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Brașovu, 23 Septemvre 1887.
pilele triste, prin cari amu trecută în urma 

morții prea grabnică întâmplate a veteranului 
Editoră alu fdiei ndstre, nu ni-au mai lăsată 
timpă să ne ocupămă mai cu de amăruntulă de 
evenimentele din întru și din afară, de aceea vomă 
trece acjl în revistă cele mai însemnate din acese 
evenimente.

Prin deschiderea dietei unguresc! și a par
lamentului din Viena (Reiclisratli) s'a pusă ârășl 
în mișcare mechanismulu parlamentară dincdce 
și dincolo de Laita.

Discursulă tronului, prin care a deschisă Ma
iestatea Sa în palatulă din Buda la 29 Septemvre 
dieta ungurâscă, se ocupă îndată după introducere 
de cestiunea cea gravă a regulării financeloră, 
anunțândă nouele proiecte de lege ce le va pro
pune guvernulă pentru înmulțirea veniteloră sta
tului și esprimă speranța, că la stabilirea cheltu- 
ieleloră se va procede cu cea mai strictă econo
mia, ba chiar cu „abnegațiune de sine“, a cărei 
accentuare denotă evidentă situațiunea gravă fi
nanciară de astădi.

Mai departe anunți discursulă tronului urni 
șiră de proiecte pe tărâmulu justiției, administra
ției , coinunicațiuniloră și economiei naționale, 
vorbesce de înoirea pactului financiară cu Croa
ția și a legei asupra armatei și accentuâză în 
fine bunele relațiunl cu iote puterile, dâr adauge 
că situațiunea generală nu este de natură ca să 
se scape din vedere necesitatea de a se continua 
cu întărirea puterii armate.

Mesagiulu vorbindu de viitorulă pactă fi
nanciară cu Croația, care se termină cu finea a- 
nului 1889 și trebuesce acum reînoită, esprimă 
speranța că și de astă dată hotărârile dietei un
gare în privința acâsta voră fi conduse de spi- 
ritulă dreptății și ală echității.

O manifestațiune, ce a eșită de curândă din 
sînulă poporului croată, ne face însă să cre- 
demă, că cu tdtă învingerea partidei maghiarone 
dela putere la alegerile pentru dieta croată, ne 
mulți mirea între Croațî este așa de mare, în- 
cătu reînoirea pactului ungaro-croat.ă va pută 
deveni cu timpulă fbrt.e anevoidsă.

Faptulă petrecută în Croația, care a pro
dusă în cercurile guvernamentale unguresc! o 
„penibilă sensațiune11 , după cum mărturisescă 
chiar organele oficidse din Pesta, se resumă în 
următdrele: Consiliulă comunală alu orașului 
Agramă, a decisă în ședința sa ultimă cu tdte 
voturile, afară de patru, să facă o manifestațiune 
în contra guvernului croată și a Banului Khuen- 
Hedervary, adresândă o representațiune deose
bită Maiestății Sale, prin care să câră dela Re
gele seută pentru apărarea intereseloră orașului 
Agramă precum și ordonarea unoră asemeni mă
suri, cari se potă liniști poporațiunea.

Scimă că Croația este autonomă și are gu
vernulă său propriu provincială. Acestu guvernă 
însă stă sub influința directă a guvernului un- 
gurescă și urmrzâ calea ce i-o prescriu cei din 
Peșta. Acesta este, cum vedemu, de ajunsă spre 
a scdte la lumină asemeni stranie aparițiuni ca 
manifestarea cea mai nouă de nemulțămire a 
consiliului comunei Agramă.

Dâcă dâr și la Croațî, cari se bucură de 
ună gradă însemnată de autonomia, este adl 
așa de mare nemulțămirea cu purtarea maghia- 
roniloră dela putere, ne putemu închipui cum 
trebue să stea lucrurile la noi în Ardeală, cari 
ne aflămă sub influința și terorismulă directă 
ală regimului maghiară !

In afară evenimentulă celă mai importantă 
ală Zilei este întrevederea ministrului ilaliană 
Crispi cu principele Bismarclc în Friedrichsrue.

Și-au bătută capulu unii și alții a afla dccă 
Csispi s’a dusă la caucelarulă germană de bună 

voiă ori numai fiindă invitată. In cele din urmă 
și-a făcută drumă părerea, că Germania caută 
alianțe, de 6re-ce nu mai p6te conta pe amiciția 
Rusiei și că Crispi s’a dusă la Friedrichsruhe, 
pentru că a primită invitarea principelui de Bis- 
marck.

Visita ministrului italiană se pune în legă
tură cu visita ministrului de esterne austriacă 
Kalnoky și se crede, că resultatulă acestoră în
trevederi cu caucelarulă germană va fi o strînsă 
alianță între Germania, Austro-Ungaria și Italia. 
I se atribue Italiei misiunea de a țină în frâu pe 
Francia, ca să nu încâpă răsboiulă de revanșă, 
dândă mâna într’o <|i cu Rusia. Unindu-se Italia 
cu Germania, acâsta, se jtjice, nu va mai ave a 
se teme de Rusia. Și în adevără Italia, care po
sede o putere armată fdrte considerabilă, a ajuns 
a pută decide adl sorții unui eventuală răsboiu 
alăturându-se la unulu sâu altulă din cele două 
grupuri de alianță.

piarulă oficiosă francesă „Temps“ scie să 
spună deja care va fi prețulu pentru alianța cu 
Germania. Italia, dice elă, să fi pretinsă dela 
Germania ca prețft sprijinirea politicei sale de 
espansiune în Egiptă, Tripolis și în Albania. 
Câtă pentru Albania, este învederată că Italia ar 
veni în conflictă cu celălaltă aliată, Austria, de 
aceea e greu a da cretjămentă fdiei francese.

Se înțelege că (jiarele germane se folosescă 
de ocasiune spre a-.șl esprimă bucuria asupra în- 
trevederei din vorbă, declarându-o ca o nouă 
garanția pentru susținerea păcii. țharulu lui 
Crispi „Riforma“ din Roma se esprimă de altă 
parte asupra întrevederei dela Friedrichsruhe cu 
mai multă reservă, dâr totuși cu mare mulțu
mire. Bismarek — dice „Riforma11 — a dorită 
să se întâlnâscă cu Crispi, der convorbirile din
tre ei n’au putută ave vr’ună scopă nou și 
până acuma neprevăzută, resultatulă loră însă 
este cu tote aceste satisfăcătoră atâtă pentru re- 
lațiunile dintre Italia și Germania, câtă și pentru 
raporturile generale în Europa.

In 3 Octomvre Crispi s’a reîntorsă • dela 
Friedrichsruhe. Ce va fi dusă cu elă? Și dâcă 
a și stabilită ună faptă cu cancelarulă germană, 
cine garănteză pentru durabilitatea lui? A<jl ali
anțele, cari simtă întemeiate pe deplină identitate 
de interese, suntu așa de nesigure, cum este ne
sigură posițiunea unui guvernă constituțională, 
care se clatină în fluctuațiunile opiniunei publice 
întocmai ca o barcă în fluctuațiunile unei întinse 
mări.

Iu memoria lui Iacoba Mureșiauu.
In eursulă (JilelorQ de Sâmbătă până aifi, Redactorul 

„Gazetei Transilvaniei» a mai primit următorele telegrame 
și scrisori de condolență:

Viena, 21 Septemvre (3 Oitomvre.)
Societatea „România jună*1 plânge cu în- 

tregă poporală românescă perderea celui mai în
semnată luptătoră pentru progresulă națiunei 
ndstre. Președintele.

Bucurcsci, 19 Septemvre 1887.
întristate amice! După ună mare lutnină- 

toră, Cipariu, încă ună luptătoră sinceră și ne
înfrântă — mai puțină !

Vă condoleză, că ați perdută ună părinte, 
vă fericescă, că familia a câștigată unu Iară; 
ne dâre, că amă perdută ună vechili luptătoră, 
ne mângăemă, că patria a câștigată o sântă 
umbră veghetdre.

Tu, adevărată urmașă ală părintelui tău, 
înfruntă cu virtute furtunele timpuriloră și ră- 
ința dmeniloră, încuragâză pe cei buni și pune 
semne celoră răi, ca cei curați să i cundscă 
și să i încungidre, posteritatea să arunce ndp- 
tea peste numele loră.

Omenii trccă, faptele rămână pentru a-i 
lumina ori întuneca. Leonitjiloru lumea le înalță 

monumente înscriindu-Ie: „Aici au murită pentru 
patria!11 — Efialțiloră le aruncă brușulă blăs- 
tămnlui: „Negru fiă numele vostru!“ Virtute 
în fapte — triumfă sigură!

Aronu Densușianu.

Bucnresci, 21 Septemvre.
Cele mai triste condolențe din partea ndstră 

pentru durerdsa perdere ce încercați.
Generalulă G. Adriană.

Bucnresei, 18 (30);Septemvre.
Pătrunsă de adânca durere ce simțiți la ne- 

reparabila perdere a prea iubitului Dv. tată, vă 
rogu și eu și familia mea, care am petrecută 
pe lângă jovialulă și scumpulă decedată atâtea 
ore plăcute și instruitdre, a primi asigurarea celei 
mai sincere condolență și regretă.

G Moescu și familia sa.

Blașiu, 18 (30) Septemvre.
Pri mițl întrâgă familia espresiunea condo- 

lenței ndstre sincere la marea perdere ce ați in
durată. ț)umnedeu să vă mângâie întrâgă fa
milia ! Familia Brendușanu.

Galați, 19 Septemvre.
Perderea însemnată de care ați fostă loviți 

prin rndrtea scumpului vostru părinte a fostă o 
catastrofă ireparabilă, care s’a răsfrântă nu numai 
asupra familiei, der și pentru orl-ce suflare ro- 
mânâscă, ca unulă care peste o jumătate de se- 
culă a luptată pe tote căile fără obosâlă pentru 
binele publică, apărându drepturile ndstre și con- 
tribuindu alături cu marii Români la prosperitatea 
și menținerea nemului românescă în concertulă 
Europână.

Faptele mărețe fiindă sădite pentru eterni
tate în inimile ndstre și pentru totdâuna vii pos
terității, de aceea mă simță datoră de a depune 
o lacrimă alături cu toți bravii Români, pentru 
memoria aceluia căruia numai corpulă fisică i-a 
murită.

Fiindă că am avută distinsa ondre de a-lă 
cundsce și personală, mă grăbescă a vă aduce 
atâtă din partea mea, cât și a familiei mele, 
adâncele ndstre regrete și a vă ruga să fiți in- 
terpretulu nostru cătră familia vdstră primindă și 
complimentele ndstre de condolență.

Dr. Vizzu.
Cohalină, 19 Septemvre (1 Octomvre.1

In numele frațiloră mei colegi, clerici din 
Blașiu, cjicfi în fața mormântului neuitatului vos
tru părinte și ală demnului nostru anteluptătoră 
națională în semnă de condolență sinceră și a- 
dâncă simțită:

„Te-ai dusă suflete nobilă din mijloculă 
nostru lăsândă ună golă neâmplută în urma ta. 
Fii însă convinsă, prea fericite, că memoria ta 
de publicistă ilustru, da Română adevărată, de 
bărbatu mare și de omit cu abnegațiune, va fi și 
rămână neșters? în piepturile ndstre celoră, ce 
te jelimă ca pe ună adevărată părinte ce ne-ai 
fostă. Noi din parte-ne credemă a-țl da tribu- 
tulă nostru de stimă și recunoștință mai bine 
prin aceea, că vomă nisui a ne conforma tot- 
dâuna și întru tdte stricte nobileloră tale dorințe 
și aspirațiuni!“ v. P. Comșia,

teologă și președinte alo soc. 
de lec. »Inoc. M. Claină.»

luigoșiu, 21 Septemvre (3 Octomvre.)
Condorerea sa pentru adormirea marelui 

patriotă română esprimă. Moldovanâ.

Calafatfi, 21 Septemvre (3 Octomvre.) 
Impărtășescă cumplita durere. Plângeți căci 

numai în lacrăml să îuâcă amarulă.
Colonelă Ignatu.

Blașiu, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Cu mare întristare ml-a venită la cunoș

tință deprimăt6rea știre despre mdrtea binemeri-
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tatului tău părinte. Deși sunt convinsă că nu
mai decenii de ani potă încâtva să aline durerea 
unei asemenea perderi, totuși te rogă să primesc! 
împreună cu ai tăi, atâtu din partea mea, câtă 
și a familiei mele espresiunea celei mai profunde 
condolențe. Servăscă încâtva spre mângăere, că 
cu voi dimpreună jelesce națiunea întrăgă.

Ludovicii Csato.

Aradft, 20 Septemvre (2 Octomvre).
Primiți vă rogă profunda mea condolență 

pentru încetarea din viăță a pră multă iubitului 
și neuitatului nostru tostu profesorii, directorii și 
adevărată p linte ală tinerimei române.

Lazaru Tescula, profesorii.

Sibiiu, 20 Septemvre (2 Octomvre).
Strămutarea la cele eterne a multu iubitu

lui vostru părinte, a bravului Românii, anteiup- 
tătorulă neobosită și amicului nostru ne-a pă
trunsă pe toți de o adencă durere.

Deci primesce dimpreună cu ai tăi pentru 
acăstă mare perdere adencă simțită ndstră con
dolență, — ăr răposatului de piă memoriă îi di- 
cemă cu toții: Dumnezeu să-lă odihnăscă, și să-i 
fiă memoria eternă !

Harșianu cu familia.

Afaceri locale.
Bugetulă comunei Brașovului se va pertracta 

din 5 Octomvre a. c., încolo în fiă-care <Ț până 
ce va fi statorită. S’a publicată în acăstă făiă 
că proectulă de bugetă ală orașului Brașovă 
prevede venitele cu 467.857 fi. 51 cr.

Frumăse venite, pe cari nu le afli la ună 
altă orașă și cu cari după o stăruință de eco
nomia s’ar pută acoperi cheltuelele. Spesele 
suntă însă proectate în sumă de 420.698 fl. 76 
cr. v. a. Deficitulă este dără de 47,158 fl. 75 cr. 
v. a., care după proectu se va acoperi printr’ună 
aruncă comunală de 25%. Pe fiă-care locuitoră 
ală Brașovului atinge acestă aruncă, ăr’ în acești 
ani în cari răsboiulă vamală i-a făcută să fiă 
fărte grei, fără câștiguri, acelă aruncă va fi o 
sarcină fărte simțibilă.

Și mai simțităre e pentru Români, cari în 
maioritatea loră suntă mai lipsiți. Mă temă, că 
arunculă va deveni și mai mare, deărece după 
cum am văzută în anii trecuți, la pertractarea 
bugetului erau mai numai membrii Magistratului 
și fiăcare în resortulă său făcea propunere a-se 
mări spesele.

Din aceste motive și din acelea, că membrii 
români încă înainte cu 5 ani au făcută propu
nerea să se echilibreze venitele cu cheltuelele 
pentru care s’a fostă alesă o comisinne, care nu 
șl-a încheiată lucrarea, membrii români șl-au 
fostă luată dără datoria să stăruăscă pentru cru
țare. Acăsta se păte numai la pertractarea bu
getului, care și altcum este celă mai principală 
obiectă. Suntă avisațl dără representanții români 
ai comunității să ia parte la pertractarea buge
tului. Ună representantu.

întrevederea d-lni Crispi cu d. de Bismark.
Intrăga pressă europănă se ocupă de între

vederea ministrului italiană Crispi cu prințulă de 

Bismarck la Friedrichsruhe. Nu mai încape în
doială, că mari cestiunl politice se voră aduce în 
vorbă de cei doi diplomațl, și păte că importante 
decisiuni se voră lua.

„Le Temps“ crede că pe lângă cestiunea 
Vaticanului ce fă agitată, d. Crispi a cerută dela 
prințulă de Bismarck să răsplătăscă fidelitatea a- 
lianței italienescl, sprijinindă cancelarulă politica 
de expansiune a Italiei spre Egipt,u, Tripolitania, 
precum și spre Albania. „Le Temps“ crede că 
nisce evenimente seriăse voră urma după între
vederea prințului de Bismarck cu d. Crispi și 
după întărcerea apropiată a Țarului la Petersburg. 
Circulă soirea că la întărcerea Țarului în capi
tala sa, o circulară rusăscă va constata tăte vio
lările tratatului dela Berlină suferite de Europa 
fără vr’o protestare eficace; ea va declara în 
consecință că socotesce tratatulă ca abrogată în- 
tr’ună modă virtuală și că Rusia reia libertatea 
sa de acțiune.

SCIRILE PILEI.
In fine s’a lămurită starea bilanțului financiară 

ală Ungariei pe anulă 1886. In bugetă erau proiectate 
cu totulă 33 miliăne. Acestea s’au cheltuită, și pe 
lăngă ele s’a mai văndută ună domeniu erarială cu 5 
miliăne, cari de asemenea s’au cheltuită. Mai adaugemă 
la acestea alte 15 mil’ăne 683, 621 fl. cheltuite peste 
suma prevădută în bugetă, resultatulă e: 54 miliâne de- 
ficitu pe anulă 1886; adecă mai mare de 2 ori ca de
ficitulă anului 1884.

—x —
Lui »Ellenzăk“ i-a ajunsă în mână o scrisdre a 

unui Săcui din România, adresată mamei sale, 
care locuesce în Crizbavă, lângă Brașovă. Săcuiulă să 
plânge în scrisOre, că a pățit’o rău în România, l’au în
rolată tn miliția română și l’au închisă. Număroșii moți 
sălbatici — <fice Săcuiulă — l’au tractată neumană și 
între baionete l’au dusă la casarmă, unde l’au arestată. 
După prima citațiune de a se presenta la assentare, Să- 
cuiulă dice, că s’a dusă la consulatulă austro-ungară și 
acolo a făcută o petițiune contra acestei măsuri: mai 
târdiu apoi i-a sosită o a doua citațiune, pe care Să
cuiulă n’a vrută să o primescă și în urma acestei refu- 
sărl au urmată apoi pățaniile ulteriore ale Săcului care 
cere dela mamă sa să-i trimită certificată de boteză și 
documentă dela primăria din Crizbavă, că nu este obli
gată la milițiă, deărece la assentare s’a presentată re
gulată in trei ani unuia după altuia. ,Ellenzek< scrie 
ună articula de fondă în causa^Săcuiului, află în trac- 
tarea acesta cu elă o ofensă făcută monarchiei auslro 
ungare și cu tolă furia ișl varsă asupra României fo- 
culă dela inimă. — In România pe supușii streini nu’i 
recrutăză, decă dovedescu cu acte acăsta și decă în pa
tria loră ’șl-au îndeplinită formalitățile prescrise de legile, 
militare. Săcuiulă nu le-a avută aceste documente. Și 
fiind că Săcuiulă a fostă citată și nu s’a dusă să se le
gitimeze, ăr autoritatea română l’a silită la acăsta, în- 
semnăză că Săcuiulă a fostă maltratată și s’a ofensată 
monarchia ? Ce sfântă simplicitate!

—x—
Inspectoratulă de dare ală co itatului Albei de 

josă a redusă pe anulă acesta darea pentru inundații 
din Alba lulia cu 1306 fl. 25 cr.

—x—
Administrațiunea domeniului coronei din România, 

avăndă în vedere lipsa de nutrețulă necesară pentru 

hrana viteloră locuitoriloră din causa secetei ce a fostă 
anulă acesta, și considerândă că din acăstâ causă locui
torii suntă expuși a șl vinde vilele pe preță de nimică, 
pentru a împedeca acăstă nenorocire a concesă prin o 
decisiune a sa, după cum spună foile din România, ca 
locuitorii de pe domeniulă corânei se-și procure gratuită 
nutrețulă necesară pentru vi/e din fruntjarulă păduriloră 
Domeniului corănei.

Dle Tzigaja-Race (rassa țigaiă de oi) este titlulă 
disertațiunci Inaugurale ținută în anulă acesta la facul
tatea filosofică din Halle pentru obținerea gradului de 
docloră, de cătră d. George Maiorii, stipendiată ală sta
tului română. Acăstă importantă lucrare a tînărului și 
talentatului economistă tractăză calitățile și folosirea eco
nomică a rassei țigaie de oi. După ce[vorbesce despre di
feritele rasse de oi în România și peste totă la Români, 
se ocupă în specială de rassa țigaiă, arătândă originea ei 
cu date istorice, soiurile ei, structura corpului, vorbindă 
despre lâna și usuculă ei (sudărea cea grasă), despre 
carnea ei, întreținerea și îngrijirea ei, folosirea ei: lap
tele (cașă, brânză etc.), lâna (obiectele lucrate din ea), 
numărulă oiloră țigăi în România (peste 4 mihăne), co- 
merciulă și esportulă cu datinele și obiceiurile loră, în 
fine desfășură și mijlăcele pentru ridicarea culturei oiloră. 
Disertațiunea D-rului G. Maioră e fărte instructivă și 
merită tătă atențiunea din partea economiloră noștri. 
Asupra acestei importante lucrări vomă mai vorbi în- 
tr’unulă din numerile următăre ale foiei năstre.

Cestiunea Bulgară.
Corespondentulu din Sofia alu „Agenței Ha- 

vas“ a avută o întrevorbire cu membrii guver
nului bulgară, pe care o și comunică numitei 
agenții în următdrele:

Membrii guvernului exprimă pe față și des inten- 
țiunea bine hotărită de a nu accepta nici ună arangia- 
mentă dintre puteri, care ar fi presintată Bulgariloră 
sub formă de poruncă.

Cerendă opiniunea guvernului in privința propu- 
neriloră Turciei, mi se respunse:

Turcia propune Rusiei să alăture ună comisară o- 
tomană comisarului rusă ; să se conserve ministerulă ac
tuală seu să se număseă ună ministeră de coalițiune. 
Drepturile suzerane ce posede Turcia o autorisăză să 
dispună de noi în acestă chipă și se ingereze pănă la 
acestă punctă în afacerile năstre interne? Noi credemă 
că nu. Deci in principiu, noi ne credemă în dreptă de 
a respinge într’ună modă paclnică său alt feltl, orl-ce act 
de amesteca in administrațiunea țărei. Acesta nu însem- 
năză că nu vomă asculta părerile ce ne voră fi date a- 
supra acestui punctă sub titlulă de sfaturi. In acestă 
casa, conservândă liberulă nostru arbitru, amă putea să 
discutămh și să facemă să prețuiescă motivele pentru 
său contra. In casulă contrară este cu neputință."

întrebai atunci, cum ar fi primită propunerea care 
tinde a sacrifica pe prințulă Ferdinandă, menținăndă 
în același limpă ministerulă actuală la putere? Mi se 
răspunse:

„Cum voiesce cineva să separămă causa bulgă- 
răscă de a prințului ce a fostă chemată de poporă? 
Suntemă și vomă rămână solidari pănâ la capătă."

Atunci ijisei, sunteți deciși a resiste la mijldcele 
de coercițiune ce s’ar pută întrebuința contra d-v, ?

„Fărte deciși!“
Credeți că puterile disidente voră ascepta propu

nerile turcescl?

FOILETONU.

APĂRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA.
(Urmare.)

Linia l-a și a 2 a de operațiune, cum amă vădută, 
nu se recomandă pentru invasiunea unoră colăne mari 
de trupe române, de aceea trebue să credemă, că în ca
sulă unui atacă principală pe la Predealu-Brașovă, l-a 
liniă de operațiă Rotunda-Rodna-Bărgău (contra frontu
lui de Nordă) nu va pută servi nici m'icară unui atacă 
secundară din causa depărtărei sale de linia 3-a, precum 
și a posițiunei sale escentrice.

A 2-a liniă (contra frontului de Est) păte fi între
buințată pentru ună atacă secundară din partea corpu
lui ală 3-lea de armată română dela Galați, der numai 
atunci, când România din ăre-carl împregiurârl, ar re
nunța la linia 4-a (contra Sibiiului) și maieu sămă când 
Glătele (Landsturm) n’ar fi organisate in Secuime.

Acum, după ce amă suposată, că adversarulă (Ro
mânii) va întrebuința liniile de operațiune a 3-a și a 
4-a, său după ce ne-amă pronunțată pentru probabili
tatea, că elă ar usa pentru invasiunea sa de liniile a 

3-a și a 2-a, nu ne va fi greu a găsi și loculă celă mai 
potrivită pentru concentrarea trupeloră nâstre de apărare.

Credemă a’lă fi și găsită, în ’-alea lernavei mari, 
întră Sighișâra, Elisabetopolă și Mediașu. Acestă loeă de 
concentrare dominăză ambele linii de operațiune, a 3-a 
și a 4-a (mai alesă pe cea dinleiu); in parte și indirectă 
elă mai dominăză și pe a 2-a liniă de operațiune (con
tra frontului de Estă)-, are o posițiă centrală în raportă 
de acestă liniă, precum și de orl-care altă parte ame
nințată a graniței transilvane. Prin depărtarea sa de frun
taria, acestă locă de concentrare este câtă se pdte de 
ferită; este bogată în resurse și înlesnesce în destulă mo
bilitatea trupeloră. Singurulă desavantagiu ală acestui 
locă de concentrare este depărtarea sa pră mare de frun- 
tariă, incâtă, la deschiderea repede a ostilitățiloră, ina- 
miculă română ar putea isbuti să trăeă valulă munțiloră 
pe la ună punctă 6re-care înainte ca trupele năstre să 
fiă concentrate spre a’i preîntâmpina ataculă său a’i îm- 
pedica debușarea (eșirea) din defileurile munțiloră, dăr 
și acestă desavantagiu s’ar pută paralisa prin detașa
rea unei grupe de apărare la Brașovă și alta la Sibiiu, 
și acăstă detașare o recomandămă a se facă, pe câtă 
vreme amă admisă din capulă locului, că centrulă de 
apărare a Transilvaniei constă în impedecarea inamicu 
lui d’a debușa (eși) din strîmtorile munțiloră.

Grupa de apărare dela Sibiiu, ajutată de fortifica 

țiunl, trebue să fiă cu totulă independentă și în stare, 
ca să potă asigura flanculă dreptă și spatele grupei năs
tre principale (grosului), care în decursulă ullerioră ală 
întămplăriloră, va înainta probabilă în direcția Brașovu
lui, contra grosului română.

t’rin fortificarea Sibiiului, grupa d’acolo ar putea 
fi pusă în condițiune corespuncjătăre problemei sale.

In fine, ar mai fi recomandabilă a se detașa o a 
4-a grupă la 'Llrgulă-Mureșului său la Reghină, care 
grupă la începutulă răsboiului să aibă caracterulă unui 
corpă de observațiune; ăr mai târziu, ală unei trupe de 
reservă seu de disposițiă; cu alte’cuvinte, acăstă grupă 
să se opună unui atacă pornită din Bucovina asupra 
frontului nostru de Nord, său din România, asupra 
frontului de Estă și care atacă ală Româniloră — cu 
tătă resistența glăteloră din Secuime — ar amenința spa
tele grosului nostru îndreptată spre Brașovă și prin a- 
căsta ar protegia înaintarea grosului română.

Este bine înțelesă, că grupele dela Sibiiu și Ter- 
gulă-Mureșului, pe lângă problemele loră speciale mai 
trebue să fiă gata a se întruni repede cu grupa princi
pală (grosulă din valea Ternavei mari) și îndată, ce se 
va constata că punctele ocupate de dânsele nu suntă a- 
menințate. In scopulă acestei întruniri, ele trebue să li
seze de cele mai expeditive mijldce de comunicațiunl.

Din cele <|ise resultă, că la începutulă răsboiului,
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„Decă Ausiria nu va consulta de câtă interesele 
sale, ea nu se va asocia la o atare presiune. Dâcă ea 
ar adera la principiulă unei comisiuni. care să înlocu
iesc A guvernulă actualii, ea ar trebui asemenea să se 
asocieze la actele violente la cari voră recurge de sigurii 
pentru a ne face să cedamă. Acestă trebuință pote s’o 
facă să reflecteze.*

Impres.unea, ce culegă la paiață și la cei-lalțl 6- 
menl politici, este conformă cu ceea ce amă spusă mai 
susă. Să speră în fondă că afacerea se va tîri tătă 
iărna și se cjice că la primăvără crisa păte să se deslege 
aiurea decâtă în Bulgaria.

Perioda electorală urmâză cursulă ei; membrii o- 
posiției se plângă de neputința in care s’ar găsi de a 
se duce in provinciă, precum și de censura stabilită, 
contrară Constituțiunei, cate in trecută a împiedecată 
— <Jice se — pe partidulă Zankovistă să esplice pentru 
ce n’ar lua parte la alegeri.

Guvernulă răspunde că legile îlă autorisăză să ia 
măsuri de poliția.

Sălagiu, Septemvre 1887.
Domnule Redactoră/ In numărulă 165 ală prețui

tului ij'ară ce redigeați, a apărută o corespondență, în 
care călălorulă Ardeleană, emoționată de succesulă im 
bucurătoră ală adunăriloră generale ale despărțământului 
nostru XI și a Reuniunei femeiloră române Selăgene, ți
nute în Buciumi la 4 Aug. c., descrie o parte însem
nată a demersului aceloră întruniri. Se pare insă că 
săn nu a avută timpă să descrie tăie, său a voită a lăsa 
și altora locă, pentru a încunosciința pe cetitorii „Ga
zetei14, despre alte întâmplate, ce prin acestea voescă a 
suplini.

Ne simțimă mândrii că și corespondentulă „Arde- 
leanulă călătoriua recunoscută precelința braviloră con
ducători ai acțiuniloră ndstre culturali Selăgene, și a- 
căstă mândriă ni se măresce, când vedemă, că numai 
loră aveină a mulțămi, că putemă arăta resultate mai 
imbucurătdre, decâtă alte fiice ale „Associațiănei Tran
silvane.* Seu crede despărțământulă ală XII — care in 
trei ani 1885—1887 se mulțămesce cu o adunare gene
rală din anulă trecută în Ciachigărbău — că Selăgenii 
nu trăescă intre împrejurări vitrege, cu mai multe cause 
împedecătOre!! Ba chiar acestea ne dau îndemnă a nu 
ne retrage, ci a ne pune terenulă de activitate culturală 
în acele părți unde vedemă peliculă.

Românii de peste Meseșiu, contopiți in comitat ulă 
nostru numai de eri-alaltaeri, erau despărțițl de noi prin ma
rele deală Meseșiu și corporalminte și spiritualminte, 
care împrejurare a precumpănită să ne treijimă, că acolo 
să tace propagandă kulturegvletistică, înfiițându-se gră
dini de copii, scâle maghiare ș. c. 1. în celea mai de 
frunte și compacte comune române.

Să mergemă acolo, ne-au c)is£1 conducătorii noștri, 
și i-amă urmată. Și a luată parte la adunările nâstre, 
nu o cetă de 12 inteligențl, ca la a desp. VIII ținută in 
comuna Meteșiu pe Ampoiu, ci la 300 inteligenți, ono- 
rându-ne și 6speți din locuri îndepărtate, precum d-nii : 
Ioană Papiriu Popă, protopopă in Iclodulă mare, Ales 
Lemeni, prot. în Borșia, I. Codârcea din Ascileu, luliu 
Popă din Morlaca și alții; âr poporă peste o miiă, care 
ne-a primită sărbătoresce, a ascultată t6te cu paciință 
și abnegațiune de sine și a promisă a țină celea auijite 
cu scumpătate.

Nu voescă a repeta ceea ce călătoriulă ardelănă a 
descrisă esactă, fiindă acelea tdte adevărate, ci numai 
adaugă, că despărțământulă nostru Selăgiană șl a arătată 
mai vârtosă activitatea sa în raportulă, care-lă ceti bra- 
vulă Aetuariu D. Andreiu Cosma, din care între altele 
se rădică patru acțiuni mai momentuâse :

Una e: progresulă îmbucurătoră în scâlă și învă- 
țământă, cari de când le-a luată sub protecțiunea sa 
despărțămentulă, cu incuragiarea invățătoriloră prin pre- 
miări, cu cercetarea esameneloră prin comisiuni scolas
tice și cu împărțire de premii și cărți între școlari, s’a 
rădicată la ună nivelă cu multă mai înaltă decum erau 
mai ’nainte

Altă acțiune, rădieătdre de inimă, a fostă împărțirea 
celoiă 14 premii ale despărțământului, înt^e învățătorii 
cei mai meritați, și alocuțiunea classică a actuariului, 
cătră acești presențî lucrători in grădina neamului ro 
mână.

A treia a fostă premiarea economului tânără din 
Buciumi. Ioană Ciupe, cu ună plugă de (eră prețiosă, 
care s’a poftită să esă din mulțimea de poporă în frunte, 
la masa presidialA, ca să-lă vedemă, a fostă aclamată 
cu multă bunăvoință de consoți și adunare, ba a fostă 
chiar pătrunijătoră, când Actuariulă l’a numită în vor
birea sa din raportă de «Bravă țărână,“ că „vestea o- 
mului harnică trece peste holarulă satului14 și că .nu
mele lui va fi scrisă în cartea neamului nostru14 și al
tele, cari cuvinte suntă îndemnătoră și la ceilalți o miiă 
de țărani, cari ascultau pătrunși. fir a patra momentu- 
ositate, e ună mică daiă interesantă istorică ală iubile 
ului de 25 ani ai „Associațiunei Transilvane,11 arălându-se 
simțulă nostru de mulțflmire pentru in emeiătorii ei, pen
tru cei decedați, prin sculare și rostire pietose de „în 
veci amintirea loră, er pentru cei ce suntă încă în viâță 
prin ună întreită: ,,să trăâscă.11

Ca să cunoscemă cu toții pe acei demni învățători 
cari s’au premiată înșiră aci: premiulă I. o vacă cu vi- 
țelă l’a obținută Ioană Maximă înv. in Buciumi; ală II. 
o scrâfă cu purcei Ioană Ciupe înv. în Stârciu; ală III. 
pr. 4 galbeni, Eliă Gogu înv. în Trăsnea; ală IV. pr. 
20 fl. luliu Chita înv. în Bria; ală V. pr. 2 h. I. grâu 
de săm. Ioană Nechita înv. în Piru; ală VI pr. 1 h. I. 
orijă și 0.50 h. 1. cucuruijă cineantnu (?) Taodoiu Buciu 
înv. în Dohu; ală VII până la ală XIV premiu fiă care 
de câte 10 fl. v. a. le-au obținută: Ioană Pasca învăț 
Siciu; Mihailă Bobiciu înv. Supurulă de susă; Petru 
Robă înv. Oarția de josă; P. Longină înv. Crasna; Ni- 
colae Popă înv. Hidigu; Ioană Selegiană înv. Cațiel.-rom.; 
Gavrilă Labo înv. Bogdana și Ioană Mândruță înv. Ba- 
nișoră.

Numele oferențiloră acestoră premii pentru despăr- 
țământă, afară de a domniioră Pop George de Basesci și 
Andreiu Cosma din Supuru, cari mi se pare dau cele mai 
mari premii, nu le cunăscemă și păte la dorința loră, 
nu am aucjită numindu-se nici în raportulă Actuariului; 
ne vomă pune însă de altă dată tote silința a-i cunosce, și 
a le face numele loră cunoscute și publicului română, 
ca pre unii, cari suntă demni de stima lui. Tote pre- 
tniele împărțite valoreză la 300 fl., care, cu aiutorele ce 
le face despărțământulă și privată, cu premiarea școla- 
riloră, trece peste suma de 500 fl., care desp. o sacri
fică pentru înaintarea învățământului; ba s’a observată 
că din ană in ană se înmulțescă premiile pentru învă
țători și școlari, care împrejurare promite multă pentru 
cultivarea poporului Selăgiană. Nu potă să nu amintescă 
la acestă locă și mărinimositatea Ilustrului nostru băr
bat ă Georgiu Barițiu, ca’-e a trimisă despărțământului 
nostru mai multe cărți, cari s’au împărțită între învăță
tori și poporă, între cea mai depl.nă complăcere a adu- 
nărei S’a regretată insă din partea multora, că nu ni-a 
ajunsă limpulă pentru a se pute ceti și cele două di- 
sertațiunl, publicate a se ceti în programulă adunărei, 
una a zelosului Aetuariu Andreiu Cosma, și alta a ti 
nărului Augustină M. Vicașiu. (Va urma.)

SCIBl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PARIStJ, 4 Octomvre — „Temp?“ crede, 
că Crispi a cerută ca despăgubire pentru fidela 
alianță sprijinulă Germaniei la politica de espan- 
siune a Italiei cătră Egiptu, Tripolis și chiară 
Albania.

După întrevederea lui Crispi cu Bismarck 
și după întdreerea Țarului la Petersburgă se 
aștdptă evenimente cam seridse.

LIPSCA, 4 Octomvre. — Procesulă de 
înaltă trădare contra anarchistulni Neve a înce
pută. Desbaterea e secretă.

PARISt), 4 Octomvre. — ScirI private ra- 

portăză că se facă concentrări de trupe în Se- 
vila, Cadix, Malaga, cum se ijice, din causa miș- 
cărei revoluționare în Andalusia. (Se pare că 
aceste concentrări se facă în vederea evenimen- 
teloru ce s’ar ivi în Marocă, ddcă va muri Sul
tanul u, care e greu bolnavă. Artileriă și cava
leria stă gata în Cadix a se îmbarca pentru 
Marocu îndată ce va muri Sultanulă. — Red.)

SOFIA, 5 Octomvre. — Precum se vor- 
besce, Rusia a primită să trimătă unu locțiitoră 
princiară din partea Rusiei însoțită de ună co- 
misară turcescă și să stabildscă ună termină de 
patru luni pentru îndeplinirea misiunei loră.

SOFIA, 5 Octomvre. — Guvernulă află 
planulă de acțiune ală emigranțiloră , Cara- 
veliști și ZancoviștI, avendă a provoca neorăn- 
dueli în (Jiua alegeriloră ce se voră face Dumi
necă. Guvernulă a luată măsuri energice.

BELGRADtl, 5 Octomvre. — Scirile despre 
întrunirea Scupcinei suntă premature.

Raportu polițienescu. ErI săra la 10 6re se născu, 
intr’o cârciumă din târgulă cailoră, intre tjilerulă IonO 
Furnică și între calfa de ijidarfl Michailă Wellmes o cârtă, 
care degenera In bătaiă. M. Wellmes fu tăiată de con- 
trarulă său cu ună cuțită în față. Făptuitorul^ fu pre
dată autorității de cătră patrula polițienâscă, âr rănitulă 
fu dusă în spitală.

Rectificare. In telegrama de condolență din Turda, 
publicată în Nr. 207 ală «Gazetei14, să se citâscă sub
scrierea: Dr. Rață și soția Emilia âr nu „Dr. Radu" 
precum au te'egrafiată și copiată telegrafiștii respectivi; 
in telegrama din Craiova, publicată în Nr. 206, să se 
citâscă între subscrieri: Anagnostache, in locă de „Ana- 
grosta"; în raportulă asupra îmormânlărei publicată în 
Nr. 208, în vorbirea ținută la mormântă, pagina a 2-a, 
colona a 3-a, rendulă 12 de susă în josă să se citâscă: 
mai multă decâtă vieța ta, âr nu „viâța sa44, precum se 
tipărise intr’o parte a edițiunei.

Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei“ ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.
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Domnii cari se voră abona din nou si binevoăscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă. 
Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

trupele nâstre destinate să apere Transilvania contra u- 
nei invasiuni române, să fiă dispuse în modulă ur- 
mătoră:

Grosulă să se concentreze în valea Ternavei-marî 
intre Sigbișâra și Elisabetopolu; o grupă (Brigada 31 de 
Imanleriă, grosulă regimentului 2 de Husari și ună di- 
visionă de artileriă) să fiă detașată la Brașovu, făcân- 
du-șl o tabără întărită la Feldfârd. A doua grupă (l-a 
Brigagă de Honvezi) \aSibiiu; grupă de observația, de re- 
servă seu de disposițiune, (asemenea l-a Brigadă de 
HonvedI) să fiă detașată la Tergulu-Mureșului seu la 
Reghinu.

Credemă de prisosă a mai pune în discuțiune di
feritele cașuri eventuali, cari s’ar putâ ivi după începerea 
ostilitățiloră și acâsta In scopulă a deduce dinlr’ânsele 
atitudinea apărătorului în generală și în deosebi proble
mele speciale ale fiăcărei grupe de apărare. 0 asemenea 
procedere ne-ară duce, de sigură, prea departe și după 
modesta năstră părere, n’ar fi de ună mare folosă 
practică.

Pe d’altă parte insă, nu putemă decâtă să mai 
complectămă cele deja 4'se, arătândă în trăsuri generale, 
câtă de grea este problema apărătorului Transilvaniei, 
față cu probabila superioritate numerică a Româniloră.

Considerândă dâr toți factorii și împrejurările ce 
influințâză] greua n6stră posițiă de apărare, îndrăsnimă 
a recomanda procederea următăre:

A se recunăsce bine și la timpă direcțiunele de 
atacă ale Româniloră-, a seținâ colânele române câtă se 
pâle mai multă în strîmforile munțiloră, prin urmare, 
departe de ținuturile mănâse și populate ale Transil
vaniei, totdeodată și în scopulă, ca să câștigămă timpulă 
necesară pentru a concentra diferite grupe la punctele 
amenințate, și la nevoiă, pentru a împinge înainte chiar 
grosulă forțeloră nostre. Colâne'e române deja debușate 
(e.șile din strimtori) să fiă atacate cu forțe relativă su- 
periâre. Cea mai mare mobilitate și energiă este indis
pensabilă; apărarea trebue condusă în modulă celă mai 
activă posibilă. Tâte acestea nu se potă recomanda în
destulă de multă.

Spre a putâ îndeplini aceste condițiunl, trebue ne
apărată a se face 6re-cari pregătiri, parte în ajunulă 
răsboiului sâu și în decursulă său; âr parte în timpulă 
de pace. Aceste pregătiri suntă:

1- iu Organisarea unui serviciu sigură de informa- 
țiuni (spionagiu), pentru a se sci câtă se pâle de repede 
sâu la timpă in care zona efectuâză România desfășu
rarea sa strategică; cari suntă liniile alese de ea pentru 
atacă și cari suntă forțele diferiteloră colâne ce înain- 
tâză pe dânsele. Tâte aceste informațiunl suntă absolută 
necesare pentru a se putâ lua contra-disposițiunile cu
venite.

2- a. întărirea corăspumjMâre a puncteloră mai fa

vorabile ce închidă liniile importante de operațiune. îna
inte de tâte, ar trebui să ne preocupe închiderea trecă- 
târeloră.

In considerația influinței distructore a climei din 
munți, ar fi chiar în înteresulă durabilității, ca închi
derea tuturora trecătâreloră să fiă făcută în stilă per
manentă.

Acele întăriri însă, cari inohidă comunicațiunea 
principală, sâu în generală acele, cari potă fi expuse ar
tileriei de asediu, ar trebui făcute sâu transformate In 
sistemă permanenta chiar în timpulă de pace. In cate
goria acesteia puncte întră, bine înțelesă, și orașulă Si- 
biiu, care predomină șosâua Turnulă roșu, încâta acesta 
orașa ar trebui încinsă din vreme cu ună brâu de for
turi permanente.

lergulă Mureșului, situată în partea centrală a 
Transilvaniei și lângă Mureșă, rîulă, care represintă 
linia cea mai accidentală a țârei, ar trebui prefăcută in
tr’o tabără întărită (Place du momentă) chiar dela înce- 
putulă răsboiului, din causă, că acestă punctă câștigă o 
importanță strategică însemnată în casulă unei invasiuni 
din Bucovina contra frontului de Nord și mai alesă în 
casulă, când grosulă nostru ar fi silită să-și strămute 
linia de retragere în direcțiunea spre Nord- Vest.

_________ (Va urma).
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C>uxcota la burii. ds 'Jitjon
din 4 Octomvre st. n. 1817.

Hursa <le Bucuresci. Cursulti pieței Brașovu

Cola oficială dela 15 Septemvre st. v. 1887.
Rentâ de aură 5°/0 ... 99 86
Rentă de hfirtiă 5’/0 . . 86.85
împrumutata c&ilord ferate

ungare........................149 50
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostO ung.
(1-ma em isiune) ... 98 30

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 14,25

Bonuri rurale ungare . . 104.30
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

znișO.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 Mărci 100 împ. germ. . . _____
Bonuri rurale transilvane 104 30 Londra 10 Livrea sterlinge 125.75 Bancnote austl'iace contra aură. .

Bonuri croato-slavoue . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vind ung........................ 100. -
Împrumutata cu premiu

ung.................................  123 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 82 36
Renta de aură austr. . . 112 35 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 880 —
Act. băncel de credită ung. 289.70 

l Act. băncel de credita austr.282.90 
i Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’or) .... 9.94

I

Renta română k5%).
Renta rom. auiort. (5°/0) 

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/„)fonc. rural

?> 
urban

I

»
>

,Banca
1 Ac. de asig. Dacia-Rom.
! c • » Națională

61 50 ' Aură contra bilete de bancă

Cutnp.

91>/a
95-/,
89’/.
35— 

104’/.
89*/a 

103’/.
94—
87—

vend.

* >

națională a României 500 Lei------

92‘/a
95’/,
901/,
36 —

1051/a
90\

103’/t
95—
87>/a

14.—
2.01

14.1/*
2.02

•lin Octo in vre st. n. 1887.

Bancnote române- i . . Cum j 8.59 Vend. b.62

Argint romanes» . 8.50 • 8.55

Napoleon-d’orl .... 9 91 » 9.97

Lire turcesc!................. » 11.20 » 11.27

Imperiali..................... • 10.28 » 10.27

Galbeni......................... » 5 84 » 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/o t > 101.— • 102.--

« * n 5°/o • H 98.— - 99.—
Ruble Rusesc! .... » 109.— » 110.—

Discontulă . . . * 7— 10°/a pe ană.

Publicatiune.
9

Subsemnații proprietari de omnibus iu urma învoielei stabilite 
între denșii aducă cu ondre la cunoscința m. o. publică, că cu începere 
dela 3 Octombre a. c. amu efectuată transportulă de persdne între Bra- 
șovu si Satulungu în modulă următorii:

Plecarea din Satulung
în fiă - care di dela biserica romândscă de susii

Dimineța: 
priinulu omnibus la 6 ore 
alu doilea „ „ 7 „

„ treilea n n 8 „

După prânzii: 
priinulu obnibus la 1 oră 
alu doilea „ „ 2 „

Plecarea din BrasovuJ
în fiă-care <|i din strada negră dela hotelurile „Osmană pașa,“ 

și la „doi porumbi“

DiminGța: 
primulu omnibus la 8 bre 
alu doilea „ „11 „

După prăncjlu: 
priinulu omnibus la 2 bre 
alu doilea „ „ 4 „
alu treilea T? „ 6 „

Taxe de persdnă; Satulungă—Brașovă, locă internă 30 cr., locă 
esternă 20 cr. Satulungu — Derste seu Brașovu — Derste: locă internă 
20 cr., locă esternă 15 cr.

Recomandămă aedstă întreprindere a nbstră modificată după tre
buințele m. o. pasageri.

Cu înaltă stimă

Iocin Vere? Bartsa, Petru Șanec,
Ștefan Daniil Gira. Samu Czimbor.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită 4>R>’ulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dbcă se ivescă iregularități la primirea c^iarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 

. depinde dehi noi, să se delătureze.
| 1—3 ADMINISTli. rGAZ. TBAN8“

€ 
e BOL ARIEI NEOBIîȚir

SZ.-UJVÂR. —
Piiolicatanle „i

’ — GHERLA
Probitatea în copilăria. Schiță din ,-ftra eduea- 

•țiunei. După Ernest Legouvă, membru alo academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
Limgu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, iraduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Auiida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,

Petulailtulu. Comediă in 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluța Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu. Ună volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioana PopO Reteganula. Ună volumă din 14 câle. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurU. Studiu archeologică de D. 0. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitâre la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire .și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Op0 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tâle trei impreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. 11. IU. 
IV. cuprinijendă materii forte interesante și amusante. 
Prețuia la tâle patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fârte interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scâlele
II. Prețuia 30 cr. 

îndreptării teoreticii și 
mentulu intuitivă in folosiilâ

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei in numeri de câte l'/2—2-/a cole 
cu ilustrațiunl frumâse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracleză cesliunî literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretulindenea, 
precum și a celorlalte poporațmnl din patria și străi
nătate; și prin umorO dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vicjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă. 
— Prețuia de prenumerațiune pe anula intregO e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plfitibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biseiicescă, scolastică 
și literară. Cursula XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2’/4—31/, cole; și publică articlii din sfera tu- 

• turoră seiințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
e 
e

i

t
predice pe dumineci, serbătoii și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarî. — Prețuia de abonamente pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla 
— Szamosujvăr, unde se mai află de vendare și ur
mă țârele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinarii. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
C. Z. RovinarO. Prețuia 15 cr.

Opera unui omă de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. Rovinaru.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulă
Simu. Prețuia 10 cr.

Elă trebue să se însore. Nuvelă de Mai ia Schwarlz 
traducere de N. F. Negruțiu. PrețulO 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Drago.șO. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de loanfl Tanco. Prețuiri 30 cr.

de f’aulina C. Z. Ro-

Nuvelă
u

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

popor, de T. Roșiu.

co-
co-

Ed.

practică pentru invăță-
eleviloră normali (pre-

parandiali), a invfțătorilora și a altoita bărbați de scota, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandialo. Pre
țuia unui esemplară cu porto Irancato 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura no.-tră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă. întocmită după lipsele scoleloita nâstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlQ și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învgțătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Manualu de Gramatica limbei române oentru scâ- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsâudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epilafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparantțl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandialo. 
Prețuia 80 cr.

90 cr.

de ru

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 cr. le
gata în pânză 60 cr. legalty mai fina 60, 80, 
1 fl., în legătură de luxa 1.50—2.50.

Miculit mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplară 
broșată l* cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fi.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumâse. Cu 
mai multe icâne frumâse Prețuia unui esemplară 
espedata franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 II., 100 esem
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosfi. Prețuia unui
esemplară legată e 15 cr.
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