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Discuția asupra budgetului 
honvezilor.

(Revistă.)

Deabaterile asupra budgetului 
ministrului de honvezi, ce sunt ac
tualmente la ordinea cțiled în ca- 
mera deputaților din Budapesta, au 
dat și de astă-dată ansă la discuții 
înverșunate. Oposiția e iritată foc 
din causa atitudinei ministrului de 
honvezi br. Fejervary, care nu nu
mai că a făcut unele enunciațiunl 
forte superătbre pentru oposiționalii 
kossuthiștî, d6r a mai dat și un 
ordin de db prin care opresce pe 
oficerii honveZî de-a lua parte, ca 
ascultători pe galerii, la desbaterile 
din cameră pe cât timp sunt la or
dinea (filei discuțiile asupra budge
tului honvecjimei.

Ce privesce enunciațiunile, aces
tea se refer la câteva răspunsuri 
date oposiției. Mai întâiu a fost 
vorba de organisarea unei artilerii 
pentru honvecjime. La cererea repe- 
țită și stăruitore a oposiției, minis
trul Fejervâry a declarat, că în ac
tuala organisațiă a honvecjimei el 
nu pbte institui o artileriă de hon- 
vedi, debre-ce nu ajunge timpul pen
tru instruirea ei. „De cumva voiți, 
ca din acestă honvedime eu se for
mez o armată revoluționară, ori par
lamentară, atunci tare ve înșelați".

Cuvintele acestea ale baronului 
Fejervary au fost curat uleia pe ioc 
pentru oposițiă. Și așa ministrul 
era acusat din partea acesteia, că 
n'are simț pentru nația lui și că nu 
vre și nu scie se se emancipeze de 
sub influința Vieneiacum însă ’i 
s’a dat cu o armă mai mult, pentru 
de a 1 presenta chiar ca un denun- 
ciant al Ungurilor față de corbnă. 
„Etă", di0Q kossuthistul Helfy, „mi
nistrul însu-șl este, care deștbptă în 
Viena suspițiuni; cu aceste suspi- 
țiuni el admonieza în continuu pe 
cei din Viena, ca se bage de semă 
de ceea ce fac și să nu dea Ma
ghiarilor o armată deplină, căci 
Dumnedeu scie ce se va întâmpla 
odată cu acestă armată".

In asemenea sens vorbiră și 
alți deputațl kossuthiștî, între cari 
Ugron mai ales s’a distins și de 
astă-dată cu șovinismul seu. El su- 
levă și cu acestă ocasiune cestiunea 
limbei, făcând aspre imputări minis
trului, că corespondâză cu ministrul 
comun de resboiu în limba germană, 
că procură cele trebuincibse pentru 
armată dela fabrici și industriași 
streini, că a procurat un portret 
dela un pictor polones etc. Inzadar 
a spus Fejervary, că ministeriul de 
honvedî în corespondențele sale se 
adreseză cătră ministeriul comun 
de resboiu întotdeuna în limba ma
ghiară și că numai cătră ministrul 
de resboiu e silit se se adreseze în 
limba germană, pentru ca se pbtă 
fi înțeles; înzadar a spus, că a fost 
silit să recurgă la streini pentru a 
procura tabloul din vorbă, căci sin
gurul pictor maghiar, ce esistă pen
tru astfel de lucrări, și la care s’a 
adresat el, după ce a incassat dela 
ministeriul de honvedî o considera
bilă sumă ca anticipațiune, 1’a în
șelat, amânându-1 cu vorba de pe-o 
di pe alta timp de 15 ani, fără se 
fi mai primit dela ol nici bani, nici 
tablou etc., — tbte acestea nu-i slă
biră pe oposiționali. Ei găsiră bine
venită ocasiunea pentru de-a da cu 
o dovadă mai mult despre șovinis
mul lor, tindend a pune honvedimea 
în serviciul cel mai hotărît al ma- 
ghiarisărei și a cultiva în sînul ei 
cât mai mult netoleranța de rassă.

In acest spirit sunt ținute mai 
ales vorbirile deputaților kossuthiștî, 
cari pe lângă altele mai avură și 
„malheur“-ul, că în urma ordinului 
de db prin care Fejervary a interdis 
oficerilor de honvedî de-a asculta 
discuțiunile din dietă, n’avură îna
intea cui să se „producea", după 
cum ar fi dorit.

împrejurarea acesta încă a dat 
ansă la un atac combinat al opo
siției în contra lui Fejervary. In șe
dința de alaltă-eri aprope numai de 
acest lucru s’a vorbit; corifeii tu
turor partidelor oposiționale, între 
cari și Apponyi, caracterisară ordi

nul de di al ministrului ca o bat
jocură a parlamentarismului, con
damnând în cuvinte aspre pasul lui 
Fejervary.

Intre cei ce au vorbit în ședința 
de alaltă-eri a fost și Ugron. El su- 
levă din nou cestiunea limbei, dbr 
de astă-dată o păți prost de tot. 
La imputarea repețită, că a cores
pondat cu ministrul comun de res
boiu în limba germană, ministrul 
Fejervary response prin aceea, că 
scbse din busunar o hărtiă, ce era 
adresată în limba germană („An 
Seine Excellenz den k. k. Reichs- 
Kriegs-Minister") și era subscrisă 
de „G-abriel v. Ugron". Un rîs și 
sgomot teribil isbucni atunci de tbte 
părțile. Ugron era prins cu „mâța’n 
sac". Fejervary prinse acum curaj 
și începu cu incriminările contra lui 
Ugron, a „patriotului patentat", cum 
îl numi ministrul, „care la tbtă oca
siunea se gerâză ca păzitorul pa
tentat al dreptului public și al con
stituției", acusându-1 pentru „abatere 
dela dreptul public unguresc".

Atunci când se tractâză de ar
mata teritorială, — o armată, al că
rei contingent încă e recrutat în par
tea cea mai mare dintre Nemaghiari, 
— membrii parlamentului unguresc 
nu se geneză der a arăta pe față, că 
punctul principal al preocupațiunei 
lor este introducerea esclusivismului 
unguresc de rassă în sînul armatei și 
punerea acesteia în serviciul maghia- 
risărei.

Ei bine, cred bre patrioții un
guri, că o armată, care în partea 
cea mai mare a ei este constituită 
din tineri nemaghiari, va pute fi însu
flețită vre-odată pentru scopurile ma- 
ghiarisărei ?

Dâcă o cred, amar se înșâlă!
*

Caracteristic este, că la votarea 
asupra budgetului honvecjilor a mers 
împreună cu partida guvernului și 
fracțiunea Kossuth-Eotvos a stângei 
estreme, votând budgetul, pe când 
fracțiunile Ugron-Helfy și „partida 
națională" a lui Apponyi au votat 
în contra încuviințărei budgetului.

Se înțelege, că împrejurarea 
acâsta, după care fracțiunea cea 
mai kossuthistă dintre kossuthiștî a 
votat pentru budgetul presentat de 
br. Fejervâry, este esploatată de 
foile guvernului în contra partidei 
„naționale" apponyiste, pe care o iau 
în zeflemea, că ea însăși și-a rupt 
capul „aspirațiunilor sale naționale", 
refusând cheltuelile pentru susține
rea honvecfilor, căci, Zic ele, prin- 
tr’asta a refusat și combătut însăși 
instituțiunea națională a armatei 
honvezilor.

Pbte că motivul, — care pe cei 
din fracțiunea lui Kossuth, cu tbtă 
posiția hotărîtă ce o iau ei în con
tra dualismului și a armatei comune 
i-a îndemnat se voteze budgetul 
honveZilor, — a fost de-a dovedi, că 
ori cât de necompletă și neîndes- 
tulitbre, după părerea lor, este ac
tuala organisațiă a honveZilor, to
tuși ei nu voesc se-i retragă spri
jinul în speranță, că cu timpul to
tuși vor ajunge la ținta dorită de-a 
ave o armată independentă.

In tot cașul este interesantă coo
perarea flancului lui Kossuth cu par
tida dela putere, și putem adauge, 
că este și cam fatal pentru guver
namentalii unguri, cari îșl dau atâta 
silință de a susținâ raporturi ami
cale cu cercurile vienese, când cei 
mai estremi, în cestiunile capitale 
naționale, se țin astfel lanț de ei.

Conferență, serbâscâ la Bânffy.
Despre conferență sârbescă, pe 

care a convocat’o ministrul-preșe- 
dinte Bânffy la Budapesta, „Agramer 
Tagblatt^ scrie următbrele:

Intr’adevăr, am avut dreptate, când 
am (fis, oâ scopul conferenței, ce se va ținâ 
cu Sârbii din Ungaria și Croația, este forte 
tainic. Scopul oficios al conferenței e cu
noscut numai întru cât se susține, că obiec
tul ei va fi "discutarea modalităților, pe 
lângă cari s’ar putâ întruni ârășl Congre
sul sârbesc amânat de atâta timp. Insă a 
stabili la o astfel de conferență aceste mo
dalități, e în sine luat un lucru neobiol-
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Statua dela Iași
a lui

Stefan cel S3 a r e
(4) (Urmare).

Un mare țeran dela Dunăre.

In (jiua de 17 Ianuarie 1475 cu 40,000 
de voinici de oei cari sc vor găsi tot-dâuna 
pe acest pământ de răsboiniol (și oum s’au 
și găsit, când a fost vorba d’a scăpa pa
tria de Turci la Plevna), Ștefan cei Mare 
nimici tbtă armata lui Mohamet, tocmai 
când acesta își propusese să întunece cerul 
Europii creștine cu ghiulelele lui de mar
mură. Bătălia s’a dat la Rahova. Victoria 
acâsta strălucită scapă creștinătatea. In- 
ti’un mod vag soiam noi ceva despre ar
matele lui Bâiazid, Soliman și Mohametll, 
că voiau să cotropâscă pământul nostru 
creștinesc în numele Semilunei, și că au 
fost oprite în marșul lor triumfal. Dâr nu 

ni-s’a spus al oui era acel braț puternio, 
care a pus stavilă invasiunii Islamului. 
Acum seim însă, că un fiu al plaiurilor du
nărene, că Ștefan cel Mare a fost acela, 
care a săvârșit acest fapt capital. Papa 
Sixt IV, care cel d’întâiă a înțeles impor
tanța cea mare a servioiului adus creștină
tății, supranumi pe Ștefan Atletul lui Christ. 
Atâta i-a și fost reoompensa, de care avu 
parte eroul Român din partea creștinilor 
salvați prin el.BCatolicii din Ungaria și Po
lonia i-?.u mulțămit cu cea mai negră in
gratitudine. Minunata fertilitate a pămân
tului deșteptă lăcomia regilor creștini din 
veoinătate. Dorul lor era să se îmbogățâsoă 
și să-și crescă puterea pe soootâla Mol
dovei.

Bătut odată, Islamul reveni, ca să-și 
mai înceroe norocul încă odată. Baiazid, 
voind se răsbune pe Mohamed, porni ou 
oști numărose în contra marelui Român 
Ștefan, oare ținea în mână cheile Europii. 
Mateiu Corvin, Ungurul, vă4ându-l pe Ște
fan ooupat cu Baiazid, crecju, că a sosit 

momentul ca să împartă țâra Moldovii ou 
Polonii*).  Intrară în domeniul eroului Ro
mân cu 80,000, dâr acesta’i batela Gotnar, 
regiunea vinurilor faimose, pe drumul dela 
lași la Botoșani. Atitudinea Polonilor în
furia pe marele soldat, care niol-odală nu 
s’a bătut decât pentru a-șl apăra moșia și 
libertatea celor ai săi. Rapacitatea a făcut 
sperjuri ai oausei lui Christ tocmai pe acei 
creștini, al oăror atlet fusese proclamat 
Ștefan. O astfel de trădare din partea celor 
pentru oarl luptase, î-1 indigna fbrte. La 
Gotnar Ștefan făcuse 20,000 de prisonierl. 
Toți acești 20,000 de trădători înaintea lui 
Dumnezeu, fură înjugați, ca să tragă brazde 
în care soldații lui Ștefan oel Mare sămă- 
nară ghindă de stejar. D’aici a răsărit 
Dumbrava-Roșiă udată cu sânge.

*) Lectorul va binevoi să considere 
expunerea acâsta istorică mai mult din 
punct de vedere poetic, decât stnot chro
nologic. Trad.

Trădat pa cât era în viâță de aceia 
anume, oarl mai mult decât orl-oine ar fi 

trebuit să ’i cinBtâsoă gloria, după mârte 
eroul căcju în uitare. Europa ounbsce nu
mele lui Mateiu Gorvin, care nu fu alt
ceva deoât un trădător al Atletului lui 
Christ, dâr ea ignorâză numele Atletului, pe 
oare compatrioții lui ’1 numesc Ștefan cel 
Mare. Cufundat în uitătorea nerecunosoință a 
popbrelor veoine, acest nume supravețui 
în mod străluoit în suvenirul Românilor. Pe 
timpul răsboielor d’odimbră ou Islamul su- 
meț, pământul Țării a fost solul d’avan- 
gardă, ce furnisa necontenit atlețl pentru 
avant-posturi. Lung timp i-a lipsit însă 
storiol, cari să-i însorie serviciile în oartea 
cea mare a popbrelor. Acum renssee însă 
trecutul. Țâra lui Ștefan e atjl cunosoută; 
ea arată lumii meritele sale, gloria sa de 
care pănă acum numai ea Bingură nu bene
ficiase. Țăranii săi înarmați dela marginile 
Seretului și pănă la țărmurii Dunării, fă
când un bulevard din pepturile lor, măn- 
tuiră lumea creștină. Și lumea oreștină a 
benefioiat de aoesta, pe când solul român 
nici nu-șl ounosoea gloria. Era oa și cum 
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cuit, sciut fiind, că Congresul are hotă- 
rîtă competență, oare trebue să aibă va- 
lâre și în oașul de față.

Insă convocarea conferentei este ne
obicinuită și din alte considerațiunl. Am 
eeperiat, oă partida liberală, ca să nu 4>” 
oem oercurile ei normative, n’au uitat nici 
deoât atitudinea patriarohului Brankovicl 
față ou legile biserioescl-politioe. Situația 
însă o caracterisâză și mai bine observa- 
țiunile, oe ni-le-a făcut un politic maghiar 
protestant într’o convorbire ou unul din 
căpeteniile nostre:

— Natura împrejurărilor — ițise res
pectivul — îndrumâză mai ales pe Sârbii 
din Croația-Slavonia, ca se se alăture cât 
mai strîns la protestanții din Ungaria. Amen- 
douâ bisericele stau pe basa autonomiei stră
veche, însușirea lor caracteristică e liberalis
mul, și cel mai puternic dușman al ambe
lor biserici este — Borna*.

porul lui Ștefan, stergendu-i numele și îm- 
părțindu-i Țâra. Se soia Ștefan la ce avea 
să se aștepte din partea fariseismului 
incurabil al creștinilor oorupțl, ce-1 înoon- 
jurau. De aceea îșî întârse privirile spre 
Islamul lui Soliman pentru a-i da suzerani
tatea asupra Țerii sale, ce soia, că n’o să 
pâtă rămânâ neatîrnată după mârtea sa. 
Sub proteoțiunea acâsta Românii aveau 
asigurată cel puțin viâța de stat. Viâța 
acâsta era totul, era resortul spre a ajunge 
într’o 41 la soop. Și 4iua aceea sosi. Fu oam 
lungă sosirea ei. Dâr în fine neatîrnarea 
Țării e un fapt împlinit acnm. Testamentul 
lui Ștefan cel Mare s’a realisat pe deplin, 
Țâra românâscă esistă, e liberă. Din oausa 
acâsta statua marelui Moldovean e ceva 
mai mult, decât un monument publio. Ea 
este imaginea Patriei reconstituite, re- 
năsoute.

(Va urma,)

După-ce f6ia croată numesc© 
leprose cuvintele politicului maghiar 
protestant, continuă astfel:

Nu soim, oe va fi răspuns corespon
dentul nostru politicului maghiar protes
tant, dâr dâcă aoest politic ni-ar fi spus 
nouă ceea oe a (hs) l’em fi făcut atent 
înainte de tote, că oonoetățenii noștri gre- 
co-orientall n’au lipsă de-a păși la alianță 
cu protestanții. Apoi i-am fi adus hminte, 
că foile ungurescl de luni de (jh0 aooen- 
tueză mereu orearea unei biseriol maghiare- 
slave (pravoslave), și o fac acesta cu moti
varea, oă atunci oel puțin se va resolva 
oestiunea de naționalitate față cu Serbii și 
Românii din Ungaria.

Calamitățile causei naționale.
"Qiarul „Mesagerul Național? din 

Bucuresci, ocupându-se într’un arti- 
cul recent de causa națională, cons
tată următdrele triste adevăruri:

Evenimeutele triste pentru oausa na
țională urmâză unul după altul cu o spăi- 
mântătore iuțâlă, dâr nimio nu e în stare 
să ridice liniștea apatică, ce dominâză su
fletele și oare semănă cu mortea Un fluid 
ipnotio păr’ oă străbate prin aer si adorme 
tdte consciențele. Vom di00 mai bine: un 
ourent de maghiarisare s’a vîrît printre noi; 
el pare a târî totul din jurul său. Când 
incassatorul diacului nostru vine în redao- 
țiă și ne spune cu cea mai mare naivitate: 
„D-l X. mi-a spus să lăsațl în pace pe Ma
ghiari, decă voițl să vă plătâsoă abonamen
tul; d-1 Y. mi-a spus, să nu-i mai trimiteți 
cjiarul, pentru-oă nu-i place să se scie, că 
oetesce foi maghiarofobe**  eto., /ața ni-se 
acopere de roșață.

Când lucrurile au ajuns la aceste es- 
tremitățl aiol în libera Românie, atunci 
cum putem să ne mirăm, aă „l’Estafette**  
și „Kolnische Zeitung**  și-au întors proara 
spre partea de unde suflă vântul favorabil, 
adeoă de aceea a maghiarisării?

Românii, earl invooă sprijinul pressei 
străine fao în acest moment impresia unui 
om, a cărui casă s’a aprins și oare, chiă- 

mând pe vecini să i-o stingă, el se în- 
torce pe partea oealaltă pentru a-șl conti
nua somnul...

Să dea oerul, ca să trâoă repede 
aoestă furtună reoe, oare traversâză întrâgă 
țâra, și să se întorcă curând frumâsele cjile 
ale aoelor lupte, cari au atras aplausul 
Europei întregi. Acâsta e urarea oea mai 
bună, ce putem faoe poporului român, 
ale cărui bucurii și suferințe sunt și ale 
nostre.

Stat fără păreche.
Nu ve mai dați silința de a-1 

ghici: e statul unguresc! Pentru 
sprijinirea acestei nici decum cute
zate aserțiuni, etă ce scrie „Alkot- 
mănyu dela 25 Martie:

Dâoă vre-un străin, să cpceni din 
vr’un stat al imperiului german, vine la 
noi și îi vom spune, că în înțelesul legilor 
fundamentale ale Ungariei puterea eseou- 
tivă este datore a respecta oonstituția și 
faotoril ei, și guvernul nu-șl pote esercita 
puterea decât corespuncjâtor acestei legi: 
oei-i 4ice, când va vedâ aceste minunate 
stan? Atât e sigur, că ne va ținâ nebuni 
de legat, dâoă îi vom întări, că la noi nu 
domnesce cel inai nerușinat absolutism, 
ci ordinea de drept constituțională....

Embrionul primejdiei a încolțit la 
noi atunci, când legile falsificându-se, au în
ceput să guverneze acâstă țâră prin ordi- 
natiunl....>

Prin ordinațiunl ilegale au fost puse 
în practică legile bisericescl-politice, și 
prin o poruncă a guvernului, care vatămă 
legea, au pus pe grumatjii catolicilor, oa 
o sgardă, dreptul matrimonial al Jidanilor.

Cine va eJi00, acâsta este numai 
o vătămare a confesiunei și nu a consti
tuției, pe acela îl punem înaintea faptelor, 
ce nu se pot nega. Din acâstă ac- 
țiune-guvernamentală contrară legii s’a 
desvoltat resultatul revoltător, care ame
nință acum libertatea drepturilor tuturor 
cetățenilor țării: puterea esecutivă a minis
trului președinte, pe care rio recunosc legile 
nostre....

NicăirI în Europa civilisată nu esietă 
o astfel de organisare guvernamentală, 
care să asigureze și întărâscă regimul forței. 
Chiar nici în Turcia nu mai esistă, decând 
s’a sfîrșit ou domnia janioerilor. La noi 
Inse puterea janiceris inului îșî trăesce 
acum epoca de aur. Legea a încetat sâ esiste. 
Voința statului — n’are decât două es- 
presiunl: ordinațiune guvernamentală și po
runcă militară.

E de prisos ori-ce comentări

Wlasaics și Episcopii. In numărul 
nostru de alaltăieri am arătat pe larg, cum 
ministrul Wlassics vrâ să pună o nouă cursă 
preoțimei de ritul romano și greco-catolic 
prin împărțirea de ajutore acelor preoți, 

oarl se vor adresa direct Ia el. Am arătat 
tot atunoî, că episoopatul a refusat aoest 
dar danaio. Acum vine „Bud. Tud.**,  fâiă 
oficiâsă, și dioe, că afară de 1—2 ordina- 
riate episoopesol, aprope tote celelalte au 
trimis ministrului lista preoților, pe basa 
oăreia se împart deja sume de bani.

—o—
Serbii și ajutorarea învățătorilor din 

partea statului. In înțelesul legii despre 
salarisarea învățătorilor, ministrul de culto 
a făcut o statistică despre tote acele șoâle 
ai căror învățători nu pot primi minimul 
salariului prescris de lege. Din raportele 
sosite la ministru se vede, că sunt 130 
șoole confesionale serbesci, cari primesc sa
lar mai puțin de oum prescrie legea. In 
urma acâsta ministrul a dat ordin, ca, pe 
lângă oondițiunile prescrise de lege, acești 
învățători să fiă plătiți de stat. Din inci
dentul acesta foile 6ârbescl protestâză oon- 
tra acestei disposițiunl, care face depen
dentă sortea învățătorilor sârbi de guvern. 
Lui „Keleti Ert.**  i-se scrie din Neoplanta, 
oă foile sârbesol apelâză la publicul sâr
besc, să respingă ajutorul ministrului și să 
inițieze colecte de bani din cari să ajuto
reze pe învățători, ca aceștia să nu ajungă 
în soldul guvernului unguresc. Iu urina 
acestui apel s’a dat în Neoplauta o repre- 
sentație teatrală, oare a avut venit curat 
250 fl. pentru fondul de ajutorare a învă
țătorilor.

—o—
Românii pentru Italieni. Mierourl, 20 

Martie v., se va da în oircul regal din 
Bucuresci o mare și variată representație 
în folosul „Crucei Roșii**  italiene pentru 
răniții din Africa. Gu acestă ocasie se va 
da și o tombolă gratuită cu premii în va- 
lore de 1000 lei.

—o —
Plănuirea unei deputațiuni monstre 

la Majestatea Sa. „Alkotmăng*  revenind la 
verificarea alegerei dela Stompfa 4>00t că 
a sosit timpul, ca să se întrupeze ideia 
unei demonstrațiunl monstre la Majestatea 
Sa, oare să aducă Coronei la ounosoință, 
cum îu Ungaria se calcă dreptul și liber
tatea oetățenilor. „Da, vom merge la Ma-' 
jestatea Sa — 4'00 organul partidei po
porale. — Vom merge mulțl, chiar și 500, 
căci doră Viena nu este departe. Vom 
merge pe cheltuiala nostră, nu pe a al
tora, oum s’au obicinuit a călători liberalii. 
Poporul va merge buouros. Las’ să fiă 
martor Majestatea Sa și residența lui, că 
în supușii săi maghiari n’a pierit încă sen
timentul pentru drept și dreptate, oă ei 
nu pot suferi fără șovăire sugrumarea 
dreptului și asuprirea dreptății*.

Numire de fișpani. Se spune, oă Miko 
Arpad, fișpanul comitatului Odorheiu, va 
fi numit in comitatul Murăș-Turda; er la 
oel din Odorheiu va merge contele loan 
Haller.

— o—
lmpârâtul Germaniei în Viena. O 

depeșă din Berlin adresată 4iarulni „Frem- 

denblatt" din Viena, 4’oe> că împăratul 
Germaniei se va opri la Viena, va asista 
la revista armatei austriaoe, pe oare mo
narchs nostru o face în fiă-oare primăvâră, 
și că cu aoâsta ooasie "Wilhelm va purta, 
pentru prima oră, uniforma de general de ca
valerie ungur iscă.

—o—
Papa e bolnav. „Gazeta di Venezia* 4 

aduce soiri, forte neliniștitore despre starea 
sanitară a Sfinției Sale Leo XIII. Fâia 
italiană 4ice, că Papa nu pote mânoa, în- 
trâgă diua o petreoe în abatie, nu mai face 
plimbările îndatinate și. nu mai primesoe 
niol o audiență. — O telegramă din Roma 
desminte acâstă soire și, drept dovadă 4ice, 
oă Papa va servi la o misă și va împărți 
însuși eucharistia.

—o—
Scrisorea Țarului. împăratul Germa

niei a primit în 22 1. o. pe adjutantul-șef 
Werder din Petersburg, care i-a îmânat o 
scrisore autografă a Țarului.

— o—
Guvernornl dela Dahomey, piarele 

francese au anunțat mortea guvernorului 
dela Dahomey, d. Alex. Liebricht d’Albâca. 
Fostul guveruor se născuse în România, 
era fiiul cunoscutului Liebriaoht, fost direc
tor al poștelor sub Vodă Cuza, și al unei 
mame românoe. După oe a studiat lioeul 
în Paris, unde a publioat un volum de ver
suri, Liebriecht a mers în Bucuresol și a 
a servit la ministerul de esterne sub Va- 
sile Boerescu. După un scurt timp a ple- 
oat din țâră și s’a dus în legiunea străină 
din Africa. Acolo a înaintat repede, a fost 
trecut — rară distincție — în armata de 
linie și apoi a intrat în servioiul oolonial, 
în care a ajuns guvernator la Dahomey. 
Răposatul Liebriecht d’Albâca nu avea încă 
patru-40cl de ani.

—o—
Mare foc în Constantinopol. In capi

tala Turciei, suburbiul Galata, a isbuonit 
un mare foc, care în timp de 3 âre a pre
făcut în cenușă 86 de oase și 22 de pră
vălii. Jertfă fooului au că4ut și 3 persone. 
Focul s’a isoat din causă, oă fiica unui bir- 
taș cu numele Merkado, joare tocmai lucra 
la trusoul ei de mirâsă, fără veste a răs
turnat lampa ou petroleu, oare a esplodat 
și hainele fetei au luat foc ; ea a fost cea 
dintâifl între jertfe. Fooul de aci s’a estins 
mai departe și abia numai cu mare greu
tate l’au putut localisa.

—o—
Judecată turcesca. „Osmanisohe Post* 1 

publioă o sentință fârte oaraoteristioă, oe 
s’a pronunțat în 20 Martie n. asupra lui 
Achmed Lisa, fiiul lui Inglis Aii Bey. Osân- 
ditul era acusat de turburarea liniștei in
terne a țării. Pe basa § 58 din codul pe
nal turceso, Achmed Riza a fost pedepsit 
ou 101 ani temniță. Osânditul însă a luat 
frun4ă 'n buze și a întors spatele impe
riului semilunei.

Prinderea unei bande de hoți. O 
bandă de hoți, în număr de 17 bărbați și

am avea o viotoriă, și n’am ounosoe birui
torul. Dâr amorul de patriă e așa de pu
ternic la acești danubienl eroiol, încât ei 
și-au reînviat toți eroii din treout, între 
cari și pe Ștefan cel Mare, spre a da o 
dovadă de eroismul lor secular. Ștefan și 
el dispăruse în noptea treoută a vâcurilor 
fără graiO. Dâr poporul său, așteptând 4iua 
libertății, îșî aduse aminte de el, descifrând 
vechile chrisove. Prin aoâsta el șl-a afirmat 
esistența sa.

Acum, oă Românul se simte, se recu- 
nosoe, scie oă țăranul e colaboratorul glo
riei propriei sale națiuni, el proolamă 
marile sale nume in au4ul lumii în oele 
patru respântii a-le istoriei sale. Ștefan cel 
Mare și Mihaifi Vitâzulșl-au reluat loounle 
lor de comandament în fruntea armatelor 
lor triumfante. Ștefan reintra în istoriă în 
dubla sa oalitate de Atletul lui Christ și 
primul apărător al neatîrnăni române. Ideia 
neatîrnării a fost resortul Românilor în 
lungul șir al încercărilor seculare. Voința 
firmă d’a dobândi neatîrnarea fu secretul 

resignațiunii lor în decursul atâtor genera- 
țiunl de viâță tributară, — pănă ce sosi în 
fine anul 1877. Atunoî fiii ostașilor lui 
Ștefan cel Mare se regăsiră uniți, oa pe 
timpul marelui erou, pe plaiurile unei alte 
Rahove în fața Sultanului. Și de astă-dQtă 
tot pentru neatîrnare fu lupta. Oa și odi- 
niâră, minunile de vitejia n’au lipsit. Țăranii 
dela Dunăre, în opinol și cu căoiula de diă 
pe cap,trecură mândrii fluviul gigant în bărol 
mici sub focul armelor turcesol, oulegând una 
câte una, ou cârlige, torpilele, oa nisoe 
flori din fundul unei ape albastre.

Dela Plevna, Românii s’au întors po
por liber, popor autonom, popor independent 
ca în timpurile lui Ștefan cel Mare. Dâr 
întocmai ca în timpurile acelea, ei trebuiră 
să mai compteze ou apetitunle vulgare ale 
politicei, cu creștinii din vecinătate și de 
aiurea, cari cereau o taxă pentru a reou- 
nosce independența, deja oâștigată ou 
șabia.

Românii bătură pe Turci, dâr guver
nele străine, oa săreounosoă noul popor ce 

întră în oonoertul europân, mai exigeau o 
supra-taxă. Românii s’executară ou Basa
rabia și cu articolul 44 al tratatului de 
Berlin. D’atuncI Țâra-românâscă se soie 
responsabilă. Trecutul ’i aparține, oa și 
viitorul. Statua lui Ștefan oel Mare eși din 
acâstă stare a spiritului public. România 
avea dreptul d’a vorbi la ea acasă de is
toria ei.

Țâra ’șl îndreptă ochii mai întâia 
asupra lui Ștefan oel Mare. Numele lui este 
un fel de epitet al neatîrnării. Eroul ro
mân, care nu câștiga o bătăliă fără ca să 
n’o consaoreze prin zidirea unei biseriol, 
salvă viâța istorică a poporului său prin 
s'ngurul mijloc, ce permitea României să 
se reoulâgă la un moment dat. Ștefan s’a 
arătat în testamentul său un „barbar**  d’o 
înțelepciune uimitâre. Murind, puse Țâra 
sa, pentru a cărei libertate răsboise atât, 
sub proteoțiunea Islamului, ce-1 învinsese 
de almintrelea, pe tote oâmpurile de bătae. 
Polonii lui Albert Ioan bătuți la Cotnar și 
Ungurul Mateifi Corvin ar fi suprimat po
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12 femei, toți țigani șătrașl, au fost prinși 
în comuna Mironeasa, județul Iași. In urma 
cercetărilor făoute s’a descoperit, că cea 
mai mare parte dintre dânșii erau bandiți 
periculoși, pe sâma multora dintre denșii 
esistând chiar condamnațiunî la muncă sil
nică pe viață. împrejurarea, oare i-a făcut 
aă fiă prinși, a fost un mic furt de păseri 
comis de uâțl-va dintre denșii în comuna 
CăsooieștI, județul Vaslui. Arestați și luați 
de sourt, ei au mărturisit diferite alte tâl
hării și crime săvîrșite în județele Rîmni- 
oul-Sărat, Muscel și Putna. Pănă la trans
ferarea lor, Țiganii au fost închiși în ares
tul comunal, Uude steteau sub paza a doi 
străjerl. In sera de Vineri, 8 Martie, în 
amurg, Țiganii, cari vedeau, că nu mai 
este nici un mijloc de scăpare, s’au hotărît 
să evadeze. Pentru acesta unul dintre ei, 
eșind afară, s’a luat la certă și apoi la 
bătaie cu străjarii. In timpul luptei, ceilalți, 
profitând de învălmășală, și-au rupt legă
turile dela mâni și au luat’o la fugă prin 
sat. Se credeau soăpațl. Dându-se alarma, 
prin strigătele desperate ale străjarilor, de 
„săriți, hoții44, au sărit locuitorii satului. O 
luptă se înoăerâ între hoți și săteni. Cei 
dintâifi, înarmați cu ciomege și pari rupțl 
de prin garduri, încep a lovi pe locuitori. 
Mai mulțl săteni sunt răniți. Câțl-va hoți 
sunt de asemenea grav loviți. Unul dintre 
•denșii, anume Vas1'le Tudor, condamnat în 
contumaoie la munoă silnică pe viață, care 
.se arăta mai vînjos și opunea mai multă 
resistență, cade la pământ, rănit de mdrte 
la cap. Iu cele din urmă hoții sunt prinși 
și internați din nou în arestul comunal, 
runde se lasă gardă de săteni. Vasile Tu
dor, transportat la spitalul din VoineștI, a 
murit pe drum. Numai Duminecă în 10 
Martie, sorie „Epoca14, toți Țiganii, în nu
măr de 16 — Vasile Tudor mai puțin — 
cu 12 femei și oopiil lor au fost duși în 
Iași de cătră gendarmii rurali și vătășeii 
comunali. Ei au fost internați deocamdată 
în arestul poliției, pănă la transportarea 
lor la Rîmnicul-Sărat, unde au fost oeruțl 
de parchet.

— o —
6. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
.Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
■băi etc. O butelie 90 cr. se pite procura cjîlmo la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
•curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie se se ceră espresă. preparatele lui Moli, 
provedute cu marca de contravenție și subscriere. 

Rusii în Africa.>

Am arătat cu ce sentimente se portă 
Rusia față de expediția Englesilor în Su
dan. Despre aoăsta are și Anglia ounos- 
oință, și nime nu se va mira cetind, că se
cretarul de stat Chamberlein a fost luat în 
rîs, oând în camera comunelor din Londra 
a deolarat, că Rusia nu va protesta contra 
expedițiunei englese în Egipt.

Asupra sentimentelor, ce le nutresc 
Rușii față de acăsță outezată întreprindere 
englesă, dă o caraoteristiaă esplioațiune 
foia rusâscă „Novoje Vremja*,  care a pu- 
blioat un articol forte diplomatic, der în 
același timp cu netăgăduită tendință con
tra Angliei.

„Servioiile Angliei le va plăti fârte 
•scump Italia, — (ji°e numita foie rusâsoă 
— căci dâcă Italia primesce ajutorul 

■angles, atunci ea îșl bate joc de simpa
tiile intregei Europe, dat fiind, că fiă-care 
stat va simți influența expedițiunei asu
pra oestiunei egiptene. Dâcă însă Italia 
respinge ajutorul și face pace cu Menehk, 
împiedecând prin acesta politica machiava- 
listică a Angliei, atunci ea va câștiga sim
patia întregei Europe14.

Un alt cjiar ruseso „Moskovslcija Vje- 
.domosti*  scrie următârele:

„Apropierea între Anglia și Rusia nu 
este iertat a-se edifica nici pe simpatia reci
procă a oelor două state, nici pe antipatia lor. 
Poporul rusesc nu simte niol o antipatiă 
,față cu poporul engles, însă statul ruseso 
față cu statul engles se află în altă situa- 
țiune. Apropierea între oele două state 
.n’ar fi posibilă, decât dovedindu-se comu
nitatea lor de interese. Anglia la totă în

tâmplarea va trage folose, deoă ar face 
acum concesiuni particulara Rusiei, ca să 
câștige sprijinul acesteia; însă Anglia, îm- 
bunătățindu-se situațiunea, la nici un cas 
nu va întârflia de a relua Rusiei ceea-ce 
acum este silită să-i dea. De ce dâr o 
prietiniă prematură ?“

Din vocile aoestor cjiare rusesol apare 
evident, oă diplomația rusâscă ceroă ou 
tot prețul de-a ridica mari piedecl în ca
lea planurilor Angliei, zădărnicind în aoe- 
lașl timp o pace între Italia și Menelik. 
Rusia o spune pe față, oă n’are lipsă de 
prietiniă Angliei, nu umblă după ea, ba 
nici nu e îndemnată a o primi, contând 
la momentul, oă va pută păși contra îna
intării Angliei în Africa în timp forte fa
vorabil.

0 nouă, societate română.
Mai mulțl domni și domne din so- 

oietatea alâsă și-au propus să înființeze o 
sooietate pentru cultivarea limbii și litera
turii naționale. Scopul lor este frumos și 
ou atât mai lăudabil, cu cât este lipsit de 
orl-ce intenție de câștig material, sperăm.

Vom ave deci o societate, în oare 
nu se vor subsorie acțiuni, oi poesiă său 
jrosă frumosă; nu se vor mai tăia oupâ- 
nele cu folos, ci versurile de prisos, și în 
adunarea generală, în loo de dividende, se 
vor împărți aplause și complimente.

Proiectul de statute obligă pe mem
bri de ambe-sexe să nu mai vorbâsoă nici în 
urne, nici în intimitate limbi străine și 

mai cu sâmă limba francesă; ei sunt obli
gați a vorbi, eu copiii, cu amicii, la bise- 
rioă, la five oldolturi, la teatru, la baluri, 
numai românesce. Dorința poetului: „O vor
biți, scrieți românesoe, pentru Dumne4eu!“ 
va căpăta pentru membrii tinerei societăți, 
putere de lege.

Era în adevăr și timpul, ca societa
tea nâstră din straturile superiore să ajungă 
la convingerea, că disprețul limbei națio
nale, și usul limbei franoese trebuiau să 
înceteze.

A vorbi românesce, a sorie, (cum 4i°e 
poetul), a ceti numai românesce este o da- 
toriă pentru orl-ce Român, și mai ales 
pentru orl-ce Românoă pentru orl-ce 
mamă, care, se’nțelege, are copii, căol 
altminteri nu am mai putea înțelege de 
oe limbei naționale i-se dice limba ma
ternă.

Nasoe numai o întrebare, chiar mai 
multe.

Limba românescă este mai grea pu
țin deoât limba francesă, mai ou semă, 
dâcă voim să vorbim seu să scriem ou- 
getărl mai ridicate dela nivelul absolut ba
nal al vieții de tote cțilele, seu când voim 
să esprimăm simțiri mai alese.

Nu vrem să 4icem/ Domne feresoe, 
oă limba română n’ar fi în stare să potă 
esprima tote cugetările și simțirile, fiă ele 
oât de înalte său de adânci; nu, der limba 
francesă este o limbă deja aprâpe cristalisată 
în formule precise, așa că orl-ce minte 
găsesce în repertorul de formule franoese 
pe aoeea, oare-’i trebue în orl-ce ocasie.

Așa se esplioă ușor cum atâtea dom- 
nișăre au aerul, că spun ceva, când bara- 
guinâză franțuzesce. De câte ori n’audl 
forte pe nepotrivite un Avec șa! Qa yest! 
Par exemple! Și totuși par’că aucjl ceva 
pori vi t.

Mai ales, când e vorba de aceea ce 
se <jice în limba francesă un bout de cau- 
serie, ce te faci fără Avec șa?

Apoi noua societate mai obligă pe 
membrii de ambe sexe să scrie numai ro
mânesce. Forte bine — asta pentru pu
blic. Der presupune, că o domnă voesce 
să scrie un răvășel trandafiriu, poftim să-’l 
încâpă alt-fel decât cu: Mon petit chien 
bleu-, oe te faol cu statutele? afară numai 
deoă domna nu va împinge respectarea 
lor pănă a scrie: Cățelușul meu albastru!

Pe urmă vine oestia cetitului. Să nu 
mai cetâscă nici un membra nimic, afară 
de românesce, die statutele.

Dâr atunci din două una: ori că so
cietatea e compusă din membrii, cari 
scriu numai și nu vor să cetâscă; ori mem

brii ei s’au hotărît a nu ceti deoât fârte 
rar Seu chiar de loo, — pentru-oă de si
gur nu pote fi vorba de oetirea publica
țiilor politice, oi de literatura propriu <}Î9& 
— și tot ce se tipăresoe negru pe alb, 
ba dela o vreme și roșu, nu se chiamă 
tocmai literatură.

Atunol ce’i rămâne tinerei sooietățl 
de făcut? va întreba cine-va.

Mult, îi vom răspunde : să învețe ro
mânesoe, și asta nu e ușor luoru. O socie
tate, care a vorbit trei-decl de ani limba 
francesă a guvernantelor elvețiene nu pote 
lesne prin nisce statute s’o sohimbe pe 
o alta, pentru care nu există pănă acuma 
guvernante.

Societatea se înființeze o șcălă de gu
vernante, fiă chiar elvețiene, numai să fiă 
o șcâlă de guvernante, care să vorbescă ro
mânesce.

Acâsta credem c’ar trebui să fiă ar- 
tioolul fundamental al statutelor tinerei 
societăți.

(„Ziua11)

GreșaBâ scump plătită.
Răsboiul dintre Italia și Abisinia a 

fost provooat, cum se soie, în mare parte 
de art. 17 al tratatului din Ucciali. 6tă 
textul acestui articol, tradus după textul 
său din limba amharioă:

„împăratul Ethiopiei doresce a înde
plini tbte afacerile ou statele europene 
prin mijlooirea regatului Italiei14.

In traduoerea italiană, făcută la Roma 
în Septemvre 1889 de tălmaciul Iosef, care 
însoția pe Ras Makonnen, articolul acesta 
primi următorul text:

„împăratul Ethopiei consimte a-sesluji 
în tote tratările, ce ar pută ave ou sta
tele și guvernele europene, de regele 
Italiei'4.

Deosebirea sare în ochi: . din dorința 
originalului, traducerea a lăcut o datonă. 
In forma din urmă tratatul din Ucoiali fu 
oomunioat tuturor puterilor, și tote, afară 
de Rusia și Statele-Unite, luară cunoscință 
de el. Menelik consimți chiar imediat după 
aceea, ca ministrul Italiei în Belgia, baro
nul de Renzis, să represinte Abisinia la 
conferințele din Bruxelles.

Mai târcjiu îșl sohimbâ părerea. Când 
îșl anunță încoronarea, ca Negus, Germa
niei și Angliei, el primi din Berlin și Lon
dra răspunsul, oă soirea a fost primită cu 
plăcere, der că pe viitor ar face bine să 
facă cunoscut astfel de comunioărl prin 
mijlooirea Italiei. Menelik deveni furios și 
se plânse residentului italian Galimbeni.

In Ianuarie 1891 oontele Antonelli 
merse la Șoa și după lungi tratări iscăli la 
6 Martie un document, în care — așa se 
dice — se stipula, ca articolul 17 să ră- 
mâie așa cum sună în ambele texte. Patru- 
4eol și opt de ore mai târdiu Antonelli 
pune să i-se traducă actul redigiat în limba 
amharioă, și află, că fusese înșelat. Artioolul 
17 al tratatului din Ucciali lipsea ou totul 
din aotul acesta. Anțonelii îșl nimioi iscăli
tura și p'eoâ, Menelik îi înmâna o sorisore 
pentru regele Umberto, sorisore îu oare 
nega de a fi consimțit vre-odată la art. 17 
și se declară gata la orl-oe nouă tratări.

Der tratări nu s’au mai început, ci 
răsboiul, care preocupă aoum tătă lumea.

NECROLOG. Eufemia 3Ianu născ. 
PipOȘ, văduvă după oonsiliarul de finanțe 
c. r. Petru Mânu, după grele suferințe a 
răposat în Domnul, în al 69-lea an al etă- 
ței sale. Despre acâstă durerâsă perdere 
încunosoiințâză adânc întristata familiă pe 
tote rudeniile, pe toți amicii și ounos- 
ouții. Imormântarea Joi în 14 (26) Martie 
la 3 ore p. m. după ritul gr. or.

Sibiiu, 14(24) Martie, 1896.
Elisa de Nemes n. Pipoș, ca soră; Petru 
Pipoș, Basiliu Pipoș, ca frați; Eufemia 
Catona, ca nepotă; Eugen Pipoș și Iuliu 

Pipoș ca nepoți.
Fiă-i memoria binecuvântată!

Literatură.
Din Istoria Împăratului Traian și a 

contimporenilor de Dr. hranke, tradusă 

de D-l Petru Broșteanu, a apărut fasciculul 
VI cu următorul suma: Partea a doua; 
Afacerile interne ale imparului roman. Ad
ministrația ds stat a lui Traian; 5) Tra
jan us remisit collationes, 6.) De ambitu ; 
7.) Lex tabellaria; 8.) De vicesima here- 
ditatum ; 9.) Lex de majestate; 10.) Be- 
neficium eorum qui se ipsi deferunt; 11.)-' 
Lex sive ediotum de aerario; 12.) Caput 
ex resoripto Divi Trajani ad Didium Se
cundum, de bonis relegatorum; 13.) Edic- 
tum de testamentis; 14.) Resoriptum Tra- 
jaui de testamentis ab heredis institutione 
incipiendis. — D-l P. Broșteanu atragere 
atențiunea d-lor prenumeranțl, că în sensul 
învitărei de prenumerațiune la acest op, 
costul de prenumerațiune cel puțin pentru 
3 fasciculi are să se solvâscă înainte și rogă 
deci a se ronci încă de-acuma prenume- 
rațiunea pentru fasciculi VII, VIII și IX. 
Tot-odată râgă pe toți domnii, cari încă 
n’au răspuns prețul de prenumerațiune 
pentru fasciculii deja apăruți,să binevoâsoă 
a achita cât de grabnio aceste restanțe 
spre a continua cu tipărirea neîntreruptă 
a opului.

*

Au apărut din„BibliotecapentrU 
toțl“ nrii. 42—45, conținând frumose 
poesii „Doruri și amoruri14 de Alexandru 
Deparațianu, partea I și II. Sub nr. 
42 și 43 se cuprinde o prețiosă carte înti
tulate „Elocuența româna14 de d-l profesor 
G. A d a m e s o u, cunoscut din mai multe 
scrieri ale d- ale în causa nostră ardelână 
In acăstă o te se cuprind discursurile mai 
multor bărbați mari din istoria Românilor 
și costă 32 cr.

OIVtRSE.

Espedițiunile în Africa din secolul 
acesta. Locuitorii din Europa în seoolul 
acesta au purtat 19 răsboie contra Afri
canilor. Espedițiunile acestea sunt urmă- 
torele: In 1806 —1815 Englesii ocupă țâra 
de foo. In 1827 Franoia începe răsboiu 
contra Algeriei, care durâză 15 ani șî se 
finesoe cu anexarea Algeriei la Anglia. In 
1854 colonelul Faidherbe, loooțiitorul Se
negalului, pornesoe o espediția, care du- 
reză pănă la 1865. In 1859 Spania atacă 
Maroon", din care ocupă o parte. In 1867 
a fost espediția Englesilor oontra negusu- 
lui Teodor din Abessinia. In 1873 a fost 
espediția Englesilor contra Asanților. Ia 
1879 Englesii portă luptă contra Zuluca- 
ferilor. Tot în aoest an Franoesii încep 
espedițiă contra Sudanului. Iu 1881 Fran- 
cesii pornesc resbel contra Tunisului. In 
1882 Englesii debarcă la țărmurul Egiptu
lui. In 1883 Francesii întreprind prima es- 
pedițiă în insula Madagascar. In 1885 s’a 
întâmplat mârtea tragică a generalului en
gles Gordon în Ghartum. In 1886 Italienii 
fac espedițiă în Massauah. In 1887 a fost 
espediția Italienilor contra Etiopenilor și 
lupta dela Dongal. In 1890 prima espedițiă 
a Franoesilor oontra locuitorilor dinDahome. 
In 1893 espediția Franeiei în Tombuktu. In
1894 espediția Englesilor oontra Matabelilor. 
Tot în acest an a fost și a doua espedițiă 
a Franoesilor în insula Madagascar. In
1895 espediția Italienilor oontra lui Me
nelik, oare se continuă în 1896.

Călătoria unui taler. Un medic de 
oero german din Silezia prusiană, din 
orașul Ohlau, a făcut o operațiă intere
santă. Medicul a scos din stomacul unui 
notar de tribunal, H., un taler de argint, 
oare l’a avut 25 și de ani în stomao. 
Respeotivul H. oa soldat a luat parte la. 
resbelul din 1870 și a fost rănit greu de 
un glonț. Glonțul, oare a străbătut în fioatul 
soldatului H., a fost scos afară și împre
ună cu el și un taler. După operație, EL 
s’a plâns oât-va timp de dureri de sto
mao, apoi i-a treout, mai târ4iu însă 
erășl s’a simțit rău. S’a dus la medioul 
oercual și acesta i-asoos dinintestinul gros 
un taler de argint, pe care se ounosoea 
forte bine urma glonțului, unde a fost 
lovit.

Proprietar: Da®. Aurel Hfiurețîanu.

Redactor wonsalril
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Cursul piefceâ Brașov.
Din 26 Martie 1896.

Cursul Ea bursa din ¥îena.

Banonote rom. Damp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.56
G-albenI Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 1,27 Vend. 1 28
Mărci germane Cump. 58.50 Vend, 59 05
Lire turoesol Cump. 10.70 Vend. 10 90
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Din 25 Martie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de cordne ung. 4% . . . 93.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 123.75
Icapr. o&il. fer. ung. în argint 4l/î®/() 101.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. einis. 121.50 
.Bonuri rurale ungare 4®/0 . . . 96.60 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.50 
Imprum. ung. cu premii .... 160.— 
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 142.50 
Renta de hârtie austr.................. 100 80
Renta de argint austr.........................100.85
Renta de aur austr. . • . . . . 122.45
Dosuri din 860   147.25

A.cții de ale Băncei austro-ungară. 983.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 410 25
â.oții de-ale Băncei austr. de credit. 312 50
Napoleon dori.................................. 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................120.55
Paris vista.................................. 47.80
Rente de cordne austr. 4%. ., . 101.20
Note italiene................................... 43.60

Anunciim
(mserțium și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
adminâs&ratîunf. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mulft 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admitistr. „Gazeta Trans

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 
â 5 cr. se pottL cumpera în 
librăria Nicola© Ciurcu.

5 Prafmile-Seîdlitz ale lui Moli
Veritabile numai, decă ffiăeare cutiă este provedută eu marca «le 

aperare a iui A. Moli și cu subscrierea sa.
Să Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
[7% mach, constipațlunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și

a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce /rS 
«j£ cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W 
‘V Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. ‘Mf

d

3

șisa^ealui i$o!99. g 

Vorîf^hshs mimoî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu G
VdIUWHU ElUHidS, plumbul lui A. Moll. A

Franzbranntwein-uf și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- j? 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de râcelă. 
Prețul unei sticle-originaie plumbate 90 or.

Al pa sie gură-Salicyl a hai ItflolL J
(Pe basa de natron Acid-salicilicu) Z

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și A 
adulțl, asigureză acostă apă de gură conservarea sănâtosă și mai departe a dinților. Pre- S 
țul sticlei provățlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. f.

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. 0JL,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tucblaita 9
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se cerâ anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca w 
de apărare a lui A. MOLL. Vj

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și fTp 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz Ju 
Geisberger. 2—52 W

A

l’lj=

Dela Tipografia „AURORA" a. Todoran
din Gherla

cr.
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Cuventări pe Dominece. Tom. I. de re
numitul orator — în d-1 adormitul —
Iustin Popfiu, 48 predici pe 39 Do
min ecl ..................................................

Cuventări bisericesei (acomodate pentru 
orl-ce timp) de Ioan Papiu Tom. I.
Ediț. II.....................................  . . . 1.20

Cuventări bisericesc! (pe Dominece) de 
loan Papiu. Tom. III............................

Cuventări bisericesc! la tote șerb, de 
pre.ste an de loan Papiu.................

Cuventări funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de 
loan Papiu.........................................

Cuventări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Bud 
vicariă.....................................................1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Bud vicarih.........................................

Cuvinte de aur seu învățături înțelepte 
date de un părinte fiului său, din ope
rele lui J. H. Campe traduse de I.
Sonea.................................................. —.60

Dumnedeăsca liturgiă a celui dintru sânți 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de 
Ioan Boroș.........................................—.25

Icrarchia bisericescă seu esplicarea ce- 
remonielor sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de Ioan 
Boroș....................................................... 1.50

Istoria revelatiunei divine, G. Pop. tom.
I., II. . :......................  4.50

Manual catechetic pentru primii ani scol.
de Basiliu Rațib................................

Predice pentru Dominecele de preste an 
compuse și elucrate după Catechis- 
mul luiDeharbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului și a Fariseu
lui pănă la Domin. X. după Rosale .

Predice poporali pe dominece și serbat, 
ocasionall și pentru morțl de Gavril 

' Pop. Tom. I., II., III. și IV. Fiesce- 
care tom costă câte...........................

Predice pre tote Domineeile și serbăto- 
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu.......................................................1.60

Rogațiuuea D-lui Tatăl nostru esplicată 
pe scurt de Ioan Bovoș.................. —.10

Reunirea Bomânilor din Transilvania 
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
religios de Nicolau Maneguțiiî pro- 
topres......................................................

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

Toma a Kempis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga
vril Pop canonic.....................................1.15

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

Cartea durerii tradusă din limba fran-
cesă de Iacob Aflu Niculescu . . . —.70

Szamosaajwâr4
pot piocuxa uimătorele oâ,rțx:

fl. cr. 
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș. ...... —.25
Legat și aurit.....................................—.38

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

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

Cântul in scdla poporală. De Iuliu Pop 
învățător în Năsâud. Praxă. Teoriă. 
Cânturi..................................................

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

Codrean craiul codrului. Baladă de G.
Simu...................................................... —,06

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

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

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc
de I. Pop Reteganul.......................—.40

Cu verful penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de Antomu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură fdrte
petrecetore.........................................

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

De când se uumesce femeia porumbiță?
Poveste de Laur. Ciorbea . . . . —.12 

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

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusă............................................. —.60

Dile negre. Versuri de Petrea dela Cluș
— cu o prefață de G. Simu .... —.25 

El trebue se se îusdre. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțiă . —.15 

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

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

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

Gruia lui Novac....................................... —.12
Horia lui Pintca vitezul.......................—.06
Idealul perdut. Novelă originală de Pau

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

Rovinar ...... . ■ t."
Leonat cel tîner. Istoriă în versuri de 

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

fl. cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele ță
ranului român....................................

Lira Sionului seu cântarea sărbătorilor.
— Poesii reliaioso-morale, lucrate după 
s. Scriptură de A. Boca Velchereanul.
Cu o precuvântare de G. Simu . . . —.25

Monoldge de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe
neașteptate......................................... —.04
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă
trân .................. ....... —.08
Nr. 3 La anul nou —.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut .......................................................—.04
Nr. 5. O pățania....................... . —.04

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

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

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

Nrii 76 și 77. Naraținne istorică după
Wachsmann, de loan Tanco .... —.20 

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

Nu mc nita. Colecțiune de versuri fune-
brall, urinate de iertățiunl, epitafiă ș. a. 

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

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

Povestiri alese de Petra-Petrescu, Spe-
date franco .................................... — 80

Pietatea poporului român seu cântări
evlaviose pentru cei-ce merg la mă
năstire, la locuri sânte și în proce
siuni. Comp, de doi preoți g. c. Mu
reșeni din diec. g. c, Oradei-M. . . —.10 

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

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

Prbba de foc. Comediă într’un act de
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea 
Bogdan.................................... . .

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

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera
educațiunei după Ernest Legou' e . . 

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

Sfaturi de aur seu calea cătră fericire
de Ar. B. Velchereanul.................. —.25

Starostele, adecă Datini dela nunțile Ro
mânilor Ardeleni. Adunate de Ion Pop 
Reteganul.................. .................. —.25

Spicuire din istoria pedagogiei la noi —
la Rom. De V. Gr. Borgovan . . . —.10

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice 
canceEarie, tot soiul de tipărituri oficidse.

fl. cr, 
Toaste pentru tot felul de

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

Reteganul. Ediț. a II. Ampli-
.................................................. -.60

Se au(țim!
pers, și 

Trandafiri
i. Pop :
ficată.

Țiganul la mănăstire. Poveste în versuri
de Ar. Boca Velcher.......................... —.08

Țiganul în Baiu. Poveste în versuri de
Ar. Boca Velchereanul . .... —.C8

Țiganul și magnatul. Poveste în versuri
de Aron Boca Velchereanu . . . . —.08 

„Calendarul Aurorei" pe anul 1896 . . —.30 
Ultimul sichastru. Tradițiune de G. Simu —.06 
Versuri de dor, adunate din poeții români

de A...........................................................—.25

Cărți de rugăciuni
Icbna sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericesei, frumos ilustrată. 
Prelucrată și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gherla prin Vasiliu Pătcașiti preot 
gr. cat. în Hotoan. Ediț. III. coresă 
și amplific. Prețul unui esempl. broș. 
leg...........................................................
leg. în pânză.....................................
leg. îo piele și aurit...........................
în leg. de lux . .

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesei, forte 
frumos ilustrată. Preț, unui es. broș. e —.40
leg.......................................................—.50
leg. în pâuză.................................... —.80
leg. în piele și aurit....................... 1.60
în leg. de lux................................2.50—3.80

Micul mărgăritar suflet. Carte bogată de
rugăciuni și cântări bisericesei, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esemplar 
broșurat e........................................... jg
1C0 es......................................................... 12.—
50 es.....................................  7._
leg....................................................................22
100 es........................................................20__
50 es.................................................. ' ’ 10.50

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru
prunci școlari de amlie sexele Cu mai 
multe icone frumose. Prețul unui es. 
broș. e.........................................................
50 esempl................................................3. 
100 es......................................................5’_
leg...................................................... ’ ’ —'12
50 es. . ..........................................
100 esemplare.....................................

Visul Prea Sântei Vergure Maria urmat 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț.
unui es. legat și spedat franco e . . —.12 
50 es....................... ...............................
100 esemplare.....................................

Epistolia D-lui nostru Isus Christ. Pre
țul unui es. legat și spedat franco e —.15 
50 es............................................................o._
109 es......................................................io, 

—.40
—.50
—.80

1.60 
. . 2.50—3.80

altele apărute ori și unde, recuisâie de scb*bs pentru sculă

SF Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
- Catalâge se trimit ori și cui gratis și franco. — Vendetorilor se dă rabatul cuvenit. —

Tipografia Â. Mureșianu, Brașov.


