 27 Februarie 1889.

MercurI în 20 1. c. st. n. s’a cele
brată în biserica gr. oath, din loch, pe 
ală cărui turnă fâlfăia ună steagă mare 
negru, prin bravulă și zelosulă parochă 
locală d-lă Ioană Popă, parastasă pentru 
răposatulă Archiduce Rudolfft.
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La acâstă solemnitate au luata parte 
forte mulțl dintre poporenii gr. cath., 
cari toți erau îmbrăcațl sărbătoresce. 
Dela diregătoriile civile din locă au 
luata parte : off. pretorialtl, afară de pre- 
torele Pechy, off. silvanalil, unii inv. 
dela scola de stata, magistrula poștala, 
gendarmerie; afară de notariulă nostru, 
d-lă Fintha, toți membrii antistiei co
munale, precum și alțl d-ul de naționa
lități streine.

Corula vocala ala pranciloră școlari, 
sub-conducerea cantora-docentelui, d-la 
Ilariu ColtorO, a esecutattt tote cântările 
S. liturgie; în fine a cântată ună versa 
funebrala în una moda așa de jaluică, 
de a storsă lacrăml din ochii tuturoră 
ascultătoriloră.

După eșirea Jin S. biserică se audia 
printre poporă dicendă .• „D-c}eu sS-lă 
ierte pe Archiducele Rudolfă, eră pe 
d-la părinte și pe d-la îuvâțătoră sâ-i 
țină D-4eu la mulțl ani.

Uni poporeanu.
j;

întâmplări diferite.
S’a perdutfi în 26 Februarie n. sera 

la 7 ore pe drumfi dela hotelulă „Eu
ropa" din loca pănă la gară unO cufârâ 
cu haine și rufăriă. Cela care l’a gă
sită s6-la predea la căpitănatulă poliție- 
nescă în schimbulă unei remunerări de 
10 fi. din partea păgubașului.

Tâlhari, Luni în 6 (18) Februarie 
a. c. la 7‘/2 6re sera plugarula Ioana 
Balea, locuitorăîn Brașovulă vechiu, ulița 
de mijloca Nr. casei 391, a avuta o vi
sits neobicinuită. Doi bărbați, unuia 
mai înaltă îmbrăcata cu o zeche negră, 
lungă și cu o bâtă mare în mână, ce- 
lalalta mai mica de statură îmbrăcata 
în haine streine (haine nemțescl), amândoi 
cu plete lungi, intrară în bună liniște 
în casa dânsului, unde aflară numai pe 
nevastă-sa cu ună băetă mica în brațe, 
er o fetiță cam de trei ani durmea în 
pata. întrebară pe femeiă că unde’i e 
bărbatule, apoi îi cerură de mâncare. 
Găzdăia se grăbi a-le împăca fomea ne- 
plăcuțilora dspețl, puse pe masă pânea 
și două cuțite, apoi se duse să mai caute 
încă ceva pe lângă pane. Intr’aceea ds- 
peții învertindu-șl ochii cu multă lăcomiă 
prin casă în tote părțile, aflară pe una 
blidară o 61ă cu lapte dulce; îndată 
strigară: „și ăsta e ala nostru !u apoi 
îlă luară, îlă duseră pe masă și se hră
niră bine, ne mai așteptând a alte feluri 
de bucate. După aceea se sculară dela 
masă, se apropiară de găzdoia casei cu 
o ținută provocătdre și-i cerură bani. Ea 
le răspunse, că nu are bani; atunci îi a- 
plicară o lovitură de pumnă după capa 
cu atâta putere. încâta biata femeiă că<}ii 
cu copila cu tota peste leagănulă din 
casă. In sgomotula vaeteloră nădușitore 
ale mamei și ale copilașului, scăpata josă 
din brațele mamei sale, se deșteptă fe
tița din pata, se ridică în susă, dâr în
grozită de ceea ce văduse, scdse una 
țipeta înspăimentătoră și se chiti din 
nou în așternuta. Tâlharii mai deteră 
femeii câteva lovituri, și apoi o luară la 
sănătosa. Câteva minute după aceea veni 
și bărbatultt acasă, carele luânda scire 
despre cele petrecute în casa sa, iute 
eși și alergă în drăpta și în stânga, ca 
să dea de urma tâlhariloră dispăruți. A 
făcuta arătare și la secția polițienescă 
din Brașovula-vechiu, s’au căutata în 
în săra aceea pănă târziu și de atunci 
înedee fără a se afla, cine au fosta acei 
tâlhari.

Focii. In Ocna Sibiiului au arsa 
cinci edificii. Se cj’ce câ foculă a fosta 
pusfi anume. _________

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 9 Februarie. 
D-la Ioană Nădejde depune mai multe 

petâțiunl pentru cereri de pămenta.
D-lă Sturza interpeleză guvernula 

în privința îmbnnătățirilora clerului mi- 
reantt. D-ltt Stefăndnu se asociază la in
terpelare.

D-la Uariu Isvoranu dă cetire nouei 

propuneri de dare în judecată a guver
nului Brătianu.

D-la 1. Lahovary vorbesce în contra 
propuuerei de dare în judecată, țlice 
că era cela mai convinsa și apriga lup- 
tătora în contra regimului trecuta. Una 
ministru ala d-lui I. C. Brătianu ml-a 
sdrobita cariera mea. Cu tote acestea 
eu am să ceră să votați în contra pro- 
puuerei, pe motivă, că decă denșii au 
făcuta greșeli, faceți d-vdstră bine; gu
vernula trecuta a făcuta rău, d-tră în- 
dreptați-la. Nu ne-amă obligata în fața 
țării cu darea în judecată.

Oratorula cetesce propunerea de da
rea în judecată a guvernului d-lui Las- 
carfi Catargiu, dela 1876, arată că în
tocmai aceleași acusărl și învinuiri, cari 
se facă ac}I guvernului d-lui I. C. Bră
tianu, s’au făcuta și celui ala d-lui Ca
targiu. Ce ar fi devenita 6re partidulă 
conservatoră, decă ar fi fosta condam
nata atunci?

Numai în țările barbare, ca în Peru, 
unde dmenii se mănâncă unii pe alții, 
acolo se desvoltă simțulă de răsbunare. 
Bine a disO d-la Tache Ionescu în dis- 
cursula său din rendulă trecuta, că la 
noi, cari ne pretindema civilisațl, să nu 
se petrecă astfela de lucruri. Eu sunt 
în contra dărei în judecată și rogO pe 
toți să voteze în contra ei.

E deja destulă când ună guvernă 
cade sub greutatea opiniunei publice. 
Nu mai trebue să-lă dămă în judecată. 
Pasiunea celoră cari ceră judecarea lui 
Ioană Brătiauu reese clară, căci ei îșl 
propună a-lă osândi fără să i se per
mită ca să aducă contra motive pentru 
apărarea sa.

D-lă Uariu Isvoranu vorbesce pen
tru darea în judecată a guvernului tre
cută. pice că , decă se face, acesta se 
face nu din răsbunare, ci din simțulă de 
dreptate. Ca omă particulară, d. Bră
tianu nu merită să fie tradusă înaintea 
justiței, der ca omă politică da. Și 
spună înc’odată da, căci multe a săvâr
șită și s’au săvârșită sub elă. Să ,nu 
se mi-se opue faptele cele mari ale d-lui 
Brătianu, căci t6tă țera le-a săvârșită. 
Independența și regalitatea de cine au 
fostă proclamate, 'decă nu de îutrega 
țeră? Care partidă s’a opusă? Nici unuia, 
d-loră.

Legea responsabilității ministeriale 
este o rețetă care fee aplică spre a vedâ 
ce efectă va produce asupra organis
mului miniștriloră, cari au obiceiu de a 
călca legile. Cu darea în judecată a 
guvernului d-lui I. Brătianu, se va țla 
o satisfacere țărei.

Camera -ffindă consultată, se pune 
la votă propunerea de dare în judecată 
a d lui Uariu Isvoranu.

Votulă se face cu bile și prin apela 
nominala. Adunarea deputațiloră a vo
tată propunerea pentru darea în jude
cată a guvernului d-lui I. C. Brătianu.

Președintele anunță că s’a depusă 
pe biurou raportulă comitetului delega- 
loră asupra venejărei bunuriloră Statului 
la țărani.

D-niasa mai dă cetire legei asupra 
responsabilității ministeriale și consultă 
adunarea, decă voesce să procedă la ale
gerea membriloră ce voră compune co
misia de informații în afacerea acusării 
ministerului Brătianu.

Camera hotărăsce prin ridicarea de 
mâni, ca să se voteze comisia de infor
mații. Se propună două liste. La ora 
6 se sfîrșesce cu depunerea scrutinului. 
D-lă Cogălniceanu cere să se consem
neze, că d-sa s’a abținută. Următdrele 
persdne au fostă alese: Al. EnacovicI, 
A. Vericeanu, M. Tzoni, I. N. Ianco- 
vescu, D. Olănescu, N. Blaremberg.

Unulă se va alege a doua 4>- D-lă 
Tzoni îșl dă demisia, nu se primesc3.

Cununiă. D-lă Ioană StrUvoiu și D-ș6ra 
Anastasia Coleșu îșl voră celebra cununia 
loră Duminecă la 12 (24) Februarie a. 
c. în biserica Sf. Nicolae din ZârneștI. 
— Felicitările nostre!

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

Parisu, 1 Martie. Poliția a ocu
pată erl după amecjl birourile li- 
gei patriotice. S’a făcută perclii- 
sițiune domiciliară. Derotdede. pre
cum și secretarulă generală ală 
ligei Richard au fostă arestați. Ares
tarea loră s’a motivată <țicendu-se 
că suntă acusațî, că au luată parte 
la ună complotu, care ar fi fostă în 
stare a provoca nisce încurcături

resboinice. Și deputății Laguerre și 
Laisaut au fostă arestați.

Roma, 1 Martie. — După des
chiderea camerei, ministru-preșe- 
dinte Crispi i-a comunicată, că 
în urma negociăriloră din cjilele 
ultime, cabinetulu și-a dată demisiunea 
în manile Regelui, ca se nu peri
cliteze interesele statului prin- 
tr’unu votu parlamentară. Regele 
a rugată pe miniștri se remână 
deocamdată la posturile loră pănă 
la finalisarea afaceriloru curente.

„ALBINA" institutn de credita și de economii.
Filiala Brașovu.

Consnectulă operaținniloră de cassă în luna 
Februarie 1889.

Intrate :
Numerar cu 31 Ian. 1889 fl. 22,318.74 
Depuneri spre fructificare . 130,443.11
Cambii răscumpărate. . . 78,656.47
Conturi curente .... 17,251.44
împrumuturi pe producte . 7,629.58
Efecte și alte împrumuturi . 19,631.—
Monetă............................  3,486.77
Interese și provisiunl . . 3,357.99
ComisiunI. . . . ‘ . . . 165.15
Diverse............................. 17,400.09

fl. 300,34034
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 126,062.66 
Cambii escomptate . . . 95,181.50
Conturi curente.................. 38,547.34
împrumuturi pe producte . 3317.82
Efecte și alte împrumuturi . 3140.—
Monetă............................. 2322.87
Interese și provisiunl . . 493.44
ComisiunI............................. 2898.13
Diverse............................. 16,772.47
Spese și salare................... 668.09
Numerar cu 28 Februarie 1889 10,936.02

fl. 300,340.34
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigentă. adjuncta.
V. Gămulea, m. p.

comptabilă.

DIVERSE. 
Unit condamnați! la morte neesecutatd. 

In acestă momenta se petrece la Ham
burg ună faptă de sigură fără prece
dentă1: In una din închisorile acestui 
orașă se află ună condamnată la morte, 
care nu pote să fie esecutată, din causă 
că în republica hamburgasiană nu este 
călău. Calăulă prusiană refusă să vie 
și să esecute pe condamnată, căci, cjice 
elă, avândă obiceiulă d’a esecuta cu să- 
curea, nu scie să se serve de ghilotina, 
care se întrebuințeză la Hamburg.

0 dilemă caracteristică. Decă e să 
dămă credământă foiloră helvețiane, ună 
morariu din cantonulă Aargau a întim- 
pinată o dilemă caracteristică. Omulă 
din cestiune posede o mdră la cotitura 
unui rîu mare, ale cărui rîulețe secun
dare erau cunosoute încă din vechime, 
că aducă și aură. In anii de mai nainte 
se practica acolo negoțulă cu scdterea 
aurului, pănă s’a sistată, din causă, că 
nu se mai plătea să se mai spele aură. 
Morariulă nostru ținea și multe gâsce. 
Intr’o 4i tăia una din ele și află în gușa 
ei o massă de metală ; uimită mai tăia 
încă una, și află și în gușa aoeleia mai 
totă atâta metala. Elă presupuse, că va 
fi aură și ca să se încredințeze mai bine 
merse cu elă la aurariu să-lă esamiueza. 
Era aură. Morariulă nu scie acum ce 
să se facă. Să-și taie tote gâscele, ori 
să le ție, ca pe nisce desgropătorl de 
aură,

Râstignitâ. In sătulă Zimleansk de 
pe Donă s’a ivită o sectă religidsă de 
ună fanatismă lugubru. Proroculă aces
tei nouă religii propagă, că pentru mân
tuirea sufletului, creștinulă trebue să în
dure negreșită tote durerile, ce a sufe
rită Fiulă lui Dumne4eu pe pământă. In 
ajunulă Crăciunului trecută acestă pro- 
rocă a ordonată discipuliloră săi să-la 
răstignescă pe o cruce, ceea-ce aceștia 
au și făcuta. Proroculă Avacuma fostă 
răstigniră pe o cruce mare, făcută es- 
presă și ridicată pe piața satului. Pri- 
marulă Nastezin, spăriată de entusias-

mulă, ce a cuprinsă pe consătenii săi cu 
ocasiunea acestei ceremonii religidse ori
bile, a dată fuga din sată la Cercask, 
unde denunță faptulă autoritățiloră. 
Când însă sosi la Zimleansk Stanovl, 
proroculă Avacum a și murită pe cruce. 
Guvernulă provinciei pentru a potoli 
mișcarea religidsă a ordonată să se ad
ministreze fiă-cărui din săteni câte 100 
vergi, muieriloră câte 25, er discipulii 
proroeului să fiă arestați. Ceea-ce s’a și 
făcută imediată. Au potolită vergile en- 
tusiasmulă religiosfi seu nu, 4ierele ruse 
nu 4ică nimică.

Pentru geșeftu. Cele mai însemnate 
foi israelite din America au pusă în 
mișcare cestiunea, că 6re n’ar fi mai 
bine să se schimbe Sabbathulă loră, și 
să se serbeze în 4iua Dumenecei a creș- 
tiniloră. Ei 4ică, că sfânta scriptură le 
poruncesce o 4> de odihnă pe săptă
mână, fără însă a denumi acâstă 4* > 
nu vădă der nici o piedecă, care i-ar opri 
a’șl serba 4iua loră de odihnă în Du
mineca creștiniloră, căci dăcă s’ar în
trebuința odată' precauțiunea și s’ar 
serba Sâmbăta sera și Dumineca, după 
olaltă, ca 4i de odihnă, atunci următdrea 
di de odihnă va cădâ pe Duminecă. 
Acâsta o facă Jidovii din punctulă de 
vedere ală geșeftului, căci Sâmbăta a- 
vândă ei sărbătâre, țină prăvăliile închise 
și păgubesett, că nu vândă, ăr Dumi
neca au creștinii sărbătdre și nu umblă 
după cumpărată.

Premiată. Premiulă prima pentru 
matematică îla dădu Academia de sci- 
ințe din Francia unei D6mne ruse Sofia 
de Covalewsky. Acesta se duse la 1870 
în Berlină, pentru ca să studieze mate
matica la universitate, der nu i-se acordă 
intrarea la prelegeri. Profesorală We- 
ierstrass îi ajuta însă a’i desvoltă geniulă 
ei matematică, dându’i elă însuși îndru
mări în studiu pănă la 1874. In anulă 
acesta o promova pe Ddmna rusă uni
versitatea din Gottingen summa cum la
ude. In timpulă de față Ddmna Cova
lewsky e profesorăjde matematică la uni
versitatea din Stocholm.

Delphi la ticitațiune. Guvernulă gre- 
cescă ar fi dispusă a vinde terenulă unde 
a fostă odinioră oracolulă Delphi, și unde 
a4l se află sătulă Castri, pe 80,000 do
lari Stateloră unite pentru a face des- 
gropărt.

Cursul u pieței Brașevfi
din 1 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vând. 9.35
Argintă românescă - „ 9.25 n 9.80
Napoleon-d’orl... B 9.56 R 9.58
Lire turcescl ... B 10.80 H 10.86
Imperial! .... B 9.80 M 9.86
Galbin! . „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina” 6u/0 „ 101.— n —t__

n h „ „ 93.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 128.— _
Discontulă .... 6'/a—-87o P«

1» •
ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 29 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/o...............................102.25
Renta de hârtii 5% ....... 94.40
împrumutul!! căiloră ferate ungare - 145.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (8-a emisiune) - - 114.90
Bonuri rurale ungare ..... 104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75 
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare .... 1O4.75( 
Bonuri rurale transilvane .... 104.75 
Bonuri croato-slavone..................... 105.___
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ................................ 99.85
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și So- 

ghedinului......................................... 125.90
Renta de hârtii austriacă .... 83.65
Renta de argintă austriacă .... 84.—
Renta de aură austriacă......................... 111.45
LosurI din 1860 ................................ 141.10
Acțiunile băncei austro-ungare - - 887.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 815.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 313.25 
Galbeni împărătesc!...............................- 5.67
Napoleon-d’orl..................................... 9.57 •/,
Mărci 100 împ. germane .... 59.15
Londra 10 Livrea sterlings .... 121.90

Editară și Redactară responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșlanu.
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AMICULU FAMILIEI. Giai’Q beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 c|i 

a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Romftniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivizilor^ 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. - - Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl.— Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3‘/2 căle, și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, -— mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mănunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totfi alu patrulea esemplară. 
dumeri «ie probă se trimită gratisu ori-cui cere.

Toții de aci se mai potfi procura și unnătdrele cărți din editura propriă:
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Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Merinde dela școlă sdu îm-e'țătur'i 
pentru poporii culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Pipa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are să ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față ună diară de 
școlă, ce și-lă făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se cjică 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 școlă: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
său, 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 allă 
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 să nulipsâscă 
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 e Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

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

Opera unui omii de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea- 

pierdutu de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr. 
Fântâna dorului. Novelă poporală 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Codreand craiulii codrului. Baladă

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultimuld 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. 
de Maria Schwartz, traducere 
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-
‘ A se adresa ia

luld
nar.

lina

de

de

Novelă 
de N.

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

Hermană 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 Rauta-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.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Proțulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea III și IV, cuprindă materii 
fdrte 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. Prețultt 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, profesorii 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 mâ uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

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

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste ană de Ioauil Papiu.
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, liârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă se fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou producții 
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
„CANCELARIA NEGRUȚU11

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

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Pap iu. — Acestă 
volumă de peste 24 cdle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare îuse 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, inoșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune, 11 — dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul unui esemplară 
spedată franco e 2 fi. v. a.

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

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

Manuală catechetică pentru primii 
ani scolastici, prelucrata după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
în Gherla (Sz-ujvăr.

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică îti seminariulfl archidiecesantl din 
Blașiu, actualmente vicarii archiepis- 
copescă în Făgărașfl.—Acesta opil de 
mare însemnătate pentru literatura ea- 
teclietică româna este o prelucrare li
beră, scliimbândtî unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețilorO noștri, er ceremo
niale bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica ndstră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulâ față 
eu discipulii săi. Acesta scriere are 
să fiă unfl îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
lorfi la instrucțiunea religiosă-inorală, 
ne au să o dea miciloriî băieți.—Pre- 
țulă unui esemplartk din acestă opti,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariath metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fi.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioană Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețulă unui esem- 
plară cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
rocliă gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplară cu porto-francată 
e 40 cr.
Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fl.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

Miculii mărgăritaru sufletescd. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pâncjă 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.

Visulil 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. Isusu Christosă. 
Prețulă unui esemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fi.; 100 esemplare 10 fi.
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Transilvania), unde se cumperă 
acțiile tuturoră bănciloru române cu prețurile cele mai bune. -șsțg

[H] 
o

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea premunerațiunei s6 binevoiască a scrie pe cuponulil manda
tului nostalti si numerii de ne fâșia sub care au primită diarulă nostru Dană acuma.


