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Brașovu. 27 Ianuarie 1888.
Miniștrii ungurescl ținu dis

cursuri lungi în dietă și făcu po
litică mare, ca se le mergă ves
tea în lume. Departe de noi de 
a-i invidia pentru acestă plăcere, 
mai aleșii când bine ne este cu
noscuta, că de câte ori face d-lu 
Tisza câte o declarare mai im
portantă trebue se mergă mai în- 
tăiu la Viena s6 ceră instruc
țiuni.

E și lucru firescîi, că se face 
mare sfară în teră în parlamen- 
tnlu ungurescu, după ce actualii 
stăpânitori voru cu orice chipu 
ca Ungaria se frecă înaintea Eu
ropei ca ..mare putere,14 a. căreia 
voce este hotărîtore în concertulu 
dualisticu. Au și adus’o departe 
guvern ulii ungureseft cu înrîurința 
sa și de aceea înțelegemu și mân
dria ce a cuprinsa pe fiecare pa
triotă din rendulu celoru privile
giat!, când au vecjutu, că tracta- 
tulu de alianță cu Germania îlu 
publică deodată eu foile oficiale 
din Berlină și Viena și ..Budapesti 
Kozlbny .

Ar fi orecum .justă acesta mân
dria imgurescă, când ar corespunde 
câtă de puțină și starea lucruri- 
I01T1 din întru cu liinbagiulă în
crezută și umflată, de care se fo- 
losesc.ă „marii44 politici unguri în 
pressă și în parlamentă față eu 
străinătatea.

Ar ii, credemu multă mai fo
lositorii și mai sănătoșii lucru decă. 
miniștrii ungurescl ară ave pu
țină voiă și puțină răgazu de a 
mai arunca câteodată o scurtă 
privire și asupra miseriei, ce dom- 
nesce mai vertosă în comitatele 
ardelenesc!, din causa vitregei și 
neconsciențiosei adniinistrațiunl.

Dela 18G7, de când au ajunsă 
la putere, Ungurii nu facă alta 
deeâtă totu central iseză. A mă 
ajunsă așa departe cu centrali- 
sarea, încâtil acum și blanchetele, 
pe cari trebue se ne facemă fa- 
siunile de dare, ni se trimită dela 
Pesta, din tipografia statului, în 
limba ungurescă, ca se nu le potă 
înțelege nimeni.

Cu tote aceste ce vedemîî? Ce 
spectaeulfl ni se oferă când arun- 
cămă o privire asupra modului 
cum se administreză de esemplu 
comitatele în Ardeală?

Vedemă pe pașalele din dife
ritele centre guvernândă fiăcare 
după cum îlu taiă mai bine ca- 
pulă. der fiăcare în altă modă, 
așa că în unele comitate arbi- 
triulă șftiiloru administrativi a pro
dusă nisce stări în adeverii |anar- 
hice, cari le erează o posițiune cu 
totulă deosebită de așeclemintele 
și legile esistente. ca și când aceste 
comitate nu ani |sta sub „părin
tescul44 ocrotire a puterniciloru din 
Pesta, ci ară face parte din vr'ună 
ținută alu Asiei.

Se nu mergemă mai departe, 
ci se luămil ca asemplu numai co- 
mitatulă Albei inferiăre. Nu nu
mai odată amu dată locil eeloră 
mai durerose plângeri despre mo
dulă nemilosă și volnică, cu care 
trateză pe poporu autoritățile ad
ministrative în acestil nenorocită 

județu. Astă<]î avemu trista, sa- 
tisfacțiune de a vede ridicându-se 
astfelu de plângeri chiar și în foile 
ungurescl din Clușiu.

Un locuitorii îngrijatu de sor
tea sărmanului poporu din Alba- 
inferioră, adreseză. în „Ellenzek44 
dela 8 Februariu a. c., o interpe
lare cătră vicespanulă acestui co- 
mitată, în care ne descopere nisce 
abusuri revoltătore, ce se comită 
acolo în «Ziua mare.

Solgăbireii din Alba-inferioră, 
Zice memoratulă interpelantă 
dau nisce porunci diametrală o- 
puse legiloră statului și statute- 
lortl comitatului, prin cari asu- 
prescă în modulă celă mai bar
bară pe bietulă poporu. Așa de 
pildă s’a dată poruncă omeniloru 
apăsați și cu totulă sărăciți de 
prin comune ca se provedă cu 
lemne cancelariile solgăbirăescî. 
Afară de acesta se constrîngu co
munele de a plăti scriitori pe la 
oficiile solgăbirăescî cu câte 300 
fl. pe ană, cu tote că aceste ofi
cii simtă compuse din solgăbirSul, 
ajutorulu seu, unu concipientu, 
ună scriitorii și unu liaiduc.ă.

„Suntemă gârboviți de povara 
dăriloru, așa că comitatulă nostru 
e fără părechiă în acesta pri
vință14, exclamă interpelantele. Elă 
înșiră apoi mai multă de 28 ca
tegorii de dări diferite, între cari 
nici nu socotesce plata învățăto
rului. a cantorului și a preotului, 
nici claca ce trebue se-o facă bieții 
omeni solgăbireului, notarului, ju
delui .ș. a.

Și cu tote aceste se mai des- 
poie sermanii omeni și pe calea 
arătată nelegală!

Nu mai trebue se spunemu, că 
pop'-rulă din Alba, iuferioră este 
mai totil românescă și-și pbte face 
omulu o ideă. despre asupririle ce 
trebue se le îndure, decă acum au 
resbitu chiar și în foile ungurescl 
plângerile lui.

Inse nu numai în administrația 
politică, ci și in cea judiciară din 
nuinitulă comitatu se ivescu ase
meni neorenduell și volnicii păgu- 
bitore și asupritore.

Nu de multă amu înregistrată 
plângerea, poporațiunei din causa 
că tribunalulă reg. și judecătoria 
de cercă din Alba-lulia nu respei 
teză sărbătorile române. Acuma 
aflămu că președintele tribunalului 
de acolo este încă de unu ană greu 
bolnavă și că mai alesă din causa 
acesta mergă lucrurile rău la a- 
celu tribunală, așa că. chiar tabla 
regescă din Tergulu Mureșului se 
miră de sentințele de multe ori 
sucite și pocite, ce se aducă.

Der cele ce le îușirămă aici 
apară numai ca o picătură în 
mare față cu nenumăratele plân
geri ce ne vină din tote păi’țile.

Bre când d-lă Tisza cu colegii 
săi făcu politică mare și contrac- 
teză la nouă împrumuturi, popo- 
rațiunea din țeră stă să peiă sub 
lovirile unei administrațiuni pe- 
cătose. Etă fructele multă lău
datului regimu constituțională un
gurescă !

CălBtoria d-lni Stiirdza in străinătate.
Cu privire la călătoria ce d. 

Sturdza a făcută nu de multă în 
străinătate, ecă ce i se comunică 
din Bucurescî Ziarului „Politische 
Korrespondenz :4i

Cercurile politice din apropierea gu
vernului românti se arată, mulțumite de 
impresiunile pe care le-a primitti minis- 
trultt românii Sturdza în timpulii petre- 
cerei sale în Austro-Ungaria și Germania 
și cu ocasiunea conferințelorii eu pei'sd- 
nele hotărîtore în politica austro-ungară 
și germană , de drece acea armoniă de 
interese și vederi, care a creații și a fă- 
cutti să se întărescă strînsele relațiunl 
ale României cu cele două puteri din 
centralii Europei, s’a constatatîi din nou 
și cu acestă ocasiune.

In timpulii petrecerei sale la Viena, 
d. Sturdza a adusil vorba și despre re- 
lațiunile politico-comerciale între Austro- 
Ungaria și Româma. Cu acestă ocasiune 
s’a constatatîi din nou, că nici una din 
ambele părți nu găsesce folositorii inte- 
reseloril lord d’a prelungi actuala stare 
de lucruri; din potrivă în ambele părți 
esistă inteuțiuuea sinceră d’a înlătura 
câtă se va pute mai curendă acestă stare 
de lucrul! prin încheierea unei conven- 
țiunl.

Totu despre călătoria domnului 
Sturdza. „Pester Lloyd44 scrie:

Unu întregii șinl de șdpte se înver- 
tescil împrejiuulfi petrecerei ministrului 
românii Sturdza la Viena și Berlinu, și 
împrejurulti misiunei politice pe care den- 
sulil a avută să o îndeplinescă. Unii 
dicti că d. Sturdza ar li umblatu la Fried- 
richsruhe .și la Viena după asigurarea 
unei garanții a neutralităței teritoriale a 
României din partea Germaniei și Anstro- 
Unga.riei. Respunsulh ce a primită însă 
ar fi fostu negativii și ast-felii s’ar ti re- 
întorsil la Bucurescî fără nici o ispravă.

Alții din potrivă afirmă, că d. Sturdza 
a părăsitil Friedrichsnilie și Viena pe 
deplinii mulțumiți!, și convorbirile sale 
cu principele Bismarck și cu cornițele 
Kalnoky ar fi avuții drepții resultatil unu 
arangiamentîi, care să presinte siguranța, 
că România, la orl-ce ocasiune, va spri
jini tote străduințele puteriloril centrale 
d’a menține pacea. In fine după o a 
treia versiune, d. Sturdza n a urmărită 
la Friedricbsrulie și Viena. altă scopu de 
câtă d’a lua informațiunl sigure în pri
vința situațiuuei politice, la a cărei des
fășurare ulteridră România, firesce, este 
d’aprdpe interesată. D. Sturdza s’a re- 
întorsă la Bucurescî, după acestă ver
siune, cu convingerea firmă i că Geraia- 
nia și Austro-Ungaria înainte de tote 
caută se mențină pacea. Acestă ultimă 
versiune, cea. mai simplă, dintre tote trei, 
ne pare cea mai naturală și cea mai 
plausibilă.

Vorbirea Prințului Bismark 
în parlanientiihi germană.

Iu (> Februarie fiindtl la ordinea 
ililei în parlamentultt germană desba- 
terea asupra proiectului de lege și îm
prumutului militară de 278 milidne mărci, 
necesară pentru sporirea armatei ger
mane, Prințulă Bismark a ținută ună 
discursă care a durată 21 , ore. Erau 
de față în loge: Prinții Vilhelm și Leo- 
pold. precum și toți ambasadorii pute- 
riloru. Galeriile erau înțesate de pu
blică. Vorbirea este următorea:

-Decă iau adl cuventulă, nu o facă 
acesta ca se recomandă proiectulă. căci 

nu me temă, că nu va fi primită, deorece 
am încredere în parlamentă că va vota 
sporirea armatei ndstre. nu din causa 
neliniștei ce predomină aill opiniunea 
publică, ci din considerația cătră situa- 
țiunea generală a Europei. Eu de aceea 
voiu vorbi mai multă despre cea din urmă, 
deeâtă despre proiectă. „N’o facă bu- 
curosă acesta, căci în astă afacere de 
multe ori pote strica și câte ună cu- 
ventă rostită cu nedibăciă și multe cu
vinte nu potă multă folosi. Der me 
temă, că decă voiu tăce, neliniștea ce 
predomină opiniunea publică și dispo- 
sițiunea nervosă a. poporațiunei ndstre 
și streine s’ar mări numai. Așă pute 
să repetă aci ce am (lisă înainte cu ună 
ană ; de atunci situațiunea nu s’a schim
bată, și decă s’a schimbată, acesta s’a 
întâmplată mai multă spre bine deeâtă 
spre râu.

P’atuncI ne temeamă de ună res- 
boiu din partea Franciei. De atunci în 
Francia s’a dusă tuni președinte iubitor 
de pace și i-a urmat unu președinte iubi
torii de pace. Acesta e un bun simptom, 
că poporală francesă nu a scosă pe ale- 
sulă din cutia Pandorei, ci ne dă încre
derea, că președintele Carnot va călca 
pe lumele lui Grevy. Afară de aceea 
avemă unii momentă liniștitorii de mare 
însemnătate și în ministerahl francesă 
prin aceea, că miniștri, eail erau capabili 
a subordona scopuriloril loră personale 
causa păcii, au fostă înlocuiri cu alții, 
cari nu facă acesta.

\ e mărturisescă bucuroșii, că as
pectele față- cu Francia, suntă mai puțin 
esplosive. mai paclnice deeâtă în anulă 
trecută. Temerile ivite în anulă din 
urmă se și refereau mai multă ia Rusia 
deeâtă la Francia seu așă pute diee că 
se refereau la s< kiiitliulil de procot ări ji de 
uțltăn intre presta francesă și rasă, dei 
credă și aceea, că în Rusia lucrulă nu 
stă mai rău ca în anulă trecută. „Frei- 
sinnige Zeitung- face alusiune la decla
rarea mea de atunci: .Amiciția ndstră 
cu Rusia n a suferită nici o întrerupere. 
Nu ne așteptămil la mul atacă din par
tea Rusiei.“ Aceste cuvinte simtă tipă
rite cu litere gl ose. Pote că numita foiă 
a vrută se ml ușureze de a reveni la ele 
(Ilaritate). Pote înse că a. voită se și in
dice, că m am înșelată în încrederea mea. 
Acesta înse nu s’a întâmplată. Motivele 
care puteau se dea ansă la acestă de- 
samăgire zacă parte ia pressa rusesră 
parte ia eanccntrărde de trupe rusesc). 
Câtă pentru pressă. nn’i potă atribui o 
ponderositate decidStore. Se dice că în 
Rusia pressa e mai multă ca în Francia, 
eu credă din contră. In Francia ea este 
o putere, care intluințeză asupra decisî- 
uniloră guvernului: în Rusia nu. In 
ambele cașuri, pentru mine pressa este 
negrelă de țipară pe hârtia. Inderâtulă fie
cărui stă totă numai câte ună singură 
omă, care a. scrisă ca se dea nascere 
unui articulă, și la o fdiă jrusescă, care 
e, pote, în legătură cn fonduri francese, 
mai stă, pote, și câte ună „protectoră14, 
care e câte ună funcționară rusescă ver
sată în politica de partidă. Amendai 
insă uit insănină nimicii față cu politica 
împăratului. In Rusia pressa e cehi multă 
barometrală ce ne arată, ce este ertatil 
oi! nu după legea de pressă rusescă, 
înse fără a. angagea pe împeratulă. Tu 
contra pressei rusesc) am chiar mărturia 
împăratului, după ce avui ondrea ile a fi 
primită, după mai inulțl ani, înainte cu 
câte-va luni de cătră Domuitorulă. M’am 
convinsă că împeratulă Alexandru u’are. 
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nici o inteuțiune de a ne ataca. Prcssei 
rnsisei uu'i imlii. împăratului Al mândru 
nise li iredil necondiționat îl. Decă amân
doi stan față n față cu mine, atunci 
pressa rusescă cu ura ei contra Germa
niei se ridică în susu ușoră ca pena si 
împăratulă are greutatea decisivă.

Viu acuma la eestiunea eonientrări- 
loru de tmpi■. Ea nu e nimicii nou pen
tru noi. In forma lorii amenințătore de 
adi ele s'au ivită mai aleșii dela 1879. 
după terminarea resboiului cu Turcia. 
8 ar părea, ca grămădirea trupelorii ru
sesc! aprdpe de granița germană și aus
triacă ar putea avea intențiunea de a 
năvăli asupra unuia seu altuia din ve
cini nepregătitei .și a-lii ataca. L'i bine, 
acesta nu o credit, căci nit corespunde ca
racterului monarihului rusescă și ar sta 
in eontradieen eu aserțiunile sale. Der 
atiuicl scopulu coucentrăriloră ar fi greu 
de înțeleșii. Rusia- nu pote voi să câș
tige teritorii prusiane seu austriace: eu 
(redă cd an destui Poloni, și altceva nici 
nu pote dobândi dela Austria. Nu e 
der nici o causă, pentru care Rusia să 
năvălescă asupra, veciniloru săi, și în
crederea mea merge așa departe. încâtil 
chiar decă printr’o aparițiune esplosivă 
în Francia ne-amă vede încurcați în- 
tr’ună resboiu cu Francesii, n'ar urma 
după acesta imediată și ună resboiu ru- 
sescu. Din contră eredu. că decă ar is- 
bueui unu resboiu rusescă. ar fi necondiți
onată uită resboiu. francesu. Der din par
tea Rusiei, o declara și adi. mu mă aștept 
la nici o păcălire.

Veți întreba : de ce der se facă con
centrările de trupe? Da. aceste suntă 
cestiunl despre cari nu potii ușorii cere 
deslușiri dela unu cabinetă estemă. Con
centrări de trupe nu suntă lucruri des
pre care oniulă pote discuta ca studenții, 
cerendu bruscă declarări, ci lucruri con
tra cărora se iau contra nWsurl. Numi 
potii esplica în modă autenticii aceste 
înesurl rusescl. înse’ml potii face ideile 
mele despre ele. ca unulă. care de unii 
veacu de oină sunt bine cunoscută cu 
politica rusescă. Admită că are cabi- 
uetulu rusescă convicțiunea — și acesta 
va fi fundată că vocea rusescă r-a pon
dera cu atâta mai multă eu câtă mal tare, 
ra /i ea la granița europenă. Ea este ca 
aliată și ca contrară cu atâtă mai tare, 
cu câtă va fi mai bine înarmată la gra
nița vestică. Acesta considerare a con
dușii politică rusescă de multă. încă în 
resboiulă Crimeei ave în Polonia o ar
mată atâtă de tare. încâtil decă ar fi 
fostă în Crimea. resboiulă ar fi luată 
pote o altă fisionoiniă. Prin urmare cu 
nu trebue să conchidă eu necesitate din a- 
e.este concentrări de trupe, că llusia arc 
pofta de a păcăli asupră-m. Probabilă 
că ea voesce se aștepte o crisă orientală, 
la isbucnirea căreia nu pote se stea cu 
armata tocmai în Cazanii. Când se ra 
iei trișa, nu pută să spună. In secululă 
acesta amă avută patin crise orientale, 
la 1809. 1829. 1854 și 1878. așader res- 

boie în intervală de câte 20 de ani. De 
ce să nu se ivescă cea mai deaprdpe 
crisă liitdre numai în 1899? Și revolu- 
țiunile polone, schimbările de regimă în 
Francia au urmată in asemeni intervale. 
Pote că Rusia voescese vorbescă-și ea la 
asemeni evenimente unu cuventu pon- 
derosu. cu o diplomația înderetulă că
reia se află o armată gata de luptă. 
Aceste considerațiunl nu suntă pentru 
noi nici o causă. ca se privimă viitorulti 
mai negru decimi amă făcnt’o de 40 de 
ani încoce.

Cea mai probabilă crisă viitore este 
cea orientală. Noi nu sitntcmu interesați 
Iii pruna liniă la acesta crisă, putemă se 
așteptăină. ca mai ânteiu se ia deeisiunl 
puterile, care, suntii interesate în Marea 
Mediterană și în Levantă și care, decă 
voescă, se voră înțelege cu Rusia ori se 
voră bate. Pentru acesta însă n’aveniu 
causă de a considera situațiunea ndstră 
acuma așa de seriosă. încâtă tocmai ea 
se justifice însemnata sporire a armatei 
nostre. Așii vrea să despartă cu totulti 
proiectulă militară de situațiunea mo
mentană. E vorba aci de o întocmire 
durabilă, de o durabilă întărire a impe
riului germană. Spre a înțelege că nu e 
vorba de o întocmire momentană, vă rogă 
să percurgețl cfi mine peliculele de răs- 
boiu ce le-amu avută de 40 de ani, tară;1 
a deveni nervoși de neliniște. In 1848 
aveamă eestiunea polonă și cea șlesvig- 
holsteiniană. Prima strigare după dilele 
din Martie a fostă : resboiu în contra Ru
siei pentru restabilirea Poloniei! Era a- 
prdpe să ne ncurcămă în crisa europenă. 
La 1850 s'a evitată, precum scițl, o mare 
conflagrațiune prin convențiunea dela 
Oliniitz. După aceea, se simțiră la 1853 
simptoniele resboiului din Crimea, Acesta 
a durată pănă la 1856 .și în totă deeur- 
sulă lui ne aflamă la marginea prăpastiei. 
de unde putemă fi tîrîțl în răsboiu. Atunci 
între anii 1853 și 1857 eu trebuia se 
inergă ca unu perpendiculă între Frank- 
furt și-Berlină, pentru că răposatnhl rege 
m?' folosea c-a advocată pentru politica 
lui independentă. Când puterile apusene 
stăruiau pre taro ca noi se declarămă 
resboiu Rusiei și resist.ența. ministemlni 
seu devenea, prea si a Irit atunci eu trebuia 
se trimită câte o depeșe, amicabilă Ru
siei și se inulcoinescă pe d-lă de Man- 
teufel. care îșl oferea demisiunea. Pru
sia era. atuncea adeseori la marginea res
boiului, era se. fia expusă inimiciției în- 
tregei Europe, decă ar fi refusată de a 
o rupe cu Rusia. După aceea, jucândă 
pe marea putere forte pe nedrepții, am 
luată parte la congresulă din Parisă, 
unde ne-amă atrasă, cu totală în con
tra părerii mele, o Canossă și ani anti- 
șambrat.ă îam așteptată în antecameră) 
spre a. ti admisă în cele din urmă la 
subscriere. In 1857 veni eestiunea New- 
chatel-ului. când am fostă trimisă la 
Parisă spre a- negocia eu împăratulă Na
poleonii pentru trecerea trupelorii pru
siane prin terit.orulă elvețiană. Și acesta 

era tină peliculă de răsboiu, decă re
gele nu se ’nțelegea cu Austria. Când 
eu resboiulă italiană, ajiuiserămă pănă 
la mobilisare și ne-amă ti și bătută,-decă 
nu ar fi urmată pacea dela Villa-tranca, 
pentru Austria pre timpuriă. der pentru 
noi forte bine venită. Atunci am fi pur
tată răsboiu în nisce «mdițiunl forte ne
favorabile. Astfelă ajunserămil în anulă 
1860. încă la 1863 s'a ivită erășl ună 
mari- peliculă de răsboiu. pe care pu
blic ulii îlă va înțelege numai dupăce i 
se voră descinde arc-hivele secrete. Pe 
timpulă revolnțiunei polone me visitară 
într'o dimineți ambasadorulu americană 
Buchanan și trimisiihi Franciei Tallev- 
rand. cari ine băgară în draci din eausa 
politicei prusiane. care ținea cu cea ru
sescă în modă neeseusabilă. Și la amedl 
avui plăcerea de a audi în dieta prusi
ana cam totă același! limbagiu. ce-lă ți
nuseră diniineța în contra mea cei doi 
ambasadori streini.

Eu aveam se suferă aceste, der ini- 
peratulăi AJe.raudru isl perdu pacienta încă 
de (dunei. Elă era gata sâ se bată în 
alianță cu noi. Era p'atuncl adunare fe
derală în Frankfiirt și regele era aprdpe 
sedusă a se bate, decă nu s’ar fi spe
riată de idea, de a. resolva greutăți in
terne, prusiane și geimane. cu ajutoră 
streină (mișcare, Noi amă refusată a- 
tuncl în tăcere și mortea regelui Dane
marcei puse pe toți interesații pe alte 
gânduri, der regele din Gastein n'avea 
se dic.ii decâță .,da‘- în loc-ă de _ba" și 
marele resboiu. resboiulu de coalițiune. 
era gata. De era atunci altă ministru, 
nu unulă germană, ar fi stăruită pote 
atunci că este oportună a ne resolva 
greutățile astfelă. Der cei din străi
nătate. vecinii dela răsărită și ajinsă. au 
puțină cunosciuță despre, consciențiosi- 
tatea miniștriloru germani (aprobări). 
Din momentulă când trupele nostre au 
trecută la 18G4 peste Eider. eram pre
gătită în fiecare momentă la o interven- 
țiune a altoră puteri în favorulă Dani- 
marcai. încă de atunci în resboiulă pen
tru Schleswig-Holstein am putută ob
serva. că decă Prusia si ^histria suntă 
uniți rut pută ți așa ușoră atacate de Put- 
rojia. lAplause vii din tote părțile.

In alinii! 18(i5 s'a schimbată fron
talii. încă atunci se începu pregătirea de 
resboiu. can a îndreptată orologiulă nostru 
Ucrmană pentru unu sfială. Amintescă 
și conferința ministriloră germani în Be- 
gensburg. care s'a terminată cu tracta- 
tulu dela Gastein. Der în anulă 18GG 
isbue.ni totuși resboiulă .și era mare pe- 
riculă, ffli din acestă duelă între Prusia 
și Austria se nu se nască mul mare 
răsboiu de coalițiune europenă. Deja 
în anulă 18(>7 a urmată eestiunea 
Lu.rembiirguluițlare ușoră pute se nască 
ună rfisboiu. decă noi amă fi dată ună 
îespuusil ceva mai firmă. De aici în
colo pănă la 1870 amu fostă neîncetată 
cuprinși de temere de râsboiu. Ve a- 
ducil aminte numai de negociările d-lni 

de Bcust în Salzburgu, cari aveau de 
scopă a face alianță cu Francia și Italia 
contra ndstră. P'atuncl primeam dela 
coinercianțl .și industriași scrisori, în cari 
mă rugau se me bată odată, ea se în
ceteze nesiguranța ce nu o potu suporta. 
Amă așteptată înse, pănă ce începură a 
se bate cu noi și amă făcută bine, că 
amă remasă cei atacați.

Și fost’a. bre după marele răsboiu 
vr'imti ană fără periculă de râsboiu? 
încă abia sosisemu acasă și se și credea, 
că peste cinci ani va urma warele res
boiu de revanșă. Ună membru ală cen
trului dise atunci: Rusia are în mâna 
ei decisiunea. Iu anulă 187G erășl se 
strînseră nuorii resboiului lajmedă-ndpte 
și ve reamintescă. că după resboiulă orii u- 
tală aulă fostă feriți de o conflagrațiune 
europenă numai prin coufiresă și că apoi 
s’a desvoltată ună nou periculă prin 
aceea, că Rusia ne-a luată în nume de 
rău atitudinea ndstră în congresu. După 
aceea legătura dintre cei trei împărați a 
făcută să Iprivimă câtva timpă cu liniște 
în viitorii. Der Ia celă mai mică simp- 
tomă opiniunea publică era cuprinsă de 
aceeași iritațiune. der eu o țineamu .și 
atunci ca mai alesă acuma de nemo- 
ti vatil.

Departe de mine, ea se. conchidă 
de aici, că n'avemu lipsă de- o întărire 
a puterii nostre armate, ci tocmai din 
contră. Pentru ca acestu tablou de 40 
de ani se ajungă- a fi completă, t.rebue 
se fimu în ori și ce momentă așa de 
tari. ea. să putemu ține peptulă cu ori 
ce coalițiune. aeendă încrederea de sine 
a unei puternice, națiuni, acea încredere, 
ee-o dă drepta causă. și noi avemă pu
tința de-a fi mai tari ca. altă națiune. 
Ne trebue numai acestă împrumută nu 
prea mare: dică nu prea mare, pentru 
că Francia a cheltuită în cești dece ani 
din urmă 3 miliarde, er noi nicJ 11 ., 
miliardă. Când dică. că trebue se fimă 
pregătiți pentru orl-ce eventualitate, pre
tindă că trebue se faceină și mai mari 
sforțări cu alte puteri din eansa posi- 
țiunei nostre geografice. Noi aremă trei 
fronturi de aude putemă fi atacați, pe când 
Pruncia si f’usiu uit uumiii anulă. Noi 
suntemii mai multil espușl periculului 
unei coalițiunl. decâtă vrlunl altă po- 
poră. Dumnedcu ne-a aședatil într'o si- 
tuațiune. în care suntemu împedecațl de 
vecinii noștri, de a deveni cumva leneși 
ori ajiatii l. Elă ne-a pusă în frunte pe 
cea mai resboinică. cea mai neastâmpă
rată națiune, pe Francesl. și a făcută se 
eres că în Rusia înclinări de răsboiu. pe 
oa-rl veacurile de mai înainte nu le cii- 
nosceau. Știutele ni lucidă de crapi i u- 
ropcieu uc împiedecă de a fi crapi, ei ne 
constrîngă a ține unulă cu altulă, ceea 
ce dealtmintrelea este contrară naturei 
germane. Der pressa francesă și rusescă, 
nu ve temeți, ne voră face să fimă m- 
dirlsibill uniți (bravo !i. De aceea trebue 
se ne facemil așa dc. tari, ea știucele se 
nu pdtă face alta, decâtă a ne îmbăr
băta. i Raritate i.

FOLLETONULU rGAZ. TRANSA

U

MEMORIILE LUI GARIBALDI.
(Junețea. Aventuri americane. Luptele din 

18-18 și 1849.)

Se scia încă de pe. când trăia Ga- 
ribaldi, că elă se îndeletnicea cu scrierea 
memoriiloră și cu însemnarea evenimen- 
telortt celoră mai memorabile, din viața 
sa atâtă de agitată. Unoril amici și soți 
de arme, cari îlă cercetară pe insula sa, 
11-a făcutil împărtășiri despre acesta, 
11-a dată chiaril fragmente se cetescă. 
După c4? muri, nu se audi timpă înde
lungată nimicii despre scrierile lăsate în 
umiă-i și adoratori de ai răposatului îșl 
esprimau îngrijirea, ca nu cumva se se 
fi nimicită. Acum ei se potă liniști în 
urma aparițiunei inemoriilortl. cari tre
cuseră în păstrarea lui Adriano Lemmi. 
a marelui maestru alu francmasoniloră 
italian! și cari se voră edita în ijilele 
acestea în Florența de cunoscutulu edi
torii G. Barbera. Bunăvoinței lui este a 

se mulțămi publicarea unnătbreloră părți 
din amintitele memorii :

Moștenirea literară a lui Garibaldi 
este în multe, privințe interesantă, înainte 
de fote însemnată prin sinceritatea cu 
care despoie unele evenimente de luciulă 
romantică .și distruge mai multă de o le
gendă. Garibaldi nu a mințită niciodată, 
elă desprețnia a îmbrăca adeverulă is
torică în vestmentulă poetică și lingu
șitorii alu amorului propriu națională. 
Dreptă și simplu, precum era elă însuși, 
este și istorisirea întemplăriloră, și parte 
din memoriile sale voră deștepta în Italia 
ună semțe,mentă de desamăgire. Cum 
’.șl-a iubită elă patria s’ar pute, afla din 
autobiografia sa. decă nu o ară fi do
vedită faptele sale : der o adevărată iu
bire se pote mânia și pote pedepsi, și 
fiindu cuprinsă de ea elă spune, uneori 
compatrioțiloră săi lucruri forte aspre. 
Expunerea sa șterge fără milă unele le
gende din luptele de liberare ale Italie- 
nilortl. Figura sa înse se ridică din câm- 
pulă întunecată cu atâtă mai străln- 
citore, deși nu vorbesce decâtă ra

reori și cu cea mai mare modestia des
pre sine.

Garibaldi a începută a.-.șl scrie me
moriile în tomna anului 1849 și le-a con
tinuată pănă la acestă ană. Timpulă. în 
care a scrisă, explică posomorita și aprdpe 
desperata sa disposițiune. ce preponde- 
reză în ambele părți ilintâiu ale memo
riiloră. Roma căduse, elă era esilată: 
speranța pentru reîntorcerea dileloră mai 
bune părea înmormântată. Abia după 23 
de ani continuă Garibaldi scrierea, care 
ajunge pănă la 1872. Părțile de mai 
înainte fură revedute, de densulă .și în- 
bogățite prin adause. în esență înse râ
maseră nemodificate.

Precuvântarea datată din 8 luliu 
1872 este plină de aprigă ură în contra 
ch-rului și împănată cu atacuri în con
tra guvernului italiană, der forte ca
racteristică. „Sunt republicană11 . dice 
Garibaldi. der tolerantă și nu unilate
rală, incapabilă de-a impune republica- 
nismtilă meu cu forța... In tote scrierile 
mele am atacată popimea italiană, pen
tru că am credntă a afla într’ânxa fot- 

deuna ună radâmă ală ori-cărui despo- 
tismă. ală vițiului și ală ruinei... Mă 
voră acusa unii că sunt pesimistă, der 
pacientulă cetitorii se me ierte: eu întru 
adi într'ală 65-lea ană .și deoreee am 
crecjiită cea mai mare parte a vieții mele 
în nobilitarei! omenimei. me cuprinde 
amărăciunea, vedendă atâta leu și atâta, 
stricăciune în acestă seculă așa muniții 
civilisată... Ca amică ală păcii, ală drep
tului și ah! dreptății trebuie să încheiu 
cu devisa unui generală americană : ,,Răs- 
boiulă este adevărata vieță a bărba
tului".

Garibaldi începe cu dilele copilăriei 
și cu scurte notițe despre Jpărinții sei. 
Elă laudă buniilu naturehl ală tatălui 
său. găsesce înse ren. că fa trimesă abia 
cu 15 ani pe o corabia. Acesta a. fostă 
prea târdiu. copii ară trebui trimiși pe 
mare încă în verstă de optu ani. pentru 
a deveni marinari destoinici. Despre 
mamă-sa vorbesce cu iubire entusiastă. 
Ea a fostă pote ceva prea bună cu elă, 
der inimei sale îngerescl are elă a i mul
țimi puținele calități bune ce le posede,
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Așa amă fostă din vechime; era 
p’atuncea sfânta alianță și confederațiu- 
nea germană: acolo aveamă o astfelă 
de sfială de-a ne deschide gura, câtă nu 
cutezamă a pronunța nici o părere de- 
câtfi numai după ce vorbiseră ceilalți 
(ilaritatei. Asta acumă nu mai este așa 
(nouă ilaritate). După răsboiulu din Primea 
au răposată amândouă.

Deși nu ui se vorft ierta marile suc
cese. ce le-amă dobândită, totuși trebue 
se o spună, că bunele nostru raporturi eu 
Rusia nu au foștii nimicite nici prin res- 
boiulă dela IStili, și re-cimoscă, că atunci 
Rusia nicidecum n a încetată a împiedeca 
formațiunea confederațiunei germane de 
nordă. ci a întîmpinat’o mai multă cu 
bunăvoință. N’avea atunci Rusia nici 
lină felă de neîncredere în politica nostră.

Mă semță pentru momentă ceva cam 
obosită; mă rogă se scusațl decă voiu 
șede ună momentă. '.Principele Bismark 
se aședă pe sc-aună și continuă vorbirea 
ședendă'. (Va urma.)

Convenția comercială cu România.

O telegramă din Bucuresci a- 
dresată cliaruliii ..Presse" (lin Viena 
dice:

„Telegrafulă14. care e inspirată de 
ministrulă președinte, publică următorulă 
comunicată :

„Pressa oposițională cu ocasiunea. 
alegeriloră a pășită cu nouă armă con
tra guvernului și colporteză pretutin- 
denea scirea, că elă ar ave intențiunea 
să reîncepă în celă mai apropiată? timp ă 
tractările pentru înclieiarea convenției 
comerciale cu Austro-Ungaria. Acestă 
scire e absolută falsă. Decă peste totă 
ar fi vorba despre o reîncepere a trac- 
tăriloră. atunci de astădată inițiativa, nu 
i:a porni de aci, deorece delegații români 
și-au spusă deja ultimulu curentă in acesta 
cestiune.

Greci și Români.
(Fine/)

Intr'o altă scrisore, corespon- 
dentulti foiei „Revue de l’Orient11 
continuă studiulu seu astfelti:

Monastiră, 14 Ianuarie 1888.
Până când vă y.oiu trimite statistica 

orașeloră și comuneloră românescl din 
Macedonia, se vă semnaleză inexactita
tea. diarului „Messager d’Athenes11 în 
privința c-ărței statistice a lui Bolint.i- 
neanu și asupra Macedoniei antice.

„Messagernlă“ dice. că Bolintinean 
evalueză la trei sute de mii numărulă 
Româniloră din Thesalia și din Epiru.

Din două lucruri umilă: seu „Mes- 
sageralău nu șl-a vîrîtă nasul în cartea 
lui Bolintineanu, seu că a cetit’o Cu o- 
chelarl grecesc!.

Etă ce dice Bolintineanu în cartea 
sa: „Călătorii la Românii din Macedo
nia/ pagina 61 :

Deși nu are câtuși de puțină înclinare 
spre superstițiune, crede a o fi vădută 
adesea în furtuni pe mare și în învăl- 
mă.șela luptei, cum se ruga lui Dumne- 
c|eu pentru fiiulă seu. Elă trebue că a 
fostă ună băiată cu inimă bună, căci a 
vărsată lacrimi când din nebăgare de 
semă înpsese odată unui grenrușă ună 
picioră. și a scăpată de înnecare cu 
mari opintiri o spălătoresă săracă. La 
etatea de 15 ani întreprinse prima sa 
călătoria pe mare la Odessa ; următorea 
călătoriă o făcu pe corabia tatălui seu 
la Roma. Priveliscea cetății eterne îlă 
cuprinde cu putere admirabilă. „Roma 
'ml deveni mai scumpă ca orl-și-ce pe 
lume!“ esclamâ elă. „Iubirea mea pen
tru Roma crescu numai cu depărtarea 
și cu esiliulă, în locă de a dispăre. 
.Adesea mă răsfățăm cu gândulă a-o 
vede încă odată. Roma este pentru 
mine Italia , este simbolulu Italiei u- 
nite, apoi severșescă-se murea sub orl-ce 
.formă <

(Va urma.)

bl Macedonia simtă : 450,000 Români
In Thesalia........... . 21X1.000
In Epiră si Albania . 350.000 „
In Tracia.............. . 200,000

Totală 1.2(X),000 Români
Așa fiindă, întrebămă pe „Message- 

rulău. cum dice că Bolintineanu evalu
eză la 300.1XX) pe Românii din Thesalia 
și Epiră ?

„Messagerulă11 mai dice, că Mace
donia aparține pe temeiulă dreptului is
torică elementului grecescă, totă așa ca 
și Atica și Peloponesulă.

Din acestă declarațiune ar urma, 
contra celoră ce ne spune istoria, că 
Aleesandru-celă-mare, tatălă său Filipă, 
generalii și soldații loră erau Greci er 
nu Macedoneni: că Macedonia ar fi fost 
cucerită de Greci er nu Grecia de cătră 
Macedoneni!

Să lăsămu însă la o parte aserțiu
nile „Messagerului din Athenau și să ve
denia ce ne. spună Justin, Quintu-Cur
tiu și Strabone. Din mărturisirea aces
tora istorici demni de credință resultă :

1. Că Macedonenii erau Pelasgl, er 
nu Grec!;

2. Că Grecii și Macedonenii vor
beau limbi așa de deosebite, încâtu spre 
a se înțelege între dânșii aven trebuință 
de interprețl.

Și mai înteiu. Macedonenii erau 
Pelasgl.

Etă cuvintele lui .Iustină, autorulă 
miei abreviațiunl din marea istoriă scrisă 
de Trog-Pompeu, istoriă astădl perdută:

Macedonia, dice Justină (Cartea 7, 
cap. I-iu), se numia altă-dată Emathia, 
după numele regelui său Ematliion. Ea 
păstrează și astădl pe celă dintâiu mo- 
numentu ală vitejiei acestui rege. Mă
rirea ei fu la începută nebăgată în semă 
și hotarele ei destulă de înguste. Lo
cuitorii ei se numeau Pelasgl și țera a- 
vea numele.: Peonia".

Deci, aceștia nu erau Greci.
De altmintrelea Erodotu ne spime, 

că Atenienii înșiși schimbară limba când 
scliimbară naționalitatea, adecă atunci 
când din Pelasgl s’au prefăcută în Greci.

Intru câtă se atinge de limba Ma- 
cedoneniloră, resultă învederată din is
toria conspirațiunei adevărate seu în
chipuite și din discuțiunea ce avii locă 
cu acea ocasitme între Alexandru-celă- 
mare și Filota, generalulă seu de cava
leria, că acestă poporă nu vorbea gre- 
cesce.

In adevără, Quintu-Curtiu ne spune, 
că Filota. desmeticindu-se din amețela 
ce’i causase neașteptata, acusare îndrep
tată contra lui. Alexandru îi clise:

„Spune ce ai să le spui pentru a- 
părarea. ta în limba ta părintesc».11

„Cei mai mtilțl dintre acei ce simtă 
aci răspunse Filota nu simtă Macedoneni 
și mă voru înțelege mai bine, decă mă 
voiu explica în aceeași limbă ca și tine.

„Deci, pentru a fi înțelesu de Greci, 
v ați explicată în grecesce. Din acesta, 
judecați înși-vă, - clise Alexandru a- 
dresându-se cătră tribunală — câtă de 
puțină Filota îșl iubesce limba părin- 
tescă. Elă singură o bațjocoresce ne- 
voindă se o vorbescă. Să se explice 
cler în orice limbă va voi. Câtă despre 
voi nu uitați că elu urăsce deopotrivă mo
ravurile și limba nostră.L (Quintu-Curtiu: 
Cartea 6, cap. 9i

In fine în capitolulu 10 ală aceleeașl 
cărți, ună drecare Balonă acusă pe Filota 
de faptulă. că: „elă fiindă născută în 
„Macedonia, nu’i este rușine să vorbescă 
„prin mijlocirea unui dragomană cu corn- 
„patrioții sei.“

Este deci lămurită, că limba mace- 
donena ie deosebea de limba grecă pănă 
întru atâta încâtă, spre a înțelege se Grecii 
cu Macedonii. aveau trebuință de ună 
dragomană, adecă de cineva care să cu- 
ndscă și limba unora și a altora.

La mărturisirea lui Justină, Quintu- 
Curtiu, Strabone și Erodotă, să adăogămă 
mărturisirea celebrului Demostene, despre 
care scimu că elă însuși a văcjută Ma
cedonia și pe LacedemonenlJ.și le-a vorbită 
acestora cu gura sa. Etă der cum se 
esprimă Demostene în a treia Filipică 
icap: 7):

„Grecii au suferită câteodată midtă 
din partea Macedoneniloră și a nostră. 
Aceste suferințe se potă însă compara 
cu suferințele pe care ună copilă legi
timă le sufere dela părinții și dela fa

milia sa. Decă însă ună nemernică sclavă, 
decă ună pretinsă fiu jefuesce o avere 
care nu’i aparține, cum n’am găsi bre că 
o astfelă de purtare este multă mai în- 
spăimântătore și mai revoltătdre?

„Ore putemă noi să cugetămă alt- 
felă despre Filipă și despre întreprinde
rile lui ?

„Despre Filipă care, departe de a- fi 
Grecă, departe de a fi unită cil Grecii 
prin vre-o legătură și chiar printre bar
bari nu se bucură de vre-o origine stră
lucită. nu este decâtă ună miserabilă Ma
cedonenii eșitu dintr'ună locă de unde 
niciodată nu a eșit.ă ună sclavă cum se 
cade.11

Decă Demostene considera pe Ma
cedoneni ca nisce barbari, cum se pote 
să’i considerămă astădl dreptă Greci?

Decă Demostene declara, că Filipă 
nu era Grecă, că Macedonenii înșiși nu 
erau Greci, ce autoritate potă se aibă 
astădl aserțiunile diarului „Messager 
d’Athenes,- care se sforțeză se desmintă 
pe însuși Demostene, ală căruia descen
dentă elă se pretinde a fi ? Acesta este 
ună lucru forte fără minte. Acesta este 
o îndrăsnelă care întrece tote marginele.

Prin citațiunile ce amă menționată 
mai susu putemă să judecămă pănă la 
ce punctă mitologii Greciei moderne și 
diarulu „Messager d’Athenes11 metamor- 
foseză istoria. Mărgărită fiiulă.

SCIitiLE PILEI.
Suntem informați, că Kulturegijletiștii 

din Brașovă se pregătescă să descliidă în 
primăvera ce se apropie o grădină de co
pii în subiirbitdi'i Schela, cu sc-opă de a 
atrage copii români în acestă mrejă a 
maghiarisării.

Ce ridicolă încercare! Se vede că 
omenii ăștia caută fiascurile cu lumina
rea, căci îi putemă asigura de celă mai 
cumplită fiasco kulturegyletistă. Și apoi 
a considera pe Românii brașoveni atâtă 
de nemernici, ca să’șl înstreineze copii de 
imba și neamulă loră, asta ar fi pre mare 

cutezanță kulturegyletistă.
*

L’e.sultatulă alegeriloră de deputată pen
tru camera română este cunoscută și în 
colegiulă III: snntă aleși 28 deputațl ai 
partidei guvernamentale, 7 din oposițiune, 
1 balotagiu.

¥
Cu ocasiunea desbaterei bugetare în 

dieta ungurescă , deputatulă Ferdinand 
Horanszki a dovedită, că datoria statului 
ungară c de 2X0 milione fl. Efectulă a- 
cestei documentări a fostă deprimătoru 
în dietă, căci etă ce însemneză o cifră 
atâtă de enormă : cu 2270 fl. de argintă 
poți pardosi desă o suprafață de .346 ju- 
gere catastrale de câte 1600 stânjinl pă- 
trațl, ori pardosindă linia ecvatoruliii îm- 
prejumlă pământului, îlă încungiuri de 
aprope 1' j ori. Pentru a plăti 2270 mi
lione fl. de argintă, ar trebui ministe- 
rulă de finanțe sâ pună 144 de omeni 
se numere ună ană întregă câte 12 bre 
pe di. A * *

D-lu advocată P. Truța aduce la 
cunoscință, că îndemnată de împrejurările 
familiare, după o activitate de șepte ani 
desvoltată pe terenulă advocaț.ială în Baia- 
de-Crișiu (fostulă Zarandă), cu 1 Ianuar. 
1888, și-a transferată, cancelaria în Aradii 
(fo-iit 47) oferindu-șl servițiile în tbte a- 
faeerile ce cadă în cadrulă advoca.ției.

* * *
Pănă la 1 Februarie n. au fostă a- 

nunțațl la oficiulă polițienescă din Si- 
gliișora 32 bolnavi de tifus, dintre cari 22 
s’au înbolnăvită din causă că au băută 
apă dintr’o fântână pe care autoritățile 
au și închis’o.

♦
După cum spune o telegramă din 

Baeuresci, se vorbesce acolo, că în cer
curile apropiate de ambasada nisescă e 
numită ca candidată acceptabilă la tro- 
nulă princiară bulgar/•’rbj/idff (Ir. Sturdza, 
ună fiu ală fostului Domnă ală Moldovei 
cu acela.șă nume.

Conferință solemnă.
Societatea „Academia, ortodoxă11 pen

tru literatură, retorică și musică biseri- 
cescă în seminariulă archidiecesană din 

Cernăuți, va ține „ Conferință solemnă11 
Duminecă în 31 Ianuariu (12 Februarie) 
a. c. la 4'/, bre p. m. în sala sinodală cu 
următorulă programă:

1. „Cuvântă de deschidere11, rostită de 
președintele societății. — Corală esecută 
„Miilfî ani“ în G-dnră de prof. Is. Vo- 
robchievicl.

3. „Tatălă nostru1-, în E-dură, de I. 
cav. de. Bej ană.

3. „Epoca lui Vasile Lupii și. Matei» 
Basarabii, Domnii Moldocii si Țerii ro- 
niâncsciu, disertațiune istorică, de I. Do- 
rofteiu.

4. „Plângă și mc t,ăngiieseu‘'. p. I. în 
C-dură, p. IT în C-moll de prof. Is. Vo- 
robchievicl.

5. „Sântă, Sântă, SâiităW și „Pre 
Tine Te lăudămă11, în E-dură de I. cav. 
de Bejană. Pausă.

6. „Intru multi ani Stăpâne11 în D-dur 
de prof. Is. Vorobchievicl.

7. „Părerile unoră contrari ai crești
nismului și combaterea acelora11, diserta
țiune apologetică, de Em. Nicorovicl.

8. „lirna11 în C-dură de C. Porum- 
bescu.

9. „înființarea metropoliei Moldovei11, 
tratată istorică de G. Moroșauă Mi- 
hăiescu.

10. „Isaia dănțiiesce1’, în E-dură de 
1. cav. de Bej an u.

Cern ă u ț I. Ianuariu, 1888.
Pentru comitetă:

G. Moroșauă Mihăiescu, Victor Zăharosclii, 
președinte. secret, de esterne.

SCIBI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.-)
Pesta. 9 Februarie. A noua 

comisiune judiciară a camerei de- 
putațiloru a anulatu alegerea lui 
Moritz Horvath (Szabadkaj.

Caransebeșu, 9 Februarie. In 
loculu lui Doda a fosta alesă cu 
aclamațiune ultramontanulu țpote 
ultraistulu ?) Popovicl.

Berlină. 9 Februarie. Parlamen- 
tulu a primită proiectulă militară 
în a treia cetire eu bloc.

Viena, 9 Februarie. Ambasado- 
relă germană a conferită 1 7., oră 
cu ambasadorulă rusă Lobanow.

DIVERSE.
Cine e de vină ? Miculă Aurelii a gra

tulată înainte de amedu mamei sale de 
diua onomastică, promițendil în gratula- 
țiune, care era scrisă, că va fi de trebă 
și ascultătorii. După amedă sparse o 
ceașcă de cafea — ec’așa de răutate. 
Mamă-sa dojenindu-lu îi ițise : „Fapta 
acesta țl-e promisiunea ta de adl-dimineță 
că vei fi bravă ?u — „Ei, der ce, sunt 
eu de vină, decă tata mi-a căutată o ast
felă de gratulațiune ?

Cununiă.
D-lă George Bârsană, fiulă dbmnei 

Teodora Bârsană din Becleană, și D-șbra 
Laura Valeria Alufan-Cosgarla. fiica'd-lui 
și d-nei N. Cosgaria din Făgărașă, îșl 
voru serba cununia religiosă Duminecă 
în 31 Ianuarie în biserica Sfintei Treimi 
gr. or. din Făgărașă.

Le adresămă felicitările nostre căl- 
durose.

Cursulii pieței Brasovn
(lin 10 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românesc! . Cump. 8.45 Vend
Arginta roman eseu 8.42
Napoleon-d’orI . . . 10.02
Lire turcescl.... 11.32
Imperiali................... 10.32
Galbini........................ 5.88
Scris, fonc. ..Albina" G" o ,, 101.—

!! r ^(l/n m 98.—
Ruble RusescI . . . 109.—
Discontulu .... 6', 2—pe anu

8.47
8.43 

10.05
11.37
10.37
5.92 

102.— 
99. - 

110 -

Cursulu la bursa de Viena
din 8 Februarie st. n. 188S.

Renta de aură 4n „ . . ....
Renta de hârtia 5n;o...................
Imprumutulă căiloiti ferate ungare 
Amortisarea datoriei lâiloru ferate de 

ostil ungare (1-nia emisiune)
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare El-a emisiune) .
Amortisarea datoriei căiloril forate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri eu clasa de sortare
Bonuri rurale Banatil-Timișil ...
Bonuri cu cl. de sortare ....
Bouuri rurale Transilvane . .
Bonuri croato-slavone ...................
LosurI din 18(10................................... ’
Acțiunile băncei austro-ungarc.
Acțiunile băncei de credită ungur.
Acțiunile băncei de credita austr. 
Argintii — Galbini împărătesei.
Napoleon-d-’orl ....
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlingo...................

96.55
82.95

147.80

93.75

123.—

103.90
108.50
103.-
103.—
103.70
103.—
133.50
858.—
270.50
268.80 
5.98', 

lO.tlî 
62.22'/.

126.80

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Incunosciințare!BĂILE CALDE
IN NOU CONSTRUITELE BASINURÎ DE PORȚELANU

suntii dela 2 Ianuarie 1SS8 deschise si predate publicului spre folosire. 
DIRECȚIUNEA BĂILORU CALDE DE PUTINĂ, DE ĂEURD ȘI DUȘURI IN BRAȘOVU.
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INCUNOSCIINȚARE!
Farmaciștii din Brașovu au hotărîtu unanimii în adunarea 

lorii din 5 Decemvrie 1887, forțați prin pretențiunile mai mari ce 
i se facil, și în considerarea raport uri lorii nefavorabile, cari ijilnicu 
se formeză, ca pentru spitalurl, infirmării, case pentru cașuri de 
bolă, reuniuni pentru cașuri de botă și pentru calea ferată, s6 ficseze 
reducția din prețu a 10 %• -La persone private nu se pote acorda 
nici o reducțiă. Membrii reuniuniloru pentru cașuri de bolă, a ca- 
seloru pentru cașuri de bolă și amploiații dela calea ferată spre 
comoditatea lorii se pofti servi de ori ce farmacia, de orece în 
tie-care farmacia se distribue medicamente. în contul ti men- 
ționateloru case, reuniuni etc.

Farmaciștii din Brașovu: Caii Schaster, berdiuand Jekelitis, Johaiui 
Gauss, Eduard Kugler, Eriedrich Stenner, Julitis Hornung, Victor Klein, 
b'ranz Kellemen. lieinrich G. Oberth. 214,3—3

I W Incunosciințare.
Din incidentul!! esaminării oficiale ce se face periodicii la ca- 

zanuhi de Vaporu, Baia de aburu va fi Duminecă iu 12 și Luni 
în 13 Februarie 1888 st. n. înebisă.

Administrațiunea Băiloru de aburu
din Brașovu.16,2—1

Avisti i-lorii abonați!*
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulii nostru până acuma.

Adininistrațiunea „Gaz. Traas.u

Se deschide abonamentu pre anulă 1888 
la

& 
r- 
&
&
71

AMICULU FAMILIEI. Diaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiunî literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a. Româniloru de pretut.indenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patria și străinătate: și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivizilor!! 
din familia o petrecere nobilă .și instructivă. Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci- lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericesc!!, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 31 :-j cole; și publică portretele și biografiile archi erei lor u și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunî, - - mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.- Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci- lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarti.
Numeri de proba se trimit» șțratisu ori-cui cere.

W* A se adresa la ..CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. - Transilvania.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:In
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
îuvederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulu Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregori u Silași. lOp complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura III. 30 cr. 
Tot e trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acești! soiu apărate 
până acum — avendu și o notiță isto
rică la fie-care serbătdre, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătdre. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina 0. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țulă 15 cr.

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

Fântâna dorului. Novejă poporală 
Georgiu Simit. Prețulu 10 cr.

Codreanfi craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

UltimulQ Sichastru. Tradițiune de
Georgiu Simit. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore.
Maria Schwartz. traducere 
Negruță. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 

de

de

Novelă 
de N.de 

F.
Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

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

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

Petulantulu. Comediă hi 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I. II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. —câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și ehemiă. Prețulu 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă in folosulă 
elevilonl normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloru și a altorti bărbați de seolă, 
de V. Gr. Borgovanti, profesori pre- 
parandială. Prețuit! unui esemplară cu 
porto francați! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămti 
vre-ună optt, întocmită după lipsele 
scolelorf! nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămîi mai alesă directorilori! și învâ- 
țătoriloră ca celori! în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulă 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 ii.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opu aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali -se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50—3 fior • 
100=5 11.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
rmdte rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.
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