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BrașovQ, 9 Decemvre st. v.
SuntG mulți la noi, a căroru 

pătrundere politică nu merge mai 
departe decâtu pănă la verfulu 
nasului loru. Ei se pomenescu de 
multe-orî vorbindă de „marea fe- 
ricire“ ce ar năpădi asupra ndstră 
și a statului, decă s’ar învrednici 
guvernulti ungurescu să esecute 
faimăsa „lege de naționalitate“, 
bunăără cum cere Ludovicu Mo- 
csary să se esecute, ca minimum 
alQ celei mai elementare înțelep
ciuni de stată.

Acestoru optimiști scurtă vă- 
cțetorl le dămu sfatulu să cetescă 
vorbirile, ce s’au ținută din par
tea boemă cțil®!© acestea în par- 
lamentulu austriacă; să cetescă 
cum înțelegu Boemii ceea ce va 
se c}ică egală îndreptățire și cum 
se credu ei și acți amenințați în 
esistența lorfi națională, cu tăte 
că starea loru e și ac}! cu multă 
mai favorabilă în tăte privințele 
decâtă starea poporului nostru a- 
suprită, și atunci să mai cjică, 
dâcă le dă mâna, că ar fi destulă 
să se formeze unu ministeriu Mo- 
csary la Peșta, pentru ca să înce
teze tăte temerile năstre față cu 
tendințele de desnaționalisare ale 
c°ntrariloru noștri!

Nu voimu și nu ne simțimu 
cbiămațl a cerceta aici întru câtă 
suntfi motivate seu nu imputările, 
ce i se facă deputatului Dr. Eduard 
Gregr, că în vorbirea sa, ce o re- 
producemă mai josu, a întrebuin
țată termini prea aspri, ba chiar 
esagerațî. Unu lucru însă nu pu- 
temă se nu constatămă, că adecă 
în cestiunea egalei îndreptățiri 
naționale a poporului cehă din 
Boemia și despre aceea cum este 
elă tractată din partea guvernului 
austriacă, a spusă multe și ne- 
resturnabile adevăruri, cari se potă 
aplica tocmai așa, de nu cu mai 
mare îndreptățire, și la starea na- 
ționalitățiloru din partea de din- 
căce a monarchiei.

Ce bine a caracterisată Dr. 
Gregr, de pildă joculu dualiștiloră 
cu așa numita ideiă de stată. 
Acesta, c|ise elă, nu este alta de
câtu ideia personeloră conducătore, 
adecă a miniștriloră și a căpete- 
niiloru partidei dela putere. Și 
pentru-că aceste persăne suntu 
inimice naționalității slave, ideia 
de stătu austriacă astăcțl nu este 
alta decâtu ideia de-a germanisa, 
asupri și nimici naționalitatea slavă, 
Nu totu așa se gândescu și per- 
sănele conducătore din statulă un
gară la maghiarisarea, asuprirea 
și nimicirea naționalității române?

Spus’a dără și contele Taaffe 
că guvernulu austriacă merge 
mână în mână cu guvernulă un- 
gurescă, er Dr. Gregr esplică a- 
cesta mai deaprope, cjicendă, că 
în germanisare și maghiarisare a- 
ceste două guverne mergă în
tru adevără mână’n mână!

Totă așa de bine se păte tra
duce pe unguresce afirmarea nu
mitului deputată cehă, că Austria 
nu este ună stată de dreptă pentru 
poporulă slavu, ci un stat de putere 
și de forță, care își acopere actele 

sale de forță în modă miserabil prin 
frase ale „intereseloră de stată“ 
și a „unității de stată.“

Ce impresiune trebue să facă 
asupra năstră, când vedemu că 
din partea boemă se acusă gu
vernulă austriacă, că nu înfimțeză 
destule șcăle medii cehice din vis- 
teria statului; că în Silezia n’a 
înființată nici una; că guvernulă 
refusă de a înființa a doua uni
versitate cehică în Brunn; că nu 
contribue destulă pentru academia 
boemă și alte de acestea. Ce im
presiune trebue să facă, 4*Gemu, 
când scimă, că aici la noi, în 
Transilvania și Ungaria, statulă 
nu dă nici o lăscae din contribu
țiile năstre pentru șcălele și cul
tura nostră românescă, că noi 
înși-ne trebue să îngrijimă de ele 
impunendu-ne de bună voiă o a 
doua contribuțiă, 6r dreptă mul
țumire trebue să ne luptămă ne
contenită în potriva piedeciloră, 
ce ni-se pună în cale de același 
guvernă!

Poftescă acum aceia, cari se 
amăgescă cu speranța, că o ese- 
cutare câtă de esactă a legei de 
naționalitate ar pute să depărteze 
pericululă de desnaționalisare, de 
care suntemă amenințați, se ne 
spună pe ce se întemeiază spe
ranța loră, când noi tocmai sub 
egida legii de naționalitate amă 
ajunsă în acestă tristă și desolată 
stare?

Ia privința acesta, adecă când 
e vorba de bunăvoința guvernului, 
Cehii au mare dreptate, decă cjicu, 
că faptele nu corăspundă vorbe- 
loră, că în locă de bunăvoință și 
dreptate, Slavii și Românii nu în
tâmpină din partea guverneloră 
dualiste decâtă antipatiă și dușmă- 
niă pe față, și că prin urmare nu-i 
destulă cu vorbele și promisiunile, 
cari nu se împlinescă, ci popăre- 
loră trebue să li-se dea garanții, 
cari să asigure pe deplină liberta
tea loră.

CRONICA POLITICA.
— 9 (21) Decemvrie

— Cu privire la o schimbare în 
raporturile parlamentare austriaco oe- 
timă în „N. Er. Presse“ următorele: Lipsa 
iminentă a unei clarificări a situației po
litice, l’a îndemnată pe contele Taaffe să 
începă tratative cu conducătorii germani 
ai stângei unite, deputății Dr. Plener și 
contele Chlumecky. Resultatulă acestorfl 
tratative culmineză în aceea, că contele 
Taaffe a împărtășită numițiloru condu- 
oători intenția sa de-a recomanda mona- 
chului intrarea in ministeră, fără portofo
liu, a unui membru din stânga unită. La 
oomunicatulă acesta „Fremdenblatt“ ob
servă următorele: Se confirmă din parte 
oficiosă, că au fostă tratative între con
tele Ta affe deoparte, și între Chlumecky 
și Plener de altă parte, der despre re- 
sultatulă tractăriloră nu e ounosoută încă 
nimică, fiindcă ele au fostă de caraoteră 
confidențială. Intre deputațl e lățită cre
dința, că tractările dintre ministrulă- 
președinte și conducătorii stângei unite 
au înaintată forte multă și stânga este 
gata a se învoi, ca unulă din membrii 
ei să între în ministeriu. — „Presseu 
încă se pronunța totă în felulă acesta.

— țfiarulă rusescă „Navosti“ sorie 
ună importantă artioulă cu privire la o 
viitâre alianța rnso-turcâscă. Dâcă ces
tiunea Dardaneleloră va fi regulată, cfioe 
numita foiă, oe pâte împiedeca pe Rusia 
și Turcia dela înoheierea unei alianțe? 
Au fostă timpuri când aoeste două pu
teri și-au fostă dușmane declarate, dâr 
atjl, când Serbia, Bulgaria, România și 
Grecia suntă libere și independente, 
între Rusia și Turcia nu mai esistă puncte 
de colisiune. Cestiunei bulgare însăși 
Pârta nu-i dă decâtă însemnătate se
cundară și prin urmare ea nu mai pdte 
forma obiectă de cârtă decâtă între Rusia 
și Austro-Ungaria. Turcia nu se va pute 
susține decâtă trăindă în cele mai bune 
relații cu Rusia. Turcia nu se pote ră- 
ijima pe propria ei putere numai, când e 
vorba de tendențele de ouoerire ale Apu
sului ; er mergerea ei mână în mână cu 
alianța triplă și ou Anglia contra Rusiei, 
ar însemna a se lăsa a fi espuse unui felă de 
împărțiri. Este adevărată, încheiă „No- 
vosti“, că raporturile aotuale între Rusia 
și Turcia suntă eminente, e însă lipsă, 
oa acestea să devină mai statornice și 
obligătore și anume: printr’o alianță de
fensivă.

Bugetulu instrucțiune! publice.

Cetimu în „Timpulu:“
^D. Tache Ionescu, ministrulă instruc- 

țiunei publice, a terminată deja bugetulă 
departamentului său.

Noulfl bugetă restabilesce tâte in- 
stituțiunile universitare desființate de d. 
Gh. Dem. Teodoresou și conține o mul
țime de îmbunătățiri.

La personalulă administrației cen
trale s’a prevăzută fondurile necesare 
pentru reînființarea inspectoriloră gene
rali fără care controlulă învățământului 
este absolută imposibilă.

La învățământulă seoundară s’a com
plectată personalulă gimnasiiloră din 
Alexandria, Giurgiu, Fălticeni, Romană, 
Târgoviște, Caraoală și R.-Sărată luân- 
du-se dreptă normă gimnasiulă din Bu
zău. De asemenea s’a luată pe sâma 
Statului gimnasiulă clasică din Brăila.

S’a înființată dala 1 Septemvre vii- 
toră o nouă scâlă profesională în Buou- 
rescl și s’a luată pe sema Statului sodla 
profesională din Caracală.

In învățămentulă superioră s’a creată 
la facultatea de dreptă din Iași o a treia 
catedră de dreptă civilă, la facultatea 
de sciințe din BucurescI o oatedră de 
morfologiă și ună laboratoră alăturată 
și la amândouă facultățile de litere o 
catedră de limba și literatura franceză.

In amândouă facultățile de sciințe 
s’a adausă câte doi conferențiari cari 
să refacă pentru studenții noi venițl 
matematicele elementare ce au învățată 
în licee. S’a sporită, de altfelă ca peste 
totă, creditele pentru oomplectarea de 
cărți și abonamentele la reviste soiinți- 
fioe; de asemenea creditele pentru es- 
oursiuni sciințifice.

La facultatea de medicină s’a îna
vuțită cu multă diferitele laborator© și 
mai alesă sălile de diseoțiă. De ase
menea s’a creată ună laboratoră de bo- 
tonică medioală la facultatea din Bu
curescI.

La scola superioră de farmaciă s’a 
înființată ună laboratoră de chemiă ana
litică și ună laboratoră de farmacologia.

La Iași s’a înființată ună nou labo
ratoră de chemiă organică, dela 1 Apri
lie anulă viitoră, celă vechiu rămânândă 
numai pentru chemiă anorganică.

S’a compleotată personalulă cabine
tului de lucrări practice la cursulă de 
mineralogia, patologia și geologiă, la 
cursulă de anatomia, la cursulă de far
macologia, complectându-se și salariele 
personalului laboratoreloră înființate a- 
nulă trecută.

S’a prevăzută ună șefă de luorăr 
la laboratorulă de chemiă, dela 1 
Aprilie.

La ambele scoli normale s’au pro- 
văcjută profesori de limba și literatura 
francesă.

Deoreee în Palatulă Universității nu 
mai este looă pentru diferitele facultăți, 
s’a dispusă mutarea bibliotecei naționale 
aiurea. De asemenea se va muta și in- 
stitutulă de fisiologiă în fosta scâlă cen
trală de fete.

S’a sporită creditele pentru înavu
țirea pinacoteceloră, pentră înființarea 
bibliotecei naționale și s’a decisă repa
rarea Metropoliei din Buourescl.

S’a înscrisă ună oredită de 25,000 
lei pentru continuarea tipărirei cu litere 
latine a cărțiloră bisericescl, ună oredită 
de 20,000 lei pentru oumpărarea manus- 
oripteloră defunctului Șuțu pe care Aca
demia Română le declară dreptă ună 
adevărată tesaură, âr creditulă pentru 
soolile românesol din streinătate a fostă 
urcată la lei 300,000.

S’a oreată și ună seminară musul
mană în Dobrogea.

S’a mărită personalulă șî s’a sporită 
lefurile la Arhiva din Iași.

Totă la Iași s’a prevăzută fondulă 
necesară pentru construirea a două ate
liere de piotură și soulptură.

In ce privesce învățământulă pri
mară și normală la învăț.-ruraltt s’a pre- 
văijută ună sporă de peste 60,000 lei 
care împreună ou economiile ce se voră 
realisa dela reținerile de 30 la sută a- 
supra lefiloră suplinitoriloră va permite 
oa statulă să plătâscă în anulă viitoră 
peste 100 noi învățători.

La soolile urbane sporurile s’au cal- 
oulată pentru înființarea a 15 scoli noi 
âr la învățământulă normală s’au făoută 
înbunătățirl la materială, separări de ca
tedre la scola Vasile Lupu din Iași și 
s’a adăugată la șcâla centrală de fete 
din Buourescl cele 4 institutor© necesare 
la Boâla de aplicațiă, fără care nu există 
adevărată institută pedagogică; totă la 
acestă sodlă s’a sporită numărulă sol- 
venteloră.

Credemă că eceste îmbunătățiri suntă 
de natură a arăta și celoră mai rău voi
tori solicitudinea ce actualulă ministru 
arată pentru tăte gradele învățământului 
nostru publică.

SOIRILE QILEI.
— 9 (21) Decemvre.

Telegrame de recunoștință. Deputați- 
loră italieni, Bonghi, Imbriani și Gari
baldi, în semnă de recunosoință pentru 
sprijinulă dată în causa Româniloră Ar
deleni la congresulă de pace din Roma, 
li-s’au adresată căldurose telegrame de 
mulțumită: din partea Ligei naționale 
române, oentrala din Buourescl, precum 
și din partea seoțiuniloră Ligei din T.- 
Severină, Giurgiu, Pitești, Buzău, Parisă, 
Anvers și Berlină. Fiă-oare telegramă 
este redigiată în termini entusiaștl și 
fârte călduroșl.

** *
Din comitatuliî Clușiului. Adunarea 

de ârnă a comitetului administrativă s’a 
ținută Sâmbăta trecută, fiindă de față 
puțini membri. In adunare s’a presen- 
tată propunerea comitatului Sălagiu de-a 
se face colecte în tâte comitatele pen
tru ridicarea unei statue în amintirea 
marelui maghiarisătoră de odiniâră Wes- 
selenyi Miklos. Vicespanulă Gyarmathy 
a declarată, că elă s’a și apuoată să co
lecteze și va întreprinde o colectă pe 
întregă teritorulă oomitatului. Fiind-că 
însă teritorulă aoestui comitată e locu
ită în cea mai mare parte de Români, 
noi credemă, că aceștia voră soi res
pinge lista de coleotare a vicespanului 
Gyarmathy ou disprețuia ouvenită. Totă 
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n adunarea acâsta s’a verificată alege
rea mai multoră membri în comitetulă 
administrativă; între aceștia aflămă și 
pe d-lă Ioană Soponescu, alesă din par
tea ceroului electorală ală Șopterului, 
oare este ună cercă română. Pe câtă 
scimă noi însă, d-lă Soponescu este în 
același timpă și funcționară ungurescă. 
Pute-va âre ună funoționară ungurescă 
să apere cu energia ouvenită interesele 
poporului nostru față ou ună adversară, 
dela a oăruia disorețiune atârnă sârtea 
biețiloră funcționari? De întrebarea a- 
oâsta ar trebui să se ținâ sâmă, înainte 
de-a întruni în aoeeașl persână două 
chiămărl atâtă de incompatibile în îm
prejurările de acjl.

* * *
Concertulti filantropicii arangiată erl 

în 20 Decemvre n. de d-lă PapazovicI, 
se pâte număra între seriile musioale, 
în oarl te simți pe deplină mulțumită cu 
suooesulă. Ni-a causată multă plăcere 
jooulă elegantă, desteră și curată ală 
d-Iui Papazoviol, care în modestia sa, 
nu vrea să primescă nici o laudă asupra 
jocului său, pretincjendă a fi numai di
letantă. Noi însă constatămă că dânsulă 
nu are oausă de a se sfii nici de o ori- 
tioă severă, usitată față de artiști. Piesa 
„Souvenir d’ une Fâe“ asemenea ne dă 
o ideiă fârte bună, despre talentulă său 
de oompositoră ; ea cu timbrulă ei lirică 
ouceresce imediată pe auditoră. — Nu 
mai puțină plăoere ne-a făcută D-ra M. 
Rosenkranz ou glasuiă ei bine instruită 
și cu predarea escelentă a diteriteloră 
oomposițiunl. In Domnulă N. PopovicI 
aflămă totdâuna pe oântărețulă rutinată, 
a oăruia nume vădendu-lă pe programă, 
deja ne făoea să sperămă în suocesulă 
concertului. Acompaniamentulă a fostă 
oa totdâuna la culmea sa, fiindă în 
mânile d-nului profesoră de musioă R. 
Lassel. Nu putemă întrelăsa să-i mulțu- 
mimă d-lui Papazoviol pentru semțulă 
său adevărată umană, oare l’a îndemnată 
a pune arta sa, în serviciulă săraciloră. 
Trebue să amintimă însă ou regretă, oă 
nu amă fostă mulțumiți ou numărulă vi- 
sitatoriloră conoertului. —l—

** *
Locuitorii Clușiului, după recensemen- 

tulă din anulă trecută, să împartă ast- 
felă: Maghiari 26,671=81‘51% ; Români 
2,940=8-99% Germani 1,049=9-21%; 
apoi Țigani 175, Cehi 115, Slovaci 991, 
Poloni 84, Sași 67, Armeni 31, Șerbi 21, 
CroațI 11, Ruteni 4; de alte limbi din 
patriă (Italieni 18, din străinătate (Fran- 
oesl, Englesl) 41; nu sciu vorbi (copii 
și surdo-muțl) 1,394. Totală 32.720. A- 
fară de cei ce nu sciu vorbi, în Clușiu 
se află așa-dera 4.655 de Nemaghiari. 
Cea mai ounosoută în Clușiu, după limba 
magiară e limba română. Dintre Maghiari 
sciu vorbi numai unguresoe 16,572' un- 
guresoe și româuesoe 6,174, (23%) un
guresoe și nemțesoe 6,108. Dintre 2940 
de Români, vorbescă unguresce 2,400 
(81-63%); toți ceilalți vorbescă ungu
resce în mai mari proporții, oa Românii.

* * *
Reuniune de binefacere. Ni se îm- 

părtășescă următârele: Reuniunea de 
binefacere rom. kath., arangiază în 24 
Decemvre a. c. la 4 ore după amedl în 
sala hotelului Centrală Nr. 1 serbarea 
pomului de Orăoiună pentru copiii să
raci, la care toți membrii, precum și toți 
aceia, cari să interesâză de acestă aotă 
binefâcătoră 3untă cu tâtă stima invitați. 
Cu ocasiunea împărțirii obiecteloră la 
copii săraol va cânta musica.

* * *
Panorama cerului. Renumitulă astro- 

nomă francesă Flammarion și-a propusă 
a săvârși ună luoru pe câtă de intere
santă pe-atâtă de greu. Elă adeoă vo- 
iesoe să depingă oerulă avendă de aju
toră pe pictorulă Poilpot. Chipulă de-o 
mărime uriașă va fi espusă în Champes- 
Elysâe în Parisă. Chipulă. va representa 
bolta patriei piramideloră ; va fi cu lună, 
ou străluciri de stele în timpă de miâ4ă- 
nâpte și afară de corpurile cerescl va 
representa interiorulă pământului și for

mațiunea universului după aorutările de 
pănă aoumfi. ** *

Friguri galbene. O telegramă din 
New-York spune, că ună oălătoră ală 
„Advanoe“, oare a sosită în Santos a 
lățită soirea, că frigurile galbene seceră 
viotime cu sutele în poporațiunea din 
Santos.

* **
Vaporii cufundați!. Din Amsterdam 

se sorie, oă vaporulă englesă „Milo“, în 
calea sa din Londra spre Hamburg s’a 
oufundată la „Norddyck. Numărulă per- 
sâneloră înecate trece peste patru
ped.

*♦ ♦
Comeroiii cu sclavi în Marocco. O 

soire din Parisă a piarului „Pol. Corr“ 
spune, oă în Maroooo s’a începută ârășl 
oomeroiulă cu solavl. Mare treoere au 
oopii dela 7—10 ani ai negriloră, fără de-așl 
ridica oineva vocea în potriva acestui 
oomeroiă nefericită.

* * ♦
Nenorocirea dela Palota. Cetimă în 

„Globulă“ din BuourescI: In stația Pa
lota s’a întâmplată Luni sera o nenoro
cire, oare a impresionată adenoă pe asis
tenți. Trenulă mixtă 68, staționa în gara 
Palota. Printr’ună acoidentă regretabilă, 
oând a pornită, a prinsă între râte pe 
căpitauulă Mănoiu și i-a tăiată în două 
pioiârele. In acea oribilă stare de sluțe- 
niă și suferință, nenorocitulă oăpitană 
a foetă transportată la spitalulă din 
Străhaia.

Boemii și guvernulu austriac.
(Din camera austriacă.)

In ședința din 16 Decemvre s’a 
desohisă desbaterea asupra legii finan
ciare din 1892 în camera deputațiloră. 
Gelă dintâiu vorbitoră contra a fostă

Deputatulă Dr. Ed. Gregr deolară, 
că elă și soții săi voră vota în oontra 
legii finanoiare, spre a arăta nemulțumi
rea de care este ouprinsă poporulă 
boemă față ou siscemulă de guvernare 
aotuală. Nu vre să pică ca odiniâră de
putatulă Plener, că guvernulă actuală 
este celă mai rău din câte au guvernată 
în Austria. Au mai fostă și guverne mai 
rele, aoelea adeoă cari au eșită din 
sînulă partidei deputatului Plener (A- 
plause la Cehii tineri). Ministrulă pre
ședinte este ună curtesană fină, care, lo
viturile de pioioră oe i-le dă poporului 
boemă, i-le dă celă puțină în ghete de 
laoă (Ilaritate), pe oând guvernele cen
traliste de mai nainte săreau pe spinarea 
poporului boemă în cișme mari și grose 
(Ilaritate și aplause la Cehii tineri). 
Decă d-lă ministru președinte și-ar da 
ostenâlă, de a-șl esamina consciința po
litică, presupuindă, că omenii mari de 
stată au consciință (Ilaritate, Fârte bine 
la Cehii tineri), ar veni la convingerea, 
cumoă în timpulă lungei sale activități 
ministeriale n’a făoută strictă luată ni- 
mioă bine poporului boemă și fârte multă 
rău.

Bunătatea materială a poporului în 
țările oorânei boeme nu stă în nici ună 
raportă cu bogăția acestoră țări. Veni
turile brute ce le scote statulă austriaoă 
din țările oorânei boeme, se uroă după 
preliminarulfi de pe_anulă 1892 la 185 
de miliâne florini, de aci se întrebuințeză 
numai vr’o 67 de miliâne pentru tre
buințele țăriloră oorânei boeme, 118 mi
lione plătescă der țările oorânei boeme 
pe ană pentru onârea și fericirea de a 
aparțină Austriei (Ilaritate la Cehii ti
neri), 118 miliâne — aoesta este tribu- 
tzilă pe căre țările coronei boeme îlă 
plătescă anuală aoestui stată. Dâoă celă 
mai neoruțătoră și celă mai crudă ouoe- 
ritoră ar fi oucerită și subjugată acestă 
țâră ou puterea armeloră, elă n’ar fi pu
tută să impună ună tribută mai mare 
aoestei poporațiunl (Aplause la Cehii 
tineri). Când Prusia seu să «Țioemă Ger
mania în 1871 a învinsă Franoia, învin- 
gătorulă nemilosă a voită să nimioescă 
financiară aoestă țâră și i a impusă o 

contribuția de răsboiu de 5 miliarde fr. 
seu vr’o 2500 miliâne florini. Cele 118 
miliâne însă, ce le plătesce Boemia a- 
nuală în 22 de ani facă 2596 miliâne,— 
țările oorânei boeme plătesoă dâră într’un 
timpă relativă scurtă de 22 de ani statu
lui austriaoă ună tribută multă mai mare 
decâtă face chiar contribuția enormă de 
răsboiu oe a impus’o nemilosulă învin- 
gătoră Franciei bogate. Cine pâte să 
socotesoă suma oolosală ce a trebuite să 
o plătescă Boemia cătră stată în cei 365 
de ani de când se află la Austria? (A- 
plause la Cehii tineri.) Dâoă numai a 
treia parte a acestui esoedentă de 118 
miliâne ar rămâne în regatulă Boemiei 
acesta ar pute în timpulă oelă mai 
scurtă să se ridice la trâpta cea mai 
înaltă de desvoltare materială și cultu
rală. Este sciută, oă în evulă mediu pe 
lângă Spania, țările oorânei boeme au 
fostă țările oele mai bogate din tâtă 
Europa.

Dep. Dr. Pichler: Prin sirguință 
ilustrială germană!

Dep. Dr. Gregr: Atunci regatulă 
Boemiei a fostă independentă și liberă 
și n’avea înoă fericirea de a se număra 
între regatele și țările ce suntă repre- 
sentate în Reiohrath (Ilaritate la Cehii 
tineri). Boemia are tâte considerațiunile 
spre a deveni o țâră fericită, avută, 
și cum stau lucrurile în adevără acolo ?

Dep. Purkhart: Ga vai de ele!
Dep. Dr. Gregr: Vedemă popora- 

țiunef acestei țări fără deosebire de na
ționalitate dândă îndărătă totă mai 
multă în bunăstarea ei sub înfriooșata 
povară ce trebue să o supârte pentru 
statulă austriacă, sub acestă sistemă de 
esploatare și de despoiare (Vii aplause la 
Cehii tineri).

Dep. Dr. Vașaty: Așa ne feri- 
cesoă!

Dep. Dr. Gregr arată cum dă în
dărătă poporațiunea în anumite ținuturi 
ale Boemiei și cum totă mai alesă se 
întâmplă, că țărani îșl părăsescă curțile 
spre a căuta altă lucru, și apoi con
tinuă :

AoâBta este fericirea ce o are po
porațiunea boemă în acestă stată ; aoeste 
suntă urmările, că strămoșii noștri s’au 
alăturată la aoestă stată printr’o liberă 
alegere. Decă strămoșii noștri și-ar fi pu
tută numai pe departe gândi ce sârte avea 
să aștepte în acestă imperiu pe urmașii 
loră, dâoă ar fi avută o presimțire, că 
regatulă Boemiei nu va deveni altceva 
decâtă o lămâiă a Statului austriacă (A- 
plause la Cehii tineri), oă urmașii loră 
voră fi urmăriți în acestă regată din 
causa naționalității loră, oă aoestă regată, 
acâstă creațiune gloriâsă a spiritului și 
a eroismului loră va fi călcată în pi- 
ciâre și dismembrată, că într’o parte a 
acestui regată dismembrată, Boemulă va fi 
tractată ca străină... (Aplause la Cehii 
tineri.)

Dep. Vașaty : Soandaiă !
Dep. Dr. Gregr... că elă va fi ur

mărită din causa limbei și naționalității 
sale, maltratată, și că este amenințată a 
fi despoiată de esistența sa, o, dâoă 
strămoșii noștri ară fi avută numai o 
presimțire de tâte acestea, în adevără, 
alegerea de rege in anulă 1526 ar fi eșită 
astfelă (Viue aplause la Cehii tineri). 
Trăimă într’ună stată și suntemă gu
vernați de ună regimă, care pentru re
gatulă Boemiei nu cunâsoe altă sistemă, 
deoâtă aoela ală esploatării făr' de cru
țare (Aplause la Cehii tineri):

După aceste vorbitorulă deolară, oă 
poporulă boemă ține le dreptulă publică- 
ală Boemiei, pentru oă reaotivarea lui în- 
eâmnă independența economică și finan
ciară a regatului Boemiei. (Așa e! la Cehii 
tineri). Ce urmări are o astfală de inde
pendență vedemă la regatulă Ungariei. 
Pe când Boemia devine totă mai depen
dentă de Austria și starea ei economică 
totă mai rea, vedemă în regatulă Un
gariei, de oând s’a liberată de jugulă 
oentralisației, o desvoltare neașteptată pe 
tâte terâmurile vieței economice.... A- 
cista este partea practică a federalismului 

și a centralismului. Federalismulu este 
libera și puternica desvoltare a regate- 
loră și țeriloră, centralimulă însemnă 
paralisarea, regresulă și decăderea loră. 
(Aplause la Cehii tineri). De aoeea sun
temă federaliștl așa de hotărîțl și con
trari așa de hotărîțl ai centralismului și 
fiind-oă și aoestă guvernă se ține de cele 
centraliste, suntemă contrari și acestui 
guvernă!

pice mai departe, că dela 1879 de 
când deputății boemi au pășită earășl 
pe nenorooitulă terâm ală „Reichsrathu- 
lui“ nu se vede alta de oâtă o luptă, o 
toomâlă a loră contrară pentru șoâle 
medie, șâle academice și industriale boe
me. De 12 ani cerșescă deputății boemi 
pentru aoeste. Se cjice oă suntă acte de 
bunăvoință ale guvernului, pe când nu 
este alta de câtă datoria lui. (Aplause 
la Cehii tineri).

Procederea guvernului în Silesia a- 
rată, că e dușmană trebuințeloră de cul
tură ale poporului. Nu eBistâ aoolo, în- 
tr’o țâră unde % din poporațiune e slavă, 
nici o șâlă mediă de stată slavă (Fârte 
bine ! la Cehii tineri). S’ar părea, că este 
intențiunea acestui guvernă de-a pregăti 
acâsta țâră, care e oea mai espusă pen
tru o anecsiune prusiană (Fârte biue! la 
Cehii tineri). PretotindenI guvernulă pu
ne piedecl desvoltărei nâstre culturale. 
Acâsta o dovedesoe și refusulă său de a 
înființa o a doua universitate cehică în Brun, 
deși necesitatea ei e neîndoiâsă. (Dep. 
Vasaty: In Cernăuți trebue să fiă!) A 
trebuită să vină ună patriotă boemă spre 
a aduce în viață academia boemă din mij- 
lâcele sale private, la din contră popo
rulă boemă nici a<jl încă n’ar avâ aca
demia. Pentru academia din Viena sunt 
în bugetă preliminate 71,000 fl., pentru 
academia boemă a dată guvernulă nu
mai 16,000 fl. (Autjițl!! la Cehii tineri).

Lassale 4i°ea: „Problema și desti
nația scatului este, de-a ușura și a des- 
volta progresele de cultură ale popora- 
țiunei sale. Acâsta este ohiămarea sta
tului, pentru acâsta este elă aci. Privind 
lucrulă din acestă punctă de vedere 
statulă austriacă nu ’șl împlineBce pro
blema și ohiămarea față cu poporulă 
boemă, oi lucră tocmai în potriva lui 
și privindă luorulă din acestă punotă de 
vedere statulă austriaoă și-a perdută de 
multă dreptulă de a esista. (Așa este! 
la Cehii tineri)

O esperință de o sută de ani a în
vățată poporulă nostru, că aici în Viena 
nu are nici ună amică, nici ună apărătoră, 
că noi din Viena n’am primită niol odată 
nimioă bună. (Bravo! Bravo! la Cehii 
tineri). Și și în viitoră abia vomă primi. 
Cea mai mare parte a poporațiunei boe- 
we se simte în țâra acâsta fârte neno
rocită ; se simte în statulă aoesta ca în- 
trună stată, lui dușmănosă, ea într’ună 
felă de captivitate babilonică. (Aplause 
la Cehii tineri). Și nu e nici deoum de 
mirată dâoă dorința și nisuința de a 
scăpa din acâstă oaptivitate babilonică 
a pătrunsă deja în tâte păturile popora- 
țiunei boeme (Așa este! la Cehii tineri) 
Căci în lanțurile centralisațiunei ger
mano-austri ace nu numai poporulă boem 
nu pâte să prospereze, d£r nici ună po- 
poră slavică. (Așa este! la Cehii tineri). 
In lanțurile centralisațiunei germano- 
austriaoe fiă-care poporă slavică trebue 
să se usce și să se sfîrșescă ca în bra
țele unui vampiră. (Așa este la Cehii 
tineri).

Să nu se amăgâscă nimeni asupra 
adevăratei disposițiunl în regatulă Boe
miei. Când înainte cu câteva luni Majes- 
tatea Sa Regele nostru a visitată espo- 
siția din Praga, a fostă primită cu mare 
bucuriă și însuflețire de întrâga popora
țiune boemă. Căci lealitatea poporului 
boemă, credința sa și alipirea sa oătră 
dinastia e mai pe susă de ori oe îndo- 
iâlă. (Bravo! Bravo! [la Cehii tineri). 
Der poporulă boemă scie să facă o deo
sebire între dinastia și statulă austriacăf 
între regele său și guvernulă austriacă. 
(Aplause la Cehii tineri.) Și buouria po
porului boemă a privită pe regele Boe- 
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miei (Bravo ! la Cehii tineri) er n'a pri
vită sistemulă de guvernare, a căruia pur
tător# este ministeriulu actuală. (Aplause 
la Cehii tineri) Decă ună poporu este si
lită de a se folosi de altă limbă, a învăța 
altă limbă, atunci nu trăesce într’ună ra
portă normală și sănătoșii atunci stă sub 
apăsarea altei naționalități, atunci nu este 
unu poporu liberă și independenți, ci atăr- 
nătorij și asuprită. (Aplause la Cehii ti
neri. Deputatulă Dr. Vașaty: Fără limbă 
nu pâte fi poporă!) Susținendu-se limba 
germană ca limbă a armatei, ună boemă, 
oare nu ounâsoe limba germană, nu pâte 
înainta niol la gradulă oelă mai mica și 
vechia espresiune ofensătâre, că ună 
boema nu pote deveni nici măoară ca- 
porală e pe deplina adevărată. Guver
nul# de astăcți și miliția suntă cei mai 
crânceni germanisatorl ai poporului boemă. 
(Așa este! la Cehii tineri). Se dice că 
interesulă statului o pretinde aoesta. 
Totdâuna trebue să ne vină ou ideia de 
stata, unde lipsescă motivele drepte.

Și adecă oe este ideia de stata aus- 
triaoă. Fiă-care guverna în monarchiă 
are propria sa ideiă de stata. Acum este 
ideia de stata dualistioă, după care ună 
popora să fiă domnitora, er oelelalte na
ționalități, asuprite. In acestă privință 
oontele Taaffe are dreptate, decă a 4isă 
că guvernula austriaca merge mână în 
mână cu guvernula unguresoB. In ger- 
manisare și maghiarisare, e adevărată, că 
aceste doue guverne mergu mână în mână. 
(Viue aplause la Cehii tineri. Dep. Va
șaty : Par nobile fratrumf Idea de stată 
austriacă se sohimbă lacăte ună șiră mică 
de ani după cum e volnioia în susă și 
după cum suntă împrejurările în josă 
(Fârte bine! la Cehii tineri). Ș'j ea nu 
este altceva, decâtă idea personeloră condu- 
ctitore însăși. Și pentru că aceste persone 
suntă contrarii naționalității slave, ideia 
de stată austriacă nu este astădl altceva, 
decâtă ideia de a germanisa naționalitatea 
slavă’, de a o asupri și de a o nimici. 
(Aplause la Cehii tineri.)

Pretutindeni în lupta dintre națio
nalitatea germană și slavă vedemă gu
vernula pe partea naționaliiății germane. 
(Viue aprobări la Cehii tineri). Și niol 
atunci când Austria a fostă dată afară 
ou puterea din imperiulă germană, n’a 
părăsită acestă politică dușmană Slavi- 
loră. (Aprobare la Cehii tineri). Ea 
încheiă cele mai nefiresci alianțe 
ou dușmanulă seculară, ală imperiului. 
Se legă convulsivă de imperiulă ger
mană. Pune chiar esistența statului în 
jocă și tote acestea din ură curată în 
oontra naționalității slave și din fana- 
tismă germană, care a înveninată 'chiar 
și cerourile cele mai înalte ale acestui 
imperiu. (Viue aplause la Cehii tineri.)

Vorbitorulă arată apoi oă princi- 
piulă egalei îndreptățiri a fostă în tot- 
deuna călcată și se vatămă în modulă 
oelă mai flagrantă de acestă guvernă. 
Mai în urmă a comisă o asemenea vă
tămare ministrulă de justițiă prin ordo
nanța sa din 3 Februarie 1890. Nu-mi 
puteamă esplica la înoepută cum a pu
tută lucra astfelă ună aristoorată boemă, 
ună membru ală poporului boemă. După 
ce însă ministrulă de justițiă s’a demas- 
oată ca germană, ml-a fosfă clară totă 
procederea lui. Elă aparține simplu duș- 
maniloră noștri naționali, și lucră așa 
oa ei. Căci ună adevărată aristocrată 
boemă n’ar fi comisă niol-odată o ase
menea faptă în contra poporului său. 
.(Aplause la Cehii tineri.) Dep. Vașaty 
are dreptate, că ministrulă de justițiă, 
oa în orl-oe stată de dreptă, ar fi tre 
buita pusă pe banca acusațiloră, pentru 
o asemenea violare de dreptă. Der Aus
tria nu este ună stată de dreptă. Austria 
față cu poporulă slavă, nu este altceva 
deoâtă ună stată de putere și de forță, 
oare îșl acopere actele sale de forță în 
modă forte miserabilă prin frase despre 
interesele statului și unitatea statului. 
Nu interesulă de stată austriaoă este, 
oare pretinde -privilegiarea limbei ger- 

.rnane, asuprirea limbiloră slave, ci este 
vechia politică tradițională în Austria, 

care mereu țîntesce la aceea, de a 
desnaționalisa și germanisa popărele 
negermane. (Aprobări la Cehii tineri). 
Așaderă nu este condusă de aoeiașl 
iubire, de aceiași îngrijire, de aoe- 
iași bunăvoință față de tâte națio
nalitățile din imperiu. (Aprobări la 
Cehii tineri.) Este o curată prefăcătoria 
(Aplause Ia Cehii tineri) pe câtă vreme 
faptele contratjioă vorbeloră. Nu iubire 
și nu dreptate, nu bunăvoință în contra 
poporului boemă și în contra celorlalte 
popore slave ale aoestui imperiu, con
ducă pe âmenii de stată ai imperiului, 
ci antipatia și dușmănia fățișă. (Aplause 
la Cehii tineri). Am pută să tragemă o 
paralelă între odinioră și acum și ați 
pute să înțelegeți, câtă de nefericită a 
devenită patria nostră. Cum pâte der gu
vernula să oâră dela noi vre-o încredere 
său vre-ună sprijină. Acdsta ar fi ună 
semnă alu celui mai josnică servilism#, care 
sărută mâna ce’lu lovesce.

(Va urma).

La starea învățământului in munții 
apuseni.

Din munții apuseni primimă încă 
două întimpinărl la articolii despre sta
rea învățământului din aoele părți, pu
blicați în Nrii 247, 248 și 250 ai fâiei 
nâstre. Una din aceste întimpinărl ni o 
trimite d-lă Nioolau Todorescu, preotă 
în Feneșă. D-sa 4i°e, că în Zlatna nu 
este salară învățătorescă de 150 fl., oi 
numai salară preoțesoă de 336 fl., din
tre cari 126 fl. se dau pentru propune
rea religiunei la oopiil gr. oat. de ambe se
xele, oarl oeroeteză școlele erariale romano- 
catolice din loc# (!!) Câtă pentru taxele, ce 
le ia protopopulă, acestea d-lui Todo
rescu nu ’i se pară nici de onm prea 
mari, fiindă ou oonsiderarela administra
rea tractului, care e împreunată cu multe 
greutăți; apoi dela biserioa din Bucium- 
Șiasa 4ice, câ n>a luafcii d-lă protopopă 
80 fl., oi o altă sumă, pe care d-sa nu 
ni-o spune. De-altmintrelea astfelă de 
lucruri crede d-lă Todoresou, că ar fi1 
fostă bine să nu se mai tracteze în pu
blică. Despre preotulă-capelană din Câm
peni spune, oă are 300 fl. salară dela 
comună, 100 fl. din ajutorulă imperială, 
er venitele după patrafiră se socotesoă 
în 100 fl. Celelalte puncte din întimpina- 
rea d-lui Todorescu ni suntă cunoscute.

Altă întimpinare primimă din partea 
d-lui Al. Papiu din Bistra. D-sa recu- 
nosce, că învățămentulă în munții apu
seni stă rău, der causa o atribue nu lip
sei de zelă a preoțiloră, ci de-o parte 
miseriei locuitoriloră, oarl din lipsa mij- 
looeloră de traiu suntă siliți să emigre
ze, er de altă parte situațiunei resfirate 
a comuneloră, dintre cari unele se es- 
tindă pe teritoriu fârte mare, așa, că 
copiii din oaușa distanței nu potă merge 
la șoolă. Pe lângă aceea, unele oomune 
suntă fârte miol, așa că nu-șl potă sus
țină șcăle din causa lipsei de popora- 
țiune.

Acestea suntă în adevără greutăți mări; 
der de-aci încă nu urmeză, ca să nu se 
întreprindă totă ce se pâte pentru în
vingerea greutățiloră, âr în direcțiunea 
acâsta pănă acum nu ni-s’a arătată să 
se fi întreprinsă ceva.

Niol în contra taxeloră prea mari, 
ce se cjioe, că le-ară lua unii protopopi, 
noi n’amă ave nimioă de 4isft> numai 
decă amă sci, că în schimbulă aces
tora taxe, poporului ’i se facă serviile 
cuvenite și ’i se aduoă folâse neasămă- 
nată mai mari. In tractulă Roșiei însă 
starea lucruriloră ni-s’a indicată cu to- 
tulă altmintrelea.

De - altfelă asupra acestoră im
portante cestiunl, ocasională vomă mai 
reveni; de-ocamdată însă așteptămă, ca 
autorulă artiouliloră privitori la starea 
învățământului în munții apuseni să re
vină asupra oeBtiunei și să se pronunțe 
asupra întimpinăriloră, ce le-amă primită 
pănă acum.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De lângă Tășuadă, (Sălagiu) 14 Dec. n. 1891.

Onorată Redacțiune! Din părțile 
acestea ale Sălagiului am observată în 
colânele „Gazetei" mame, că din când în 
oând se aduoă la publicitate evenimente 
din viâța sooială și națională, oe au in
teresă de obște. Este bine așa, pentru 
oă numai atunol ne vomă pută orienta 
de progresulă ori regresulă Româniloră 
peste totă, deoă ounoscemă în deosebi
tele provincii ale acestei patrii, oe miș
care se face între noi pe tote terenele 
de vieță.

De astă-dată voescă și eu a se co
munica unele întâmplări, pe cari vă rogă 
să binevoiți a-le publica în prețuita 
D-vâstră fâiă.

Parochia Meoentiu cu filia Giroltă 
(în protopopiatulă Eriului, Diecesa Gher
lei) a avută de preotă pe Aloisiu JBu- 
teanu, oare deși născută în părțile așa 
numite ungurene ale acestei diecese și 
cu tâte, că „ungurenii" nu vădă bucu- 
rosă, ba se ohiar supără dâcă dintre noi 
așa numiții, „Ardeleni", ca o escepțio- 
nală raritate — a4l nu șciu să se afle 
vre-unulă — ajungă a fi denumiți oa 
preoți în acele părți, — aici în mij lo
cuia nostru s’a bucurată de stima și iu
birea tuturoră.

Ela a rămasă văduvă și fără fami- 
liă, murindu-i soția Maria cam înainte 
de aoâsta ou cinol ani. In primăvâra 
acestui ană a înoepută a suferi în 
bolă de inimă, pănă oând Provedința 
divină l’a scăpată de tote durerile, chiă- 
mându-lă la sine în 10 a lunei curente, 
înmormântarea s’a făcută erl, în 13, cu 
asistența preoțimei tractuale și a câtorva 
preoți din traotulă vecină ala T. Sărva- 
dnlui, ou o pompă funebră oa și oare nu 
s’a vă4ută pe aici de când cu îmormân- 
tarea soției sale. După săvârșirea cere
moniei rituale la casa mortului din pa- 
rochiă, cortegiulă imposantă a plecată 
oătră Tășnadă în sunetulă corului ins
trumentală dela Sânmiclăușă și ala celui 
vocală compusă din oantorii presențl. 
Mortulă închisă într’ună sicriu de metală 
fu dusă pe oarulă funebru, trasă de 4 
oai, ală societății de înmormântare din 
Carăi. Ajunși la Tășnadă, rămășițele pă- 
mântescl au fostă așe4ate într’ună mor- 
mântu lângă osemintele soției sale, pre- 
oum a dorită în vieță

Decedatulă a trăită 43 de ani și a 
dusă o vieță retrasă, der a fostă bună 
economă, oâștigându-șl avere frumâsă, 
încâtă era unulă dintre cei mai avuțl 
preoți în părțile aoestea. Ne-avândă fa
milia, elă și-a testată tâtă averea spre 
scopuri filantropice.

Ca să servesoă de ună bună îndemnă 
și pentru alții, pe cari, după sîrguință și 
cruțare, Dumne4eu i-a dăruita cu averi 
materiale, voiu arninți pe scurtă și ulti
mele sale disposițiunl.

Averea sa a fostă comună ou a so
ției sale, care asemenea și-a fostă tes
tată a ei parte spre soopurl de binefa
cere. Combinândă ambele părți, urmeză 
testațiunea: O oasă frumosă cu șură și 
grădină de 2 jugăre în Mecentiu, oe va- 
loreză 1600 fl., bisericei, er 1500 fl., în 
contracte, oa fonda pentru sistemisarea 
salarului învățătoreBou diu paroohia sa, 
unde a servită 16 ani ca preotă. Filiei 
Giroltă 22 jugăre de pământă, oe se află 
în hotarulă acelei comune, în valâre de 
2000 fl. ca fondă bisericesoă. Bisericei 
de Căoașiă 15 jugăre pământă în hota
rulă oomunei, oe valoreză 1500 fl., Bi
sericei din Tășnadă, partea jumătate din 
o casă de acolo, în preță de 1500 fl. 
Ca fundațiune pentru una studenta la 
gimnasiu 1000 fl. Două acțiuni dela„Sil- 
vania" pentru slujbe. Spese de înmor
mântare 800 fl„ er pe cei ce l’a îngri
jită asemenea i-a provă4ută onestă.

Etă o avere de peste nouă mii fl., 
dăruită spre scopuri culturali naționale 1 
Dumne4©u să așe4e aceste suflete nobile 
în lăoașulă ferioirei eterne, 6r pomenirea 
loră în veci să fiă între noi!

Mai de ou tâmnă amă cetită o co
respondență, ce s’a publicată în „Gazetă", 
paremi-se nr. 234, subsorisă de pseudo- 
nimulă „Absentulă". Cerespondentulă a- 
nonimă se înoârcă a dovedi, oă în trac
tulă protopopescă ală T. Sărvadului preo- 
țimea ar trăi în împărechierl, că proto
populă și că unii ar întreține o mare 
pretiniă ou etrăinii, încâtă la conferen- 
țele preoțescl tractuale, despre cari ârășl 
afirmă, oă suntă „sgomotâse", s’ar pre- 
senta și străini, în urma oăroră abnor- 
mitățl, suferă interesele nâstre publioe.

Amă cercată a mă convinge despre 
adevără și trebue să mărturisescă, oă nu
mai două lucruri suntă adevărate : unulă 
privitoră la gratularea episcopului latin 
Schlauch unde într’adevără, nu au fostă 
de față toți preoții din tractă ; ală doilea 
că cu ocasiunea ținerei conferințeloră 
preoțescl din acestă tracta, numai la 
prân4ulă oe l’a dată preotulu din Pirnă 
au fostă de față, a4l-primăvâră, și stră
ini anume : ună oatolică, oare a figurat 
și oa curatoră ală bisericei gr. oat. în 
vreo doi ani (!!) ună oalvină și doi ji
dani. Alt când și alt-unde așa oeva nu 
s’a întâmplată. Aceștia au fostă Invitați 
prin gazda oasei.

La aoeste două împrejurări este a 
se reduoe întregă ouprinsulă corespon- 
ței amintite. Veritas.

Telegramele „Gaz. Trans.66
(Serviciulu biuroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 20 Decemvre. Due- 
lulQ între Fejervâry și Ugron a 
avută locu acji la amiacjî la 12 
bre în casarma Franciscu Iosifu. 
După ce doue schimburi de gl6nțe, 
la distanță de 25 de pași, au fostă 
fără resultată, urmă ună duelu cu 
sabia, la care Fejervăry a fostă 
ușoru rănitu. la brațu, er Ugron 
totu acolo a fostu rănitu greu. 
Deorece medicii constatară inca- 
pabilitatea de luptă a lui Ugron, 
secundanții declarară că duelulu 
e terminată. Adversarii se îm- 
păcară.

DIVERSE.
De ce nu-i trebuia Evei o slujnică?

S’a reproșată de multe ori femeiei, oă 
pretinde să fiă servită, și în asemenea 
ocasiunl, s’a pusă întrebarea, dâcă Eva 
avea șl dânsa o nevoiă de slujnioă. La 
chestia aoâsta, o amerioană dă următo- 
rulă răspunsă în 4*arul’i „Nev-York- 
World" : „Nu, Eva n’avea voiă de sluj
nioă. Adam n’o punea niciodată să-i cose 
ciorapii, nicl-odată nu o rugă să i oâse 
ună nasture. De asemenea nu-i venia în 
gândă să se așe4e să oetescă jurnalele 
pănă sera și apoi să strige: — Gum, nu 
e înoă gata mâncarea, draga mea Evă ? 
Singură punea oazanulă la fooă, curăția 
oartofii, mulgea vaoa și dădea de mân
care la pasări. Nicl-odată n’aducea la 
mesă o duzină de prietini, când în casă 
nu se găsia o bucată de pâne. Niol- 
odată nu rămânea în cârciumă pănă la 
unu nâptea, și când se ouloa, nu arunoa 
frunza de smochină așa oa a doua 41 să 
n’o mai pâtă găsi. Cu ună cuvântă, elfi 
nu oredea, că femeia e făoută să-lă ser
vesoă și nu găsia mai josă de demnita
tea lui de a ajuta pe nevasta sa în me- 
nagiu. Etă de ce Eva n’avea trebuință 
să-și ție o servitâre!"

Cursulu la bursa din Viena
din 19 Decemvre a. c. 1891

<?anta de aură 4u/0 ...... 105.45
iâanta de hârtiă50/0 .... . . 101.05
mprumutulă căiloră ferate ungare •

aură..................................  117.—
dto argintă ..... 98.60

GtalbenI împărătesc! - - .... 5.60
Napoleon-d’or! ........ 9.36%
Mărci luO împ. germane - ... 58.02
Londra 10 Livres sterlings - • ■ 117.90

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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PUBLICAȚIUNE.

Direcțiunea generală a Căiloru Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

cr. se potfl cumpâra 
în librăria N. Ciurcu.

la> Serviciulu de Întreținere din București, Craiova, Pitești 
Buzeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntti rugați 
a presenta cererile D-lorfi în scrisă la adresa Birecțiunei

generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu- 
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
a unei șcOle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actu de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 

ală soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulă militară.
Pentru informațium mai detaliate doritorii se voră 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de între
ținere C. F. R., BucurescT, Calea Victoriei Nr. 124.

724-11.

Dela Tipografia „Aurora" A. Todoranti din Gherla
s6 potu procura urmAtdrele cărți:

nȘ

I. Cărți cu prețuri forte reduse:

Renascerea limbii românesc!: în vor
bire și scriere, invederită și aprețiată 
de Dr. Gregori Silași, (Opă 
completă.) Broșura I., II. și III. Pre
țulă broș. I. II. câte 35 cr — Broșura 
III. 25 cr, Tote trei împreună 80 cr.

Merinde dela școlă seu învățături 
pentru poporă, culese din diarulă unui 
școlară de Dr. George Popa. — 
Opulă acesta, pentru povâțuirile lui 
valordse, are sâ ocupe ună locă de 
frunte în bibliotecile nostre poporale. 
D-lă autoră a avută nimerita ideă, de 
a publica prin opulă de față unu diară 
de șcdlă ce și’lă făcuse ca elevă de 
anulă I. ală șcdlei poporale superiore 
din Câmpeni, va să cfică pre când era 
în ală 4-lea ană de școlă. In acestu 
diară se cuprindă diferite impresiunl 
din copilăriă, atâtă din școlă câtă și 
afară de șcdlă, o colecțiune bogată 
de diferite povățuirl primite dela în- 
vățătorulă său, pe care autorulă le-a 
prelucrată și desvoltată cu multă în
grijire. Cele mai fundamentale prin
cipii cu privire la morală religliune, 
naționalitate, igienă, economiă, istoriă 
eto. etc., se află în acestă opă așa 
că singură numai câteva din cele 32 
capitole, cum ar fi d. e. capitolulă 
despre fumată, despre curățirea tru
pului etc., ar fi de ajunsă pentru a 
merita să nu lipsescă din nici. o bi
bliotecă poporală românescă. Opulă 
cuprinde 289 pag. 8°. — Prețulă unui 
esemplară 60 cr.

Barbu CObzarulii. Novelă originală de
Emilia Luugu. Prețulă 10 cr.

Cântăreța. Novelă de Dem. Dan ă.
Prețulă 15 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. R o vinar u. Pre
țulă 10 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei „Ide
alulu perdutii" — de Paulina C. Z. 
Rovinaru. Prețulă 10 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Paulina 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 15 cr.

Proba de focă. Comediă într’ună 
actă de A. Cotzebue, localisată de 
Irina Sonea-Bogdană. Prețulă 
10 cr.

Codreană craiulă codrului. Baladă de
George S i m u. Prețulă 6 cr.

Ultimul!! Sihastru. Tradițiune de
Georgiu Si mu. Prețulă 6 cr.

Bunica și nepoțelulă Schiță din sfera 
eduoațiunii. După Ernest Legouve, de 
G. S i m u. Prețulă 6 cr.

Prin morte la victoriă Comediă în
tr’ună aotă de A. Kotzebue loca
lisată de Iriua Sonea-Bogdană. 
Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
Maria Schwartz, traducere de 
F. Negru țiu. Prețulă 15 cr.

Branda seu nunta fatală. Schiță din 
emigrarea lui Dragoșă. Novelă isto- 
rioă națională. Prețulă 15 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică 
dupăWachsmann,de Ioană Tanco. 
Prețulă 20 or.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
A se adresa la Tip*ug’rafi a „Aurora44 A. Todoranu în Cîherla Szainosujvâr. Me aici se 

potîî procura totu soiulîi de carta scolastice și utensilii de scrisa. 720.10-2.

de
N.

192 pagine 
alese și a- 

(dela 1 fl.

seu Cloșca

sfera educațiunei după L e g o u v e. 
Prețulă 6 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după Euripide, trad. în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 20 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ți
nută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Viucențin Nicoră, prof, gimnas.
— Cu portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulti 10 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buti- 
cescu. Ună Volumă de 
cuprinde 103 poesii bine 
raugiate. Prețulă redusă 
20 cr.) la 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa 
cu puii ei de aurii. Studiu archeolo- 
gicu D. de O. O lin eseu. Prețulă 
15 cr.

365 Anecdote și Glume adunate, pre 
lucrate și arangiate de Tită V. Gheaja. 
Cuprinsula acestui opă este fbrte pe- 
trecâtoră, așa, că cetindă numai o 
pagină din elfi: caută să rîdlorl câtă 
ai fi fostă de năcăjită și mâchnită 
altmintrelea. Prețulă 40 cr.

Colectă de recepte, din economie, 
industria, comerciu și chemie. Prețulă 
40 cr.

Economia pentru școlele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 15 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De Vasilie G. Bor- 
g o v a n. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colețiune de versuri 
funebrale, urmate de iertăciuni, epi- 
tafii ș. a. Prețulă 25 cr.

Cuvântări bisericesc! la tote sărbă
torile de peste and de I. Pa piu. Ună 
volum de peste 24 cole 8° mare, hâr
tie fină. — Numele d-lui I. Papiu 
este multă mai bine ounoscută cle
rului română, dacâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d sale. Clerulă română a învățată 
s-i aprețui scrierile d sale pentru în
semnata loră valore literară. — Noulă 
tomă de predici întrece încă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum 
prin întoomirea sa aveudă o notiță 
istorică la fiecare sărbătore, care a 
rată timpulu introducerii, fasele prin 
care a treoută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. Prețulă 
unui esemplară cu porto-francată e 
1 fl. 50 cr.

Cuvântări funebrale și iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite 
de Ioană Papiu. — Acestă volumă 
de peste 24 cole cuprinde : 8 cuvân
tări acomodate pentru ori ce cașuri 
ordinare de mârte întâmplate în tim
puri diferite ale anului, 10 la cașuri 
ordinare, însă mai speciale de morte,
4 la îmormântarea omeniloră bătrâni,
5 la înmormântarea prunciloră, tine
ri loră și a juniloră, 9 la cașuri de 
morte speciale; — apoi pe mai bine 
de 4 cole urmeză o mulțime de ier
tăciuni precedate de o introducere 
generală în iertăciuni, și anume: 1. 
Iertăoiunile bărbatului dela muere ; 2.
— ale muierii dela bărbat; 3. — ale 
părintelui dela fiii; 4. — ale mamei 
dela fii: 5. — ale fiiloră dela părinți;

6. — ale fratelui seu sororii dela 
frați și surori; 7. — ale nepoțiloră 
dela moși, moșe, buni, bune, străbuni, 
străbune; 8. — ale nepoțiloră dela
unchi și mătușe ; 9. — dela nâmurl 
și oonsângenl mai depărtați; 10. — 
dela consoțl de aceeași ocupațiune; 
11. — dela binefăcători, amici, cu- 
noscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări fune
brale și iertăciuni lucrate amăsurată 
tuturoră cerințeloră preotimii fungente 
la cașuri funebrale. •— Prețulă unui 
exemplară espedată franco e 1 fl. 
50 cr.

Cuvântări bisericesc!. Tomulă III., 
sorise de ioană Papiu. — Acestă 
tomă cuprinde predici pe Dumineci 
și se estinde pe 12 cdle 8° mare. — 
Prețulă unui esemplară e 1 fl.

Orientulu catolicii seu concordanțele 
tradițiunii, în două limbi — română 
și latină tracteză despre primatulă 
bisericii și se estinde pe 22 cdle 8° 
mare. — Scrisă de Ioană Papiu.
— Opuiă acesta a fostă recensată fa- 
voritoră și lăudată și de foile străine.
— Prețulă unui esemplară e numai 
1 fl. 50 cr.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre na
tura spirituală a omului, despre rela- 
țiunile și scopulă lui, expuse în modă 
poporală de profesorulă Dr. Iosif 
Frapporti și prelucrate în tradu
cere liberă (cu facultate dela autorulă) 
de Ioană Papiu. — Acestă opă, 
care se extinde pe 11 cole 8°, e forte 
acomodată ca premiu pentru cei-ce 
absolvă șcdla poporală, se vinde cu 
prețulă numai de 50 cr. esemplarulă.

Manualii catechetică pentru primii 
an! școlasticl, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profe- 
soră de sf. scriptură, catechetică și 
metodică în seminarulă archidiecesană 
din Biașiu, actualmente vioară archie- 
piscopescă în Făgărașă. — Acestă 
opă de mare însemnătate pentru li
teratura catechetică română este o 
prelucrare liberă, schimbândă unele 
aplicări practice cu altele recerute de 
relațiunile și lipsele băiețiloră noștri, 
er ceremoniile bisericescl înlocuindu-le 
cu cele prescrise și usitate în bise
rica ndstră română. In note se arată 
si prooederea ce are sâ o observe ca- 
techetulă față cu discipulii sfei. A- 
cestă scriere are sâ fie unu îndrep
tară în mâna catechețiloră, învâțăto- 
riloră și a părințiloră la instrucțiunea 
religiosă-morală ce au să o dee mi- 
ciloră băieți. — Prețulă unui esem
plară din acestă opu, care portă clau
sula aprobării Prea ven. ordinariată 
metropolitană din Biașiu și care cu
prinde 222 pag. 8°, având mai multe 
poesii în text, — este 60 cr.

AmiculQ bunii. Colecțiune de lectură 
solidătore de caracteră în direpțiune 
religiosă-morale, de Ioană Papiu. 
Prețulă 10 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui dintru

t

sfinți părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă, compusă din operele acelui 
sfântă părinte, de Ioană Borosiu, 
parochă gr. cat. și asesoră consisto
rială. Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 25 cr.

Catechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey, preotă în Schworzkirch din die- 
cesa de Rottenburg, de Titu Budu, 
parochă gr. cat. în Sată-Șugatagă, 
protopopulă distr. Mara, adm. vica- 
rială ală Maramureșului etc. etc. Edi- 
țiunea II. Prețulă unui esemplară 
60 cr.

Din trecutulu Silvaniei. Legendă de 
Victoră Russu. Prețulă unui esem
plară 60 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Ro vin ară. Prețulă unui 
esemplară 15 or.

II. Cărți noue.

Instrucțiune practică pentru căușele 
matrimonial!, scrisă în usula păstori- 
loră sufletescl prin Dr. Iuliu Simonă. 
Prof, de S. Teologiă. Prețulă 1 fl. 
20 cr. -|- 10 cr. portopostală. 283 pag.

Starostele seu datini dela nunțile 
Româniloră Ardeleni. Adunate delonă 
Popă-Reteganulă. Prețulă 30 cr.

Chiuituri de care strigă feciorii în 
jocu. Adunate diD poporă de Ionă 
Popă Reteganulă. Cuprinde 611 chi
uituri. Prețulă 40 cr.

Trandafir! și Viorele. Poesii popo
rale culese și ordinate de Ionă Popă 
Reteganulă. Edițiunea II amplificată. 
Prețulă 60 or.

(Aceste trei opuri proourate de 
odată costă numai 1 fl. 10 cr. spe- 
date franco.)

III. Cele mai ieftine cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarul!! sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări biseri
cescl, forte frumosă ilustrată. Prețulă 
unui esemplară broșată e 40 cr. le
gată 50 cr. legată în pânză 80 cr., 
legată mai fină 1 fl., legată în piele 
1 fl. 60 cr. în luxă 2.50—3.80.

MiculQ mărgăritaru sufletescu. Căr- 
tioică de rugăciuni și cântări biseri
cescl '— frumosă ilustrată, pentru 
pruncii școlari de ambe secsele- Pre
țulă unui esemplară broșurată e 15 
cr., — legată 22 cr., legată în pânză 
26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe sec
sele. Cu mai multe iedne frumdse. 
Prețulă unui esemplară broșurată e 
10 cr., 50=3 fl.; 100=5 fl., — legată 
12 cr.

Visuld Prea Sântei Vergure Maria a 
Născătorei de Dumnedeu urmată de 
mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
iedne frumdse. Prețulă unui esem
plară legată și spedată franco e 
12 cr.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. Pre
țuia unui es. legată și spedată franco 
e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


